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"אני פליט ערבי": שירה פוליטית מזרחית

יוחאי אופנהיימר

במאמר זה אשרטט מאפיינים מרכזיים של השירה הפוליטית שנכתבה בעשור האחרון 
על ידי משוררים מזרחים בישראל. השאלות שיעלו במהלך הדיון הן: )1( מהי הזיקה 
אשר  לאגף השמאלי שלה,  ובייחוד  האשכנזית,  לזו  המזרחית  הפוליטית  השירה  של 
כבש לו מעמד הגמוני בשירה הישראלית שנכתבה מאז 1967; )2( באיזו מידה יחסה 
של השירה המזרחית לערבים מבטא לא רק עמדה פוליטית כלפי ה"אחר" הלאומי אלא 

גם אמצעי מרכזי של הגדרת הזהות "היהודית־ערבית" שלהם עצמם.
באופן  התמקדה  אשר  הפוסטקולוניאלית,  החשיבה  במסורת  מעוגן  זה  דיון 
השתחררותן של אוכלוסיות "מוכפפות" והגעתן לעצמאות תודעתית ביחס לתרבויות 
בערעור  מתבטא  תרבותית  השחרור משליטה  מביטויי  אחד  בהן.  )מערביות( ששלטו 
אופן ייצוגו של ה"אחר" הלאומי, הערבי. ההנחה במאמר זה היא שכינון הזהות האתנית 
שמזוהה  מה  עם  חתרני  דיאלוג  של  בצורה  נעשה  בישראל  המזרחים  המשוררים  של 
כבלתי  ההגמוניה  ידי  על  שנתפסו  הזדהות  אפיקי  מכונן  אשר  דיאלוג  כהגמוניה, 
לגיטימיים משום שהם מערערים על גבולות לאומיים יציבים. תפיסה נוספת העומדת 
זהות מזרחית אינה שוות ערך למהות עדתית מקורית  זה היא כי  בבסיסו של מאמר 
יציבה כלשהי, אלא היא גמישה, פתוחה לשינויים תמידיים, הטרוגנית בטבעה, ולכן 
פוליטית באופייה. בתוך כך אפשר לבדוק את הטענה כי בשנים האחרונות מזרחים רבים 
מסרבים לאמץ את פוליטיקת הזהויות הישראלית שתבעה מהם להתנתק מערביותם, 
זהותם,  זהותם במונחים לאומיים הם מציעים הגדרה אתנית של  ובמקום לחשוב על 

המייצרת קשרים חלופיים ובלתי צפויים בין יהודים לערבים.

קווים לשירה הפוליטית ההגמונית בישראל1

"כשמשורר מודרני אומר 'אני', אסור להניח אוטומטית שהוא מתכוון בזה גם ל'אתה' 

מאמר זה מסתמך על ספרי הזכות הגדולה לומר לא: שירה פוליטית בישראל )אופנהיימר, 2003(.   1
על המושג "שירה פוליטית" והשלכותיו התאורטיות ראו במבוא לספרי זה.



86  ׀  יוחאי אופנהיימר

נקודת המוצא  זו את  )1966( ושיקף באמירה פרוגרמטית  זך  נתן  או ל'אנחנו'", כתב 
האינדיבידואליסטית החדשה־הישנה של משוררי דור המדינה. מרכזיות האני — בין 
נקודת  הייתה  הארבעים —  בשנות  אלתרמן  הלאומית של  לשירתו  כריאקציה  השאר 

מוצא לא רק לליריקה של משוררי דור המדינה, כי אם אף לשירתם הפוליטית. 
האני,  את  במרכזה  העמידה  החמישים  בשנות  מראשיתה  עמיחי  שירת  גם 
סמלים  על  ותרבותיים,  דתיים  ערכים  של  תקפותם  על  ִערערה  מבטו  ומנקודת 
אידיאולוגיות  סיסמאות  על  וכן  וגבולות ממוסדים,  זהויות  על  לאומיים,  ומיתוסים 
בהן. האירוניה שִאפיינה  נלאו מלהשתמש  ולא  בוודאותן  קפקו  ּפִ לא  שבני תקופתו 
עמדה  של  קרנה  את  להעלות  כדי  ממוסדת  פוליטית  עמדה  ביקרה  לא  שירתו  את 
מנוגדת, אלא ִערערה על עצם נקיטת העמדה האידיאולוגית־הפוליטית באשר היא 
וביטאה סירוב מכוון להבחין בין ניגודים וכן בין היררכיות, בין חשוב ומרכזי לטפל 
נמנע עמיחי מהתמקדות במלחמה  בגישתו ההומניסטית האנטי־מלחמתית  ולשולי. 
מסוימת ומגיבוש עמדה פוליטית מוגדרת ביחס אליה, ובחר תקדימים מהעבר הרחוק 
נתפסת כאלימות שאין  זו  אנושיותה של כל מלחמה;  כדי לבטא את חוסר  והקרוב 
לאדם הבודד יכולת לשלוט בה, כמו שאין בידו להשפיע על מהלכי גורלו. באמצעות 
הפרטי  בעולם  המתמקדת  הומניסטית  עמדה  לבטא  עמיחי  חתר  האירוני  המודוס 

המתגונן מפני המציאות. 
שהלהט   — הישראלית  בשירה  מרכזי  רוח  הלך  משקפת  עמיחי  של  עמדתו 
האידיאולוגי לא היה בשר מבשרה — שלפיו הכתיבה הפוליטית היא הכרח שיש לקבלו 
כעיסוק משני  סמוי  ובעיקר  מוצהר  באופן  נתפסה  פוליטית  חירום. שירה  רק במצבי 
גלי  כי  העובדה  את  מסבירה  האישית  הליריקה  העדפת  בהישגיו.  ופחות  בחשיבותו 
השירה הפוליטית נכתבו בסמיכות למלחמות )ששת הימים, יום כיפור, מלחמות לבנון 
הראשונה והשנייה, מלחמות עיראק, מבצעי חומת מגן ועופרת יצוקה, האינתיפאדות 
הראשונה והשנייה, וכמובן רצח רבין(, ובין האירועים הללו מסתמנת חזרה ברורה אל 
הופעת  בין  הברורה  הסמיכות  גם  השירה.  של  פוליטיים  והפחות  הפרטיים  הכיוונים 
שירה פוליטית לבין אירועי עימות בין ישראל לשכנותיה או לפלסטינים )כולל פרסומם 
ואסופות  כתבי העת  העיתונות, המוספים הספרותיים,  דפי  המהיר של השירים מעל 
שירים המוקדשות לאירוע שהוליד עימותים אלה(2 קשורה בעיקר לתגובה כלפי יחס 
המדינה לערבים ומצויה ברובה בתוך הקיטוב הפוליטי המקובל של המפה הפוליטית 

במהדורת  פורסמה  שבועות,  שלושה  שנמשך  יצוקה,  עופרת  מבצע  נגד  המחאה  שירי  אסופת   2
אינטרנט עוד בראשית ינואר 2009, לפני תום המבצע.
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בישראל מאז 1967 בין ימין לשמאל. פרט לכך כמעט לא העסיקו את השירה הישראלית 
נושאים פוליטיים בעלי חשיבות, בוודאי לא לאורך זמן.3

דגם השירה שיצר מאיר ויזלטיר השפיע על מהלך השירה הפוליטית הישראלית 
מאז שנות השישים. הצורך להציג עמדה פוליטית מוגדרת )ולא להסתפק בדחיית כל 
אידיאולוגיה באשר היא, כמו אצל עמיחי( חייב אותו בניתוח החורג מהגבולות שסימנו 
ִחלחולם  ועל  דקדקני  באורח  הכוח  מנגנוני  על  להצביע  חתר  אשר  ניתוח  קודמיו. 
לתוך מרקם החיים האזרחי, החברתי והפסיכולוגי וכן לתוך צורות התנהגות פרטיות. 
האירועים האקטואליים שנבחנו בניתוח זה נתפסו על פי רוב כמטונימיות של תרבות 
הדוגלת בפתרון קונפליקטים באמצעות שימוש בכוח, בשפה של כוח ובצורות חשיבה 
המעניקות לכך גיבוי. בשונה מעמיחי, ויזלטיר לא התעניין בשירתו בתובנה מופשטת 
ואוניברסלית. העדפת המטונימיה על פני המטפורה נבעה מחתירתו לחשוף את "האמת 
ניסיון  כדי  תוך  הפוליטי,  השיח  באמצעות  והמצונזרת  המוסתרת  מפוארת"  הבלתי 
להבהיר כיצד פועל אותו מנגנון פרדוקסלי שבו "האמהות בוכות והופכות את ילדיהן 
לחיילים" )"סוד קיומו של השלטון", ויזלטיר, 1984ב: 13(. לשירת ויזלטיר ולתיאטרון 
הפוליטי־הסטירי שהחל להופיע לאחר מלחמת ששת הימים משותפת המגמה להבהיר 
את השפעת המצב הפוליטי — ניצחון במלחמה ושליטה בעם אחר — הן על התודעה 
החוויה  של  המיליטריסטי  אופיין  את  לזהות  כלומר  הציבורית,  זו  על  הן  הפרטית 

הישראלית ותרבותה )קימרלינג, 1993(.
במנגנונים  לעסוק  העדפתו  וכן  ויזלטיר  של  בשירתו  האנליטי  הממד  מרכזיות 
נקודת  גם את  יש בהן כדי להסביר  או דמויות פוליטיות,  לשוניים מאשר באירועים 
 — ה"מנוכרת"  הפואטיקה  אולם  שירתו.  של  והלא־אישית  האינטלקטואלית  המבט 
המבוססת על ִנטרולו של נושא בעל פוטנציאל דרמטי או סנטימנטלי, באמצעות כתיבה 
אנליטית החושפת תחבולות לשוניות ומנגנוני שליטה אלימים, לא מנעה ממשוררים 
פוליטיים בשנות השמונים, כדוגמת דליה רביקוביץ, יצחק לאור ואפילו נתן זך, לשוב 
המלחמה  מחיר  אל  לא  הפעם  אך  לבנון;  מלחמת  של  בעטייה  בהרוגים  העיסוק  אל 
הישראלי אלא אל המחיר שנגבה מהפלסטיני, הקורבן; זה הופיע כהנמקה בעלת משקל 

אריה נאור ניסח את ההבדל בין הימין לשמאל הישראלי: "מאז מלחמת ששת הימים השתנה השיח   3
נטול  ייחודי,  פשר  לעצמם  וקנו  חדשה  צורה  לבשו  ו'ימין'  'שמאל'  הקטבים  בישראל.  הפוליטי 
זיקה לגישה ולעמדות בענייני חברה וכלכלה: 'שמאל' הוא הצד הרואה בהשגת השלום ובבניית 
מדינה יהודית ודמוקרטית את מטרת הציונות; 'ימין' הוא הצד הרואה בהחלת ריבונותה הבלבדית 
ההיסטורית שבידיה את תכליתה של התנועה הלאומית  ישראל  כל שטחי ארץ  על  ישראל  של 

היהודית" )נאור, 2001: 43(.
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לשלילתם של משוררים אלה את האתוס הלאומי ואת מדיניותה הכוחנית של ממשלת 
ישראל במלחמת לבנון. 

