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 *רגב נתנזון

ספרו של דניאל מונטרסקו הוא מעין סיכום ביניים של שנות עבודתו כאנתרופולוג ביפו ושל 
ום ספרו החל שנות מגוריו בעיר שבה גדל. זהו סיכום ביניים בלבד, מכיוון שלאחר פרס

, ובבלוג הוא ממשיך לשתף בהרהוריו ובהרהורי הארץמונטרסקו להפעיל בלוג באתר עיתון 
אחרים על האתגרים שהעיר מציבה בפני תושביה ועל האפשרויות שהיא מציעה לעתיד 
האזור. הניתוח בספר נשען על כמה יסודות: על הביוגרפיה הפרטית והאקדמית של 

המודרנית של יפו במאה העשרים ועל המושג "עיר מעורבת" מונטרסקו, על ההיסטוריה 
שיוחס ליפו, ששליש מתושביה היום ערבים והשאר יהודים. הֶקשר היסטורי זה חיוני להבנה 
עמוקה ורחבה יותר של ההתרחשויות בעשורים האחרונים בעיר, משום שקשה לנתק את 

ה יש סוכנות פעילה ההיסטוריה של המרחב המקומי מדינמיקה אקטואלית: להיסטורי
בדינמיקה הזאת, וההיסטוריה עצמה משתנה כחלק ממנה. האתנוגרפיה של מונטרסקו 

 מאפשרת לנו הצצה מרתקת לאופנים השונים שבהם דינמיקה זו באה לידי ביטוי.
לאורך ספרו מונטרסקו מראה שזהות ומרחב הם מושגים שקורצים זה לזה. אנחנו נוטים 

גבולות מרחביים לגבולות של זהות, אך שוב ושוב מתגלה לנו עד לחשוב שקיימת חפיפה בין 
כמה הגבולות הללו הם פרי דמיוננו ולא מהות שבני אדם יכולים לתחזק בפועל. ביפו, טוען 
מונטרסקו, הגבולות של אוכלוסייה ומרחב מתמוססים ומזדהמים תחת שלל הגיונות: 

ולים או מעוניינים לציית לגבולות. אידאולוגיים, כלכליים ואפילו סתמיים. לא כולם יכ
יפו, עכו, חיפה, לוד, כרמיאל, רמלה, ובמידה מסוימת  — התוצאה היא שערים רבות בישראל

 הופכות לערים אמביוולנטיות. — גם ירושלים
קיום מאולץ. בתנאים אלו מתנהלים –לאומי שיש בו דו–המחבר מאפיין את יפו כמרחב דו

ששורדים במרחב האורבני שנכפה עליהם באמצעות מגוון  תושבי העיר כסוכנים יצירתיים
אסטרטגיות של שימור גבולות, ערעור על גבולות וחציית גבולות. בניסיונו ללכת אל מעבר 
לגישה מהותנית למרחב ולזהות, מונטרסקו מצביע על תהליכי הבניה חברתית שבהם 

למשותפים. בהשראת  מרחבים יהודיים וערביים מיוצרים, משתנים, מעורערים והופכים
קולוניאליים הוא מציע להתנתק מלאומיות מתודולוגית, שמניחה קיום –חוקרים פוסט

אפריורי של קטגוריות זהות נפרדות ומנוגדות, ומראה את האופנים הדינמיים של ייצור זהות 
בעיר. לאומיות מתודולוגית, לטענתו, אינה יכולה לשמש להבנת מציאות חברתית במרחב 

י. תחת זאת הוא מציע את המושג "הטרונומיה מרחבית", שפיתח כבר לפני שנים לאומ–דו
אחדות, וקושר אותו בספר ליחסים חברתיים בין זרים ולדינמיקה תרבותית נזילה. מהלך 
תאורטי זה מתאפשר הודות לאמפיריקה שנאספת מגובה המדרכה ומתעדת את פעילויותיהם 
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בתחום מחקרי העיר שמבוססים על מבט מחקרי של תושבי העיר, בניגוד לטקסטים רבים 
 מלמעלה.

שהמציאות החברתית ביפו אינה ניתנת לתיאור  אתנוגרפיה זו מלמדת את מונטרסקו
–מהימן באמצעות כלים של החשיבה הליברלית, שבבסיסה ההנחה כי ביפו מתקיימים רב

קיום בשלום. היא גם אינה מתיישבת עם החשיבה הביקורתית, שבבסיסה –תרבותיות ודו
ובעקבות לאומית. במקום שתי אלו, –ההנחה כי אתנוקרטיה עירונית מכוונת להדרה אתנו

ברובייקר ואחרים, מונטרסקו מתאר את יפו כשדה מורכב של מערכות יחסים, שמתקיים בו 
(. הפינצטה האתנוגרפית של 34משא ומתן מתמשך על לאומיות, עירוניות, זהות ומקום )עמ' 

מונטרסקו מראה כיצד דינמיקת היחסים הזאת ממוססת תפיסות וזהויות קהילתיות שמבחינות 
ם הילידים ובין המתיישבים החדשים. זהות ומרחב מתגלים ביפו כישויות בין בני המקו

נזילות שאינן מצייתות לכללים שנועדו למשטר אותן. אחת השאלות הקריטיות שעולות 
מתוך הספר היא שאלת הרלוונטיות של יפו להקשר החברתי הרחב יותר: האם המקרה של 

ה שמחוץ לה, כך שאפשר יהיה להבין יפו יכול להציע חשיבה מחודשת גם למציאות השסוע
 ואולי לדמיין את המציאות החברתית הזאת שלא כמשחק סכום אפס?

