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של  ספרים  סקירת  מדור  כעורכת  כהונתי  את  חותם  זה  גיליון 
כתב העת. זו הזדמנות נהדרת להודות בפומבי לכל מי שהתנדבו 
חדשים,  ספרים  על  עיניים  ומאירות  מעמיקות  סקירות  וכתבו 
זכות  נקודות  מעניקה  אינה  זה  מסוג  לכתיבה  מחויבות  אם  גם 
משמעותיות במבנה הארגוני הנוכחי של האקדמיה. אין לי ספק 
בישראל,  הסוציולוגי  הדיון  את  העשירו  האלה  הסקירות  כי 
שאותו כתב העת משרת, ועל כך ברצוני להודות לכל מי שנענה 
לפניותינו. אני מודה גם לדני רבינוביץ, העורך הקודם של כתב 
תמיכתו  ועל  העריכה  בעבודת  להתנסות  ההזדמנות  על  העת, 
פורמט  חנכנו  כך  העת.  בכתב  לסקירות  חדשים  ברעיונות 
פסח,  שתום  מקווה  ואני  אנליטיות,  עומק  סקירות  של  חדש 
הפורמט  את  ויפתח  ימשיך  הנכנס,  ספרים  סקירת  מדור  עורך 
בגיליונות הבאים. לבסוף, אני מוקירה תודה לכל הרכזים שעשו 
ובחן:  במסירות  דופן,  יוצאת  במקצועיות  הקשה  עבודתם  את 
מעין  מאוטנר,  אורי  הידש,  יובל  ארזי,  לאלירן  ענקית  תודה 
שטנדל ושי פלינט-גור. אחרון אחרון חביב: המון הצלחה לעורך 
וחבר טוב,  סוציולוג מוכשר  החדש של מדור סקירת הספרים, 

ד״ר תום פסח.

אינה לייקין
עורכת מדור ספרות
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בספרו Against Hybridity האנתרופולוג חיים חזן מציג ביקורת רהוטה ונוקבת ביותר על ההבניה 
הדיסציפלינרי  לכוחו  ביותר  שאפתנית  גנאלוגיה  משרטט  בעודו  ההיברידיות.  של  האנליטית 
להתחקות  כדי  ההיברידיות  למושג  מעבר  שלו  הניתוח  את  מרחיב  חזן  המושג,  של  הפוטנציאלי 
אחר ההבניות האפיסטמולוגיות, שנתפסות כמובנות מאליהן אך טעונות פוליטית לא פחות, של 
ואנושיות.   )betweeness( )otherness(, לימינליות או מצב ביניים  מושגים קרובים כמו אחרות 
הדבר מוביל להישג תיאורטי מרשים, שכוחו הרב ביותר הוא אולי התנועה החלקה שלו בין הפירוק 
ובין  חסר הרחמים של הבניות המאקרו הללו במדעי החברה בעידן המודרני המאוחר מצד אחד, 
non-( "לא-היברידים"  מכנה  שחזן  מה  או  הגבוליים,  ה"אחרים"  של  האמפיריות  ההמחשות 

hybrids(, מצד שני. 
שעל  שואה,  וניצולי  אוטיסטים  קשישים,  ובהם  ללא-היברידים,  דוגמאות  כמה  מציג  הספר 
חזן, הממשיג אותם מחדש  והדה-הומניזציה.  חזן חלקו את המציאות המובנית של השוליות  פי 
המודרנית-המאוחרת,  הסיווג  במערכת   )human residue( אנושיות"  "שאריות  אותם  ומכנה 
משער כי הלא-היברידים הללו נתפסים בקרב אזרחים נורמטיביים של העולם )צעירים ומבוגרים 
שנכשלו  כמי  נוירולוגית(  מבחינה  טיפוסיים  ואנשים  שואה  ניצולי  שאינם  מי  חייהם,  באמצע 
התרבותיות  לקטגוריות  שיתאים  באופן  שלהם  הסוטה  העצמי  של  בהמרה  או  בהסתרה  בהצגה, 
הנורמטיביות. למרות שהחוויה שלהם כ"אחרים" מציבה אותם בקצה, כמוקצים חברתית במערכת 
מעלה  חזן  "לימינליות"(,  למושג  בפשטנות  רידדו  אנתרופולוגים  כי  טוען  שחזן  )תופעה  הסיווג 
ובכך  נורמטיבית,  להתנהגות  להתמיין  שלהם  הכישלון  כי  וטוען  ומרתקת  עיניים  מאירת  סברה 
למקם את עצמם מחדש במרכז הרצף החברתי של האנושיות הניתנת לשליטה ובעלת המשמעות, 
הוא שעורר את הפאניקה המוסרית מפניהם ואת הדרתם הסופית. על פי חזן, הכישלון להמיר את 
עצמם או להיות מומרים אל תוך ההיברידיות המודרנית המאוחרת הוא שמאפיין את האחרות בעידן 
זה. הכוח התיאורטי והאמפירי של ספרו נובע מההשוואה האנליטית המרשימה שחזן עורך כשהוא 
 )family resemblance( )Wittgenstein, 2009( מגדיר את הרזוננס המבני – או הדמיון המשפחתי
– בין הלא-היברידים שלעיל ובין עצמי מפוצל ושולי, שחזן טוען כי הוא חולק את אותו היגיון של 
אחרות, השתקה, שוליות ודה-הומניזציה. בהשוואה זו עולה התרומה התיאורטית המרכזית של 
חזן – פירוק והבניה מחדש של ההיברידיות ככלי אפיסטמולוגי שמאפשר להדיר ולהציב בשוליים 
החברתיים את ה"אחרים", ובכך לטהר את הזרם המרכזי בחברה מאלה שאינם יכולים לתקשר את 

