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ות  ניקלישאות תרבותיות פשטחשוב מאוד להימנע מ, תרבותיות-רבהבהתייחס לנושא 

התהליכים התרבותיים המתרחשים בחברה ". תרבות הרוב"ו" תרבות המיעוט"מדברות על ה

 נכון על הרקע  בעיקררהדב. הרמטיותרות וואינם מאפשרים קיום תרבויות כישויות סג

זה על טריטוריות מצטלבות והיסטוריות מדבר בהקשר יד  סערדאאדו. נירמוד,האורבאני 

  . משוחזרות

  

 כפהשהעבר האימפריאלי משום , תרבותית במובן העמוק-רבהיא  ההיסטוריה האירופאית

פאית מתאפיינת גם בגזענות  התרבות האירו,יחד עם זאת. תרבויות שונות מגע הדוקעל 

 במרכזו את הערכים האירופיים המוקפים רואה את העולם באופן דיכוטומי ומציבהעמוקה ה

ובר לא רק אך מד. ביניהם תרבויות שונות של מהגרים, ות נחותותברבריעל ידי תרבויות 

 בכך הגזענות קשור הסתירות הפנימיות של השיח התרבותי של אחת. בהפיכת האחר לנחות

ופן עמוק מושרשת בא, למעשה, דיאלקטיקה זאת. אחר הופך להיות אובייקט של תשוקההש

 עוד בתקופת ישיח התרבותה אפיינה את הרי היא, בקווים כלליים של התרבות האירופאית

וגם " אדם האצילהפרא  "תרבותי השכלתי כלל בתוכו את הדמויות שלהטיב נרה. השכלהה

-ברהאידיאולוגיה של . סתירה זאת נחקרה לעומק על ידי פרנץ פנון". הזר האלים"

 הקרובאך נראית ,  כוונות ליבראליותבעלת אומנם, נס על תרבותיות שמעלה את האחרה

  . לסינדרום המתוארמדי

  

שכונות של צעירים ב לתופעת רב התרבותיות של חיי בני נוער ונותייחסבמחקר שביצענו ה

  בין המונחים התרבותיים הגבריים של המשולש לבחון את הקשריסינונ. תלונדון הדרומי

 ם המקו.התרבותיות לבין תופעה של הדרה אתנית וגזענותתרבות מעמד הפועלים לבין רב 

 הגדולה מהם היא כאשר,  אוכלוסיות מהגרים מגוונותהנבחר על ידינו מתאפיין בקיום

 באופן משמעותי החל שגדלו (םווייטנאקיימות גם קהילות יוצאי , קהילת יוצאי אפריקה

  .ארצות אחרותיוון ו, פקיסטן, הודו, )80-משנות ה

  

גם קיצוניות ביותר של גזענות ולתופעות  אנו עדים תדרומיהלונדון ב ,רדוקסאליבאופן פ

 ,מלווים אחד את השנישני תהליכים אלו ה. תרבויות שונות דיאלוג עמוק בין ם שלרגעיל



על סמך בחינת סגנונות ניתן לראות שכפי , ביותר בקרב הצעיריםמתגלים באופן מובהק 

" הלבנה"התרבות -תתרבות של ים מוכיחים כי צורות  המחקר.החיים ותת התרבויות שלהם

, ריקודים,  בביגוד–שחורים  תרבות מאפייני לעתים קרובות מהווים חיקוי ואימוץ של

הסגנון ; אימוץ צורות תרבותיות מתרחש באופן נרחב ביותר. ברטוריקה של הסגנוןמוזיקה ו

גאווה הכוח הלבן ו הכמווגם מושגים  מיקה' גמוזיקה שלצורות ראש כולל השל מגולחי 

התרבות השחורה .  של המושגים הדומים בתרבות השחוריםהשתקפותשמהווים לבנה 

  . שימשה סימן לשוביניזם של לבנים

  

י את טשפה שינה באופן דרסבסגנון וב השחורים הקודים התרבותיים של הצעיריםאימוץ 

תרבות , ילרוי'פול גכפי שטען .  אתניים- תרבות הנוער של מעמד הפועלים באזורים רב

 אך מדובר בתהליך מורכב הרבה יותר שבו סלידה .ית לתרבות המעמדהפכההשחורים נ

של הדרה ,  מהצד השני .מגזענות הולכת יד ביד עם העוינות העמוקה כלפי האחר וההדרה

אטרקטיבי " שחור" על ידי בני הנוער הלבנים מלווה בדימוי בני הנוער והתרבות  השחורה

  .ירים הלבניםבעיני הצע

  

רים הלבנים לבין תרבות קיים מגוון רחב של מידת הקרבה וחפיפה בין תרבות הצעי

 זאת בזכות – ת כדמות מועדפקהילות של בני נוער שחורים לעתים נתפשות. השחורים

הדימוי הנגדי של של הדבר אינו מונע קיום .   לבין סגנון תרבותי מועדףהאסוציאציה בינן

קנאה והדרה , ביטויים של תשוקה ופחד. מסוכן ובלתי רצוי, בלתי נשלטו אליםצעיר שחור 

. יפ של הגבריות השחורה של שחור אלה לכינון הסטריאוטאותקשורים לא רק לקליש

  של תשוקה ופחד קיימות בו זמנית וביחד הן מכוננות את הקווים המיוחדיםתחושות אלה

  . האחר השחורשמאפיינים את 

  

