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תיתוברת־בר הבשחמ תארקל :םירוסא תונורכיז טחוש הלא 
.םידומע 404 .2001 .תורפסל םדק תמיב ,חרזמה תשק 

םינשב תילגנאב רוקמב ומסרפתהש םירמאמ העשת לש ץבוק אוה טחוש הלא לש הרפס 

לש התדובע לש םיירקיעה תוחתפתהה ינוויכ םע שגפמ רשפאמ ץבוקה .1999 דע 1988 

םסרפתהש) היגולואידיאו הירוטסיה - ילארשיה עונלוקה הרפסל ךשמהב טחוש 
.(תורירב תאצוהב 1991 תנשב תירבעב 

שגפמ ,תוהז ןיבש םינועמהו םיבכרומה םיסחיב םיקסוע טחוש לש הביתכהו רקחמה 

רואיתל וחתפתהש גוצייה תוכרעמ תניחב ךות ,(תוינתא וא) עזגו רדגמ ,יתוברתניב 

ןיב תובלטצה תדוקנכ" עונלוקה לש הירוטסיהה חותינ .ול ץוחמו ברעמב הלאה םיסחיה 

םייטילופואיגהו םיילכלכה ,םייגולואידיאה תוחוכב ןויד רשפאמ (105 'ע)"ןימו הירפמיא 

םימוידמה וא תוכרעמה תא ןהו גוצייה ינכות תא ןה בצעל םיכישממו ובציעש םינושה 

רקיעבו יברעמה עדמה ןבומכ אוה הלא לכל רושקה ףסונ יזכרמ חוכ .גוצייה לש 

דיקפת האלימש ,תיתרוסמה היגולופורתנאה ןלוכל לעמו ,הרבחה יעדמ לש תונילפיצסידה 

םייברעמ־אל םימעו תויוברת לש םיגוצייה תריציב הליעפ תופתתשהב ףאו ךוויתב יזכרמ 

םינייפאמה הייחד ־הכישמה יסחיו תוימינפה תוריתסה לע ,םייברעמה ןוימדבו העדותב 

.הז ןוימד 

םינושה העפשהה יביכרמ תא תחתנמ איהש ךות יעונלוקה גוצייב רקיעב תקסוע טחוש 

םיעיצמ םירמאמה ןמ קלח ,ךכ .גוציי לש םינוש םינפוא ןיב ןתמו־אשמה תאו עונלוקה לע 

םיעזג לש תוושמ תולבט ןוגכ ,"םייעדמ"ו םייגולואיזומ ,םייתורפס םיגוציי לש חותינ םג 

ןוגכ ,"תויתוברת תורכזמ" לש םינוש םיגוס ןכו ,<379 'ע)"תינימ תוגירח" לשו (81 'ע) 

התובכרומו הפקיה לע םידיעמו תרוקיבה תנומת תא םימילשמה ,המודכו םימוליצ ,תויולג 

.יתוברתה גוצייה תייעב לש 

חישב - םיינימו םיינתא ,םייעזג - "םירחא" לש םגוציי תלאש רקיעבו ,גוצייה תלאש 

המצע תא הרידגמה הימדקאב תיזכרמ הלאשל הכפהנ ,םייברעמה תוברתה ירצותבו 

רצונ םהבש םינפואה ,ימדקאה עדיה לש תויטילופה תדימ .תירבה־תוצראב "תיביסרגורפ" 

יבגל םג ומכ תוירלוקירוקה תוריחבה יבגל הלא לש םתועמשמו ,יתוכמסו "ימיטיגל" עדי 

ןפואב םירבוע - םירפס תאצוהל דעו דיחיה רועישה תמרמ - םיוסמ עדי לש הצפהה יכרד 

לש יברעמ גוציי קר תנחוב הניא טחוש .טחוש לש הרפס לש וכרוא לכל יומסו יולג 
ירטאיג תנייצמש יפכ ,ימצע גוציי השעמל וניה הזכ גוציי ירהש ,תויברעמ־אל תויוברת 

:קביפס יטרוורק'צ 

 Imperialism, understood as England's social mission, was a crucial

 part of the cultural representations of England to the English.

