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כל הזכויות שמורות
אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי
אלקטרוי ,אופטי או מכי אחר – כל חלק מהחומר בהרצאה זו ,ללא רשות מפורשת בכתב מהמחברת.
ב 16-לאוקטובר  ,2009בעת שלימדתי כמרצה מן החוץ במחלקה ללימודי שים של אויברסיטת וירג'ייה,
כחתי בהרצאה של ברידה בוס ) (Brinda Boseשהיתה בזמו מרצה לאגלית בהידו קולג' של אויברסיטת
דלהי .כותרת ההרצאה היתה "") The Transnational Trials of Taslima Nasrinהצרות הטרסלאומיות של
תסלימה סרין"( .סרין ,רופאה בהכשרתה ,היא פמייסטית בגלדשית שפרסמה מחקרים מקיפים ומרשימים
על דיכוי שים בידי האיסלאם בדרום אסיה ) ראו למשל  . ( Nasreen 2010; Bose 2015היא אלצה לגלות
לשוודיה עקב פתוות רבות שקראו להריגתה .בוס שאה את הרצאתה הפוסט-קולויאלית באגלית בריטית
משובחת בסגון אוקסברידג' ,כשהיא עטויה בסארי .כשהקשבתי לסיפור דודיה של סרין ברחבי העולם,
דדה מחשבתי לעייים פרוזאיים יותר כמו לוגיסטיקה ,למשל .האם התחכה בוס בבתי הספר הבריטיים של
האליטה ההודית? מי שילם את שכר הלימוד שלה באוקסברידג'? סרין ראתה כמי שמצאת על המסלול
הגלובלי המקובל של כוכבת עולה מסוגה ,מדרום לצפון .מי מממן את כל זה? אפילו פליטים דרשים כיום
לשלם סכום כסף לא קטן למבריחים שיסייעו בידם לחצות גבולות .האם הפליטים הללו מקורם במעמד
הביוי? מי בכלל יכולה להרשות לעצמה להתייד בימיו אלה? ולמרות זאת ,קיים ביקוש גדול למרצות
וושאים מעין אלה באויברסיטאות בצפון הגלובלי – וזאת משום שהן מדברות בשפת האקדמיה ,לא בשפתה
החווייתית הטרסלאומית של גלוריה אזלדואה.

 1ההתייחסות בלשון קבה היא לכל המגדרים ,דג"פ
 2המלה "תאוריה" בעברית מקורה בתעתיק של המלה  Theoryבאגלית ,בה האות ת' היא תעתיק של  .thבחרתי כאן במלה
"טאוריה" כתעתיק של המלה הספרדית  Teoriaבה האות ט' היא תעתיק של האות  .Tדג"פ
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פרופסוריות רבות באויברסיטאות היוקרה של הדרום הגלובאלי ולדו אל האליטה הקוסמופוליטית של
המעמד העליון בארצן .האגלית שלהן משובחת ,או שיש בידן את המשאבים הכספיים הדרשים לתרגום גוף
הידע שלהן לאגלית ולעריכתו ,שכן האגלית היא השפה הרודה בכיפת הציטוטים והקידום האקדמי.
פרופסוריות אלה חשות מחוייבות  --או אפילו להבות  --ליישם על פירסומיהן את הוסחה הבריטית-
אמריקאית של כתיבה אקדמית .לפי וסחה זו ,יש לעגן את הטיעון האתרופולוגי ברשת של דוגמיות ,פיסות
סיפור מה"שטח" .מקורם של סיפורוים אלה בהתרחשויות היומיומיות ,אך בדרך כלל הם כתבים ללא
הקוטקסט האורגי מהם בעו ,ומטרתם להוות דוגמיות אתוגרפיות ,הבאות לעטר תאוריות ,שכתבו
באויברסיטאות העילית של מערב אירופה וארה"ב.
