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עוד חוזר הניגון 
בעורקיכם

מוזיקה וזהות יהודית–ערבית 

הבולטּות של המזרחים כבעיה

בעיה  היה  לא  השונות  עדותיהם  על  המזרחים  של  המובחן  הגופני  המראה 
לדידה של התרבות הציונית בארץ–ישראל. בהיעדרו של דגם אירופי גברי או 
נשי שהוצעו כאידאל, ומאחר שהתפיסה הציונית מראשיתה עמדה על המצאת 
יהודי חדש שאמור היה להיבדל מהיהודי האירופי )הגלותי(, נתקבלו המזרחיות 
)תנועת  הערבים  השומרים  חיקוי  לגיטימיות.  אפשרויות  בתור  והערביות 
'השומר'(, הרומנטיזציה של המזרח באמנות הארץ–ישראלית1 והעניין באיתור 
ַחיַּבר המיתולוגיים בשנות העשרים של המאה העשרים2 מדגימים את  יהודי 
כמה  עד  היא  השאלה  כאחר.  המזרח  כלפי  העברית  התרבות  של  הסקרנות 
שונים ונבדלים עשויים היו להיות היסודות המזרחיים אשר רשאים היו לחלחל 
לתוך המרחב התרבותי הציוני. כל עוד מדובר היה באימוץ אשכנזי של יסודות 
מזרחיים - לבוש, ריקוד, מוזיקה, יסודות אדריכליים וכדומה - היה החיקוי 
מרצון נתון לפיקוח: ליסודות המזרחיים שהוטמעו בתרבות הציונית המערבית 

לא הייתה נוכחות מוחשית מדי. 
במאמרה 'מודרניזם, פוסט–מודרניזם ובעיית הוויזואליות בתרבות האפרו–
אמריקנית' טענה מישל ואלאס שעידוד תופעת הריבוי והשוני בתרבות הפוסט–
 now‘( מודרנית מעיד על חזרה של משחק ה'נראה והבלתי נראה' האמביוולנטי
המודרניזם  השתעשע  באמצעותו  אשר   ,)you see it, now you don‘t‘

צלמונה.  1
בן־עזר, עמ' 16-11.  2
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המוקדם של ראשית המאה העשרים ברעיון הפרימיטיוויות.3 בדומה לכך טען 
 - סטיוארט הול שצורות השוני האתני המקבלות הכשר בתרבות העכשווית 
באופן  רק  מופיעות   - 'בנטון'  הבגדים  חברת  של  המעורבים  הדוגמנים  כמו 
מעורפל ומנוטרל, בבחינת 'שוני שאיננו משנה כלל ועיקר'.4 האמביוולנטיות 
הזאת ַּביחס להשחרה הנראית רק עד גבול מסוים מתאימה גם לתרבות הציונית 
מאידאולוגיה  כחלק  ההשחרה  את  עודדה  זו  תרבות  המזרחיות:  אל  וליחסה 
הציוני,  במפעל  היהודי  העם  כלל  השתתפות  ושל  למזרח  חזרה  של  לאומית 
ָעצמה שאמור היה לטשטש  רב  נתונה ללחץ  הייתה ההשחרה  אולם בד בבד 
כור  )באמצעות  שייך  ובלתי  זר  כיסוד  נוכחותה  את  ניכרת  במידה  ולהעלים 
ההיתוך וִתרבּות(. לפיכך מרגע שהופיע יסוד שחור שלא ניתן היה להכילו או 
להתגבר עליו הוא הוגדר בעיה עדתית )חברתית–תרבותית–מנטלית(. הבולטות 
הזאת התבטאה בדרך כלל לא במראה השחור אלא בדפוסים תרבותיים שחורים, 
כלומר אלו שהוגדרו פרימיטיוויים. סימניהם שסירבו להיעלם או להיטשטש 

עוררו את מנגנון הדחייה של החברה הישראלית כלפי המזרחים שבתוכה.
במאמר זה אבחן מקרה מסוים של שחורות תרבותית אשר מייצג את גלגוליה 
של התודעה המזרחית בישראל - היחס למוזיקה הערבית והמזרחית. המוזיקה 
הערבית שהביאו עמם המזרחים ארצה בשנות החמישים של המאה העשרים 
זוהתה על ידי התרבות ההגמונית הן כמייצגת תרבות ערבית זרה, הן כבולטות 
אתנית יהודית שחורה שאי אפשר לטשטשה בתוך סינתזה מזרחית–מערבית ואף 
אין לפתח כלפיה יחס רומנטי )כמו בציורים הארץ–ישראליים מתקופת היישוב 
שהציגו דמויות ערביות(. היא לא נתפסה כחלק מרב תרבותיות לגיטימית אלא 
כאן  שסומן  הניגוד  הישראלית.  התרבות  בגבולות  שנכלל  למה  דחוי  כניגוד 
הוא בין מוזיקה מערבית, בעלת ערכים אסתטיים אוניוורסליים - ולצדה שירי 
מוזיקה  לבין   - רוסיות  מוזיקליות  ממסורות  ברובם  שהושפעו  ארץ–ישראל, 
ערבית, שנתפסה כמונוטונית, כזרה מבחינה מוזיקלית )הואיל והייתה מבוססת 
תרבות  וכמייצגת  מלודיות(  חסרת  מערבית  לאוזן  ונשמעה  טונים  רבעי  על 
והן  ולשפה  לטונליות  ַּביחס  הן  התבטאה  הרתיעה  פולקלוריסטית.  עממית 
כלפי אופן ביצועה החברתי של המוזיקה הערבית, שכן בארץ, שלא כבארצות 
ערב, ובמצרים במיוחד, לא יכלו לבצע את המוזיקה הזאת באולמות קונצרטים 