החוויה שלהם באופן שיתאים לעולמות המשמעות הנורמטיביים התרבותיים. 
על  חזן  של  המטא-ביקורת  הוא  בספר  ביותר  הפרובוקטיבי  האנליטי  המהלך  כי  ייתכן  זאת,  עם 
מפיקי הידע – מדעני החברה מהזרם המרכזי, ואנתרופולוגים בפרט. במקום לאפשר לקורא לתפוס 
החברתיות  הסיווג  מערכות  את  מתארים  שרק  תמימים  ככותבים  האקדמית  הקהילה  חברי  את 

החוג לאנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה  *
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כוח  המהווה  המרכזי,  האקדמי  הזרם  של  כלומר  המלך",  של  "העירום  את  חושף  חזן  המדירות, 
לו את ההיעדרות האפיסטמולוגית של הלא-היברידים. במקומות שונים  ממשמע שניתן לשייך 
חזן מציג  יותר,  חד  באופן  ולעתים  המורכב  הניתוח  בתוך  עדינה  לעתים בהטמעה  לאורך הספר, 
ביקורת כפולה על הזרם המרכזי בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה: ראשית הוא מאתגר את השוליות 
את  חושף  הוא  ושנית  מובילים,  בפרסומים  לא-היברידים  על  דרך  פורצות  אתנוגרפיות  של 
הכישלון של האנתרופולוגים לזהות את הכוח ההגמוני של המושגים על תרבות, תרגום תרבותי, 
את  לתפוס  שיכולות  יותר  חדשות  מחקר  משיטות  ההתעלמות  ואת  והיברידיות,  סובייקטיביות 

חוויות החיים האלטרנטיביות של הלא-היברידים. 
אם נחזור להצגתו של חזן את מה שהוא מכנה "ספרות הזרם המרכזי" על ה"אחרים" הלא-היברידים, 
הספר אינפורמטיבי ומעניין ביותר, וללא ספק יספק לחוקרים ולתלמידים סינתזה אינטגרטיבית 
חשובה של הקריאה העכשווית שלנו על האוטיזם, על שתיקת הניצולים ועל הקשישים. חשוב מכך, 
הביקורת על הספרות מציגה תרגיל מבריק בטיעון לוגי ובפירוק אסטרטגי של מושגים מרכזיים 
בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה, שלעתים קרובות מדי מועתקים ומודבקים מחדש ללא כל ביקורת 
וללא התבוננות רפלקסיבית בסקירות ספרות. כפי שהציע בעבודתו פורצת הדרך על אוכלוסיית 
הגיל השלישי והרביעי )Hazan, 1980, 1992, 2011(, וכמו בקריאה הביקורתית שלו את הנצחת 
השואה )Hazan, 2001(, הניתוח של חזן את הדיסציפלינה ואת המחקר האקדמי מאיר את הפערים 