כתוצאה מכך ,תפסות החוקרות בות האליטה של הדרום הגלובאלי ,על ידי עמיתותיהן הצפון אמריקאיות,
כחלקי חילוף משופרים לחוקרות הכהות האמריקאיות מבית ,שצמחו בגיטאות ובשכוות של הצפון .אך מה
בוגע לטאוריה )  (Teoriaאורגית שאיה אקדמית ,שצמחה מהשטח ,וכתבה ע"י פמייסטיות כהות ילידיות
או מהגרות? בדרך כלל ,חברות הסגל האקדמי בדרום הגלובלי רואות בתאוריית שטח שכזו מעין ְספָר חשיבה
פרוע ,שעליהן לאלפו או לרסו בכתבי העת היוקרתיים ,או במווגרפיות של הוצאות אויברסיטאיות באגלית.
טוורקיג עם חברי/ות מועצת העורכים/ות של הבמות הללו ,המתרחש תדירות במלוות חמשת הכוכבים של
כסי האגודות המקצועיות בהן הן חברות ,עשוי בהחלט להועיל .אך בעיי הפרופסוריות האירופאיות-
אמריקאיות ,הטקסטים המאולפים של חברות הסגל בות הדרום הגלובלי ,המתייחסות לתאורטיקיות כהות
לא-אקדמיות כאל "איפורמטיות" ,תפשים כיצירות של מרד משחרר .בעיי חברות הסגל מהצפון ,אותן
עמיתות מהדרום הגלובאלי הן מתווכות ,הממוקמות אי שם בין ליגת הקיסוס לבין השים הכהות המוכפפות
ב"שטח" .אפקט הדומיו של היררכיית היכוס הזו מתואר לפרטיו בטקסט המכון של ורמה אלארקון
)" , (Norma Alarcon 1990הושאים התאורטיים של 'הגשר הזה הקרא גבי' ופמייזם אגלו-אמריקאי".
"הגשר הזה הקרא גבי" הוא אסופת המאמרים ,שבישרה את התגבשותו של הפמייזם הכהה בארה"ב
).(Anzaldua and Moraga 1981
ג'ון גלדהיל ) ( John Gledhill 2005טוען ,כי בוסחה השלטת בכתבי העת והספרים האתרופולוגיים בארה"ב
ובבריטיה ,וכי "בקובציות המחקר ,הכתיבה והחשיבה הצפויות אודות העולם ",יש סובלות מועטת ,אם
בכלל ,אל האתוגרפית ,כאשר היא כותבת את עצמה הן כאתרופולוגית והן כאיפורמטית הילידית הראשית
במחקרה .שומו שמיים ,השילוב של שתי אלה מכון תאוריה ,ולא סתם מספר מעשיות .אתרופולוגים אמורים
להימע מחפיפה כמעט גמורה בין החוויה האתוגרפית לבין הביוגרפיה האישית והקהילתית שלהם .קל
וחומר ,לימודים פמייסטיים ולימודי תרבות מורים לחוקרות להימע מראטיב הקרבן .הסובייקטית
המוכפפת ,הכותבת על פי תו התקן של הוסחה האמריקאית-בריטית במדעי החברה ,אמורה לייצר מחקר
טול להט .אסור לקון .א לא לכעוס.

חלקים רבים מהרצאה זו מבוססים על הדיון בסוגיית הכתיבה האתרופולוגית בספרי "עטופות בדגל ישראל" (Lavie 2018)3
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פיי הריסון ) ( 2008 Faye Harrisonמציעה מפלט מהוסחה" :האתרופולוגיה המותמרת ...תכיר בכך ,שגם
אם המוסדות המרכזיים של הדיסציפליה היו על ציר סמכות בריטית-אמריקאית-צרפתית ,החיים
האיטלקטואליים של האתרופולוגיה היו הרבה יותר רחבים ,התקיימו גם מעבר למרכזי המטרופולין של
הצפון ,והתרחבו אל מגוון אתרים ,שברובם עדיין תפשים כאזורי ספר לכשעסקן בתאוריה" .אך הפתרון
שלה איו פותר את סוגיית היכוס הרב שכבתי אותו פירטה אלארקון .אתרופולוגים מהאליטה האמריקאית-
בריטית של ליגת הקיסוס ,ובי חסותם מהדרום הגלובלי התלויים בהם למכתבי המלצות והערכות מקצועיות
כדי לקבל קביעות ,יצרו גוף של ידע ומחקר .גוף זה כופה את עצמו מעל המוכפפות בצורה אכית ,במקום
ליצור עמן דיאלוג שוויוי אופקי.