חריגתם הבולטת של רביקוביץ ולאור ביחס לדגם הוויזלטירי מתבטאת בניסיונו 
של האחרון לאמץ את נקודת מבטו של הקורבן וליצור איזון בין אירוניה כלפי המערכת 
השלטונית לבין אמפתיה כלפי קורבנותיה. לאור ורביקוביץ מציגים הזדהות מודעת עם 
סבלו של האדם הפרטי הפלסטיני, מבלי לאמץ כמובן נקודת מבט פלסטינית פוליטית 
מהפך  היא  ההזדהות  גבולות  של  כזו  חצייה  גם  אולם  ועיקר.  כלל  בה  להתעניין  או 
של ממש, הואיל והיא בוחרת לוותר על נקודת המבט הישראלית הלאומית, שלדידה 
הפלסטיני הוא בראש ובראשונה אויב, ולא אדם שהוגלה מאדמתו. הדגם הוויזלטירי, 
שאינו מתיר חשיפה יתרה של האני הדובר אלא רק במידה הנדרשת להגדרת נקודת 
הרטוריקה  את  לכלול  כדי  ולאור  רביקוביץ  של  בשירתם  מתגמש  המרוחקת,  מבטו 
הסובלים  כלפי  חווייתית במציאות. האמפתיה  הדובר, המעורב מבחינה  האישית של 

למיניהם אינה מקהה את שיניה של האירוניה המאבחנת את מנגנוני השיח והכוח. 
שעניינם  בשירים  הפוליטית;  הביקורת  תחומי  מורחבים  לאור  של  בכתיבתו 
הזהות  כינון  אחר  ההתחקות  כי  מתברר  כלשהם,  "אשמים"  הפללת  אינו  המרכזי 
הלאומית הישראלית היא מוקד הכתיבה. החידוש כאן אינו נעוץ רק בהרחבת מבחר 
הקשורים  נוספים  ממדים  להבהיר  בנטייה  גם  אלא  בהם,  עוסק  שהשיר  החומרים 
בתופעת הלאומיות־הלאומנות. שירו "הימנון לגוש" )1983( גרר תגובות נזעמות על 
שום השוואתו בין הריגת נערים פלסטינים בשטחים לבין שימוש בדמם לשם אפיית 
מצות לפסח. טענתו המובלעת הייתה כי השליטה בעם אחר מאפשרת למתנחל להוציא 
לפועל את תשוקת הנקם של היהודי הנרדף ואף עלולה להפוך אותו לרוצח, דווקא 
באמצעות מימושם של סטריאוטיפים אנטישמיים בוטים ביותר הלכה למעשה. לאור 
הצביע כאן על מנגנוני הדחקה של טראומות קולקטיביות גלותיות — היהודי כקורבן 
— המניעים את התרבות הישראלית לכונן את דימויה העצמי באמצעות אימוץ תפקיד 
התוקפן. הפן הפרובוקטיבי של שירתו מחדד תובנות בנוגע לצרכים, למצבים רגרסיביים 
ואפילו למשאלות קולקטיביות אשר נחשפים מתחת לפני השטח האקטואליים. בהקשר 
אנו כותבים אותך מולדת )1995( שבו חקר לאור את  זה ראוי להזכיר גם את ספרו 
נושא הנרטיב הלאומי וגלגוליו בסיפורת הישראלית. קריאתו הפוליטית את הספרות 
מצטרפת לקריאתו הפוליטית העשירה את השיח התרבותי וכן את הפסיכולוגיה של 

היחיד והעם, בלא להפריד ביניהן עוד.
אולם בצד התחדדות העמדות הביקורתיות שמצאו את ביטוין בשירה הפוליטית 
— אשר שיקפה את העמקת הניגודים בין עמדות פוליטיות שונות ואת הקצנת השיח 
המחאה  של  האונים  לחוסר  המודעות  בוטה  באופן  נחשפה   — בישראל  הפוליטי 
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הפוליטית, שהלכה והתחדדה עם השנים לא רק ביחס לייעודה של מחאה זו ולנחישותה, 
אלא גם ביחס למוגבלותה של השירה; אם משום שכל כוחה הוא "אירוניה של אִוירוני 
נָיר נגד פלדה וזכוכית משורינת" )"בעד ונגד", ויזלטיר, 1986: 65(, אם משום שאין 
היא מסוגלת לקיים דיאלוג עם ציבורים שונים )היא אף נוטה לזלזל בקורא ולהטיח 
בו חרפות על שום אטימותו(, ואם משום שלא עמד לנגד עיניהם של משוררים אלה 
קהל ברור ומובחן שאליו הם כיוונו את דבריהם. לפרובוקציה המופעלת בשירה ביחס 
לקורא, הגובלת לעתים בהעלבתו, נלווית תמיד הפגנת אי־אמון בדיבור בכלל, בכוחה 
של השירה בפרט, ואפילו בסמכותו של המשורר. השיפוט הביקורתי ביחס למציאות 
אינו מנותק משיפוט עצמי של הסמכות הביקורתית, עד כדי הפיכתה לעתים למגוחכת. 
פרדוקס זה, שבמרכזו פרובוקציה וספקנות עצמית קיצונית, החריף בשירה שנכתבה 
על מלחמת לבנון, אשר סימנה יותר מכול את שבירתה המוחלטת של הסכמה לאומית 

והתגלעות קרע שאי אפשר לאחות בין מצדדי המלחמה למתנגדיה.
המשורר הפוליטי האחרון שכתב באופן קבוע ומתמשך על נושאים חברתיים )לא 
מקרה שהוא מצא את מקומו בשורות המפלגה הקומוניסטית הישראלית והיה מגויס 
לסדר היום הלא לאומי שלה( היה אלכסנדר פן; ואולם שירתו גוועה בשנות החמישים, 
הישראלית,  החברה  בתוך  כוח  יחסי  של  בשאלות  שעסקה  שירה  הופיעה  לא  ומאז 
השיח  במרכז  עמדו  אלה  שאלות  וכלכליים.  תרבותיים  עדתיים,  פערים  של  שאלות 
וליוו את השינוי שחל בחברה הישראלית, אשר מחברה בעלת מרכז  הציבורי בארץ 
ציוני לאומי חד־משמעי, ריכוזית בערכיה ובמוקדי הכוח שלה, הייתה לחברה מפוצלת, 
שבה קבוצות שהיו לפנים ממוקמות בשוליה תבעו לעצמן מעמד מרכזי, ומאוחר יותר 
לחברה בעלת תרבויות רבות ללא נקודות מפגש של רב־תרבותיות )קימרלינג, 1998(. 
עליית הליכוד לשלטון ב־1977, כמו גם הופעת מפלגות עדתיות במהלך שנות השמונים 
וערעור ההגמוניה האשכנזית של תנועת העבודה, אמנם מסמנים תהליך שעורר תגובות 
חרדה חריפות מאוד בקרב אינטלקטואלים; אלה מיהרו להספיד את החברה הישראלית 
האשכנזית המערבית )עוז, 1977(, ולא פחות מכך את הספרות הישראלית )האשכנזית( 
:1987 )מירון,  ההיסטורית  המציאות  על  שלה  ההשפעה  יכולת  את  ואיבדה   שהלכה 
78-77(;4 ואולם תהליך זה לא הותיר חותם כלשהו על השירה הישראלית. אירועים 
על  שכן  הפוליטית;  הכתיבה  של  וההומוגני  הסגור  לתחום  לחדור  יכלו  לא  זה  מסוג 
אף ההבדלים בין המשוררים השונים, רובם ככולם היו מוכנים להשמיע את קולם אך 
השירה  של  ההתעוררות  שנקודות  הוא  מקרה  לא  לערבים.  ההתייחסות  בשאלת  ורק 
הפוליטית היו קשורות לאירועים שעמדו בסימן מלחמות, ובהם מלחמת ששת הימים, 

דיון מפורט בעניין זה ראו אצל משעני, 2006: 92-82.  4
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ובמיוחד הטבח במחנות הפליטים סברה ושתילה,  יום כיפור, מלחמת לבנון  מלחמת 
מגן(,  חומת  מבצע  דורא,  מוחמד  הילד  )הריגת  המתוקשרים  ושיאיהן  האינתיפאדות 
הקמת גדר ההפרדה, ולאחרונה מבצע עופרת יצוקה בעזה. משוררים פוליטיים הציבו 
נקודת מבט הומניסטית אישית של הזדהות עם הפלסטינים הסובלים מהכיבוש הישראלי. 
מושאי הביקורת היו הממשלות שהואשמו בכוחנות העיוורת לתוצאותיה, ולעתים גם 
ציבור המתנחלים. כוחות אחרים שפילגו את המרחב הפוליטי החברתי בישראל ויחסי 
כוח ודיכוי מסוג אחר נשארו לרוב נעלמים וחסרי ייצוג. משוררים פוליטיים היטיבו 
לדחות עמדות של קונצנזוס ואף עוררו תרעומת ציבורית משום כך, אולם הם לא הציעו 
התייחסויות מגובשות יותר וחזון מרחיק לכת ביחס לבעיית הפליטים הפלסטינים או 
ביחס לעתיד הקשרים בין יהודים לערבים במדינת ישראל. העיסוק בכיבוש כמו מחק 
את הצורך במעורבות של השירה במכלול הנושאים החברתיים שהעסיקו את החברה 
בישראל במהלך העשורים האחרונים — לא רק באותו עניין שהפך לדחוי מרגע שכונה 
"קיפוח עדתי", אלא גם בעניין גלי ההגירה מאתיופיה ומברית המועצות, בעניין העוני 
והחרפת הפערים בין השכבות החזקות לחלשות, בעניין הפריפריות המידלדלות; על 

עניינים אלה ואחרים הגיבו המשוררים בהתעלמות כמעט מוחלטת.

רדיקליות מזרחית והמושג "יהודי־ערבי"

הבהרת תחומיה של השירה הפוליטית האשכנזית בישראל מאז שנות השבעים ואילך 
שייך  "אני  זו.5  בתקופה  המזרחית  השירה  צמיחת  לתיאור  הולם  רקע  לשמש  יכולה 
פוליטי,  פעיל  שהיה   ,)2005( מחלב  דודי  כתב  אשכנזי",  הוא  השמאל  אך  לשמאל, 
בהתחלה בארגון קמפו"ס ששילב בין סטודנטים יהודים וערבים, ולאחר מכן בתנועת 
על  מצביעה  זאת  טענה  מקימיה.  עם  נמנה  שהוא  המזרחית"  הדמוקרטית  "הקשת 
המקום הרדיקלי שחייב לבחור בו השמאל המזרחי; מקום זה איננו זהה למקומו של 
השמאל האשכנזי בישראל וחורג מהמקום שיועד לציבור המזרחי בתוך מארג היחסים 

הקונפליקטואליים בין יהודים לערבים. 
לש"ס,  מכן  ולאחר   ,1977 של  בבחירות  לליכוד  המזרחים  של  הפנייה  בעקבות 
התפתח המיתוס כי המזרחים הם "שונאי ערבים" ו"מכשול לשלום", אשר חזר והופיע 
במערכת הבחירות של 1981 בדבריהם של שמעון פרס ומוטה גור. גם הקריאות "מוות 

באותה מידה היא עשויה לשמש רקע לצמיחת השירה הפוליטית הדתית־הימנית בעשור האחרון,   5
תופעה שלא אתייחס אליה במסגרת זו.
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שמופיעה  אימת  כל  בירושלים  הכדורגל  במגרש  ונשמעות  חוזרות  אשר  לערבים"6 
עמדות  לבין  מזרחים  בין  הרווח  הקישור  את  מעצימות  ערבית,  כדורגל  קבוצת  שם 
לאומניות. לאִמתו של דבר מדובר כאן בתוצאותיו של תהליך כור ההיתוך הציוני אשר 
באופן  מחיקתו  את  ולהבליט  זהותם  של  הערבי  מהמרכיב  להתנער  מהמזרחים  תבע 
בעצם(,  עצמו  )נגד  ולמזרח  לערבי  פומבית  שנאה  להפגין  חייב  "המזרחי  אקטיבי: 
ולהחצין סממנים יהודיים ומערביים )מגן דוד על הצוואר והבהרת השיער, למשל( כדי 
לזכות בישראליות שוויונית. זו מעין הוכחת נאמנות לאומית מתמדת שהאשכנזי פטור 
ממנה" )שטרית, 2004ג(. את תפקיד "שונאי הערבים", שהיה חלק מתבקש ובלתי נפרד 
מתהליך ה"דה־ערביזציה" שעברו המזרחים )חבר ושנהב, 2011(, הטילה על האחרונים 
ההגמוניה, והם אימצו תפקיד זה מרצון, כתנאי לישראליותם, כלומר כהוכחה להדחקת 
 )Bhabha, 1994: 85-92( זה  יהודים־ערבים. אולם חיקוי  שייכותם הכפולה, להיותם 
חד־משמעית,  לאומית  הפרדה  על  מבוסס  אשר  האשכנזי־הציוני  החשיבה  דגם  של 
מתבצע בצורה לקויה לכאורה )כלומר עודפת ומופרזת ולכן הוא מעורר רתיעה(, ובכך 
משמר גם את ההבחנה הפנים־לאומית בין אשכנזים "ליברלים" לבין מזרחים "שונאי 