התיאורטיים והאמפיריים שהוחמצו אפילו על ידי החוקרים הרפלקסיביים והביקורתיים ביותר. 
עם זאת, ברצוני לטעון כי כמו ברוב המקרים של גנאלוגיה מבנית דטרמיניסטית ברוח פוקו, גם 
כאן אפשר לראות כמה מגבלות ביחס לפרטים מסוימים הנוגעים לחוויות החיים של ה"אחרים" 
"הדמיון  של  משכנעת  הצגה  בשם  לעתים  המוקרבים  במחקרים,  הצגתם  ולאופן  הלא-היברידים 
משפחתי" )family resemblance( בין קשרים חברתיים מגוונים וחוויות אנושיות שונות. סוול 
)Crossley, 1999( ביקרו את הקריאה הסטרוקטורלית הקלאסית של  )Sewell, 1992( וקרוסלי 
זו  ברוח  ופתולוגיזציה.  משמוע  באמצעות  המתויגים  "אחרים"  של  ההומוגניים  וההבניה  הסיווג 
המושתקים  ה"אחרים"  גם  האם  ולשאול:  הלא-היברידים  של  החיים  לחוויות  להתייחס  אפשר 
והלא-מתקשרים "בוחרים" להסתיר את האחרות ה"לא אנושית" שלהם ולהשתלב בזרם המרכזי 
עצמם  ולהתאים  לנסות  כדי  חברתיים  במשאבים  משתמשים  כך  ולשם  החברתיים,  החיים  של 

)באופן רפלקסיבי או לא( לעצמי ההיברידי הנורמטיבי והמוערך? 
של  האפיסטמיים  המנגנונים  נגד  חזן  של  האיתנה  הביקורת  על  אופן  בשום  מערער  אינו  הדבר 
ההדרה, אך הוא בהחלט מציב בעיה מול כל התייחסות לאחרות שמניחה כי ה"אחר" הוא רק קורבן 
פסיבי של הבניית שיח. לדוגמה, למרות שבמושגים של חזן הניצולים עשויים לעבור "קולוניזציה", 
השתקה והדרה מצד השיח המרכזי מול משבר ייצוג השואה, יש ניצולים שבוחרים באופן אסטרטגי 
לתועלתם  הישראלי  ההנצחה  במפעל  תפקידים  ולמלא  המערכת"  עם  "לעבוד  ורפלקסיבי 
 )self-accommodation( בדומה לכך, ההתאמה העצמית .)Kidron, 2010( הכלכלית והפוליטית
צורות  של  מוחלטת  נטישה  על  בהכרח  רומזת  אינה  היברידי  לפרפורמנס   )Roseman, 1996(
וחוויות קיום לא-היברידיות או ")לא(-תקשורתיות" כאשר ה"מסכה" יורדת. נישות של אחרות 
הפכו לאתרים של הבניה עצמית מעבר למבטו של ההגמון או למגען של הקריאות הרדוקציוניות 
על טכנולוגיות של העצמי. אתנוגרפיות עכשוויות על קהילות מקוונות של אוטיסטים ועל הדרכים 
המאפשרים  מרחבים  שמייצגת  אסטרטגית  בחירה  הן  גם  מתארות  לתקשורת  שלהם  החלופיות 
כפי   .)Belek, 2015( והעמידה  הרצויה  העצמית  השוליות  שימור  אגב  סלקטיבית  השתתפות 
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להסתכל  ביותר  המועצמים  הסוכנים  של  היכולת  אפילו  בבהירות,  ציינה   )Hays, 1994( שהייז 
לאחור על המבנה במהלך ההבניה ההגמונית אינה פוגעת בשום אופן בכוח הממשמע של המבנה 
עצמו, וגם אינה מטהרת את השליטה ההגמונית על הטכנולוגיות המעצימות ביותר של העצמי. 
עם זאת, במושגים של סוול )Sewell, 1992(, גם המקורות הכפויים ביותר מאפשרים בכל זאת 
לאלו ש"תורגמו לא נכון" לדבר על עצמם בשפה שלהם, בין שהם מובנים ובין שאינם מובנים על 
והחיבור האסטרטגי  כנגד הניתוח הסטרוקטורלי  כי  ידי האנשים הנורמטיביים. אפשר גם לטעון 
דה-הומניזציה  שעברה  אנושיות  של  אחד  לסוג  לא-היברידים  של  שונים  סוגים  בין  חזן  שעורך 
והחלשה, הקורא הביקורתי עשוי לרצות להבדיל בין אנשים בקצה הרחוק של הספקטרום שחזן 
"עובדים"  שאולי  אלה  ובין   – מאוד  והקשישים  המאותגרים-קוגניטיבית  האוטיסטים   – מתאר 
באופן אסטרטגי על המערכת ומפעילים עליה מניפולציה. עם זאת, חזן יצר טאוטולוגיה עדינה 
המפרשת את ההיברידיות של הסוכנות וההתאמה העצמית על הספקטרום שלעיל כטכנולוגיה של 
העצמי שנכפתה באופן הגמוני, והדבר מקשה לבקר את הקטגוריה המאוחדת של הלא-היברידים.