בשים האחרוות ,האתרופולוגיה בארה"ב ובבריטיה התגווה מאוד באופי הטיעון התאורטי שלה
ובז'ארים של הכתיבה האתוגרפית .אך רק לעתים דירות יופיע מגוון זה בכתבי העת הבריטיים
והאמריקאיים ,או בהוצאות הספרים האקדמיות מהשורה הראשוה .קל וחומר ,כאשר מתקיימת חפיפה
כמעט גמורה כמעט בין החוויה האתוגרפית לבין הביוגרפיה האישית והקהילתית.
קחו למשל את האתרופולוגית שמוצאה קובאי ,רות בהאר ) .(Ruth Beharלמרות הפריוולגיה המעמדית
שלה ,היא התייחסה לעצמה כאל איפורמטית ראשית ,כאשר כתבה בטכיקות של כתיבה יוצרת על שים
מוחשלות מאמריקה הלטיית ) . ( Behar 1993היות שהגיעה מפריסטון לאן ארבור ,היא לא תפשה כאיום
על עמיתיה ,שרובם ככולם בי המעמד הביוי-גבוה ומעלה .למרות זאת ,רק לעתים דירות הופיעו מאמריה
היצירתיים יותר בכתבי העת האתרופולוגיים מהשורה הראשוה .האוטו-אתוגרפית זורה ייל הרסטון,
מעולם לא פירסמה בכתבי עת אתרופולוגיים או בהוצאות ספרים אויברסיטאיות את הפרק בחייה ,בו
חייתה ללא שיוך אקדמי תקי ובעוי מרוד .היא פטרה בגיל  69בחוסר כול ,לאחר ששכחה כמעט לגמרי מלב.
כמה אירוית וטרגית היא העובדה שזכתה להכרה על ספרים כמו "עייהם צופות באלוהים" רק שים לאחר
מותה .אזלדואה פטרה בגיל  62עקב העדר טיפול רופאי אות .האוטו-אתוגרפיה המוומטלית שלה,
 Borderlands/La Fronteraהתפרסמה בהוצאת  ,Aunt Luteבית הוצאה לאור פמייסטי קטן ודל תקציב,
משום שבתי הוצאה לאור אויברסיטאיים גדולים קבעו שכתב היד איו היר .בין לילה הפך הספר לרב מכר
אקדמי ואקטיביסטי ) . ( Anzaldua 1987אך רק לאחר מותה העיקה לה האויברסיטה של קליפוריה את
תואר הדוקטור שהיא היתה כה ראויה לו.
למעשה ,הדה-קולויזציה האמריקאית-אירופוצטרית של האתרופולוגיה הובילה לקולויזציה וספת של
התחום ,משום שהיתה בעיקרה חד -סיטרית .התאוריה ממשיכה להתגבש ולהתסח באויברסיטאות במרכזי
המטרופולין באירופה ובארה"ב ,והתוים ,שבימים אלה מתהדרים כדה -קולויאליים ,ממשיכים לזרום מן
הדרום אל הצפון – אפילו אם ה"דרום" הזה ממוקם בגטאות ובשכוות מזרחיות בתוך מטרופוליים בלב
הצפון-מערב.

4

מודל ה) Conocimiento-ידע( וחומרי החיים
גלוריה אזלדואה הלכה בעקבות אודרי לורד ) (Audre Lord 1984:124-133שכתבה לפי שלושים וחמש שים
את המאמר הקלאסי:
”") “The Uses of Anger: Women Responding to Racismשימושי הכעס :שים מגיבות לגזעות"( .