ערבים", ומנציח אותה. 
עוד מתחילת דרכו העצמאית הוכיח השמאל המזרחי את מופרכות המיתוס הכובל 
את המזרחים לעמדות לאומיות, ויצר עם הפלסטינים ערוצי הידברות שנחשבו בזמנם 
בלתי לגיטימיים וחריגים. עוד בתקופת "הפנתרים השחורים" נקשר המאבק החברתי 
של המזרחים להכרה במאבק הפלסטיני נגד הכיבוש הישראלי, ובאמצע שנות השמונים 
התקיימו מפגשים של פעילי שמאל עם נציגי אש"ף, שבהם הובלט הקשר בין ערביותם 
של המזרחים לבין עמדתם הייחודית בתוך המרחב הפוליטי הישראלי. זיקה זו מופיעה 
בצורה מעניינת אפילו בדבריו של אבו־מאזן שהושמעו במפגש שנערך ב־1989 בטולדו: 

בזמן שהממסד האשכנזי בישראל מסרב לשאת ולתת עם אש"ף, חשוב לשאת 
הם  שהמזרחים  משום  בישראל.  הרוב  את  מייצגים  שהם  המזרחים  עם  ולתת 
רוב בישראל, ענייני שלום יהיו תלויים בהם. הם חלק אורגני מהתרבות שלנו, 
מהחברה הערבית האסלאמית שלנו, חלק מההיסטוריה ומהזיכרון שלנו. עלינו 
לחדש את הזיכרון שלנו ולהשתמש בתרבות המשותפת שלנו, כדי להתגבר על 

ההווה ולתכנן את העתיד )אצל שטרית, 2004ב: 274(.

רק נקודת מבט קיצונית כזו מכירה בקשר בין עמדתם הפוליטית של המזרחים לבין 

כדורגל  אוהדי  בין העמדות הלאומניות של  על הקשר   )2002( רימון־אור  ענת  ראו מאמרה של   6
מזרחים לבין הניסיון של המזרחים להשתלב באמצעותם בשיח הלאומי.
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הערבים.  של  וההיסטוריות  מהתרבויות  חלק  היותה  ותודעת  המזרחית  ההיסטוריה 
מבחינה זו יש לתאר את הכתיבה המזרחית כחורגת מהמרחב ההגמוני האשכנזי, הן בשל 
ההומניסטית־ נקודת המבט  את  היהודית־הערבית, המחליפה  נקודת המבט האתנית, 
הלאומית שהייתה בסיס לכתיבה הפוליטית של השמאל, הן משום שכתיבה על הערבים 
היא בעיקרו של דבר כתיבה על העצמי המזרחי המודחק, על היהודי־הערבי שהתרבות 

הישראלית לא מוכנה הייתה להכיר בנוכחותו.
בצירוף  שהשתמשה  הראשונה  הייתה  השמונים  משנות  במאמריה  שוחט  אלה 
יהודי  של  המציאות  את  מבהיר  אשר  אנטי־לאומני  כמונח  "יהודים־ערבים"  המילים 
ארצות ערב החיים בשתי תרבויות בעת ובעונה אחת, לפני ש"הסכסוך הישראלי־ערבי 
הפך את חציית הגבולות בחזרה למעשה בלתי־אפשרי" )2001: 331(. האפשרות הבין־
תרבותית הזו שהיא מכנה "זהות מקפית", על שום המקף המחבר בין הערביות ליהדות, 
גלוי.  לסכסוך  הפכו  לא  הלאומיים  הניגודים  שבהן  ארוכות  תקופות  משך  התקיימה 
ויהודים־ערבים" התמקדה שוחט בתיאור התהליך של  במאמרה "קולומבוס, פלסטין 
"מחיקת המקף" שכפה על היהודים־הערבים "לבחור בין יהדותם לערביותם" )2001: 
ההוויה  זאת  מבחינה  משפחתה.  בני  כמו  לישראל,  שהיגרו  אלה  על  ובמיוחד   ,)316
בראש  במאמריה  נתפסת  טרום־לאומית  היסטורית  למציאות  הקשורה  ההיברידית 
ובראשונה בתור דגם מחשבתי לִאתגור כל מחשבה לאומית, ובייחוד לִאתגור המחשבה 
הציונית המבוססת על הומוגניזציה של העם היהודי ועל הבדלתו מהסביבה הערבית, 
מתוך טענה כי ב"פרספקטיבה הציונית, הייתה חשיבות מכרעת למחיקתו של הממד 

הערבי אצל יהודי־המזרח" )2001: 332(.
חנן חבר ויהודה שנהב, שדנו בגלגוליה של קטגוריה זו אשר הפכה למסמן של 

אוונגרד תרבותי ופוליטי, הבהירו את משמעותה המאתגרת:

משתמשים בה בדרך־כלל כקטגוריית שיח ביקורתית אשר מבקשת לאתגר את 
הנחות היסוד וגבולותיו של השיח הציוני. אתגור זה מבקש להראות שהייתה 
אפשרות, היסטורית ואפיסטמולוגית, לחבר בין יהודים וערבים בצומת היסטורי 
מסוים, אפשרות אשר נגדעה על ידי הנסיבות ההיסטוריות של הבניית האיבה 
כ"טבעית". במובנים רבים, זוהי אפוא קטגוריה המומצאת מחדש כיום כחלק 
מפוליטיקת הזהויות בישראל. שימוש בקטגוריות "אסרטיביות" של זהות לשם 
מחאה חברתית, תרבותית ופוליטית אינו יוצא דופן. ]...[ שימוש "מתריס" ולא 
בינארי זה מהווה אסטרטגיה פוליטית המשבשת את תהליכי המחיקה וההכחשה 
המאפיינים את פוליטיקת הזהויות הישראלית ומאפשר את שיבתו של המודחק, 

ואיתו גם את היתכנותו של דו קיום יהודי־ערבי )חבר ושנהב, 2011: 71(.
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עמדה זו מתבססת על ההנחה כי התרבות ההגמונית אינה יכולה להפריד את המזרחים 
לחלוטין מערביותם, וכל הכחשה של אותם אזורים שבהם אי אפשר להפריד בין יהודים 
לערביות פועלת באופן דיאלקטי להנכחתם מחדש. כלומר אי אפשר לנתק את הדיון 
ועודנו  תבע  אשר  ההיסטורי־הפוליטי  הישראלי  מההקשר  היהודית־הערבית  בזהות 
תובע את מחיקת הערביות,7 כשם שאין להתעלם גם מאפשרויות ההיזכרות־מחדש או 
ההנכחה של מה שנמחק באופן חלקי. וגם אם ישנם יוצרים ואינטלקטואלים מזרחים 
לא מעטים אשר אינם מוכנים לקבל על עצמם קטגוריה זו, ההימנעות נובעת בין השאר 
)מחלב,  כולנו"  של  המדומיין  האופק  קו  את  שמסמנת  ב"אופציה  רק  שמדובר  מכך 

2005( ועדיין לא בתיאור מצב קיים. 
הביטויים המובהקים ביותר להוויה היהודית־הערבית שעברה תהליך ממושך של 
אינטלקטואלית  רתיעה  קיימת  שבהם  במקומות  אפילו  והמוזיקה.  השפה  הם  מחיקה 
לא  ברתיעה  להבחין  אפשר  המזרחיות,  מרכיבי  של  מהותני  תוכני  זיהוי  מכל  ברורה 

פחות מובהקת מטשטוש אותם ביטויי זהות. דוגמה לכך היא דבריו של דודי מחלב: 

בתשתית נפשו של המזרחי מצויים מרכיבים ערביים. מרכיבים ערביים אלו הם 
מן האהובים עלי ביותר, הם מרננים בי ממש. כישראלי, בן ליהודים עיראקים, 
כתוצר של  לצערי,  אך  אינטימית.  בעבותות אהבה  הערבית  אני קשור לשפה 
מערכת החינוך והסוציאליזציה הישראלית אינני שולט בשפה הערבית שליטה 
מלאה. וכך נמנעת ממני האפשרות לטעום ולחוות באופן משמעותי מאוקיינוס 
מוזיקה  קיימת  לא  אך  מוזיקה,  סוגי  הרבה  אוהב  אני  הערבית.  הציביליזציה 

שאוחזת בשורש נשמתי כמו המוזיקה הערבית )מחלב, 2005(. 

ההבחנה בין סוגי המוזיקה האהובים והנרכשים לבין המוזיקה והשפה ה"מרננות" באופן 
לישראליות  שייכותם  ואת  המזרחים,  של  התרבותית  הפתיחות  את  מבהירה  פנימי, 
ותרבותה. אולם פתיחות זו איננה אמורה להעלים את המקום האחר, הייחודי למזרחים, 
אשר חוזר כזיכרון מודחק של תרבות ערבית עצומת מידות )"אוקיינוס"!( שאליה הם 
היו שייכים בעבר. כאן גם טמון הגרעין הזהותי שלהם. אמירה כזו מסמנת ניסיון להציב 
מחדש את אזורי החפיפה הרבים בין יהודים לערבים ולהגדיר את סדר היום הנפשי־

התרבותי של המזרחים באמצעות מרחב ביניים מאתגר זה.

זו סיבה נוספת לסירוב העקרוני לראות את המזרחיות כפולקלור ולהציבה כחלק ממערך אקזוטי   7
לכדי  רדוקציה  בכך  עוברת  המזרחית  שהתרבות  בלבד  זו  לא  יהודיות;  "עדות"  של  רב־תרבותי 
תרבות "עממית" העסוקה בשימור מנהגים מן העבר הלא רלבנטי, אלא שניתנת בכך גם לגיטימציה 

להסתרת תהליך הדה־ערביזציה אשר מופעל על המזרחים בחסות פרויקט כור ההיתוך הציוני.
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משמאל אשכנזי לשמאל מזרחי

ע ָלֶכם  ּבַ ח אֹוָתְך ָפַלְסִטין,/ ֲאִני ִנׁשְ ּכַ ָרה:/ ְלעֹוָלם לא ֶאׁשְ ֲאִני ׁשֹוֵמַע ֵאת ַפְירּוז ׁשָ ׁשֶ ּכְ
ִאם  ִליט ֲעָרִבי,/ ׁשְ ְתאֹום ֲאִני יֹוֵדַע:/ ֲאִני ּפָ ַבת ַאַחת ֲאִני ָפַלְסִטיִני,/ ּפִ ּבְ ַיד ְיִמיִני/ ׁשֶ ּבְ

