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 המגמ .היח-םדא יסחילו םייח ילעבל תורושקש תויגוסב תרבוג תויביסנטניאב קוסעל הלחה תיטביטה הרבחה םירשעה האמה יהלשב :ריצקת
 למוח סחי תומדקמו רב תויח לע תונגמה תונוש תועונתו תויוליעפב ברועמ תויהל לחה םיטביט לש ךלוהו לדג רפסמש ךכב יוטיב תאצומ וז
 םיטביטה לש למוחה סחיה תא גגוחו ןתוא הוולמש שדחה חישה םג ומכ ,הלא תועונתו תויוליעפ יכ איה תיזכרמה יתנעט .קשמ תויח יפלכ
 טביטב תיניסה הטילשה לש רשקהב תידוחיי תיטביט תוהז אטבלו רוציל ימואל-ונתאו יתד-ונתא יביטקלוק ץמאממ קלח ןה ,םייח ילעבל
 היחתל קודה רשק רושק רבה תויח לע הנגהבו קשמה תויח לש ןתחוורב רבוגה קוסיעה יכ םג ןעטא האצרהב .םיטביטה תא עימטהל ץמאמהו
 יכ עיצא ,ףסונב .טביטל ץוחמ םבורב ורצונש םישדח םייטביט םיחישלו ,תויתביבס תויגוסב רבוגה ילבולגה ןיינעל ,טביטב םזיהדובה לש
 יניס-ינאחה בורה לש וזמ המצע תא לדבל תפאושש ,השדח תיטביט תוהז תונבהל םירזועש קר אל םישדחה םיחישהו תועונתה ,תויוליעפה
 לש םינוש םייוטיב גיצא יתאצרהב .םתוברת לש תירסומה התונוילעכ םישפות םיבר םיטביטש המ תא אטבל םג אלא ,ימשרה םויה רדסמו
 תונוש תויוליעפו ,םיטביט םינמואו םירפוס לש תוריצי ,םיטביט םייטילופו םייתד םיגיהנמ ומזיש תועונתו תויוליעפ םיללוכש ,השדחה המגמה
 ,תיטביטה הפוליטנאה לע הנגהל תוליעפל ,"םיקוריה םיטביטה" תודוא שדחה חישה תריציל סחייתא ,ראשה ןיב .הרושה ןמ םיטביט לש
  .םיטביט םירפוסו םינמא ורציש םינמורו פופ ירישלו ,המאל יאלדה םזיש תוורפה תפירש תעונתל ,םייח ילעב תטיחש דגנ העונתל

 
 דקמתמ תונורחאה םינשב ורקחמ רקיע .וננמז-תב ןיס לש הקיטילופהו הרבחה ,תוברתה רקחב דקמתמה ןיס רקוח אוה 'ץיבונרב דורמנ :הצרמה תודוא
 תוהז תיינבה ,יתוברת גוצייל תורושקש תויגוס ,ןוגכ ,)םיטביטו םילוגנומ ,םירוגיוא רקיעב( ןיסב םילודגה םיינתא םיטועימל םירושקש םינוש םיטביהב
 לודג רקחממ קלח איה וז האצרה .םיטועימה ירוזאב תמשיימ ןיסש הפשה תוינידמל םירושקש םיחתמו ,הביבס תויעב ,ינתא עקר לע תואחמ ,הירוטסיהו
 ידכ םייח ילעב לש תויומדב םתריציב םישוע םיטועימ ינב םירפוסו םינמאש שומישהו םייח ילעבל ןיסב םיטועימ תוצובק לש סחיבו רשקב קסועש רתוי
 China’s Newרפסה לש ורבחמ אוה 'ץיבונרב .תונורחאה םינשה תורשעב םיווח םמע ינבש םייתייעב םיכילהת דגנ תוחמלו תינתאה םתוהז תא אטבל

Voices: Popular Music, Ethnicity, Gender, and Politics, 1978-1997 (University of California Press, 2003), ומסרפתה וירמאמו 
 .היסא ידומילו ןיס ידומיל םוחתב םיליבומ תע-יבתכב

 

 סנכתהל היסאב םיקסועה םיטנדוטסלו םירקוחל רשפאל ותרטמו גוחה לש יזכרמה םורופה וניה היסא ידומילל גוחה לש יתקלחמה רנימסה
.רבעמו הלש הקיטילופה ,התלכלכ ,התרבח ,התוברת ,וז תשביב תועגונה תויגוסב יתרוקב ןפואב ןודלו  
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