ובליווי תזמורות גדולות אלא רק במועדונים ובחפלות משפחתיות.5 

ואלאס.  3
הול, מהו שחור, עמ' 467.  4

פרלסון.  5
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התפיסה הסטראוטיפית של המוזיקה הערבית שהתבססה בשיח ההגמוני 
בישראל נבעה מבורות: המוזיקה הערבית שחוו יהודי ארצות האסלאם שהיגרו 
והזמרים  יצירתם של המלחינים  פרי   - והשישים  בשנות החמישים  לישראל 
ַפִריד אלַאְטַרׁש וֻמַחַמד ַעְּבד אלוַהַאּב, הזמרים ֻאם ֻּכְלת'ּום ועבד אלַחלִים ַחאִפז 
)כולם מצִרים(, ַפיְרּוז )הלבנונית( ורבים אחרים - נוצרה בשילוב מתוחכם של 
כלים מסורתיים )עוד, קאנּון, נאי ודרבוקה( וכלים מערביים )כלי קשת במיוחד, 
תזמורת סימפונית(, וכן של מקצבים ערביים ומערביים.6 התרבות המוזיקלית 
הערבית כבר הייתה אז בתהליכי היברידיזציה, ואפילו סמל המוזיקה הפן–ערבית 
האותנטית, כגון הרפרטואר של אם כלת'ום, וכן מה שכונה 'המסורת הגדולה' 
 או 'הזרם הראשי', עוצבו מתוך דו–שיח עם המוזיקה המערבית בכל הרמות - 
המאולתרות  היצירות  בין  מתח  נגינה,  טכניקות  מוזיקליות,  צורות  כלים, 
קונצרטים  באולמות  ביצועים  ריתמיות,  יצירות  לבין  במשקלן  והחופשיות 
ועוד.7 אולם בצד מאפייני החדשנות,  בין האמן לקהל  ומעל במה שהפרידה 
שונות,  מוזיקליות  מסורות  של  לשילוב  ושחתרו  תרבותיים,  גבולות  שחצו 
וצרכניה  חוקריה  בעיני  העשרים  המאה  אמצע  של  הערבית  המוזיקה  סימנה 
ומבצעיה  הערבית,  המוזיקלית  למסורת  וזיקה  מקורית  ואותנטיות  ייחודיות 
נדרשו ליכולת קולית אמנותית גבוהה ביותר. כל אלה כאמור נעלמו מהשיח 

הישראלי על המוזיקה הערבית ומנקודת המבט הציונית–הלאומית שלו.8
הועלמה.  ואף  הוגבלה  הישראלית  בתרבות  הערבית  המוזיקה  נוכחות 
אמנם מזרחים ופלסטינים כאחד ראו במוזיקה הערבית מושא להזדהות ונהגו 

רגב, נוכחת נפקדת, עמ' 437.  6
שילוח וכהן, עמ' 9-8.  7

אחד הבקיעים המוקדמים בשיח זה נפרץ לאחר הסכם אוסלו   8
הראשון, בסדרת מאמריו של אריאל הירשפלד על אם כלת'ום 
הלגיטימציה  'הארץ'.  בעיתון  שפורסמו  הערבית  והמוזיקה 
הישראלי  בשיח  חסרה  הייתה  זו  שמוזיקה  האמנותית 
בינה  מופיעה בדבריו בצורה של הבהרת הזיקות המורכבות 
ולא  כאמנות  וראייתה  המערבית  המוזיקה  מסורת  לבין 
אם  על  וכתב  הירשפלד  חזר  לימים  פופולרית.  כמוזיקה  רק 
 — ובראשה  העשרים,  במאה  מצרים  של  'תרבותה   כלת'ום: 
דוגמה  הן  אל־והאב,  עבד  ושל  כולת'ום  אום  של  המוסיקה 
מרהיבה למשא ומתן נרגש, אלים ופורה להפליא בין המערב 
והמזרח; משא ומתן שלא היה עשוי מאי־הבנה דווקא, אלא 
מקשב, רצון, פחד, איבה, פתיחות והעזה, היכולים עדיין ללמד 
הרבה מאוד את תרבויות המערב האירופיות והאמריקאיות, 
ובוודאי גם את זו הקטנה, המסתודדת סביב המלה העברית' 

)הירשפלד(.
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לא  זו  מוזיקה  אך  אליה,  התרבותית  זיקתם  את  להמחיש  מנת  על  להשמיעה 
זכתה להכרת הממסד9 ולא לנוכחות בבימות המרכזיות של התרבות בישראל: 
הקלטה  חברת  ששום  בלבד  זו  לא  ההקלטות.10  ותעשיית  הטלוויזיה  הרדיו, 
ישראלית בעלת שם לא עודדה מוזיקה ערבית, אלא שגם הייבוא של תקליטים 
ומאוחר יותר של דיסקים מארצות ערב נתקל בהגבלות חמורות והיה כמעט 
בלתי אפשרי. ייצור קלטות של מוזיקה ערבית ומזרחית ושיווקן באופן בלתי 
ממוסד בדוכני תחנות האוטובוסים המרכזיות רק מדגים את הדרת מוזיקה זו 
ואת הניסיון ההגמוני למחוק את נוכחותה.11 בני משפחת אזולאי הקימו ביפו 

המדינה  בשנות  כי  ציינו  וכהן  שילוח   .11 עמ'  וכהן,  שילוח   9
לתרבת  הממסד  של  הרשמית  העמדה  חייבה  המוקדמות 
יהודי  של  הערביות  המוזיקליות  המסורות  את  ולהטמיע 
 .)22 )שם, עמ'  בכור ההיתוך של החברה הישראלית  המזרח 
טרחו  לדבר',  'משוגעים  ספורים,  ואתנוגרפים  מוזיקולוגים 
אף  הם  בארכיונים.  ולתעדן  אלה  יהודיות  מסורות  לאסוף 
ארגנו קונצרטים מיוחדים שהוקדשו לביצוע מוזיקה אותנטית, 
 ,)1963( במוזיקה'  ומערב  מזרח  בין  'מפגש  במסגרת  למשל 
ו'ימים בין־ 'הקונגרס הבין־לאומי למוזיקה יהודית' )1978( 