י )"אני פליט ערבי", שטרית, 2008: 19(.  ק ְלׁשֹוִני ְלִחּכִ ְדּבַ ֹלא,/ ּתִ

המוצא  נקודת  את  מסמן  לראשונה ב־2004(  )שפורסם  שטרית  שלום  סמי  של  שירו 
זו  אפילו  האשכנזית,  המוצא  מנקודת  נבדלת  אשר  הערבי,  בנושא  לדיון  המזרחית 
המוגדרת כשייכת לשמאל הליברלי. האחרונה נהגה אמנם לערער על ראיית הערבי 
האישי,  המשפחתי,  הלאומי,  סבלו  עם  הזדהות  הבעת  כדי  תוך  כאויב,  הפלסטיני 
שירו  מוגבלת.  דבר  של  בסופו  הייתה  ה"אחר"  עם  זו  הזדהות  יכולת  אולם  האנושי; 
א ַמְעּכּום"  ַלְסִטין ָאּנָ של יצחק לאור המשמיע באוזני הקורא העברי שלו "ָיא ַאְוַלאד ּפָ
)"טפו, אני אומר לך, טפו", לאור, 2002: 123( הוא אחד מביטויי ההזדהות הרבים עם 
סבלם המשוער של בני הפליטים ה"בלתי חוקיים" המתגוררים במרתפי תל אביב, ולא 
שנשאר  הלאומי  ה"אחר"  כלפי  הישראלית  החמלה  ליכולת  מבחן  מקרה  מכך  פחות 

בלתי מוכר.
משוררים מזרחים, לעומת זאת, השייכים לציבור שנדרש להסתיר משך שנות דור 
את תרבותו ולשונו הערבית, וגם לאחר שהצליח באופן חלקי לעשות זאת לא הייתה 
ארץ ההגירה שלו לארץ מולדת — עשויים לא רק להכיר מבשרם את החוויה המכונה 
ההבדלים  )למרות  לגורל  שותפים  בפלסטינים  לראות  כך  ומשום  השנייה"  "ישראל 
במקומם שלהם ושל המזרחים בישראל(, אלא גם להבנות את זהותם המזרחית החדשה 
באמצעות הזדהות עמם. עוד בראשית שנות התשעים ניסח שטרית את הזיקה החתרנית 

הזו בין אתניות לבין עמדה פוליטית: 

השלום־ הגישה  היא  אחת  הישראלית:  בחברה  לשלום  גישות  שתי  ישנן 
כמובן  וזה  יחד,  חיים  על  ולא  גירושין  על  המדברת  האשכנזית,  עכשיוניקית 
משום שהם עדיין חיים באירופה ואינם רוצים להשתלב במרחב הערבי, שיהפוך 
אותם למיעוט אירופי זעום.8 הם אינם מרגישים שייכים למרחב והיו מעדיפים 

הספרדי,  בציבור  העשרים  המאה  העשרים של  בשנות  עוד  עמדה שהופיעה  כאן  מייצג  שטרית   8
המזרח  מאוכלוסיית  נפרד  בלתי  חלק  בבד  בד  אך  היהודי,  מהעם  חלק  המזרח  ביהודי  וראתה 
התיכון ומתרבותו. היטיב לנסח זאת אליהו אלישר בדברי ביקורת ביחס למדיניות האירופוצנטרית 
של התנועה הציונית, אשר התעלמה לא רק מתושבי הארץ הערבים אלא גם מתושביה היהודים 
הספרדים )אלישר, 1997: 277(. הקישור שמסמן אלישר בין המזרחים לפלסטינים הוא כפול: הן 
מבחינת התרבות והזיקה למרחב המזרח תיכוני, הן מבחינת יחסה המבטל והמתעלם של התנועה 

הציונית אליהם.
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להעתיק את כל האדמה הזאת למרכז אירופה. זוהי הגישה הנגטיבית לשלום. 
הגישה האחרת בעייתית, משום שהיא קיימת רק בראשיהם של ישראלים מעטים, 
עם  גישה המבקשת להשתלב  כלומר  הפוזיטיבית,  הגישה  זוהי  מזרחים.  רובם 
הזמן במרחב המזרח תיכוני, ולשוב להיות חלק אינטגראלי ממנו. זה יהיה כמובן 
ולקצרו.  אותו  לקדם  יוכלו  המזרחים  אך  הדברים,  מטבע  ואטי  ארוך  תהליך 
היהודים  שבה  והיפה",  הקטנה  ל"ישראל  מתגעגעים  האשכנזים  השמאלנים 
המזרחים היו הערבים שלהם, ומהבחינה הזאת הם היו ערבים נוחים ובטוחים 

יותר )שטרית, 1999ב: 178(.

העמדות  את  רק  לא  דוחה  אשר  רדיקלית  אופוזיציה  מהווה  הזו  המזרחית  העמדה 
הלאומיות הציוניות כלפי הפלסטינים )כשם שעושה גם השמאל הישראלי(, אלא גם את 
אידיאולוגיית כור ההיתוך שדרשה מהמזרחים לחדול מערביותם. בניגוד לכך גוברת 
ִקרבה התרבותית וההיסטורית בין יהודי המזרח התיכון לבין ערבייָה, ובשאיפה  ההכרה ַבּ
להמשיך את הרצף ההיסטורי של קיומם בתוך סביבה ערבית מבלי להתנתק ממנה;9 
כדגם  ולראייתה  באירופה  היהודית  הנרדפות  תודעת  לאימוץ  בהתנגדות  מלווה  זו 
להיסטוריוגרפיה של יהודי המזרח.10 מצד אחר גוברת תחושת הניכור שבין הפריפריה 
השמאל  לבין  המזרחים  בין  הנתק  ובמיוחד  המדינה,  ומוסדות  המרכז  לבין  המזרחית 
האשכנזי הליברלי שאין לו עניין במזרחים ובמצבם הכלכלי, החברתי והתרבותי. דחייה 
זו כלפי מייצגי החברה הישראלית, סמליה ודובריה, יוצרת זיקה עמוקה וממשית בין 

חוויה  בסימן  השאר  בין  העומדת  ככזו  המזרחים  של  הראשון  הדור  סיפורת  את  תיאר  חבר  חנן   9
המשכית מבחינה מרחבית, בניגוד לחוויית הקיטוע של מהגרים יהודים מאירופה. ראו מאמרו "לא 

באנו מן הים: גיאוגרפיה ספרותית מזרחית" )חבר, 2002(.
רוחני  ודיכוי  אנושית  מהשפלה  המזרחים  היהודים  סבלו  לא  מזרחית  או  ערבית  מדינה  "בשום   10
זהות  לחולי  כולנו  את  הפכו  הם  האירופאים.  אחיהם  מידי  וסובלים  שסבלו  כפי  ותרבותי, 
מתוסבכים" )שטרית, 1999ב: 79(. לעומת גישה זו, המקובלת על מרבית היוצרים המזרחים, ראוי 
להזכיר את עמדתם הלאומית־הימנית של המשוררים בלפור והרצל חקק, שהיו שייכים לתנועה 
למען ארץ־ישראל השלמה ולמפלגת התחייה, ואין להם כל יחס נוסטלגי לערביות וליחסי יהודים־
ערבים לפני הקמת המדינה, אלא יחס אנטגוניסטי, המתאר את הערבים בדיוק כמו שאלה תוארו 
בסביבה הנוצרית האנטישמית בהיסטוריוגרפיה הציונית של יהודי אירופה. לא זו בלבד שאירועי 
נוסף בשנאת  1941( מתוארים אצל בלפור חקק כפוגרום — כלומר כשלב  )יוני  הפרהוד בבגדד 
ישראל לדורותיה, והתגובה הספרותית ביחס אליה משייכת את עצמה במודע לספרות הפוגרומים 
העשירה שנכתבה מימי הביניים ועד שירי הפוגרומים ברוסיה של ראשית המאה העשרים )ראו 
הפואמה "קבר אחים 1941", חקק, 1987: 96-49( — אלא שאף התקפות רצחניות של פלסטינים 
על יישובים יהודיים ביהודה ושומרון במהלך האינתיפאדה מתוארות כהמשך ישיר והכרחי של 
ין מּוַחַמד./  ר ֶאת ּדִ א ְלַבׂשֵּ ֵטָמתֹו/ ּבָ שנאת היהודים בארצות האיסלאם: "ָדאר ִאל־ִאְסָלאם ַמְסִלים ַמׂשְ
יָלאִדי  ִרים ָלנּו ּבִ ְנָאה ְלֹלא ֶהֶרף./ ַהּיֹום ֵהם ׁשָ ְנָאה ִלְבֵני ֶהָחסּות/ ׂשִ ָכר ַעד ִקיא/ ׂשִ ֵנּ ְנַאְתֶכם ּבַ ַבְענּו ׂשִ ׂשָ

ַחת ַהֶחֶרב" )"מנוחה ונחלה", חקק, 1992: 69(. יָלאִדי/ ְוֵאין ָחָדׁש ּתַ ּבִ
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הפוליטית  לעמדה  בסיס  היא  זו  זיקה  בפרט.  ופלסטינים  בכלל  ערבים  לבין  מזרחים 
הרדיקלית שבאה לידי ביטוי בשירה המזרחית.

מואיז בן הראש מנסח את העמדה הרדיקלית הזו ביחס לערבים כחלופה לפוליטיקה 
הציונית והפוסט־ציונית כאחת, כלומר האשכנזית: 

ִפיֶהם/ ֹנאַמר  י ַרק ִמְלָחָמה ּבְ לֹום/ ּכִ עֹוָלם/ ֵהם ֹלא ֵיְדעּו ַלֲעׂשֹות ׁשָ ְלּ ֹנאַמר ָלֶהם ׁשֶ
ֹמאָלִנים/ ֶזה ְלִהְתעֹוֵרר יֹום ֶאָחד/ ְוִלְראֹות  ׂשְ ֵהם רֹוִצים/ ְיָמִנים ּכִ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ָלֶהם ׁשֶ
ֵנָעֵלם/  ים/  ָפַרּדִ ַהּסְ ֲאַנְחנּו/  ׁשֶ ם  ּגַ ַיְחְלמּו  ֵהם  ֲעָרִבים/  ִיְהיּו  ּלֹא  ּוְכׁשֶ ֲעָרִבים/  ֵאין  ׁשֶ
ְלָחָמה/ ַוֲאַנְחנּו  ִני/ ָלֵכן ֵהם ְצִריִכים ֶאת ַהּמִ ֵ ְך ֵהם ַיְתִחילּו ִלְרֹצַח ֶאָחד ֶאת ַהּשׁ ְוַאַחר ּכָ
ִנים ִלְדֹרס אֹוָתנּו ּבֹו/  ּוְ לֹום/ ֵהם ִמְתּכַ ִרים ַעל ׁשָ ֵהם ְמַדּבְ לֹום/ ּוְכׁשֶ ָ ְצִריִכים ֶאת ַהּשׁ
ְרִלין ְוֶאת  ְראּו ֵמֶהם/ ֶאת ּבֶ ּיִ בֹוִהים ׁשֶ ְך ּגְ ל ּכָ ָחִקים/ ּכָ ּיּוְכלּו ִלְבנֹות ּגֹוְרֵדי ׁשְ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ָוׁשּוב   ׁשּוב/  יּוְכלּו  ֵהם  ׁשֶ ה  ְלַמּטָ ם  ׁשָ ים  ְקַטּנִ ְך/  ּכָ ל  ּכָ ָלֶהם  ֵנ ָרֶאה  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ה/  ַוְרׁשָ