במאמר מסגרת לורד על חשיבות ההבעה של זעם היולי בטקסטים אקדמיים" :כעס של הדרה ,של פריוולגיה
ללא עוררין ,של עיוותים גזעיים ,של דממה ,של שימוש לרעה ,של סטריאוטיפיזציה ,של התגוות ,של עיוות
שמות ,של משת"פיות ".לורד טועת ,כי יתן לשמור על כוחו הרגשי של הכעס בשפה האקדמית ,משום שהוא
"אקט משחרר ומחזק של הבהרה "...היא דה בתזמור הרב-קולי של כעס כטקסט" :שים כהות באמריקה
גדלו בתוך סימפויה של כעס ,על כך שאו מושתקות ,על כך שאיו בחרות ,על כך שאו יודעות שכאשר או
שורדות ,זה קורה על אף שהעולם לוקח כמובן מאליו את העדר האושיות שלו ...ואי אומרת 'סימפויה' ולא
'קקופויה' משום שהיה עליו ללמוד כיצד לתזמר את הכל סוגי הזעם האלה".
אזלדואה משתמשת במילה "ידע" או  , Conocimiento-בצורה מאוד ספציפית ,הייחודית לשפה התיאורטית
שייצרה .ה –  Conocimientoאיו סתם ידע ,אלא מהווה מודל ,המקטלג את הרגשות ההיוליים ,המלווים את
החוויה הגזעית של חיי האשה הכהה המוכפפת במהלך התגבשותה של חוויה זו מחומר גלם אל מערכת
מודעת של תובות .למודל הידע ,או ההגעה אל המודעות ,שבעה שלבים :ההלם שאחרי ,הבין-לבין ,היאוש,
הקריאה לפעולה ,הבת התמוה הגדולה ובחיתה ,לידה מחדש ואקטיביזם רוחי )Anzaldua 2015:117-
 .(159מודל זה הולם השוואות קוטקסטואליות חוצות תרבויות .במשך שים זכתה מסגרת זו ,שבתה
אזלדואה דרך האוטו-היסטוריה-טאוריה פורצת הדרך שלה  ,להתייחסות שולית בלבד ,כאל עדות ותו לא.
אך בשפתה של אזלדואה" ,העברו הילוך Frontera ".יצא לאור בהוצאת ,Light in the Dark .Aunt Lute
שיצא לאור לאחר מותה של אזלדואה ,פורסם בהוצאת . Duke University Press
" Conocimientoדוחק בכן לפגוש את הצד האפל שלכן ,את מפלצת הצל ,ולהתעמת עם האופן בו תכתתן את
עצמכן )ועם האופן בו החברה תכתה אתכן( כשעד כה התעלמתן ממו ...תיכות זה דרש מכן להימע
מהתעמתות עם התכוות וההרגלים שעיוותו את האופן בו ראיתן את המציאות ,ולכן מע מכן תיכות זה
להשתמש באופן מלא בכל היכולות 4שלכן" ) . ( Anzaldua 2015:118הסוכות או יכולת הפעולה אותה הוגה
אזלדואה כסוכת איה יתת להפרדה כאן מדמות השֵ ד המפלצתית אותו היא מתארת ,כי הקריאה והיכולת
לפעולה איה כוללת רק אומץ כי אם גם פחד.
הוסחה האמריקאית-בריטית לכתיבת מדעי החברה מרדדת את הההרה של חומרי החיים .אזלדואה,
לעומת זאת ,מאפשרת לטווח רחב של טיעוים המצאים מחוץ לתו התקן של הוסחה הזו לעלות ,להאיר,
ולהתחבר ה עם זו מתוך מה שמייקל טאוסיג ) (Michael Taussig 1986הגדיר כ"עכירות אפיסטמית" .פרט
למחסום שמציבה השפה האגלית ,עצם טווייתם וסיפורם של אותם חללים תוך-רקמתיים בתוך העכירות

 4במקור ,facultadesבספרדית.