ניסו  אשר  מלחינים   .)1980( עכשווית'  מוזיקה  של  לאומיים 
היו  גיוון,  לשם  ערביים  יסודות  המערבית  במוזיקה  לשלב 
מהמוזיקה  התעלמות  של  ההגמונית  העמדה  מן  חריגים 
הערבית בכלל ומהמוזיקה היהודית־הערבית בפרט ואף זלזול 
בשנות השבעים החלה   .)16  ,11 עמ'  )שם,  ערכן  וביטול  בהן 
של  והמוזיקה  הפולקלור  כלפי  הרשמית  העמדה  להשתנות 
המזרח'  יהדות  מורשת  לשילוב  ו'המרכז  ערב,  ארצות  יהודי 
יזם מופעים והפקת תקליטים של מוזיקה עדתית )שם, עמ' 
23(. אולם גם שינוי זה עשוי להיראות כפולקלוריזציה בעלת 
רקע אוריינטליסטי מצד אחד ואפנתי מצד אחר, שכן מוזיקה 
ומחולות יהודיים מזרחיים נעשו בתקופה זו סמל של התרבות 
הישראלית בחוץ לארץ )שם(. בכל מקרה יש לזכור כי מדובר 
במסגרת  העדתית  או  היהודית  למוזיקה  היחס  שינוי  על 
התעניינות ארכיונית בקהילות ישראל בתפוצות, ולא על יחס 
חדש למוזיקה הערבית, שנותרה דחויה גם במסגרת המוזיקה 
המזרחית שנוצרה בארץ משנות השמונים ואילך. התקבלותה 
המאוחרת התאפשרה בשל דה־אתניזציה שלה, כלומר ויתור 
בולט על מאפייניה הערביים. הרפרטואר המוזיקלי של חיים 
ועבר  השמונים  שנות  בראשית  בערבית  לשיר  שהחל  משה, 
שנות  בראשית  דומה  מעבר  שעשה  לוי,  עופר  ושל  לעברית, 
מזרחית,  מוזיקה  רגב,  ראו:  זו.  מגמה  על  מצביע   התשעים, 

עמ' 278-277.
רגב, נוכחת נפקדת, עמ' 442.  10

שם, עמ' 443.  11



381 ) א " ע ש ת (  1 2 7 - 1 2 5 ם  י מ ע פ

בראשית שנות השישים את חברת התקליטים 'האחים אזולאי', הקליטו והפיצו 
מוזיקה ערבית ומזרחית, תיעדו את תחילת דרכם המוזיקלית בישראל של פלפל 
ג'ו עמר, אריס סאן, טריפונס ואחרים, וגם שכפלו  אלמצרי, זהרה אלפאסיה, 
שנעשו  החשובים  המזרחים  היהודים  האמנים  של  המסחריות  ההקלטות  את 
הלגיטימציה  כי  מבהיר  זה  מפעל  לישראל.  ההגירה  לפני  האסלאם  בארצות 
למוזיקה הערבית והמזרחית הגיעה מקרב צרכניה בלבד, בבחינת יצירת חלופה 

להגמוניה הישראלית.
למוזיקה  הישראלית  הספרות  של  יחסה  את  לבחון  אפשר  זה  רקע  על 
הערבית. אמנם אך מעט נכתב בספרות הישראלית על נושאים מוזיקליים ועל 
ובצורה  מעט שבמעט,  נכתב  הערבית  המוזיקה  על  אולם  מוזיקליות,  יצירות 
שלילית למדי. לדוגמה המפגש שתיאר יהושע קנז ביצירתו 'התגנבות יחידים' 
מזרחים  לבין  האשכנזית  הירושלמית  רחביה  בשכונת  טירונים שהתחנכו  בין 
שמקום מגוריהם לא מוגדר, מאפשר להתבונן על הניגוד הבלתי מתפשר בין 
מכן  ולאחר  טלמן  של  קטע  גיטרה  על  פורט  רסלר  יוסי  השונות.  המוזיקות 
הנפש:  להתעלות  הגורמת  כאמנות  מתוארת  הזאת  והמוזיקה  באנגלית,  שיר 
'הרמוניות כה יפות', 'חֹומה של חסד', 'הבטחה לאין סוף', 'תחושת יופי, זרה, 
הערביים  השירים  ואילו  יוקרתה.12  את  הדימויים שמבהירים  הם  מיוחלת'  לא 
שמשמיעים הטירונים המזרחים מתוארים מנקודת מבטו של המספר האשכנזי 
של  כקריאתו  שנשמעה  עד  והלכה  שהתחזקה  יללה  וממושכת,  עזה  כ'גניחה 
כך  כל  מכוער  הערבי, שהיה  'הזמר  מחנק';  עד  והתייפחה  והסתלסלה  מואזין 
באזני בנעימתו הבכיינית, בעיצוריו הלחים, המתלעלעים, בסלסוליו הצורמים, 
באנקותיו המרתיעות, השתלט על כל הצריף ועל יושביו'.13 מעבר לניגוד הבוטה 
בין אמנות רוחנית לבכיינות ונאקות גופניות, מופיעים ביטויים כמו 'ריקודים 
מחורבנים' ו'זבל ערבי', שממחישים את העוינות כלפי הנוכחות הבולטת של 
מוזיקה ערבית ושל ריקודים 'חייתיים' המלווים אותה במרחב הישראלי המשותף. 
מבחינתה של ההגמוניה מוזיקה זו היא בלתי נסבלת, משום שלא ניתן לשחק 
בה את המשחק האמביוולנטי ההופך את הנראה/הנשמע לבלתי נראה/נשמע. 