 (Spivak, 1985, p. 262)

םלועב" תיעונלוק הריצי לע ףיקמ טבמ רשפאמה ,הרקחמ לש ירקיעה וחוכ ןכא הז 

ןויד םג ררועמ רקחמה ךכב .ןושארה םלועה לש תיעזגהו תינתאה הירפירפבו "ישילשה 

לש תונוש תורוצבו ,תיתוברת "תויטנתוא" לע קבאמב ,םייתוברתניב העפשה תורוקמב 
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םרזב םיטלושה ,םיינעזגה תובורק םיתיעלו ,םיינרמשה םירסמה תחת רתוחה גוציי 

.יזכרמה יעונלוקה 

טרפבו ,"תיחרזמ" תוהזבו תונויצב םיקסועה םירמאמה םיווהמ רפסב ףסונ יזכרמ ךבדנ 

תויברע תונידממ םאצומש םירגהמה לש םתוהז תא תינויצה הנידמה התנבה ובש ןפואב 

הז רשקהב ."יברעה-ידוהיה" ךוסכסה לשו תיפוריא תימואל העונת לש רשקהה ךותב 

:המצע לע םג טחוש תבתוכ 

תיברע־תידוהיה תוהזה הנה ןוידל רתויב תויתייעבה תויוהזה תחא... 

...טרפב לארשי לעו ללכב ןוכיתה־חרזמה לע םינוידמ תדקפנ התוחכונש 

"םיברע־תמועל־מידוהי" לש חישה חילצה דחא רודמ תוחפ ךשמבש הארנ 

ולא ...ירוטסיהה רבעה לע תיביטקאורטר לחוהו וילאמ ןבומכ שרתשהל 

"ונחנא"ה תמילגב התוא ףוטעלו ונתויברע תא ריתסהל םיברסמש ונתאמ 

תויוהז") .הטבחב תקרטנ תלדבו רדוח טבמב םישגופ ,דיחיה ידוהיה 
<244-242 'ע ,"הייברע־היידוהי לש םירוהרה :תועוסש 

,סובמולוק :םייתולג םירוהרהו םירוסא תונורכיז" רמאמב דחוימבו ,הלא םירמאמב 

םיירוטסיה םירשק םילעופ דציכ םיגדהל החילצמ טחוש ,"םיברע־םידוהיו ןיטסלפ 

תוסיפתה תרגסמב םיירשפא־יתלבכ ףאו םייטנוולר־אלכ םיספתנה ,תוריתס־יבר 

לש ןתפישח תא תרשפאמ איה ךכב .יתוברת שגפמו הירוטסיה יבגל תויביטמרונה 

טבמ־תודוקנ העיצמו ,וללה תויביטמרונה תוסיפתה תא תונכמה תויגולואידיאה תורגסמה 

רצוויהל תולוכיש תויטילופה תויצילאוקה יגוס לעו תויוהז םיבצעמה תוחוכה לע תושדח 

.הלא תוחוכ תחת רותחל ףאו 

המכ קפסמ רפסה ,תישאר :תוירקיע תוניחב יתשמ בושח וגיה תירבעב הז ץבוק םוסרפ 

עונלוקה תרוקיב ידומיל לש תיגולודותמהו תיטרואיתה הבשחמה תרכהל םייזכרמ םירמאמ 

תיאקירמאה הימדקאב (Performance Studies - עפומהו ןורטאיתה ידומיל לש םג ומכ) 