ייתכן שמה שמתרחש בזירה חברתית עירונית קשה לקיים ולאתר בזירות חברתיות 
גדולות יותר. עם זאת, מה שמתרחש בזירה החברתית הרחבה מחלחל לזירה העירונית וגם 

ות הימנעותו של מונטרסקו מלאומיות מתודולוגית ומגישות לזירת המחקר. למשל, למר
מהותניות, עולה לעיתים התהייה אם אין בכתיבתו בכל זאת מהותנות לאומית. לכל הפחות 
מתקבל מכתיבתו רושם של כלוב ברזל של לאומיות שכמעט בלתי אפשרי להימלט ממנו, 

לאומית. לא –יקה כמטאשכמעט הכול נמדד ביחס אליו, גם כשהוא ממשיג חלק מהאמפיר
תמיד ברור מהספר עד כמה המאפיינים הלאומיים של תושבי העיר מבטאים את שפת 
הנחקרים או שהם תוצר ניתוחו של המחבר. עד כמה תושבי העיר פועלים לפי קטגוריות 
לאומיות ודרכן, ומתי? ומתי אינם פועלים כך בכלל? האם אפשר להבין ולפרש התרחשויות 

לאומיות בכלים שאינם שאובים מתוך תאורטיזציה של לאומיות? כלומר,  חברתיות שאינן
לאומית"? האם יש לנו –לאומית" או "מטא–האם סיטואציה שאינה לאומית תהיה בהכרח "דו

לאומית? האם צומחת אפשרות של זהות –כלים לזהות זירות של התעלמות מהחשיבה האתנו
 משהו אחר, שלישי? ערבית אלא–חלופית, שאינה זהות כפולה יהודית

ייתכן שאת התשובה לשאלות אלו מונטרסקו מציע בבחירתו לעסוק בהרחבה בכלכלה. 
הכותרת והמסגור של הספר מצביעים על כך שהוא עוסק ביפו כעיר מעורבת, אולם למעשה 
נכרכת בו תופעה נוספת שבדרך כלל נחקרת בנפרד: ג'נטריפיקציה. באמצעות אתנוגרפיה 

בת של לאומיות וכלכלה, המקרה של יפו מראה היטב כיצד בחינה של של פעולתן המשול
אחת מהזירות האלה במנותק מהשנייה תהיה תמיד מוגבלת. למעשה, יותר משהספר עוסק 
בחיים המשותפים, בחיים במקביל או בהתנגשות שבין יהודים וערבים ביפו, הוא עוסק 

יפו ובסוכנים השונים הפועלים בה. בדינמיקה )ההיסטורית והעכשווית( של ג'נטריפיקציה ב
זוהי דינמיקה שמתבטאת באופנים שונים של צבירת הון תוך כדי נישול, ובמקרה זה רוב 
המנושלים הם פלסטינים, המנוצלים על ידי כוחות השוק לייצור אותנטיות אוריינטלית 

ם גם כמנגנון שיווקי, שלפעמים עטוף בשיח אמביוולנטי. בה בעת, תהליכים אלו ואחרי
מייצרים התנגדויות לג'נטריפיקציה, כך שכוחות השוק פועלים בד בבד עם כוחות 
אקטיביסטיים, תרבותיים ואמנותיים ליצירת פלסטיניזציה וישראליזציה של המרחב העירוני. 
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ספרו של מונטרסקו מלמד שאי אפשר להמשיג כיום יחסים חברתיים בעיר מבלי לקשור את 
יה לכלכלה ולהון )בעיקר הון נדל"ני, אבל גם הון כלכלי שהומר ההיבטים של זהות והיסטור

 מהון תרבותי של יוצרים ויזמים מקומיים(, וזו, לדעתי, תרומתו העיקרית של הספר.
חולשתו של הספר, בעיניי, היא בקשר שהמחבר מציג בין תאוריה לאמפיריקה. לעיתים 

ושר האמפירי שיפו חושפת עולה הרושם שהתשוקה להציע פיתוח תאורטי מגמדת את הע
בפני החוקר, ולעיתים ניכר שהאמפיריקה מגויסת למאבק התאורטי שלו מול תאוריות שהוא 
מבקש להפריך. כשישים העמודים הראשונים של הספר גדושים בתאורטיזציה, וגם הפרקים 

 האמפיריים שבאים לאחר מכן מלאים בתאורטיזציה שלפעמים חוזרת על עצמה.
גית מעניינת בספר מופיעה בחלקו האחרון, באתנוגרפיה של סצנת נקודה מתודולו

התרבות, שעולה ממנה כי נעשתה על ידי חוקרות נוספות פרט למחבר עצמו. זו פרקטיקת 
מחקר שאמנם מאפשרת לנו להיחשף לממדים נוספים של הפעילות בעיר, וייתכן שנעשה בה 

א מוזכרת בספר כבדרך אגב, מבלי שימוש במקומות שאליהם לא הייתה למחבר גישה, אך הי
 שהחוקרים מרחיבים על המאפיינים, על האתיקה ועל המתודולוגיה של עבודת צוות זו.

ספרו של מונטרסקו תורם תרומה חשובה למחקר ולתאוריה של ערים במצבי קונפליקט, 
וראוי שתהיה לו גם תרומה פוליטית משמעותית בעיצובו של המרחב המקומי. פרסומו 

המקומיות מתבקש, וייתכן שלמשימה זו נדרשת עריכה מחודשת של כמה מחלקיו,  בשפות
 מבלי לפגוע בחוזק טענותיו המרכזיות.