קנז הציג לא רק את העמדה ההגמונית אלא גם ניסיון לחצות את גבולותיה 
היציבים לכאורה. הדמות היחידה ברומן שנמצאת בעמדת ביניים תרבותית היא 
ניסיונותיו להתוודע למוזיקה קלסית בתקופה  אבנר המזרחי, אשר מספר על 
שעבד בחנות תקליטים: 'הייתי שומע תקליטים. בהתחלה זה היה משונה לי 
מאוד. שמעתי את זה מתוך סקרנות ושנאתי את זה. אבל בכל שעה פנויה הייתי 

קנז, עמ' 92.  12
שם, עמ' 93, 98.  13
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בא ולוקח תקליט ושומע. לאט לאט זה התחיל להיכנס לי לדם. התחלתי להכיר 
עד שנהייתי ממש  בימק"א,  לקונצרטים  כך הלכתי  יצירות. אחר  ויותר  יותר 
משועבד לזה'.14 הרתיעה מן המוזיקה האחרת מאפיינת אם כן את האשכנזים 
קשור  בהמשך  אבנר  מספר  שעליו  ה'מגעיל'  הדבר  המזרחים.  את  לא  ברומן, 
להתעלמות ממנו, שלילת אפשרותו להצטרף למשפחה המדומיינת של אוהבי 
מוזיקה קלסית, שאמורה להיות משפחה של אשכנזים בלבד. השאלה 'מאיפה 
הקוף השחור הזה מכיר את פרוקופייב?'15 מייצגת את אי הנחת מהאפשרות 
ניתנים  אלא  אתניים  לגבולות  במדויק  חופפים  יהיו  לא  תרבותיים  שגבולות 
לחצייה. מרגע שפרוקופייב שייך גם למזרחים עלול הניגוד האידאולוגי החד–

משמעי בין מזרח למערב להתערער. 
המספר של קנז מסמן את החלוקה בין מזרח למערב כעמדה פשטנית שיש 
האנטי–הגמוני  החתרני  הפוטנציאל  על  רומז  הוא  כן,  על  יתר  עליה;  לערער 
בגבולות  שצמח  מי  אצל  קיים  שאינו  פוטנציאל  שבפריפריה,  המזרחי  של 
המזרחית  בסיפורת  מעטות  לא  דמויות  ואכן  רחביה.  של  ההגמונית  התרבות 
בצורה  אם  למזרחית,  מערבית  מוזיקה  שבין  הניגוד  על  להתגבר  מבקשות 
של התעניינות לא מחייבת, כמו מולכו של א"ב יהושע, אשר מבקר בברלין 
ומנסה להתאהב באופרה הגרמנית הלא מובנת לו,16 ואם בצורה רצינית יותר 
'הכלה  יהושע  בספרו של  ריבלין,  פרופסור  כמו   - ולשגרה  להרגל  שהופכת 
המשחררת', שרגיל לבקר בקונצרטים של התזמורת הפילהרמונית ואף בקיא 
יוסי סוכרי 'אמיליה ומלח הארץ', שנוהג  ביצירות היידן, או גיבור ספרו של 
להאזין במיוחד לסימפוניות של ברוקנר.17 ובדומה לכך המספר בנובלה של 
סמי ברדוגו 'יתומים' נוהג לפזם משירי ארץ–ישראל מבלי לראות בהם שירים 
של אשכנזים.18 מול ההדרה של מוזיקה ערבית ומזרחית בתרבות הישראלית, 
אשר מסתייעת במנגנון הייצוג האוריינטליסטי שממחזר הבחנות קשיחות בין 
מופיעה  וכדומה,  לגס  מעודן  בין  לפולקלוריסטי,  תרבותי  בין  לנמוך,  גבוה 
עמדה מזרחית גמישה, המבקשת לנוע בחופשיות בין מה שההגמוניה מגדירה 
סינתזה  בסימן  העומד  הגבול  אזור  את  מעבה  היא  כניגודים;  נוקשה  בצורה 

מערבית–מזרחית ודוחה את החשיבה הבינארית המקובלת.19 

שם, עמ' 43.  14
שם.  15

יהושע, מולכו, עמ' 294.  16
יהושע, הכלה, עמ' 526; סוכרי, עמ' 58.  17

ברדוגו, עמ' 174.  18
מזרחים  ממשוררים  מנע  לא  ערבית  למוזיקה  החיובי  היחס   19
מבחינת  'ניטרליים'  אחרים,  מוזיקה  בסוגי  עניין  להביע 



383 ) א " ע ש ת (  1 2 7 - 1 2 5 ם  י מ ע פ

ההגמוניה מסמנת כשחורה לא רק את המוזיקה הערבית אלא גם את מה 
שנוצר באזור הגבול הזה, כלומר את המוזיקה המזרחית שנוצרה בארץ. מוזיקה 
ובראשונה  בראש   - הערביים  הנגינה  כלי  ועל  הערבית  השפה  על  ויתרה  זו 
העוד והקאנון - וכתוצאה מכך גם על הטונליות הערבית הטיפוסית של רבעי 
הטונים, עד כדי כך שניתן לטעון כי אין זו מוזיקה ערבית כלל ועיקר אלא מוצר 
ישראלי שמבוסס על סולם צלילים מלודי.20 היצירות מוצגות אמנם כמוזיקה 
עדתית, אולם צורתן הותאמה לדפוסי סגנון מערביים, ומלחיניהן הם אשכנזים 
ההיכר  סימני  קלה ממוסחרת.21  מוזיקה  המידה של  לאמות  שהתאימו עצמם 
 המזרחיים שנותרו במוזיקה זו הם משניים: המבטא הגרוני והנטייה לסלסול - 
הַמוַאל של זוהר ארגוב בפתיחת השיר 'הפרח בגני' הוא דוגמה קיצונית לכך. 
נתפסה  הזאת  המוזיקה  מרכזיים  ערביים  סממנים  על  הוויתור  למרות  אולם 
מבחינה תרבותית כמוצר אתני, הואיל ובוצעה על ידי מזרחים ונצרכה בעיקר 
 על ידי קהל מזרחי. גם אי השמעתה בערוצי הרדיו הממלכתי משך שנים רבות - 
עד 1977 - עובדה אשר דחקה אותה אל הַקלטות הזולות לשכפול ואל דוכני 
היא  המובהקת  ישראליותה  למרות  כי  המחישה  המרכזיות,  בתחנות  המכירה 