נּו )"נאמר להם", בן הראש, 2006: 173(.  ם ֵמִאּתָ ָתִמיד ְלִהְתַעּלֵ ּכְ

דינמיקת  כי  הזו  רצינות ההבהרה  אינו מסתיר את  הטון הקליל, אפילו ההומוריסטי, 
המחיקה ביחס לפלסטינים וביחס למזרחים דומה היא. הכתיבה על פגיעה בפלסטינים 
בתקופת האינתיפאדה שיקפה לא רק אהדה ליברלית אלא בראש ובראשונה תחושה 
של נפגעּות מזרחית, גם כאשר האנלוגיה בין פלסטינים למזרחים נותרה סמויה. רמז 
המזכיר   ,)48-44  :2003 )שטרית,  הג'יפ"  "ֵהי  שטרית  של  בשירו  נמצא  זו  לאנלוגיה 
בשמו את פזמוני הפלמ"ח אך מתאר את רציחתו של נער פלסטיני בידי קבוצת חיילים, 
ביניהם ימנים ושמאלנים, דתיים וחילונים; הנער זועק אל אביו חסר האונים אך אין מי 
שישמע אותו, גם אין "שה לעולה" אשר עשוי להחליף את הקורבן האנושי. ראוי לזכור 
כי סיפור העקידה הופיע כטופוס רווח בשירת המלחמות הישראלית: הוא עיצב את אתוס 
המוות וההקרבה העצמית במלחמת העצמאות, ואילו במלחמת לבנון והאינתיפאדות 
לציית  החייב  עצמו  הישראלי  החייל  את  כלל  בדרך  ייצג  הוא  והשנייה  הראשונה 
לשולחיו הבלתי מוסריים ולצאת למלחמה )כך אפילו אצל יצחק לאור, הבוטה ביותר 
שבמשוררי המחאה(. אצל שטרית, לעומת זאת, מייצג הטופוס היהודי־הישראלי של 
העקידה גם11 את הקורבן הפלסטיני, ומערער בכך שני גבולות שנתפסו כיציבים: )א( 
הוא מערער את הגבול שהגדיר השיח הפוליטי בישראל — בין ה"אינטליגנציה היונית" 
לבין ה"עמדה הנצית" — וטוען כי לא זו בלבד שאלה ואלה שותפים באותו רצח, אלא 

זאת לאחר שבשיר "איגרת אל נושאי המתים" מדובר בילדיהם של המתנחלים. אנשי גוש אמונים   11
קוברים את ילדיהם בשירת "עוד אבינו חי", "אבל אנחנו רואים כי אין להם מלאך/ ואין להם ַאיל 
2003: 43(; הבן העקוד הוא  יודע טוב מהם" )שטרית,  יודעים זאת היטב/ ואלוהים  בְסבך,/ הם 

כמובן הקורבן הישראלי התמים.
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ערבי "אחר". מחאה  שמחאה רדיקלית איננה אפשרית מעמדת השמאל, שתמיד רואה ּבָ
כזו אפשרית אך ורק מעמדת הנידחות המזרחית, שהיא בעצמה בעלת שורשים ערביים 
במידה כזו או אחרת; )ב( הטופוס היהודי־הישראלי של העקידה מערער גם על הגבול 
ַנֲעֵלי  זּוגֹות  מֹוָנה  "ׁשְ של  הלאומנית  האלימות  בין  הזיקה  הבלטת  באמצעות  הלאומי, 
ֵבדֹות" כלפי הנער הפלסטיני לבין האלימות החברתית כלפי המזרחים בישראל:  ע ּכְ ַמּסָ
בלשון  ֶאְביֹוִנים". השימוש  ָהרֹוְצצֹות  ים  ּלִ ּדַ קֹות  ָהעֹוׁשְ חֹורֹות/  ׁשְ ע  ַמּסָ ַנֲעֵלי  "ְלַרְגֵליֶהם 
הנבואה החברתית של עמוס מדגיש את גורלם השווה של אביוני ישראל )מבפנים( לבין 

"אויביה" )מבחוץ(.
הערעור על הגבול הלאומי נעשה מתוך מודעות להיסטוריה הציונית אשר קטעה 
את זיקות העבר בין ערבים לבין יהודי המזרח. בשיר המופנה אל מחמוד דרוויש מגולל 

שטרית את הראייה ההיסטוריוגרפית המזרחית האנטי־ציונית:

ֶאֶבן  ּבְ ֵנינּו  לֹוְנְסק/ ְוהֹוִריד ֶאת ׁשְ ֶלְך ִמּפְ ִוד ַהּמֶ ּדָ א  ּבָ יָך ַעד ׁשֶ ַחּיֶ ַעם  ּפַ י ָהיּו  ַחּיַ ֲהֵרי 
ה ּפֹוָלִנית  ֵעיָניו ְלָפחֹות,/ ְיִרּיָ ְלָית, ּבְ ל אֹותֹו ּגָ ִאּלּו ָהִיינּו ֵעיָניו ׁשֶ רּוַגְטָקה ַאַחת,/ ּכְ
ת ֶלֶחם/  ַאִפּיַ ּיֹות, ּבְ ה ּוְבִסּפּור ַמֲעׂשִ ְתִפּלָ י ָהִיינּו ֲעסּוִקים ּבִ ֵנינּו,/ ּכִ יָקה ִלׁשְ ַאַחת ִהְסּפִ
ים ּבֹוְלֵעי ְזַמן ּוַמְנִעיֵמי ֹמִחין,/ ֲאָבל  ַאר ִעּסּוֵקי ֵלב אֹוְרֶיְנָטִלּיִ ת ֵזיִתים,/ ּוׁשְ ּוְכִתיׁשַ
ַח  ּלֵ יַפת וֹוְדָקה ַאַחת ְוׁשִ ְנׁשִ ע, ּבִ מֹו ֱאִליׁשָ ה ּכְ ֶלְך ָרָצה אֹוִתי ְוֵהִקים אֹוִתי/ ִלְתִחּיָ ַהּמֶ
ְרׁשֹם,/  הּוִדי ֶהָחָדׁש!/ ּתִ י ְוָקָרא: ֵמת ָהֲעָרִבי, ֵמת ָהֲעָרִבי, ְיִחי ַהּיְ אֹוִתי ָעֶליָך/ ַלָחְפׁשִ
ִציץ  י, ]...[/ ָהִייָת ִלי ְלאֹוֵיב ַהּמֵ ּבִ י ְיהּוִדי ִמּתֹוְך מֹוְתָך, מֹוְתָך ָהֲעָרִבי ׁשֶ ֲאִני נֹוַלְדּתִ
ָך ׁשּוב ָוׁשֹוב )"ציור ללא  ל ְוהֹוֵרג ּבְ ל ּבֶֹקר ֵמָחָדׁש,/ ַוֲאִני יֹוֵרק ּוְמַקּלֵ ֵאַלי ִמן ָהְרִאי ּכָ

קיר", שטרית, 2008: 17(.

יחד,12  גם  והמזרחים  הערבים  אל  האוריינטליסטי  היחס  כלפי  האירוניה  כאן  בולטת 
וכן השימוש המורחב הביקורתי בסמל דוד )בן־גוריון במקרה זה( וגוליית, אשר סימן 
מתחדדים  אלה  העוין.  הערבי  ברוב  המעטים  היהודים  מלחמת  את  הציונית  בתרבות 
באמצעות ההבחנה החריפה בחוסר יכולתו של המזרחי להתנגד לתהליך הפיכתו לכלי 
שרת בידי הציונות, אשר כופה עליו להתנער מזיקתו לערבים בכלל ולערביותו בפרט. 

שלמה  שכתב  החדשה,  בעת  ישראל  תולדות  קיצור  מתוך  שטרית  מצטט  בקובץ  אחר  במקום   12
הורוביץ )מהדורה רביעית 1966(, טענות רווחות על אודות הניגוד בין החברה היהודית האירופית 
המתקדמת לבין יהודי ארצות האסלאם ש"חיו בעוני מנוון ובבערות, דיברו בלשון עם הארץ ]...[ 
ודמו באורח חייהם וברמתם התרבותית לשכניהם המוסלמים הפראיים למחצה" )שטרית, 2008: 
68(; וזהו רק חלק קטן של גוף הידע הציוני האוריינטליסטי על אודות המזרחים. שטרית מסמן 
בין  ידיו, כעדות לקשר המובנה  עליו את  הזה שמשרד החינוך סמך  ה"קנוני"  את ספר הלימוד 
שלילת המזרחיות לבין שלילת הערביות, וכאחד ממנגנוני ההפצה של עמדה הגמונית זו בתרבות 

הישראלית.
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שטרית מודע היטב לכוחם של גבולות לאומיים בעידן המלחמות הלאומיות, אך בה 
שמופיע  שמה  משום  יציבה,  להיות  יכולה  אינה  הזו  שההפרדה  לכך  גם  מודע  בעת 
בראי שלו באופן בלתי נשלט אינו אלא "שיבתו של המודחק": הערבי המחוק שבתוכו, 
הזהות  סביב  הזה  פתור  הלא  המאבק  אחת.  ובעונה  בעת  וכאויב  כעצמי  שמוגדר  זה 
הכרעה  מצריך  חלקיה  לשני  אפשרית  הבלתי  הכפולה  והמחויבות  החצויה  המזרחית 
ששטרית מרגיש בשל לעמוד בתביעותיה; החיבור הלא טבעי בין המזרחי שבו לבין 

המורשת הציונית הזרה לו מוכרח להידחק הִצדה. 
בן הראש הרחיב את ההתבוננות בגורלם השווה של המזרחים והערבים והזכיר את 
סיפור עליית התימנים לכנרת, לשם הם הובאו ככוח עבודה מיומן וזול אשר היה אמור 
להחליף את עבודת אנשי העלייה השנייה )ניני, 1996(, סיפור שהסתיים בנישולם בגלל 

מזרחיותם, כלומר ערביותם: 

ָלֶהם  ַתְלנּו  ׁשָ ה/  ּזֶ ּבַ ַרע  ָמה  יֹוֵדַע  ְוֵאיִני  ה/  מׁשֶ ת  ּדַ ֵני  ּבְ ֲעָרִבים/  ָלנּו  ָקְראּו  ֵהם 
אֹוָתנּו/  ָזְרקּו  ֵהם  ְוָלֵכן  ֵמֶהם/  יֹוֵתר  ְוִהְצַלְחנּו  ּדּוָנִמים/  ָלֶהם  ְלנּו  ְוִגּדַ ִתיִלים/  ׁשְ
ָיֵדינּו )"הכנרת בידינו", בן  ֶרת ּבְ ּנֶ הּוִדים/ ֵמַאְדמֹוֵתינּו/ ְוֵהם ָצֲעקּו/ ַהּכִ ַהּקֹוָזִקים ַהּיְ

הראש, 2006: 169(. 

בתקופת  הן  הארץ  ערביי  הציוני שחוו  הכיבוש  סיפור  את  התימנים  למדו  בשרם  על 
היישוב והן בתקופת המדינה; לא בכדי מזכירה קריאת הסיום באופן פרודי את "הר 
במלחמת  העתיקה  ירושלים  לכיבוש  התימנים  נישול  בין  קשר  ויוצרת  בידינו"  הבית 
יָמִנים  ששת הימים. הרטוריקה של דיבור בגוף ראשון בשמם של התימנים )"ֲאַנְחנּו ַהּתֵ
ה  י ֶלָגִלית/ ֲאַנְחנּו ָהֲעִלּיָ ְלּתִ ה ַהּבִ ה ָהִראׁשֹוָנה/ ֵאיֶנּנּו ָהֲעִלּיָ ־1881/ ֵאיֶנּנּו ָהֲעִלּיָ ָעִלינּו/ ּבְ ׁשֶ
ֶמת"( מבהירה כי למרות מודעותו של בן הראש לכך שמזרחיות היא מושג  י ַקּיֶ ְלּתִ ַהּבִ
כוללני, המסתיר הבדלים תרבותיים בין קבוצות אתניות שונות, הרי מבחינה פוליטית 
אין הבדל בין קבוצות אלה: כולן היו מושא לדיכוי ולנישול, מרוקאים ותימנים כאחד. 
יתרה מזאת, כולן היו מושא למחיקה מההיסטוריוגרפיה הרשמית של החברה הציונית; 
עולי  גם  כך  הישראלי,  מהזיכרון  חלק  להיות  זכו  לא  הפלסטינים  שהפליטים  כשם 
תימן. מכאן נובע גם חזון התאחדות כל קבוצות השוליים בישראל, האמור לכלול את 