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הזאת הוא שהוביל לחסימתם של אופי הכתיבה האזלדואית מפרסום בכתבי העת ובהוצאות הספרים
האקדמיות בארה"ב ובבריטיה .החסימה עשתה ע"י הקוראים המומחים האוימיים ,ששמרו על הסדר
הישן והטוב ,לכשתמו ע"י העורכים להעריך את כתבי היד ששלחו בתקווה לפירסום.
מודל ה Conocimiento -של אזדלואה קורא להמשגה מחודשת של היחסים בין קהילות של ידע אקדמי
מוכפף לבין הצפון יחד עם מתווכיו מן האליטה הקוסמופוליטית של הדרום הגלובאלי .אזלדואה קוראת
להחליף את האתרופולוגיה המוולוגית והחד-כיווית באוטו-אתוגרפיה ואוטו-היסטוריה מרובות קולות.
תהליך ההחלפה יסלול את הדרך לסביבה יצירתית ושוויוית יותר ,הטועה בקהילות שאין מתהלות באופן
מסודר ,מבלי "לסדר" אותן עבור הקורא/ת .הקטגוריות האליטיות שלה עוסקות במקומי .עבורה ,המקומי
איו מהווה תוים שיש לאסוף כחלק ממחקר אתוגרפי עבור מטרופוליטים דוברי אגלית ,כי אם תאוריה
שמסרבת לציית ליומרה האמריקאית-בריטית לתיאור תהליכים חברתיים בעקביות אליטית.
אזלדואה מסרבת לכס מחדש דוגמיות וסיפורוים של איפורמטים כאשר היא מכלילה את המודל שלה":
 ,La Mestiza5ההיברידית ,בת הכלאיים ,צריכה כל הזמן לחרוג מן התצורות של השגרה; מחשיבה מתכסת,
מסיבתיות אליטית ,הוטה להשתמש ברציואליות כדי להגיע למטרה אחת )במודל המערבי( – לחרוג כדי
להגיע לחשיבה מסתעפת המאופיית בתועה ,בכך שהיא פרדת מדפוסים ויעדים קבועים ומפתחת קודות
מבט הוליסטיות ,שאין מדירות" ).(Anzaldua 1987:79
ה)ת(טאוריה של  La Lloronaוסעת לישראל –פלסטין
בעוד שלורד מתמקדת בכעס ,אחת הדמויות המרכזיות של אזלדואה היא " : La Lloronaהאשה הבוכיה...
מראה שיש בו צומת דרכים ,חיבור ,חריגה תרבותית" .(Anzaldua 2015:XIV) "...או ,שבגדו במשך דורות,
ֶ
שסבלו טראומות של השפלה והדרה גזעית ,כמעט קברו תחת עולו הכבד של הצער .לעולם איו שוכחות את
פצעיו La Llorona .אמו האפלה ,בקיתה הצחית ...סמל צערו הבלתי פתור ,חזיון הוכח תמיד
בפשותיו“ . (ibid., 88)"...קיתה של  La Lloronaבלילה על ילדיה המתים מוצאת לה הד בטקסי האבל או
הקיה שערכים בידי שים ,כשהן פרדות מביהן ,אחיהן או בעליהן לשלום ...הבכי הוא ...מחאתה הדלה של
הצ'יקאה ,כשאין לה כל מוצא אחר .טקסי קיה משותפים אלה הם סימן להתגדות בחברה שמוקירה את
הלוחם והמלחמה ,ושבה השים אין אלא פרס ,לכל היותר" ).(Anzaldua 1987:33
כשמאחוריהן דורות מרשימים של מאבקים ,השיגו שות הסגל הכהות בצפון אמריקה את היכולת להביע את
רגשותיהן בפרסומים אקדמיים ולכתוב בז'ארים מעורבים – כל עוד יש להן קביעות .אף על פי כן הישג עצום
זה הוא עדין בגדר בלתי אפשרי לחוקרות מהמעמד הביוי -מוך מהדרום הגלובלי ,כמו פלסטייות עם
אזרחות ישראלית או מזרחיות.