עדיין הייתה שחורה מדי, ערבית, לטעמו של הממסד המוזיקלי בארץ.
סימנתי עד כה בקצרה את הפער בין שתי עמדות: מצד אחד יחס של דחייה 
המעטה  ההגמונית  ובסיפורת  הישראלית  בתרבות  הערבית  המוזיקה  כלפי 
נחותה  מזרחית  מוזיקה  בין  ברור  אתני  גבול  ויצירת  הנושא  על  שנכתבה 
למערבית גבוהה, ומצד אחר יחס של עניין במוזיקה המערבית ומשיכה אליה 

 המאבק האתני התרבותי. ארז ביטון כתב: 'ְּכֶׁשַהּכֹל ָהיּו יְֵׁשנִים / 
 / ַּבְך  ֶׁשל  ְקַטּנֹות  ִמּסֹות   / ִלִּבי  ּתֹוְך  ֶאל  ַהְרֵחק   / ְמַׁשּנֵן  ָהיִיִתי 
ִּביהּוִדית / ָמרֹוָקִאית' )'דברי רקע ראשוניים', ביטון, עמ' 28(, 
וכן כתב שיר שנקרא 'וריאציות על נושא אחד של בך ברחוב 
יפו' )שם, עמ' 8(. יואב חייק כתב: 'ְּבֵעינַי ַהְּׁשחֹורֹות / ֲחלֹומֹות 
נְַרּגִיָלה ּגֹונֵב / ֶאת  ֵמַעֵּׁשן  וְָדִמי   / ֲאנִי ׁשֹוֵמַע ַּבאְך  ְּבלֹונְִּדינִיִים / 
אּום ֻּכְלתּום' )'כרטיס ביקור', חייק, עמ' 10(. מירי בן־שמחון 
של  לשלמותו  מטפורה  בתור  באך  של  במוזיקה  השתמשה 
ְּכמֹו  ִמְתנַּגֵן  ֻּכּלֹו   / ּדִֹפי  ְלֹלא  ֶׁשּלֹו  ַהְּפנִיִמית  'ַהִּמְׁשַמַעת  אביה: 
טֹוָקָטה ּופּוגָה ֶׁשל ַּבְך מס' 540 / ֵאֵלגַנְִטי, ָׁשפּוי, ָמֵתָמִטי' )'שיר 
ידידות מזרחי ואדיפלי', בן־שמחון, עמ' 23(. ויוסף עוזר ציין 
שמחזור השירים שלו 'נאחז בֵפרורים' נכתב כשברקע סונטה 
לאור הירח של בטהובן )עוזר, עמ' 59(. לעומת זאת רוני סומק 
יוונית,  פופולרית:  מוזיקה  של  שונים  סוגים  להזכיר  הרבה 
אלביס פרסלי, ספרדית, בלוז — אך הם מופיעים רק ברקע, 

שלא כמו המוזיקה הערבית.
אמזלג; סרוסי.  20

שילוח וכהן, עמ' 19.  21
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ביצירתם של מזרחים, יחס המציע עמדה היברידית–הכלאתית ולא דיכוטומית–
ניגודית בין מזרח למערב )עד כדי ויתור על יסודות ערביים מסורתיים במוזיקה 
המזרחית(. הניגוד הזה בין העמדה ההגמונית לבין העמדה המינורית22 ישמש 
להלן בסיס לדיון בזיקה בין היחס למוזיקה הערבית בספרות המזרחית של הדור 
השני לבין שאלת הזהות היהודית–הערבית. האם חזרתם של יוצרים למוזיקה זו 
מתוך עמדת הזדהות מאוחרת מאפשרת להעניק תוכן למושג השנוי במחלוקת 

'יהודי–ערבי'?

נקודת מבט יהודית-ערבית

האנטי– במונח  השמונים,  בשנות  שהשתמשה,  הראשונה  הייתה  שוחט  אלה 
לאומי יהודים–ערבים, אשר מגדיר את שייכותם של יהודי ארצות ערב לשתי 
חציית  את  הפך  הישראלי–ערבי  ש'הסכסוך  לפני  אחת,  ובעונה  בעת  תרבויות 
הזאת,  הבין–תרבותית  האפשרות  בלתי–אפשרי'.23  למעשה  בחזרה  הגבולות 
ששוחט כינתה גם זהות מקפית, על שום המקף המחבר בין הערביּות ליהדות, 
התקיימה זמן רב, עד שהניגודים הלאומיים שהוחרפו, כלומר מכלול האירועים 
 שהובילו למלחמת העצמאות ולהקמת מדינת ישראל, כפו על בני תרבות זו - 
יהדותם  בין  'לבחור   - משפחתה  בני  כמו  לישראל,  שהיגרו  מי  על  במיוחד 
קיימת  שאינה  היסטורית  למציאות  הקשורה  המקפית,  הזהות  לערביותם'.24 
דגם מחשבתי  בתור  ובראשונה  נתפסה במאמריה בראש  עוד במזרח התיכון, 
לאתגור כל מחשבה לאומית, ובראש ובראשונה המחשבה הציונית; מחשבה זו 
מבוססת לטענתה על הומוגניזציה של העם היהודי ועל הבדלת יהודי המזרח 
הממד  של  'מחיקתו  ידי  על  דורות,  זה  השתייכו  שאליה  הערבית  מהסביבה 