תושיגל רתוי ההובג תושיגנ םיילארשי םירקוחלו םיטנדוטסל רשפאמ אוה ךכבו ,םויכ 

ןתמאתה תדימ לש תיתרוקיב הניחבל תורשפא םג ךכ ךותמו ,הז םוחתב תוטלושה 

םייטרואיתה תוחוכה לש תשדוחמ הניחב רשפאמ רפסה ,תינש ;םייאקירמא־אל םירשקהל 

דיעמ ידמ דיחאה םלוק יכ םיתיעל המדנ רשא ,הלא םיימדקא םימוחתב םיטלושה 

תירבה־תוצראב תוברתה ידומילב תוטלושה תויטילופה תוחנהה לש ןהיתולבגמ לע רקיעב 

.םויכ 

/עדי יסחי ךותב ברעתהל תפאוש איה ובש ןפואב ןהו הינכתב ןה תיטילופ הביתכ וז 

הכישמ חוכ ,ןכא .תידטנצופוריאכ הידי־לע תרדגומה ,תיאקירמאה הימדקאה לש חוכ 

לש ירנילפיצסידהו ידסומה הנבמה תא תפקות איה רשאכ וז תרוקיבב ןומט םוצע הריציו 

,הז םע דחי .ולש תוטומה דוסיה־תוחנה תא תפשוחו ,תוימינפה ויתוריתס לע הימדקאה 

ןמשב תוברת לע תיתריציו השדח הבישח קתשל הלולע וז תרוקיב לש התמצוע יכ המדנ 

,וז .םיאכודמו תולווע לש שארמ הנותנ היכרריה לשו גוציי לש תויטילופ תומכסומ לש 

.רפסה לש תירקיעה תיטרואיתה ותשלוח ,יתעדל 

ירטאיג לש הלא םע טחוש לש תויטרואיתה היתוסיפת תא תמעל תוסנל ינוצרב 

:אבה טפשמב םכסל תוסנל ןתינ הלש גוצייה תיירואית תאש ,קביפס יטרוורק'צ 

 No perspective critical of imperialism can turn the Other into a
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 self, because the project of imperialism has always already

 historically refracted what might have been the absolutely Other

 into a domesticated Other that consolidates the imperial self.

 (Spivak, 1985, p. 272)

םילוכי םולכ" הרמאמב רובידה תא וילע הביחרמו ,ןאכ תפשוח קביפסש רבדה 

יפלכ םג ומכ גוצייה תורשפא יפלכ קומע דשח אוה ,(1995 ,קביפסג "רבדל םיפפכומה 

איה ,העטומ ןויסינ וניה "ימצע"ל "רחא"ה תא ךופהל ןויסינה .םיגציימה לש תויצוויטומה 

תוכרעמ לש רצות שארמ רבכ וניאש "רחא" ןיא ,תמאב שיגנה "רחא" ןיאש םושמ ,תנעוט 

,ןאכמ ."רחא"כ ותוא םינבמה םיילאירפמיאה חישה ינבמ לשו תוילאינולוקה םיסחיה 

הימדקאה לש דוסיה־תוחנה ידי־לע הטומ וניאש ,"יתימא" גוציי עיצהל הרמויהש 

.רחא גוציי ןפוא לכ ומכ לשוכ ןויסינ הניה ,תירטנצופוריאה תיברעמה 

רמאמב .תורחא תויטילופו תויטרואית תויצוויטומ ידי־לע תענומ טחוש יכ הארנ 

ויתויועמשמ תא תחתנמ איה - "ילאינולוק־טסופה לע תורעה" - ץבוקב רתויב יטרואיתה 

תויתועמשמ תויטילופואיג תויונוש לרטנמ וא שטשטמ אוה יכ תנעוטו ,הז חנומ לש 

.תירקחמ תוריהב־יאל ליבוהל לולע ןכילעו ("ישילשה םלועה" תמגוד םיגשומב ורמשנש) 