ה-מסטיסה היא בת תערובת .בתרבות ההיספאית והצ'יקאית בפרט המוח מתייחס לצאצאים של לבים וילידים .המוח היו
מרכזי ביצירתה וחשיבתה של אזלדואה .דג"פ.
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שים מזרחיות אין מקוטלגות כשים כהות לפי הקטגוריזציה הצפון אמריקאית .מצפים מאיתו להשתמש
בוסחה האמריקאית-בריטית של ייצור ידע טול להט ,בשל ההחה הסמויה כי או משתייכות לאליטה –
הוריו שילמו על הדוקטורטים היקרים שלו באויברסיטאות של ליגת הקיסוס .אבל הוריי לחצו עליי ,ואי
לחצתי על בי ,להוציא ציוים גבוהים ,שכן הדרך היחידה לזכות בהשכלה גבוהה בחו"ל היתה באמצעות
כש"ז – 6כסף של זרים – או מלגות המבוססות על הצטייות" .מזרחים" אים קטגוריה של אפליה מתקת
באמריקה.
פמייסטיות מזרחיות במסלול ה  Conocimiento -הוטשות את הציוות )עם או בלי "שלב ההלם"( ומביות
את "התמוה הגדולה" ,לכדות בין הביאריות של ישראל-פלסטין לבין הוסחה האמריקאית-בריטית .או
מועות מלסח את מה שמצא בין לבין ,ובמילותיו של וו .אי .בי .דובואי )":( 1903 W. E. B. Duboisביי
לבין העולם" ,מועות מהמיפוי אותו ערכה צ'לה סדובל )  (Chela Sandoval 2000לרווח שבין עורו השחור
של פראץ פאון לבין המסכה הלבה ,המתואר באוטו-אתוגרפיה שכתב ) .(Fanon 1967אין לו זכות לכעוס
כמו לורד או לקון כמו אזלדואה .בחו"ל ,או יהודיות ישראליות .בישראל ,אחו סתם עושות צרות.
מוציאות את השד מהבקבוק ,או מתבכייות ,כפי שהמימסד האשכזי קורא לו.
אם אחו מוכרות את שמתו ,או יכולות להשתלב היטב בקטגוריות עתירות המימון המתקראות "לימודי
ישראל" ו"לימודי יהדות" .אם אין או עושות כן ,עדיין איו יכולות ליהות מהשגשוג המבורך של פרסומים
ביקורתיים על הביאריות של הסכסוך הישראלי-פלסטיי .איו אף "יהודיות-ערביות" .זהו מושג היסטורי
שחדל להתקיים עם הקמת מדית ישראל ב .1948-לכו תגידו לשים בשכוות שהן "יהודיות ערביות".
הקהילות שלו מתעבות את המוח )ראו חבאז .(2019
או משתתקות כשאו מסרבות .הסירוב ובע מהמגבלה שכפית עליו ,כאשר ותן לו המימסד חופש לכאורה,
בשם הפלורליזם האתי בישראל  --חופש שמתפוגג ,כאשר או מביות איך ועד כמה מותר לו לבקר את
הציוות .עבורו ,ציוות היא גזעות .או משתתקות כאשר או מזעזעות את הראטיב הלאומי הפלסטיי,
שהאיטליגציה החילוית האקדמית שלו מצאת בדיאלוג עם האליטות האשכזיות האטי-ציויות או
הפוסט-ציויות של המעמד העליון אותו או מגות .אז מה ותר לו? אחו מקוות – מה שהמימסד
האשכזי אוהב לכות "מתבכייות" .פמייסטיות פרוגרסיביות מצפון אמריקה ,כהות ולבות כאחת,
שתקעות בביאריות הישראלית-פלסטיית מכות את הקיה שלו "פולמוס" .עקב העירעור שלו את
האראטיב הביארי ,ישראל-פלסטין ,עבודתו מודרת מהתפוצה הגלובלית של טקסטים של פמייסטיות
כהות.