הערבי' מקרבם.25 
הקטגוריה  של  המאתגרת  משמעותה  את  הבהירו  שנהב  ויהודה  חבר  חנן 

יהודים–ערבים, אשר הפכה למסמן של אוונגרד תרבותי:
]בכינוי יהודי–ערבי[ בדרך כלל כקטגוריית שיח ביקורתית  משתמשים בו 
במגמה לאתגר את הנחות היסוד ואת גבולותיו של השיח הציוני. באתגור 
ואפיסטמולוגית,  היסטורית  אפשרות,  שהייתה  להראות  מבקשים  הם  זה 
לחבר בין יהודים לערבים בצומת היסטורי מסוים, אפשרות אשר סוכלה 
על ידי הנסיבות ההיסטוריות של הבניית האיבה כ'טבעית'. במובנים רבים 

דלז וגואטרי, עמ' 62-46.  22
שוחט, זיכרונות, עמ' 331.  23

שם, עמ' 316.  24

שם, עמ' 332.  25
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הזהויות  מפוליטיקת  כחלק  כיום  מחדש  המומצאת  קטגוריה  אפוא  זוהי 
בישראל. 

תרבותית  חברתית,  מחאה  לשם  אסרטיוויות  זהות  בקטגוריות  שימוש 
מהווה  זה  בינארי  ולא  מתריס  שימוש  דופן...  יוצא  אינו  ופוליטית 
אסטרטגיה פוליטית המשבשת את תהליכי המחיקה וההכחשה המאפיינים 
את פוליטיקת הזהויות הישראלית ומאפשר את שיבתו של המודחק, ועמו 

את היתכנותו של דו–קיום יהודי–ערבי.26

עמדה זו מבוססת על ההנחה כי התרבות ההגמונית אינה יכולה להפריד את 
המזרחים לחלוטין מערביותם, ושכל הכחשה של אזורים שאי אפשר להפריד 
בהם בין יהודים לערביות פועלת באופן דיאלקטי להנכחתם מחדש. כלומר לא 
ניתן לנתק את הדיון בזהות היהודית–הערבית מההקשר הישראלי ההיסטורי–
אין  במידה  ובה  הערביות,27  מחיקת  את  תובע  ועודנו  תבע  אשר  הפוליטי, 
באופן  שנמחק  מה  של  ההנכחה  או  מחדש  ההיזכרות  מאפשרויות  להתעלם 
קטגוריה  דוחים  מעטים  לא  מזרחים  ואינטלקטואלים  יוצרים  אם  גם  חלקי. 
זו, הסתייגותם נובעת בין השאר מכך שמדובר רק ב'אופציה שמסמנת את קו 

האופק המדומיין של כולנו'28 ולא בתיאור מצב קיים.29 

חבר ושנהב.  26
נוספת לסירוב העקרוני לראות במזרחיות פולקלור  זו סיבה   27
ולהציבה כחלק ממערך אקזוטי רב תרבותי של עדות יהודיות. 
לא זו בלבד שהתרבות המזרחית עוברת בכך רדוקצייה לכדי 
תרבות עממית שכל עניינה בשימור מנהגים מן העבר, אלא 
שגם ניתנת בכך לגיטימציה להסתרת תהליך הדה־ערביזציה 

שמופעל על המזרחים בחסות כור ההיתוך הציוני.
מחלב, עמ' 308.  28

ופוליטי  תרבותי  אוונגרד  היא  יהודים־ערבים  הקטגוריה   29
מרבית  על  המקובלות  הזהות  לקטגוריות  זרותה  בשל  גם 
הציבור המזרחי, אשר נאלץ לאמץ שלא בטובתו את החלוקה 
הבינארית הלאומית בין יהודים לערבים לבל ייתפס כאנטי־
לאומי. עם זאת היא ממלאת את הצורך של הציבור המזרחי — 
הלא־אקדמי — להסב את תשומת הלב לאזור הביניים הלשוני־

הקטגוריות  בלחץ  והועלם  הודחק  אשר  התרבותי־המרחבי 
שלישי'  כ'מרחב  אותו  ולהמׂשיג  ההגמוניות,  הבינאריות 
סומך,  ששון  של  לעמדתו  זה  בהקשר  לב  לשים  יש  )באבא(. 
שטען כי המושג הוא בעל משמעות היסטורית אך לא פוליטית־

של  האינטלקטואלית  לשכבה  ורק  אך  ומתאים  אקטואלית, 
דובר  יהודי  בבית  שנולד  מי  הוא  ערבי  'יהודי  עיראק:  יהודי 
ערבית, בקהילה יהודית דוברת ערבית, וכל זאת במחוז/מדינה 
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תהליך  שעברה  היהודית–הערבית  להוויה  ביותר  הברורים  הביטויים 
ממושך של מחיקה הם השפה והמוזיקה. אפילו במקומות שקיימת בהם רתיעה 
אינטלקטואלית ברורה מכל זיהוי תוכני מהותני של מרכיבי המזרחיות, ניכרת 
דודי  של  דבריו  זהות.  ביטויי  אותם  מטשטוש  פחות  לא  מובהקת  הסתייגות 

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

אך לא קיימת מוסיקה שאוחזת בשורש נשמתי כמו המוסיקה הערבית.30 

ההבחנה בין סוגי המוזיקה האהובים והנרכשים לבין המוזיקה והשפה ה'מרננות' 
שייכותם  ואת  המזרחים  הפתיחות התרבותית של  את  פנימי, מבהירה  באופן 
לתרבות הישראלית. אולם פתיחות זו איננה אמורה להעלים את המקום האחר, 
אשר חוזר בתור זיכרון מודחק של תרבות ערבית עצומת מידות )אוקיאנוס!( 
שאליה השתייכו בעבר. אמירה זו מגדירה את סדר היום הנפשי–התרבותי של 
המזרחים באמצעות הצבתם מחדש של אזורי החפיפה התרבותית בין יהודים 

לערבים בתור זיכרון חי שעמד בניסיונות למחקו.