יש לזכור כי גם , תרבותי מנמיך את רמת הגזענות-גם אם נכון הדבר שהדיאלוג הבין

זה מתרחש סביב הגדרות , בין היתר .של תשוקה ופחדך של הדיאלוג טמונים ניגודים בתהלי

 למושגים התאמהכאשר הגבר השחור הופך להיות צמד של גבריות ורוע ב, הגבריות

ן הוא כי סטריאוטיפים גזעיים פגיעים בעת המגע הבין נכו. הגזעניים של שחור מסוכן ואלים

בעת המגע והדיאלוג  נעלמות דעות הסטריאוטיפיות הגזעניות אינןהרך כלל דבאך , תרבותי

 הצעירים . כיעד לחיקוי,  הפעם כתכונות חיוביות–אלא עוברות טרנספורמציה ומשועתקות 

עים של נראטיבים שונים של הלבנים יוצרים דמות של גבריות שחורה על סמך אוסף קט

זאת ".נראטיב הלבן"דימוי השחור הוא תוצר של הבכך שס כאן קודהפר. תכונות האחר

תוך הסגנונות והריטואלים של צעירים לבנים ללא כל שינוי הסיבה לכך שדימוי זה נכלל ב

ד גזה רחוק מאוד מלהיות תרופה כנאידיאלי ציור .  עניים שלהםזרדיקאלי בנרטיבים הג

יומי של הנוער הדעה הכללית הרווחת כנגד - בשיח היום.זענות של תרבויות הנוערהג



הגזענות והדעות הקדומות מתמזגת עם השיח הגזעני המכוון לקבוצות המיעוט ולפרקטיקה 

  .  של הדרה לא פורמאלית

  

" בריות שחורהג"תפישת במלווה , רכאמו, הדרה לא פורמאלית כלפי הצעירים השחורים

מהגרים , נים לבני גילםצעירים לבלעומת זאת הדבר לא קיים ביחס של . יקוידגם של חב

בשונה מבני הנוער השחורים .  אך רבת אנשים בלונדון הדרומית,  קהילה חדשה–מוייטנאם 

 הם הרגישו את, בין היתר; ברות עם הלבניםיבני הנוער יוצאי וייטנאם היו מודרים ביחסי ח

בני נוער לבנים טענו ; מה שמנע מהם להופיע שם, וערעצמם בלתי רצויים במועדון הנ

כאשר בפועל סגירות זאת , כנגדם שהם סגורים בתוך הקהילה שלהם ולא רוצים להתחבר

השוני ביחס כלפי האחר השחור והאחר הוייטנאמי מוסבר על ידי . הייתה תוצאה של ההדרה

נתפשים כסמל לעיתים ם ש לעומת צעירים שחורי. משתנים של גזע ומיןההמאזן השונה בין 

דמות , לכן. כבעלי תכונות נשיות, צעירים וייטנאמיים נתפשים כחלשים ועדינים, גבריותשל 

כאשר ,  שמתבטא בהדרה ומשיכה מה,מכלול של פחד ותשוקה מעוצבת באמצעותהשחור 

  . בנויה כדמות נשית ומיועדת להדרה" וויטנאמיות"דמות ה

  

פאנון הראה כי .  שונים" אחרים"אופן הדוק עם בניית קשור ב" הגבריות הלבנה "כינון

פשטנית נראית בין אני לאחר לעתים המקובלת קולוניאלית החלוקה -בחברה קולוניאלית וניו

 פאנון. מדי ואינה מסוגלת לכלול את כל המורכבות הפסיכולוגית והתרבותית של גזענות

מתברר כי , אופן פרדוקסאליב. אנשים שחוריםהפנים של על " המסכות הלבנות"כתב על 

כוונתנו כי גבריות .  הצעירים הלבניםהפנים של על " המסכות השחורות"על גם ניתן לדבר 

היא כוללת בתוכה ומשקפת בשיחים . לבנה אינה כרוכה בתפישת זהות אתנית הומוגנית

מצד אחד צעירים לבנים מזדהים עם צורה .  גברית" אחרות"שונים דמויות שונות של 

הם מאמצים את הסמלים הללו כחלק , ותית מסוימת של שחור וכשהם עושים זאתתרב

הזדהות עם דמות האחר האפשרות של  את ם מכל וכלמהצד השני הם דוחי. מזהותם

נדחות חשובות באותה יות העהזהויות הגז. םזהותתזה ל-אנטי אותו כיםהאוריינטאלי ומציג

כינון עצמי מתבצע גם בדרך השלילה  חשוב להדגיש כי. זהויות המאומצותהמידה כמו 

מר זאת כפי שא, תרבות הנוער ואיתה עצם הזהות מקבלת צורות מורכבות כאשר. סלידההו

  ". על האניצל האחר נופל", הומי בהבה

  

 ראינו כי תרבויות נוער גזעניות כוללות גם את - תרבותיות -אם לחזור לנושא הטעון של רב

. תרבותיות-ביע על הניגוד ההכרחי בין גזעניות לבין רבלא ניתן להצ, מכךכתוצאה . השוני

הנטייה . בינלאומיות וגלובאליות ,גם תרבויות נוער פשיסטיות של היום נעשות סינקרטיות

הדגשת ערך השוני התרבותי נראית כמיותרת הליבראלית לקידום הסובלנות באמצעות 



הנושא הקריטי הוא הבנת . יותבתוך תרבויות גזענגם בהקשר של השוני הקיים וטריוויאלית 

  . יום-תם בחיי היוםוקפתהקשרים המורכבים בין תרבות לבין כוח והש

  