או ,פמייסטיות מזרחיות ,כוללות בתוכו גם את מפלצת הצל וגם את היכולת להיות גורמות פעולה ,סוכות,
או בשפתה של אזלדואה ,את ,ה .facultade -המייסטרים האשכזי ומהלי המעברות שלו שופטים כל מי

כש"ז או "כסף של זרים" הוא תרגום של ביטוי הסלאג האמריקאי
Other People’s Moneyאו OPM
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שמדברים על יחסי גזעות תוך יהודיים כ"מתבכייים" .הביטוי "להתבכיין" הוא השק של אותן אלה,
המציגות את עצמן בציבור כדוברותיו של ה"פלורליזם האור" .זהו רכיב משמעותי בפרדיגמה האליטית
מבית מדרשם של פארסוס ואיזשטט .זו הפרדיגמה המהווה את ברירת המחדל ביתוח של החברה בישראל.
האשכזים הם הישראלים האמיתיים ,ולפיכך הם אויברסליסטים .או ותרות עם פרטיקולריזם אתי פלגי.
דוגמאות טובות ל"התבכייות" פרטיקולרית זו היא ההכחשה הגורפת האשכזית-ציוית מכל קצוות הקשת
הפוליטית בושא חטיפת תיוקות תימן ,מזרח ובלקן משות השלושים ועד לתחילת שות השבעים של המאה
העשרים; פרשת ילדי הגזזת ,שבה עברו כ 150,000-ילדים טיפולי הקרות בקרי רטגן במיון גבוה ללא
הסכמת הוריהם או ידיעתם .מדית ישראל ,שוסדה בשטחה של פלסטין המדטורית ,תופסת את עצמה
כביתה הלאומי של יהדות העולם .האין כל היהודים אמורים להיות שווים במולדתם ,ללא קשר למוצאם? אם
כך ,מדוע מתקשים בי הרוב המזרחי האזרחי לדון בתיקים של אפליה גזעית כגדם בערכאות בתי המשפט?
בדרך כלל ,תיקים כאלה מוטרלים ומאבדים כל לגיטימציה כשמודבקת להם תווית ה"התבכייות" )ראו
ביטון .(2011
החוקרת האזלדואית בת הדרום הגלובאלי ,זו שאיה חושבת בתוך הקופסא ,זו שבאה מה"שטח" ,צריכה
לחדול מהיותה מקוטלגת "אליטה" כברירת מחדל .זו תקוותי .תו לה להוציא לאור פרסומים אקדמיים
המיישמים את מודל ה -- Conocimiento-עדותה על העצמי ועל החברה .לפירסומים אלה תרומה
משמעותית להפיכת יחסי הכוח ההיררכיים בין פמייסטיות כהות באקדמיית העלית בצפון אמריקה
ובבריטיה ,פמייסטיות בסגל האויברסיטאי בדרום הגלובלי ,ופמייסטיות איטלקטואליות אקטיביסטיות
מהדרום הגלובלי ליחסים אופקיים ושוויויים יותר .העבודה המוומטאלית של גלוריה אזלדואה היא דוגמא
מצויית להפיכה שכזו .ואם להתיחס לחזון של פיי הריסון ,עליו להקשיב ,לקרוא ולצטט תאוריה פמייסטית
מאתרי הגבול ,ולחרוג מהשליטה האגלופוית על אוצר הידע האתרופולוגי .בהתחשב בכך ,שרודותה של
האגלית היא עובדה די מוגמרת ,כשם שאומרת אזלדואה ,הגיעה העת "להחלף הילוך" ולעבור לתרגום.
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