הלשון  אל  התייחסות  ערבית.  היא  העיקרית  הלשון  שבה 
להשתתף  ורצון  וספרותה,  )פוצחא(  הספרותית  הערבית 
בעיצובה וקידומה של התרבות הערבית הכללית, הם תכונות 
קהילה  של  ערבי  היהודי  האופי  את  שאת  ביתר  המקבעות 
של  שקיומם  המסקנה  תתבקש  דבריי  מתוך  ואם  יחיד.  או 
לעין,  בגדר האפשרי בעתיד הנראה  אינו  יהודים ערבים שוב 
הרי לא אהיה האיש שינסה להפריך פרשנות כזאת' )סומך(. 
הואיל ולטענתו יהודי מצרים ברובם לא דיברו ערבית, ויהודי 
תימן לא השתמשו בערבית ספרותית אלא בערבית מדוברת, 
וכתיבתם הייתה בכתב עברי שיועד לקוראים יהודים, הוא לא 
כלל אותם במושג יהודים־ערבים. סומך העדיף לצמצם מושג 
אינטלקטואלים  בעיני  ליוקרתי  האחרונות  בשנים  שהפך  זה, 
ובתוך  אותו מבחינה קהילתית,  לנכס  ואף  בישראל,  מזרחים 
להגדרת  תודעתי  ככלי  הרדיקלית  משמעותו  את  נטרל  כך 
זהותם של המזרחים בישראל, במיוחד זו של בני הדור השני 

שהערבית אינה לשונם.
מחלב , עמ' 308-307.  30
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בלבד  חלקי  ביטוי  כאמור  קיבלה  המזרחי  המוזיקלי  הזיכרון  התעוררות 
התפתחו  בבד  בד  אולם  ארגוב.  זוהר  שירי  הופעת  מאז  הפופולרית  במוזיקה 
הטבעית',  'הברירה  להקת  ערבית.  מוזיקה  עם  מגע  של  יותר  עשירות  צורות 
המופיעה מאז שנות השבעים, אינה מוותרת על שימוש בכלי נגינה ובמקצבים 
מקוריים, כפי שאינה נרתעת לשיר במרוקנית ולבצע טקסטים בעלי משמעות 
התזמורת  ביטון. הקמת  ארז  מולחנים של  שירים  במיוחד  חברתית מחאתית, 
שמקורה  במוזיקה  שהתמקדה  תזמורת   ,1994 בשנת  באשדוד  האנדלוסית 
של  פריחתן  אפריקה;  צפון  יהודי  בקרב  נשתמרה  ואשר  המוסלמית,  בספרד 
להקות המבצעות מוזיקה אתנית על פי המסורת הפרסית, התורכית, הערבית, 
התשעים;  שנות  ראשית  מאז  הלדינו  ומסורת  האנדלוסית  אסיאתית,  המרכז 
פסטיבל העוד, המתקיים מדי שנה כבר יותר מעשור; אנסמבל 'בוסתן אברהם' 
ואשר  אוחנה,  יוסי  שיזם  שרות',  'קהילות  פרויקט  ומערב';  'מזרח  ואנסמבל 
מחדש את מסורת הפיוט המזרחי - כל התופעות הרבגוניות הללו ממחישות 
מצד אחד את התעוררות הזיכרון המוזיקלי המזרחי ומצד אחר את ריכוכו או 
עולם  מוזיקת  של  הסוגה  עליית  ואת  הגלובלי  המוזיקה  עולם  בתוך  שזירתו 
לסדר היום הציבורי. הזיכרון המוזיקלי המזרחי התעורר במקביל להתעוררות 
סוגים אחרים של זיכרון קהילתי, כמו למשל הזיכרון של מוזיקת הכליזמרים 
החסידית, הפורחת בעיקר בארצות–הברית, או הזיכרון של מוזיקה ליטורגית, 
שגם היא הודרה בעבר מאמצעי התקשורת הישראליים ונדחקה לתכנית הרדיו 

'חזנות כבקשתך'. 
האפשריות  התנועות  ואת  הבין–תרבותי  השוליים  אזור  של  עומקו  את 
התנגדות  של  כפרקטיקה  להבין  ניתן  המזרחי  בזיכרון  שמסתמנות  המגוונות 
כי  לזכור  חשוב  רב.  זמן  במשך  מערביותם  יהודים  הפרידה  אשר  להגמוניה 
כרטיס הכניסה של המוזיקה היהודית–הערבית לתרבות הישראלית איננו עומד 
עוד בסימן הסינתזה בין מזרח למערב, שכן 'לאחר עקירה כה יסודית אין זה 
בתוך  כלול  כבר  שהוא  במידה  בה  רק  ויתקבל  ישוב  הנידח  שהקול  אפשרי 
סינתזה עם מוזיקת מערב. קודם לכן הוא צריך לקבל את מקומו לכשעצמו'.31 
תהליך חיפוש המקום העצמי מבטא את השחרור המזרחי מהגבולות ההגמוניים 
בתיווכה  שלא  הערבית  בשפה  להיזכר  קשה  הישראלית.  התרבות  שהתוותה 
של מערכת החינוך הממלכתית והוראת הערבית בבתי הספר, אולם המוזיקה 

הערבית נשארה נגישה יותר וזיכרונה קרוב, מידי. 
הספרותית  הכתיבה  התפתחה  הערבית  המוזיקה  התעוררות  עם  בבד  בד 
בקרב מזרחים בני הדור השני, וניתן ללמוד ממנה על הניסיון להעצים את כוחו 

פדיה, הקול.  31
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של המקף היהודי–הערבי, ושהכלאה זו יוצרת אזור מעובה ועתיר אפשרויות. 
הסיפורת והשירה חוזרות שוב ושוב אל נושא המוזיקה על מנת לכונן באמצעותו 
זיכרון מזרחי אשר מסוגל להתגבר במידה חלקית על שנות המחיקה הציונית 

וליצור קשר מחודש בין ההווה לעבר ההיסטורי–התרבותי.