המזרחים והפלסטינים כאחד.13

"מבחינה תרבותית, אם מוציאים את ההלכה מן המשוואה, יש מעט מאוד משותף בין עיראקים   13
לבין מרוקאים, בין תימנים לבין שאר הקבוצות המזרחיות, וכן הלאה. דיברתי רק על שלוש העדות 
הגדולות אבל המצב דומה לגבי המצרים, יהודי ארץ ישראל, הלובים, התוניסאים, וכו'. הפיתרון 
ושוב, אלא בהקמת תנועה שתבין שהיא  יצופו שוב  כי הם  לא נמצא בטשטוש ההבדלים הללו 
ישראל. היא  ומן התקציבים של מדינת  מצומתי ההחלטה  בין קבוצות שונות המרוחקות  מאחד 
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סימונם של המזרחים על עדותיהם השונות כחלק ממערך רחב של קבוצות שוליים 
הרוסים  כמו  נוספות  מהגרים  קבוצות  לפלסטינים  פרט  הכולל  הישראלית,  בחברה 
והאתיופים, הוא מהלך פוליטי של הבלטת אזורי השוליים הרחבים במפה החברתית 
הבלטה   .)1999 )אנדרסון,  המדומיינת"  "הקהילה  אחדות  חוסר  של  כלומר  בישראל, 
זו מתווה שותפות גורל בין קבוצות השוליים אשר מתבטאת בדחייה על ידי המרכז 
ובייחוד של השיח הציבורי המייצר את אחדות הקהילה הלאומית המדומיינת. דוגמה 
אחת מני רבות לכך היא ההתקפה על הלאמת שיח השואה ועל השימוש בשיח זה על 

מנת להצדיק בהקשר הישראלי את אלימות המדינה נגד מיעוטיה השונים: 

ֹוָאה רּו ִלי ַעל ַהּשׁ ַסּפְ ַאל ּתְ
בּוׁש ים ֶאת ָהָעם ַהָפַלְסִטיִני ַהּכָ ם ְמַעּנִ ַאּתֶ ְזַמן ׁשֶ ּבִ

ֹוָאה רּו ִלי ַעל ַהּשׁ ַסּפְ ַאל ּתְ
ים ְרֵאִלּיִ ׂשְ ם ַמְפִלים ֶאת ַהָפַלְסִטיִנים ַהּיִ ַאּתֶ ְזַמן ׁשֶ ּבִ

ים ]...[  ְחָלׁשִ ים ְוַהּמֻ חּו ֶאת ִרְוַחת ָהֲעִנּיִ ּכְ ֹוָאה/ ְוִתׁשְ רּו ִלי ַעל ַהּשׁ ַסּפְ ַאל ּתְ
ֶרַגע מֹו קֹוִפים, ּבְ ּדּוֶרֶגל, ּכְ י ַהּכַ ִמְגְרׁשֵ ְוִתְנֲהמּו ּבְ

ּדּור ּכַ ים נֹוְגִעים ּבַ ְחָקִנים ֶאְתיֹוּפִ ּשַׂ ׁשֶ
ֹוָאה רּו ִלי ַעל ַהּשׁ ַסּפְ ַאל ּתְ

ְוִתְקְראּו ָלרּוִסים ַמְסִריִחים ְוִלְנׁשֹוֵתיֶהם זֹונֹות
ֹוָאה רּו ִלי ַעל ַהּשׁ ַסּפְ ַאל ּתְ

ּיֹות ]...[ ְמַלְכּתִ ּמּוד ַהּמַ ְזָרִחית ְלָתְכִנּיֹות ַהּלִ הּות ַהּמִ ִניַסת ַהּזֵ ְוִתְדחּו ֶאת ּכְ
ֹוָאה רּו ִלי ַעל ַהּשׁ ַסּפְ ַאל ּתְ

ִדיָנה ַהֹזאת ֵהם ֵמתּו ִביל ַהּמְ ׁשְ י ֹלא ּבִ ּכִ
)"חרושת הישראִליּות", שמואלוף, 2006: 40(. 

דיבור פלקטי זה — אשר מזכיר בתוכנו את הביקורת הפוסט־ציונית שהופיעה בישראל 
החל משנות השמונים נגד השימוש המניפולטיבי שנעשה בשואה כדי להצדיק אלימות 
וכוחניות נגד פלסטינים )הפטריוט של חנוך לוין, אפרים חוזר לצבא של יצחק לאור, 
אל תגעו לי בשואה של דודי מעייני, וטקסטים רבים נוספים( — מתייחד מתקדימיו בכך 
שהוא מסמן נקודת מבט ביקורתית של השוליים המזרחיים כלפי ההגמוניה הישראלית. 

צריכה כמובן לכלול את הערבים הפלסטינים אזרחי ישראל ואת הבדואים. הייתי קורא לתנועה 
כזאת 'תנועת הרוב הדמוקרטי', אומנם זה דומה קצת לשמות של קבוצות ימניות בעולם, אך הוא 
משקף יותר מכל את המצב בישראל; הרוב סובל מקיפוח מצד המיעוט האשכנזי" )"זהות, זיהוי, 

זהה, Identity" — האתר של בן הראש(. 
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בה  נכללות  אשר  חריפה  אופוזיציה  עמדת  לכדי  מתגבשת  העכשווי  הסבל  תודעת 
קבוצות שונות שאינן שותפות להגמוניה, בראש ובראשונה הפלסטינים והמזרחים. 

הערבים והמצאת הזהות המזרחית

בניגוד לשירה הפוליטית של השמאל הישראלי מאז ראשית שנות השמונים, המתעניינת 
בפלסטינים בהקשר המוסרי הצר של מלחמות, השירה המזרחית עושה זאת בהקשר 
שונה — של המצאת הזהות המזרחית עצמה, של עיון מחדש במאגר הזיכרונות אשר 
מגלה כי הערבים הם חלק אינטימי של חוויות הילדות, ומכאן גם של הזהות המזרחית 

הבוגרת: 

ה ָמרֹוקֹו ָהְיָתה ַנֲעָרה ֻמְסְלִמּיָ י ּבְ ּלִ י־ִסיֶטר ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ייּבִ ַהּבֵ
ן ׁשָ ַאְלּבֹום ַהּיָ ּה ּבָ ּלָ ֹחר ָלָבן ׁשֶ מּוָנה ׁשָ ְוֵיׁש ִלי ּתְ

ֶצת  ּבֶ ׁשֻ ת ַהֶחֶדר ַהּמְ ַעל ִרְצּפַ
ין ָהִייִתי ֶיֶלד עֹוֶלה ָחָדׁש ָמרֹוקֹו־ַסּכִ ּוְכׁשֶ

ל ַיְלּדֹון יָחה ׁשֶ ְחֵזר ׂשִ ְוא ְלׁשַ ָ יִתי ַלּשׁ ִנּסִ
ֲעָרִבית ָמרֹוָקִנית. ּלֹו ּבַ י־ִסיֶטר ׁשֶ ְיּבִ ִעם ַהּבֵ

יִרים ָלּה אֹוֶמֶרת: ְזּכִ ּמַ ׁשֶ א ּכְ ְוִאּמָ
ּכ, אְנְת ְתְחּבְ ָחל ּכַ ַאח, ַחי ַעִליַהא ׁשְ

ָאֲהָבה אֹוְתָך, ֹלא ָעְזָבה אֹוְתָך ְלֶרַגע ה ׁשֶ ּמָ ּכַ
)"כשהלכתי משם", שטרית, 2003: 53(. 

זיכרון דומה נמצא אצל בן הראש:

ְך ָאֲהָבה  ל ּכָ ּכָ ָיה/ ִהיא ׁשֶ ְלּגְ ֲעָלּה ְלּבֶ ְסָעה ִעם ּבַ ּנָ י ָפִטיָמה/ ׁשֶ ּלִ י ַעל ָהעֹוֶז ֶרת ׁשֶ ְבּתִ ָחׁשַ
י אֹוָתּה  ר ְוֵהִביָאה ׁשֹוקֹוָלִדים/ ְוָאַהְבּתִ ָאה ְלַבּקֵ ָעִליִתי ָלָאֶרץ/ ּבָ אֹוִתי/ ְוֹחֶדׁש ִלְפֵני ׁשֶ
ְמקֹוִמי )"בושיקי בושיקי", בן  קּוַע ּבִ י ּתָ ַאְרּתִ י ֵאיְך ְלָהִגיב/ ִנׁשְ ְמאֹוד/ ַאְך ֹלא ָיַדְעּתִ

הראש, 2006: 15(. 

האהבה הזו מצד המטפלות המוסלמיות מוסיפה לזהור כנקודות אור של ילדותם לאחר 
סומק  רוני  אפילו  יתרה.  אהבה  עליהם  הרעיפה  שלא  בישראל,  חיים  שנות  עשרות 
הראשונה  "המפה  אל  לחזור  צורך  מרגיש  יותר,  מפויסת  מבט  נקודת  מתוך  שכותב 
י./  ּלִ ינֹוק ׁשֶ ה ִנְדֲחָפה ֶעְגַלת ַהּתִ ִזים ָהֵאּלֶ ְפּגָ ְרחֹובֹות ַהּמֻ של חיי", לבגדד עיר הולדתו: "ּבָ
ד,  ְגּדָ יִני" )"ּבַ לֹוְנּדִ ָעִרי ַהּבְ לּוַמת ׂשְ ָמִרים/ ֵמַעל ּפְ ּפֹות ּתְ ְלָחַיי ְונֹוְפפּו ּכַ ֶבל ָצְבטּו ּבִ ַנֲערֹות ּבָ
רּוָאר 91", סומק, 1996: 111(. תמונת האושר המוקדמת מתבררת על רקע ניגודיה:  ֶפּבְ
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לא רק כנגד הריסת העיר במלחמת עיראק אלא גם כנגד ייצוגה המסורתי הלאומי של 
גלות בבל; "על נהרות בבל" התנ"כי הופך אצל סומק ל"נערות בבל", ובהן מתמצה 
בניית  עגלתו.14  דוחפי  הוריו,  של  מקומם  נפקד  אפילו  שבו  הקדום,  הילדות  זיכרון 
רצף הזיכרון באמצעות דמויות ערביות הקשורות בילדות, תוך כדי הנגדתו לזיכרונות 
הקשים המאוחרים יותר של ההגירה והחיים בישראל — מופיעה בצד זיכרונות בודדים 
הקשורים במגעים חפוזים ומקריים עם פלסטינים בישראל. כך נוצר רצף משלים של 
התנגדויות, של ניסיונות לפרוץ את גבולותיה הלאומיים של התרבות הישראלית, למען 
חידוש המגע עם העבר היהודי־הערבי, עם הערביות החשאית שאסור היה לה לבוא 

לידי ביטוי גלוי ומפורש: 

מֹו  ּכְ ָיֶפה  ׁשּוק  ֵאיֶזה  ה,  ְלַעּזָ ֶכם  ִאּתְ ָנַסְענּו  ִמים  ַהּיָ ת  ׁשֶ ׁשֵ ַאֲחֵרי  ִלי,/  יָרה  ַמְזּכִ י  ִאּמִ
ל  ִכיֶתם ּכָ ְחסֹום,/ ּבָ ּמַ ִלים ֶהְחִרימּו ּבַ ַהַחּיָ לּוב ִעם ִצּפֹוִרים ׁשֶ ָמרֹוקֹו,/ ָקִנינּו ָלֶכם ּכְ ּבְ
י ֵעֶדן", שטרית, 2003: 14(.  ִלי ִצּפֹוִרים )"ְנִתיבֹות ְלַגּנֵ לּוב ּבְ ּדֹוד ַעל ּכְ ֶרְך ְלַאׁשְ ַהּדֶ

השוק של עזה מייצג את החזרה החסומה, המעוכבת, למרוקו ולעבר המשפחתי, כמו 
ירושלים את החזרה לתימן שבזיכרון, שאי  שאצל ברכה סרי מייצג השוק של מזרח 

אפשר לעכב אותה משום שהיא מתרחשת בתוך חלום המוצף ריחות וקולות: 

