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 Paul Gilroy Against Race: Imagining Political Culture
 Beyond the Color Line. Cambridge, Massachusetts: Harvard University

 Press. 2000. 406 pages.

לש ועזג .םיעבצ־רוויע תויהל בייח הרואנ תיטרקומד הרבחב חרזא יכ םינימאמ םיבר 

לע הרימש קר יכ םינימאמ םירחא .ותוישיא וא ותוהז תנבהל חתפמ תווהל לוכי וניא םדא 

תריציל סיסבלו הוואג לש רוקמל תיעזגה תוכייתשהה תכיפהו תיעזגה תוהזה תויזכרמ 

וריתוהש תוקלצה ןמ ררחתשהל םיטועימל ורשפאי תיתוברתו תיתרבח תוירדילוס 
האמב תוינחצרה היתוחולשו הרשע־עשתה האמה לש תינעזגה תיפוריאה תרוסמה 

ןתינ המוד חוכיו ;םירוחש ידומיל לש םוחתל ןבומכ לבגומ וניא הז חוכיו .םירשעה 

םיטועימ תוצובקב ןכו תילאוסקסומוהה הייליהקב ,תיטסינימפה העונתב םג אוצמל 

תטיסרבינואב םייאקירמא־ורפא םידומיללו היגולויצוסל רוספורפ - יורליג לופ .תורחא 

דיחיה ןוכתמה והז ותעדלש ןוויכמ ,םיעבצה־ןורווע ידיסחל ולוק תא ףרצמ - לי 
.םזינמוהל 

הירואית לכמ ילוא רתוי בוט המיגדמ הינטירבב רוחש רטוש לש וייחמ הטודקנא 

סובוטוא תנחתב חצרנ ןודנול בשות 1.םיעבצה־ןורווע דעב םינועיטה תא תדמולמ 

הלפיט אל הרטשמה יכ ררבתה הריקחב .םינבל םינעזג ידי־לע ןודנול חרזמ־טורדב 

םירטושה דחא .לשוכה יתרטשמה לופיטה דגנ וניגפה םינוגרא לש הרושו ,הרקמב הכלהכ 

:ןעט ,ךכ־רחא ןייאורש - רנרט ילסל - רטושה .רוחש היה םיניגפמה ידי־לע ףקתוהש 

יכ אקווד יב ורחב םה .םירוחש םיניגפמב ללכ יתנחבה אל .םינבלה םיניגפמה הלא ויה" 

רחבנ עודמ" :תובקונ תולאש לואשל ידכ הז עוריאב שמתשמ יורליג ".דגוב יב ואר םה 

לש התועמשמ יהמ" "?דגובכ ספתנ אוה יכ ףקתוה םאה "?ןברוקכ רנרט ילסל אקווד 

םיניגפמה ןיאה" "?ךייתשמ אוה וילאש עזגב דוגבל לוכי םדא םאה "?הז רשקהב הדיגב 

הקיגול התוא םיצמאמ ,ורוע עבצ לשב אקווד ןברוקכ וב םירחובה ,הרואכל םייביסרגורפה 

"?םיחומ םה הדגנש תינעזג 

לש הנבה .ןועיט ססבל תולוכי ןניא ,ויהיש לככ תופי ,תוטודקנא יכ בטיה ןיבמ יורליג 

תנבה דחוימבו ,תוהזה גשומ לש הנבה תבייחמ דקפתמ אוה ובש ןפואה לשו עזגה גשומ 

רבחכ תיביטקלוקה ותוהז ןיבל םדאה לש תישחומה תילאודיווידניאה תוהזה ןיב חתמה 

.הוואג לש רוקמכ תיעזגה תוהדזהה דגנ דיחי טשפומ ןועיט איבמ וניא יורליג .הליהקב 

ןיבל תיטסישפה תונעזגה ןיב ינבמה ןוימדה תא 4־ו 3 םיקרפב חתנל רחוב אוה ,הז םוקמב 

םיטועימה תועונת יכ דשח הלעמ הז ןוימד 2.םיטועימ תועונת לש תיביסרגורפה תויעזגה 

.51-49 םידומעב תאבומ הטודקנאה 

שמשל ךירצ עזג יכ תסרוגה היגולואידיאה תא ןייצל ידכ "תיביסרגורפ תויעזג" גשומב שמתשמ ינא 

תוסחייתה לכ ןייצל ידכ raciology גשומב םיתיעל שמתשמ יורליג .תיתצובק תוהדזה לש דקומ 

תוירדילוס לע ססובמ אוהש ןיבו תינעזג היגולואידיא לע ססובמ אוהש ןיב ,תוהז לש סיסב לאכ עזגל 