נכונה  אם  השאלה  נשארת  בלא-היברידים  שעוסקים  המחקרים  על  חזן  של  לביקורת  כשחוזרים 
ולהציג  לתרגם  יכולים  אינם  או  רוצים  אינם  האנתרופולוגים,  ובייחוד  החברה,  מדעני  כי  טענתו 
הזרם  של  המשמעותיות  לחוויות  מנוגדים  שלהם  החיים  עולמות  חזן  שלפי  הללו,  האחרים  את 
המרכזי ואי אפשר לשלבם או להכילם בתוכן. גם כאן הכוח האנליטי והאלגנטיות בהצגת המקרים 
הלא- של  החיים  ובחוויות  )במחקרים  השטח  פני  על  המציאות  בין  קו  למתוח  מקשים  חזן  של 

היברידים( ובין מה שגירץ )Geertz, 1988( טען כי הוא ייצוג אקדמי פסאודו-ספרותי של הייצוג 
שלנו את חייהם של אחרים. עם זאת, בניגוד לביקורת על החוויות האתנוגרפיות בשדה, שסביר 
בספרה  המתפרסמים  מהמחקרים  אותה,  לפרק  ורצוי  ניתן  כן  ועל  סובייקטיבית  היא  כי  להניח 
שלמות  תת-דיסציפלינות  ומעלימה  משתיקה  חזן  של  הביקורת  להתעלם.  אפשר  אי  הציבורית 
בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה שניסו לכל הפחות לתפוס ולתעד את החוויות המוגפנות והפנימיות 
אמנם  חזן  מושתקים.  או  שותקים  אחרים  של  תקשורת  של  האלטרנטיביות  הצורות  ואת  ביותר 
הגמוניות  אג'נדות  ידי  על  ומונחות  ועדכניות, שלטענתו מהססות  קלאסיות  אתנוגרפיות  מצטט 
עדכניות  עבודות  אך  "אחרים";  לבודד  או  לנהל  פתולוגיזציה,  להציג  בניסיונן  וכוח  משמוע  של 
כץ  כמו  ביקורתיים  פסיכולוגיים  ואנתרופולוגים  ורגשות  גוף  חוקרי  פנומנולוגים,  של  יותר 
)Katz, 1999(, קרוסלי )Crossley, 1999(, ווייט )White, 1999(, גורטס )Geurts, 2005( וקדרון 
)Kidron, 2009( הבחינו במהלך שני העשורים האחרונים )ולא רק בשיטת הראיונות המושמצת( 
בייצוגים אלטרנטיביים המוטמעים בגוף, מבוטאים באופן רגשי וחושי ובהחלט אינם מתורגמים 
לשפה ההיברידית הנורמטיבית ואינם מוטמעים בה. האם חזן היה טוען למשל כי מצבי המודעות 
ואינטראקציה  ידע מוגפן  )Csordas, 1990(, או המצבים האמפתיים של  הסומטיים של צ'ורדש 
אצל ווייט )White, 1999(, הם בלתי אפשריים בקרב אנשים שחולקים ביניהם את ה"קצה" )אם 
הזרם  של  הנורמטיבי  העצמי  ובין  הקצה  שעל  אנשים  בין  אפילו  או  הלימינלי(?  הגבול  את  לא 
המרכזי? אילו היה הדבר כך, הביקורת של חזן הייתה מיותרת, כי שום שיטה אתנוגרפית לא הייתה 
מצליחה לתפוס את חוויות החיים שאינן מגיעות אל מעבר לעצמי ונוגעות בחייהם של אחרים. 
 Handelman & Lindquist,( והנדלמן   )Holbraad, 2009( הולבראד  כמו  חוקרים  כן,  על  יתר 
והייצוג וערכו פרובלמטיזציה של פעולת התרגום  2004( אתגרו את התפיסה שלנו על התרבות 
לרמוז  צריך  לא  התרבותית  המשמעות  יצירת  את  שלנו  בהמשגה  שינוי  לטענתם,  תקף.  כייצוג 
ניתנת כלל. על פי הגיון הביקורת של חזן, הצורות האלטרנטיביות הללו של  שהמשמעות אינה 
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ייצוג אתנוגרפי באתנוגרפיות של הקצה הודרו מהמסגרת הביקורתית של חזן הודות לייצוג צר 
יותר של קריאה אנתרופולוגית על יצירת משמעות, אינטראקציה, תרגום ותקשורת. 
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