ִמים/  ְוַקּיָ ים  ַחּיִ ֵהם  ׁשֶ ּתֹוָדה/  ִלְלחׁש  אֹוְיִבים./  מֹו  ּכְ ׁשֶ ָזִרים/  אֹוָתם  ק/  ֵ ְלַנּשׁ ִאיִויִתי 
ִסְמְטאֹות ָהִעיר  י ֲחלֹום ְמַרֵחף/ ּבְ ָבר ָחְמקּו ִלי/ ִלְבִלי ׁשּוב.// ְוֻכּלִ ּכְ ִמים/ ׁשֶ ּיָ מֹו ּבַ ּכְ
ֶמת  ּשֶׂ ִמְתּבַ ִמים./  ׂשָ ִמּבְ ּכֹוָרה  ׁשִ ֵאיָנּה./  ָבר  ּכְ ׁשֶ יָמן  ִמּתֵ ה/  ְקַטּנָ רּוַח  יָקה./  ָהַעּתִ
ַלִים ְוַצְנָעא", סרי,  ֶרת )"ְירּוׁשָ ׁש ְלַמְזּכֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ְצִליִלים./ ]...[ ִניחֹוַח ְקֹטֶרת/ ִמּבֵ ּבִ

 .)145-144 :1983

החיבור  הם  ואויבים  זרים  הישראלית  המבט  נקודת  ידי  על  המוגדרים  ערבים  אותם 
הממשי עם מקורות העולם התימני האינטימי, המעורר בדוברת תחושה של בית מקדש. 
רצף הזיכרון המזרחי נבנה באמצעות מגע זה אשר מאוים על ידי הנרטיבים הלאומיים 
כמו על ידי יחסי הכוח הפוליטיים. יהודי ארצות ערב — אשר בארצות מולדתם ניסו 
מיעוט  כבני  הערבית־המוסלמית  סביבתם  בעיני  ונראו  הדתית  נבדלותם  על  לשמור 
 — האשכנזית  סביבתם  בעיני  לערבים  עין  כבהרף  הפכו  ארצה  הגירתם  ועם  יהודי, 
נאלצו לאמץ את עמדת ההכחשה־ההדחקה על מנת להפוך לישראלים. יכולת התמרון 

בהמשך השיר מתוארת עגלה זו ש"פונתה" מהמקלט לפני מלחמת ששת הימים. השלכתה מייצגת   14
ברמז את הריחוק הכואב של הורי הדובר בשיר מעברם הבגדדי, שכמו נכפה עליהם על ידי שעת 

החירום הלאומית.
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שאפשר היה ליהנות ממנה בתוך המרחבים הלאומיים המנוגדים הללו הייתה מצומצמת 
מאוד. ואילו משוררי שנות התשעים שחוו את התרבות בישראל בשלב שבו נחלשה 
האידיאולוגיה האינטגרטיבית של כור ההיתוך — תפסו את החזרה אל הזהות הערבית 
דור  של  הפעילה  התנגדותו  וחוסר  לחולשתו  בניגוד  הן  הולמת,  כתגובה  המודחקת 
עמדת  את  עליו  שכפתה  הציונית  התרבותית  המערכת  כלפי  הן  הראשון,  המהגרים 
ההדחקה. מכאן מובן הצורך של מי שמעוניינים לכונן את זהותם היהודית־הערבית, 
ליצור אפשרות של קיום בתוך התרבות הישראלית בצורה אופוזיציונית המחייבת את 
המגע עם הערבים כמו עם הערביות הפנימית. אפשרות הביניים היהודית־הערבית הזו 
דחתה את העמדה הלאומית המקובלת אשר דרשה מהמזרחים לבחור בין הלאומיות 
היהודית שלהם לבין ערביותם התרבותית, ולקבע את עמדתם באמצעות מושג חד־ממדי 
יצרו "מרחב  בין שני קטבים מדומיינים אלה  "זהות". המזרחים שביקשו לתמרן  של 
)Bhabha, 1996( שלא היה בבחינת קוטב חד־ממדי ומנוגד לזהות הגמונית  שלישי" 
אשכנזית, אלא מערך גמיש והטרוגני של הזדהויות אשר ִחייב אותם בתנועה תמידית 
שהייתה לעתים מענגת ומשחררת ולפעמים מייאשת.15 מול הקשיחות של מושג הזהות 
הלאומית, אשר הנגיד בין יהודים לערבים ותבע מהמזרחים להצטרף לקהילה מדומיינת 
זו תוך כדי ויתור על ערביותם; ומול מנגנוני הידע ההגמוניים שהגדירו זהות לאומית 
זו, הציבו המזרחים את ה"הזדהות" — תהליך פעיל ומתחדש של הגדרה עצמית שהיא 

.)Bhabha, 1994: 117( תמיד נזילה, מורכבת וחוצת גבולות
אופוזיציה זו פירושה ויתור על גבולות לאומיים של זהות יהודית ופתיחתה דווקא 

לבין  הפלסטינים  עם  הזדהותו  בין  לנווט  ביכולת  ספק  שטרית  הביע  האחרונים  משיריו  באחד   15
שייכותו לתרבות ולחברה הישראלית שממנה אין הוא יכול להשתחרר. ב"קסידה למחמוד דרוויש" 
ל/  ּבּוׁש. ֲאִני ַהַחּיָ ָבר ֲאִני הּוא ָהרֹוֵצַח/ ְוֹלא ַיַעְזרּו ִלי ֶאֶלף ֲעצּומֹות ֶנֶגד ַהּכִ ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ הוא כותב: "ּבְ
ֶהָעזּוב  ּסּוס  ּבַ ָיִריִתי  ֲאִני   /– ל  ֶהְרּגֵ ל  ׁשֶ ִעְנָין  ָבר  ּכְ ְוֶזה  ַאַחת,/  ה  יִרּיָ ּבִ יֹוִנים  לֹוׁש  ׁשָ ָוׁשּוב  ׁשּוב  ַההֹוֵרג 
ֲעָדם ֶהְמַית ַהּנֹוִהים/  בֹוא ּבַ ּלֹא ּתָ י ֶאת ַחּלֹונֹוָתיו ֵהיֵטב ׁשֶ יִתי ֶהָחָדׁש/ ְוֵהַגְפּתִ ָהַפְך ּבֵ ִית ׁשֶ ְלַבּדֹו ְלַיד ַהּבַ
ֲאִני  ּוָמה  ִים/  ַהּמַ ִמּתֹוְך  ים  ַחּיִ ַמע  ֶאׁשְ ְוֹלא  ֶאְרֶאה  ּלֹא  ׁשֶ ֵהיֵטב/  ן  ְמֻזּיָ ֶבטֹון  ּבְ ֵאר  ַהּבְ ַפת  ׂשְ י ֶאת  ְוָאַטְמּתִ
ִנינּו ִעיר  ּבָ ם  חֹולֹות ִאיְסדּוד/ ׁשָ ֶרס ֶאָחד ִלְרפּוָאה ּבְ ְמָצא ַסּבְ ּתִ ֶרס ִנְצִחי,/ ֹלא  ָצִריְך סּוס ֲעָרִבי אֹו ַסּבְ
ּדֹוִדית,/ ָצִריְך ְלהֹודֹות ַעל  ַאׁשְ ָמרֹוָקִאית ּוְברּוִסית ְוַגם ּבְ ְמָך ִנְמָחה ּבְ ְמֲעָך/ ׁשִ ְמעּו ֶאת ׁשִ ּלֹא ׁשָ ים ׁשֶ ָלֲאָנׁשִ
ו חֹוְגִגים ָלּה  ין ְיהּוִדים,/ ְוַעְכׁשָ יְנַתִים ּבֵ ּדֹוד, ּבֵ ַאׁשְ ים ַאַנְדלֹוס ּבְ ְך עֹוׂשִ ל ַהאַנְדלֹוִסַיה,/ ּכָ ָהֱאֶמת, ִעם ּכָ
ִריד  ֲערּוָכה/ ֲאִפּלּו ֹלא ׂשָ ּתַ ִגים, ְוֵאין ּבַ ּיָ ַפר ּדַ י יּוֶנס, ּכְ ַעם ֶנּבִ ם ֵאיֹפה/ ָהָיה ּפַ מּוֵזאֹון ָחִדיׁש מּול ַהּיָ יֹוֵבל ּבְ
ית ֹלא  ּתִ ִלׁשְ ל ָהִעיר/ ַהּפְ דּוָמה ׁשֶ ם ְיָלִדים ֶאת ַהִהיְסטֹוְרָיה ַהּקְ ִדים ׁשָ ר/ ּוְמַלּמְ ְלסּוס ֲעָרִבי ּבֹוֵדד ְוֵאין ַצּבָ
ָכל  ּום ַוֲאִני מֹוֶדה ּבְ ְתֵבי ִאּשׁ מֹו ּכִ יֶריָך ּכְ י מּוֵזאֹון ֶזה ֹלא ּפֹוִליִטיָקה!/ ֲאִני קֹוֵרא ֶאת ׁשִ ַהָפַלְסִטיִנית, ּכִ
ים  ַנּזִ ּכְ ִעיִרים ַאׁשְ ֵקִנים/ ְוַהּצְ ּיֹוִנים ַהּזְ אן ֶאֶלף ְמָחאֹוַתי ַעל ַהּצִ ַעם ֵמָחָדׁש ְוֹלא ַיַעְזרּו ּכָ ל ּפַ ְסִעיף ּוְסִעיף/ ּכָ
ם" )שטרית, 2008: 14-13(. הגבול  י ֶאָחד ִמּכֶ י ֵאיֶנּנִ ּכִ ֹחִרים — ֲאִני ֶאָחד ֵמֶהם/  ּוׁשְ ּוִמְזָרִחים ְלָבִנים 
הלאומי הזה שמנוסח בחדות בסיום עשוי להיתפס ככזה שאי אפשר לחצותו, גם אם במרבית שיריו 
מתאר שטרית מצבי ביניים מורכבים שבהם המזרחים מסוגלים לנווט בין שני קטבים לאומיים 

אלו.
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לאותם ציבורים שהוצאו ממנה. אמירתה של אמירה הס להלן רומזת על חציית קווים 
אסורים שאולי אף מתחייבת מכך: 

ְרדּות?/  ם ַיַחד ְלֵשֶבט ֶחֶסד?/ ְלִהיּפַ ֶבת ָאִחים ּגַ ָעִמים ְויֹוֵתר/ ׁשֶ ר ּפְ ַני ֶעׂשֶ ִלְצּבַֹע ּפָ
ְלֵהָהֵפְך  ֲעלּוָלה   /1951 ַנת  ְ ִמּשׁ ה  ֲחָדׁשָ עֹוָלה  ה  ְיהּוִדּיָ ְלָדה  ּיָ ׁשֶ ַיַדע/  ֹלא  ִאיׁש   ]...[
ילּו",  ִהיא חֹוֶרֶגת )"ַהּצִ ָבָנה/ ׁשֶ ָבה ֲאחֹוָתּה ַהּלְ י ָחׁשְ ה ֵמַחאן יּוֵנס/ ּכִ ֵעיֵני רּוָחּה ְלַיְלּדָ ּבְ

הס, 1998: 25(. 