לע ןוידה לש הקיטילופל רשאב טחוש לש תויומסהו תויולגה היתוחנה תא ףשוח רמאמה 

העפשה לכש איה ונממ הלועה תיזכרמה היומסה החנהה .וירצותו יתוברתניבה שגפמה 

רשאכ ,ךכ .תירסומ הניחבמ "הער" התוהמב ,דניה הייפכ לש םיאנתב הרצונש תיתוברת 

דגנ תאצויו ,ילאינולוק־טסופה חישב "תוידירביה" חנומה לש תויועמשמה יובירב הנד איה 

איבהל" שי יכ תנעוט איה ,וקחמנו ודבאש תויוברת לש ןמשב תוידירביהה "תגיגח" 

תיטסילאינולוקה תומילאה לש רצות םג ןה [תוידירביהה םייאלכה תויוברתש] ןובשחב 

לש םינווגמו םינוש םינפוא" ןיב ןיחבהל שי יכו ,(291 'ע> "...הווהה לע היתוכלשהו 

,תיטילופ היצטפואוק ,הייחדה תמנפה ,היופכ תוללובתה ומכ ,תויתוברת תואלכה 

הירבד .(292 'ע> "תושדח תויוהדזה תריצי וא תיתוברת תונייקח ,תיתרבח תוימרופנוק 

"'םש םתייה םתא יכ ןאכ ונחנא' יכ ,החכשה תנומסתב הקלש ,ברעמל ריכזהל" ודעונ הלא 

העפשהה ןיבל הירי'גלא לע תיתפרצה העפשהה ןיב ןויווש ןיאש םנמוא ןוכנ .(293 'ע) 

םג תילאינולוק־טסופה טבמה־תדוקנב אוצמל תאז־לכב ןתינ ךא ,תפרצ לע תירי'גלאה 

לש םיגשיהה תניחב ךותמ תיתוברתה העפשהלו הריגהה תואיצמל םחייתהל תונויסנ 

לדומ עיצהל םג ךכבו ןהלש יתוברתה יובירה תא ליכהל תולוכיה ,תושדח תויוהז תריצי 

ןתוא הנכמ האודלזנא הירולגש תויוהז ־ תוצובק/הצובקלו בחרמל תוכייתשה לש יפולח 

.(Anzaidua, 1987)"לובג תויוהז" 

המ לש יתוברתה ןורכיזה תלכהל םיכרד העיצמ האודלזנא לש תיתריציה התדמע 

םיאנתב ורצונ םא ףא) תושדחה תועפשהב םג יכ תלבקמש תרגסמ ךותב הנתשהו דבאש 

לע תוהתל םוקמ שי ,וז הדמע עקר לע .תושדח תונכותו תויוריח תונומט (יוכיד לש 

רקבל שי" יכ םנמוא תבתוכ טחוש .טחוש לצא יתוברתה ןורכיזה רומיש לש ויתורטמ 

תועפשה וליא עובקל הצור םג איה ליבקמב ךא ,(290 'ע) "יתוברת רהוט לש תוסיפת 

ןניה תויוברתש ךכב ריכהל ךירצ םיאנת וליאב ;"תוער" וליאו "תובוט" ןניה תויתוברת 
תוחוכהש (הייפכ לש םיאנתב דימת טעמכ תושחרתמ הלאו) תועפשהו תואלכה לש רצות 

ןועטל שי יתמו ,הינומגהה תא תרשמה רופיסכ ןתוא בצעל םיפאוש ןותנ עגרב םיינומגהה 
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לע תססובמה תיתליהק תוהז" לש התריצי תא תרשמ םייתליהק תורוקמ רחא שופיחה יכ 