יורליג לש ותסיפת תא תאטבמ אלא ,תירקמ הניא הזכ ףתושמ יוניכ תריחב .יעזג טועימ ינב ןיב 

.םויכ םייעזגה םיטועימה תועונת תאו תיפוריאה תונעזגה תא דחאמש והשמ שיש 
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- םיעבשומה םהיבייוא לש םינייפאמ וצמיא ,םירוחשה תעונת דחוימבו ,תויביסרגורפה 

.םייפוריאה םינעזגה 

.םזיצאנה ידי־לע החפוטש תיביטקלוקה תוהזה לש הינייפאמ תא ןחוב יורליג 3 קרפב 

תכיפהבו תילאודיווידניאה תוהזה תקיחמב המולגה המצועה תא וניבה םיטסישפה ,ותעדל 

תוהז ,דחא דצמ .הלודג תינגרוא תושיב םיוסמ־יתלב גרוב - תיקנע הנוכמב גרובל םדאה 

איה ,רחאה דצה ןמו ,ןוצר וא הריחב ירפ הניא םתונושש םיטרפ ןיב הדירפמ וז תיביטקלוק 

תורוחש תוצלוחב םידעוצ ךכ .ענמנ־יתלב לרוג־וצ הניה םתודחאש םיטרפ תדכלמ 

ןיב ־ םידוהיש העש ;םינקזו םיריעצ ,םיינעו םירישע ,םינגרובו םילעופ :םיירא םינמרג 

.תונחמל םיאצומ - םינקז ןיב םיריעצ ןיב ,םילעופ ןיב םינגרוב 

לש ןתלחנ םויכ הניה וז תיטסיביטקלוק תיטסישפ הקירוטר יכ המדנ םיברל 

ידיסחש יפ־לע־ףא יכ איה יורליג לש תויזכרמה תונעטה תחא .תוינוציק םיילוש־תוצובק 

תיפוריאה תונעזגה ידיסחמ םיבושח םינבומב םינוש תיביסרגורפה תיעזגה הקיטילופה 

המודב ,םירוחשה לש עזגה תקירוטר .תועונתה יתש ןיב ינבמ ןוימד שי ,תיתרוסמה 

־םתריחב ירפ םניהש םילדבה - םיטרפ ןיב םילדבהה תא תנייאמ ,תיטסישפה הקירוטרל 

םאתהב הרוצ הנשמו תחתפתמ ,תימניד ,דניה תילאודיווידניאה תוהזהש דועב .םה 

רבכ עבקנש דסב טרפה תא תעבקמ תיעזגה תוהזה ,טרפה לש ויתוטלחהלו ויתוריחבל 

ותדהא תא ריבסמ הז חותינ .רוויע לרוג ירפ ,תיטטס ךכיפל ,דניה תיעזגה תוהזה .ותדילב 

.תנבואמה תימואלה וא תיעזגה תוהזל הפולח הווהמה ,תולג לש תוהזל יורליג לש הקומעה 

םוקמ ןיב חתמ לע תססובמו תוהזה סיסבכ הירוטירטה לע תרערעמ םילוג לש תוהז 

הניה ,תימואל וא תיעזג תוהזל דוגינב ,תולג לש תוהז .תוכייתשהה םוקמו םירוגמה 

.תושדחתהלו יונישל החותפו הליזנ ,תימניד ךכיפל 

יורליג .םיפסונ םיטביה שי תיביסרגורפ תויעזג ןיבל תיטסישפה תונעזגה ןיב ןוימדל 

ךילהת ןיב ןוימדה לעו תיטסישפה הקיטילופה לש היצזיטתסאה ךילהת לע 4 קרפב עיבצמ 

סרקה־בלצ .תיביסרגורפה תיעזגה הקיטילופה לש היצזיטתסאל הייטנה ןיבל הז 

תא םימיגדמ ,לטשנפיר ינל לש היטרסב וחצנוהש ,תויצאנה תוילרטאיתה קנעה־תוכולהתו 

תוברתב םייתוזח םילמס לש םתויזכרמ .תיצאנה היגולואידיאב הקיטתסאה לש התובישח 

למיס רשאו םייאמו יטואכ םלועל רדס איבהש למס היה סרקה־בלצ .תירקמ הניא תיצאנה 
תדחוימ תובישח התייה וז תיטתסא תוברת תרגסמב .תימואלה־תיטילופה תודחאה תא 