הלבנה(  האחות  ידי  על  )ההגמונית,  ראייתם  באמצעות  המזרחים  הרחקת  הוא  הרקע 
)שבט  המאחדת  הלאומית  האידיאולוגיה  באמצעות  כלומר  שייכים,  וכלא  כשחורים 
וההלבנה  ההתחפשות  מנגנון  בצד  האתנית.  ההדרה  את  מסתירה  רק  אשר  אחים( 
שהופנם על ידי המזרחים16 מציע השיר גם אפשרות אחרת של חציית גבולות בדמיון: 
הילדה היהודייה רואה את עצמה ערבייה תוך כדי הזדהות עם הערביּות שהיא נדרשת 
למחוק מעל פניה. מעתה לא זו בלבד שההלבנה מיותרת, היא הופכת למעשה מכוון של 
השחרה. ניסיונות הדחקת הזיקה התרבותית בין יהודים לערביּות, אומרת הס, עשויים 

בנקל להפוך לאימוץ הערביות כבחירה טבעית ועדיפה.
פרקטיקה נועזת יותר של חציית גבול רווחת בשירתו של שטרית: 

חֹוָמה  ַתח ּבַ ִעיר ַהֲחׁשּוָכה./ ֲאִני ּפֹוֵרץ ּפֶ ה ּבָ ה", ְלַמּטָ ַלִים ַהֲחָדׁשָ ֶלט: "ְירּוׁשָ ֶ ה ַהּשׁ ִהּנֵ
יָעה  י ּוְפֵני ָסָבִתי/ ַמְרּגִ ֵני ִאּמִ ֶניָה ּפְ ּפָ ְלבּוׁש ֲעָרִבי ׁשֶ ה ּבִ ָ ְזָרִחי./ ִאּשׁ ְוחֹוֶצה ֶאל ָהֵעֶבר ַהּמִ
ו )"ֲחלֹום ַרע", שטרית,  ִית ַעְכׁשָ ּבַ ה ּבַ ֵתָפּה,/ ָהָיה ְלָך ֲחלֹום ַרע, ַאּתָ ְכִיי ַעל ּכְ ֶאת ּבִ

 .)59 :2003

החזרה הביתה היא חזרה אל המרכיב הערבי של זהות הדובר, המוצגת כהשבה של איזון 
עימות עם ערביות.  ישראלית שמהותה  יהדות  והיחלצות מהגרסה של  טבעי שהופר 
היהודי־הערבי או המזרחי מצהיר על עימות חד־משמעי עם אפשרויות קיום אלה. הס 
הגדירה את הפיכתה לפלסטינית אקט דמיוני, ושטרית הגדיר זאת "חלום רע". ואילו 
סיגלית בנאי מתארת את הצעד הזה של חציית הגבול הלאומי כמציאות אפשרית, לא 

רק כפנטזיה: 

ראו את סיפורה האישי בגוף ראשון רבים של אלה שוחט: "רבים מאיתנו למדו למחוק את גופם.   16
הגוף המזרחי הפך לאויבנו: הצבע, המראה, ההבעה, הריח, הלבוש, המבטא, שפת־הדיבור, תנועות 
הידיים. לרוב, המראה החיצוני שלנו הסגיר אותנו וגרם לנו להפנים את ה'מבט' האשכנזי, ולהאמין 
בעובדת דמותנו הכעורה המשתקפת במרָאה שהועמדה לנגד עינינו" )שוחט, 2001: 248-247(. 
בניגוד לסיפורת שהרבתה לעסוק  זה לא פּותח בשירה המזרחית,  ראוי לציין שנושא משמעותי 

בגוף המזרחי.
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ּה  ּבָ ֶחְברֹון  ּבְ ר  ּקֵ ּבִ ְרָטן/ הּוא  ּתֹו ֵמָתה ִמּסַ ִאׁשְ ִויִקי ָהַפְך ְלָפַלְסִטיִני ַאֲחֵרי ׁשֶ ֶעְזָרא ׁשְ
ר  תֹוכֹו/ ִנְזּכַ ְחְצָתה ּבְ ּנֶ ֵדר ׁשֶ ׁש ֶאת ַהּגָ ֵ ֵדר/ ּוִמּשׁ ֶרת ִסּיּור ְלֹאֶרְך ַהּגָ ִמְסּגֶ נֹוְלָדה ָסָבתֹו, ּבְ
ֵריַח ָהֲאָדָמה  ֹרק, ּבְ ָלְפפֹון ַהּיָ ל ַהּמְ ַטַעם ׁשֶ ִית, ּבְ ַדע עֹוד ֵמַהּבַ ּיָ ַעְרִבית ַהָפַלְסִטיִנית ׁשֶ ּבָ
ל  ֵעיֵני ְיָלִדים ּוַמְעּגָ ׁשּו ּבְ ֶמת/ ֵעיָניו ִנְפּגְ ּיֶ ֶרן ַהּקַ אֹוָרֵני ַהּקֶ ּלֹא ֻהְחְלפּו ּבְ ִנים/ ׁשֶ ְסּתָ ְוַהּבֻ
ָצִעים  ה ּפְ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ אן ְצִריִכים אֹותֹו עֹוד ְועֹוד, ֵיׁש ּכָ ּכָ ִנְצַרב ּבֹו ]...[/ ֶעְזָרא ֵמִבין ׁשֶ
ן  ְסּתָ ּבֻ ֵבית ֶאֶבן ּבְ ַפֲאֵתי ֶחְברֹון, ּבְ ַאר ָללּון ּבְ קֹות/ הּוא ִנׁשְ ה ַצּלָ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ַלֲאחֹות, ּכָ
ְויֹוֵדַע/  ֵאר,  ּבְ ּבַ ָניו  ּפָ ֶאת  ׁשֹוֵטף  הּוא  עֹוֶלה  ַהּבֶֹקר  ׁשֶ ּכְ  /]...[ יָלה  ּכִ ַמׂשְ ָחה  ּפָ ִמׁשְ ל  ׁשֶ

ִויִקי ָהַפְך ְלָפַלְסִטיִני", בנאי, 2007(.  ֵאר )"ֶעְזָרא ׁשְ ָ אן הּוא הֹוֵלְך ְלִהּשׁ ּכָ ׁשֶ

המהפך הזה איננו התאסלמות אלא הזדהות חברתית פוליטית תרבותית, שיש בה משום 
גילוי מאוחר של האני המזרחי המוכחש. על מנת לחרוג מהמניע האידיאולוגי ההכרתי, 
השיר ממקם את הסיבה למהפך בהתאלמנותו ובעריריותו של הדובר, בהיעדר קשרים 
העצמי  כלפי  רק  לא  אחריותו  את  מגלה  הוא  אלה  בתנאים  וחברתיים.  משפחתיים 
היענות אבהית למצוקתם  כדי  הילדים הפלסטינים, תוך  גם כלפי  המזרחי שלו אלא 
)השיר מספר גם על קשריו החינוכיים־הרגשיים עמם(. החזרה למקורות הערביים של 
וגילוי הלאום  המזרחיות מחייבת את המעשה הפוליטי של חציית הקווים הלאומיים 
המודחק )הפלסטיני( של המזרחי; זהו קישור נועז שמשוררים "מבוססים" יותר נמנעו 
מלהציע, אף כי לא אחת פזלו לעברו. "מה זה להיות אותנטי?" כתב ארז ביטון )1979: 
11(, ופתרונו המאופק מעיד על היעדר האפשרות להיות מזרחי רדיקלי בישראל של 
סוף שנות השבעים. בנאי מציגה שאלה זהה, ותשובתה חושפת את מצבם התודעתי של 
אינטלקטואלים מזרחים שלושים שנה לאחר מכן, בעקבות המהלך התרבותי והפוליטי 

מרחיק הלכת שהם ביצעו בעשור האחרון.
בין  להבדל  בנוגע  חריפה  הכרה  מתלווה  השונות  הפואטיות  האסטרטגיות  לכל 
חשיבות  )ללא  האשכנזית  המבט  נקודת  לבין  רדיקלית  מזרחית  מבט  נקודת  אותה 
למיקומיה השונים על המפה הפוליטית של ימין ושמאל(, שבן הראש הגדיר בחדות 
את גבולותיה, כלומר את הצנזורה שהיא מפעילה ביחס לערבים כמו ביחס למזרחים: 

ר ַעל  ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ַעד/ ִמיְליֹון ֲעָרִבים/ ב־1948/ ֹלא ְלַדּבֵ רּוׁש ׁשֵ ר/ ַעל ּגֵ ֹלא ְלַדּבֵ
ר ַעל/ ַאְפָלָיה ֲעָדִתית אֹו ַעל/  לֹוׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ֲעָרִבים/ ב־1967/ ֹלא ְלַדּבֵ רּוׁש/ ׁשְ ּגֵ
ׁש/ ֹלא  ְקּדָ ית ַהּמִ חֹות ַעל ּבֵ יַח/ ְועֹוד ּפָ ׁשִ ר ַעל ַהּמָ ים/ ]...[ ֹלא ְלַדּבֵ ַנּזִ ּכְ ים ְוַאׁשְ ְסָפַרּדִ
ַאְרצֹות ֲעָרב/ ֹלא לֹוַמר  ין ֻמְסְלִמים ִליהּוִדים/ ּבְ ֵכנּות טֹוִבים/ ּבֵ ר ַעל ַיֲחֵסי ׁשְ ְלַדּבֵ
מֹוְקֵדי  ית/ ּבְ ַנּזִ ּכְ ִליָטה ַאׁשְ ר ַעל ׁשְ ֲעָרִבית/ ]...[ ֹלא ְלַדּבֵ ְרּבּות ַהּמַ ה ָרָעה/ ַעל ַהּתַ ִמּלָ
יָמן/ ֹלא  ר ַעל ַיְלֵדי ּתֵ עּוט/ ָהֲעָרִבי/ ]...[ ֹלא ְלַדּבֵ ַחס ַלּמִ ר ַעל ַהּיַ ַהֶחְבָרה/ ֹלא ְלַדּבֵ
ָלִתי  ּכָ ּגּור ַהַהׂשְ ר ַעל ַהּפִ ְנבּו ִמן ָהעֹוִלים/ ֵמַאְרצֹות ֲעָרב/ ֹלא ְלַדּבֵ ּגָ ֶסף ׁשֶ ר ַעל ַהּכֶ ְלַדּבֵ
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ְפר  ר ַעל ּכַ ַכי ַוַעּנּונּו/ ֹלא ְלַדּבֵ ר ַעל ָמְרּדְ ַנז/ ]...[ ֹלא ְלַדּבֵ ּכְ ַאְרצֹות ַאׁשְ ל ְיהּוִדים/ ּבְ ׁשֶ
ָנא )"על מה אסור לדבר/ הוראות למשורר שרוצה להצליח", בן הראש, 2006:  ּכַ

 .)66-65

סיכום

הרדיקליות החודרת לסדר היום הפוליטי של כמה מפעילי המזרחים אינה חלק מהשיח 
היא  האשכנזי.  השמאל  של  הפוליטית  השירה  את  מאתגרת  ואף  ההגמוני,  הציבורי 
העצמי  על  דיבור  אלא  איננו  )הפלסטיני(  האחר  על  הדיבור  שבו  חדש  אופק  מגלה 
המזרחי; אם משום שהזהות המזרחית אינה מוכנה לוותר על המרכיב הערבי שבתוכה, 
אם משום שאפשר לדבר על ההיסטוריה של שני ציבורים אלה במונחים של דיכוי. בכך 
מבצעת הכתיבה המזרחית אתניזציה של השיח הפוליטי ההגמוני. באותה מידה היא 
ָחה17  הׂשָ כמנגנון של  ומִחלחולה  הישראלית  התרבות  הדכאני של  מאופייה  מתנערת 
זיקתם העמוקה  ועל  ערביותם  על  לוותר  הראשון שנדרשו  הדור  לתודעת מהגרי  גם 
ביחס  כאחרת  המזרחית  הזהות  את  להציע  מתאפשר  בכך  ולתרבותם.  האזור  לערביי 
לזהות הישראלית הלאומית המאחדת. המזרחיות, שהוציאה את עצמה במודע מגבולות 
ההגמוניה הישראלית במובנים רבים )שהממד הפוליטי הוא רק אחד מהם(, ביקשה עם 
זאת להשתלב בתרבות הישראלית לא מתוך טשטוש ייחודה האתני אלא מתוך ביטחון 
עצמי בשונותה, והעניקה לשירתם האישית והציבורית של כותביה כיוון וטון ממוקדים 

שהבליטו את ייחודם האמנותי, אף העצימו אותו.
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