.<291 'ע> "[יטסילאינולוקה יוכידל] תיביטקלוק תודגנתה 

רופיסב םג בלתשמה - תוקוחמ תויוברתו תודובא תויוהז "לואגל" טחוש לש הנוצר 

התוא ענומ - <247 'ע> תיברעה־תידוהיה תוהזה לש התקיחמ רופיסבו הלש ישיאה 

הרדגה ,הריצי ,ןוימ לש ילאירפמיאה־ימדקאה ךלהמב בלתשמ הרקחמ םגש ךכב ריכהלמ 

תא תגציימ המצע טחושש הדבועה .תוצובקו תויוברת לש ־ םייטילופ - יופימו 

הניא תירבה־תוצראב תלעופו היחו לארשיב הלדגש תיקריע היידוהי לש תוידירביהה 

.תיאקירמאה הימדקאב הלש רקחמה םוחתב תוטלושה תומגידרפה ילבכמ התוא תררחשמ 

לש יטרקניסהו ינחוכה יפואב ריכהל אוה תוברתה תרוקיבו רקחמה לש רגתאה 

,רתוי תושלח תויוברתו תוצובק יפלכ וב הנומטה תומילאה לע ,תויתוברת תועפשה 

תוימינפה תוריתסה יוביר לע ,ימוקמ יתוברת דוחיי ןייפאל וא רידגהל תאז־לכב תוסנלו 

הז רגתאל .הליחתכלמ הזכ טקיורפב עובטה ןולשיכה יוהיז ךות ,הזכ דוחיי תורציימה 

:ךתמו־אשמ לש היגטרטסא" הל תארוק קביפסש היגטרטסא הצוחנ 

 [What] I mean by negotiation here is that one tries to change

 something that one is obliged to inhabit, since one is not working

 from the outside. (Spivak, 1990, p. 72)

ילבמ תוריתסה תא ליכהל תימינפ תונווכתה הרקיעב איה תאזכ הדמע לש התועמשמ 

לשו רקחמה לש תולבגמה תריכז ךות ,"תוימוקמ" םע הקימעמ תורכיה לע רתוול 

Anzaidua, 1987, p):1. 194) האודלזנא הירולג תבתוכש יפכ וא .תע לכב ת/רקוחה 

ךניא תאש ועמשמ לובגה רוזיאב תויחל 

 hispana, india, negra, espanola

ni gabacha, eres mestiza, mulata,םייאלכ־תב 2, 

תונחמה ןיבש תבלוצה שאב הדוכל 

ךבג לע םיעזגה תשמח לכ תא תאשונ תא רשאכ 

;חורבל דצ הזיאמ ,תונפל דצ הזיאל תעדוי ךניאו 

תעדל ועמשמ לובגה רוזיאב תויחל 

,הנש תואמ שמח רבכ תדגבנה ,ךכותבש india^ יכ 

,דוע ךתיא תרבדמ הניא 

 ^mexicanas 3 ךל םיארוק,rajetas

ךכותבש תויאקירמא־ולגנאה תשחכהש 

.תורוחשה וא תוינאידניאה תשחכה ומכ העורג 

לובגה רוזיאב דורשל ידכ... 

.ג"בר - ילש םוגרת 1 

.,דגבל השיאל (םיאקירמא־םיאקיסקמ - Chicahos)ינקי'צ יוניכ 2 

.התפשב הדגבש השיא ,"היוצח" איה rajetas לש תילולימה תועמשמה 3 
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283 (1 )ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

sin fronteras,4 תויחל ךיילע 

.םיכרד־תמוצ תויהל ךיילע 

תורוהמ 

ראיורב היא :םוגרת)?רבדל םיפפכומה םילוכי םולכ .(1995)יטרוורק'צ ירטאיג ,קביפס 

.66-3 ,ףרוח ,7 ,תרוקיבו הירואית .(ריפוא ידעו 

 Anzaldua, Gloria (1987). Borderlands/La frontera. San Francisco: Aunt Lute
 Books.

 Spivak, Gayatri Chakravorty (1985). Three women's texts and a critique of

 imperialism. In H.L. Gates (Ed.), "Race", writing and difference (pp.

 262-280). University of Chicago.

 Spivak, Gayatri Chakravorty (1990). The post-colonial critic. New York <fc

 London: Routledge.

בדאג־דיירב הנור 

םילשוריב ריל ןו ןוכמ 

.תולובג אלל 4 
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