סותימה לש היצזיטתסאה .תיטילופה תופתתשהה ךילהתמ קלחכ ףוגה־תוברתלו ףוגל 

לש יצאנה דועיתב םלשומ שומימ ידיל ואב ,ידרונה םזיאורהה לש דחוימבו ,יעזגה 

.1936 תנשב ןילרבב הדאיפמילואה 

תיביסרגורפה תויעזגה תא םג יורליג תעדל ןייפאמ םזיצאנה לש םזיציטתסאה 

לש התובישח תא ,תומהלתה אלל ךא ,תויתרוקיבב םיגדמ יורליג .5 קרפב תראותמה 

וז תוברת ןיב ןוימדה תאו ,תיאקירמאה הרוחשה תוברתה תרגסמב הרוחשה ףוגה־תוברת 

טרופסב םיקסועה םינוסח תופוג לש יתוזחה גוצייה .יטסישפה רטשמב ףוגה־תוברת ןיבל 

תוהזה לש הלא םיגוציי .השדחה הרוחשה תיעזגה תוהדזהה תשוחתל סיסב הווהמ ןימב וא 

םיילילש םייטילופ םירסמל רבעמ םלוא .םייטסיסקסורטה תובורק םיתיעל םניה הרוחשה 

הקיטילופ לש היצמרופסנרט יורליג תעדל םיגציימ הלא םיטביה ,םירחא וא הלא 

הקיטילופ־ויבה .רוחשה ףוגה ידי־לע רדגומ וז השדח תוברתב רוחשה םדאה .הקיטתסאל 

תונעזגה לש הלאמ תונוש תויביטמרונ תוחנהמ ןבומכ תאצוי תיביסרגורפה תיעזגה 
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תיפוריאה תונעזגה לש םייזכרמ םיטביה םישמ ילבמ תצמאמ איה הז םע דחי ךא ,הנשיה 

דקומכ עזגה תא שוטנל שי יכ יורליג לש תיזכרמה ותנקסמ תעבונ ןאכמ .תיתרוסמה 

.יביטקלוק תוהדזה 

תוללוכה תונווגמ תונילפיצסידב שמתשמה רישע חותינ וניה יורליג לש חותינה 

אוה רשאכ חונב שח יורליג .היגולויצוסו היפוסוליפ ,הירוטסיה ,תורפס ,תונמוא תרוקיב 

םדאל .לגהו טנק לש םייסלק םיטסקט חותינל וננמז־ינב לסרודכ יטרס חותינמ רבוע 

רשועה םא רהרהל אל השק ,תיטילנא היפוסוליפב איה תירקיעה ותרשכהש ,ינומכ 

הנעט ןכא ססבמ ,תעצעוצמו תלתופמ ןושלב תובורק םיתיעל אטובמה ,ילאוטקלטניאה 
תויביסרגורפה תויעזגה תוירואיתב והשמ שי םאה .תיביסרגורפה תויעזגה דגנ תיללכ 

לע רוזחל םייביסרגורפה הידיסח תא בייחמה תיעזגה תיביטקלוקה תוהזה גשומבו 
?םייפוריאה םינעזגה לש םהיתויועט 

תוהדזה דקומכ עזגה דגנ יללכ ןועיט יכ אוה ילש דשחהש רמוא ,וז הנעט ססבל ילבמ 

,תיתד ,תיעזג ,תימואל תויהל הלוכי תיביטקלוק תוהז .ןולשיכל ןודינ יביטקלוק 

־ היגולואידיא וא םואל ,עזג ,תד - תיביטקלוקה תוהזה םיסב .תרחא וא תיגולואידיא 

.תרחא וא תיטתסא איה םא ,תימניד וא תנבואמ הניח וז תוהז םא ומצעלשכ עבוק וניא 

,ןכל .תיטנוולרה הליהקה ירבח לש רתוי םיקומע םיכרצ ידי־לע םיעבקנ הלא םינייפאמ 

תיתצובקה תוהדזהה דקומ םא ומלעיי אל םיטועימ תועונת לש םזיציטתסאהו תונבואמה 

סחיב תיללכ הנעט ססבל ילבמ .תרחא תיתצובק תוהז חתפתת ומוקמבו םלעיי תיעזגה 

ףסוא רדגב יורליג לש ורפס רתונ ,תורחא תויוהזמ ןחבומב תיעזג תוהז לש הייפואל 

םלוא ,תיביסרגורפה תיעזגה הבישחב תומיוסמ תונכס םיגדמה בושחו ןיינעמ תוטודקנא 

לש סיסבכ עזגה תא חונזל שי היפלש תינתפאשה הזיתה תא ססבל ןויסינב לשכנ אוה 

.תיביטקלוק תוהז 

לארה ןולא 
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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