איך מאזינים למוזיקה ערבית

הועמד  ארצה  ההגירה  שעם  התחושה  את  הביעו  מעטים  לא  מזרחים  יוצרים 
עברם בסכנת מחיקה; עירם ומולדתם אינן קיימות עוד לדידם, רק המוזיקה של 
 אותו עולם נשארה. אלי אליהו כתב: 'ַּבגְָּדד ֵמָתה, / וְֹלא נֹוְתָרה ֶאָּלא הַּמּוִסיָקה / 
וְֹלא   ...  / הַַּתת ַקְרָקִעי  ַּבַחנְיֹון  ְּכֶׁשהְִמִּתין   / הַּבּוָׁשה  ְּבַתֲחנֹות  ָאִבי ׁשֹוֵמַע  ֶׁשָהיָה 
ֶאְׁשַּכח ְלעֹוָלם / ֶאת ֶעֶצב יָדֹו הְַּמגֶַּׁשֶׁשת / ַאַחר הִָעְבִרית, ְלהֲַחִליף ַמהֵר, / ִלְפנֵי 
ֶׁשּיֹוְצִאים וְעֹוִלים / ֵמַעל ְּפנֵי הֲָאָדָמה'.32 זו תמצית הדילמה: המוזיקה הערבית 
הבושה  בישראל;  מקום  זו  למוזיקה  אין  אולם  שחרב,  עולם  של  שריד  היא 
שההאזנה  נגזר  לפיכך  צרכניה.  ידי  על  דבר  של  בסופו  הופנמה  בה  הכרוכה 
למוזיקה זו תהיה סמויה ומחתרתית, לא תתגלה לעיני כול, בוודאי לא לאוזני 
מי שמייצג את דחייתה. כלפי חוץ אמורים המזרחים לוותר עליה, והם יכולים 

להאזין לה רק במקומות מסתור ביתיים.
דקלה דורי, מוזיקאית צעירה, עקבה אחר הטקסיות שנוצרה סביב ההאזנה 
חצוי,  באופן  שחיה  בחברה  רק  מכירים  שכנראה  טקסיות  הערבית,  למוזיקה 

גלותי, כמו החברה המזרחית בישראל:
לסבי מצד אמי קראו עזרא. הוא היה מכור למוזיקה קלאסית ערבית מצרית. 
בכל אחר צהריים היה מתעורר עם הרדיו ומאזין לאום כולת'ום. ברגעים 
אלו, סיפרה לי אמי, אף אחד לא התקרב לחדר שלו. הוא היה שומע ברדיו 

את אום כולת'ום ומעשן סיגריה אחר סיגריה...
ליפו  נסעתי  חלים.  עבדל  של  קלטת  לה  שאביא  אמי  ביקשה  מזמן  לא 
והבאתי לה שלושים קלטות, אף על פי שידעתי שאין סיכוי שאמי תקשיב 
שומעים  לא  שלי  בבית  לבכות.  לה  גורמות  שהן  משום  הללו,  לקלטות 
מוזיקה מצרית, אלא אם כן אני נמצאת ביחד עם הורי. וגם כשאני מגיעה, 
לא  אחד  אף  קלאסית.  ערבית  מוזיקה  ולא  מודרנית  מוזיקה  אנו שומעים 
שומע בבית את עבדל חלים אל–חאפז או פריד אל–אטרש כשהוא נמצא 

בגפו. בשביל לשמוע אותם צריך את המשפחה כולה.33

'מתחת לפני האדמה', אליהו, עמ' 61.  32
דורי, עמ' 56-55.  33
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שבא סלהוב סיפרה על טקס פרטי דומה של אביה בהאזינו למוזיקה:
בנימין הדליק את נורת הלילה שליד מיטתו העצומה, כיוון את הקליטה 
בימי שירותו הצבאי. הקול  ג'נרל אלקטריק שרכש  בטרנזיסטור החום של 
המר, הרווי אהבה שאין לה נוחם או מרגוע, קולה של אום כולת'ום, בקע 
מהרמקול הזעיר. בנימין הצטרף אליה. כמו בכל לילה. מתמסר להשבעותיה 
החרבים,  במחוזות  נודדת  השרה  רוחה  להירגע.  או  לשקוט  המסרבות 
הנטושים, של אהבה אחת, תמיד אותה אהבה, בעקבות שרידי הלהט שפעם 

הבעיר ושרף את לבה.34

הזדהות  מתוך  השני  הדור  בני  שתיארו  ההורים  של  הזאת  החשאית  להאזנה 
מאוחרת, היה שלב מוקדם. אך לשלב זה אפשר למצוא רמזים, לא יותר, שהרי 
למערכת  חלחל  הזה  והטאבו  בישראל,  ומתמיד  מאז  נדחתה  ערבית  מוזיקה 
הצעירים  המזרחים  את  להפוך  ה'אינטגרטיווית', ששאפה  הממלכתית  החינוך 
הובן  החינוכי  המסר  המדבר'.  'דור  מהוריהם,  להבדילם  כלומר  לישראלים, 
היטב, והדור השני בדרך כלל שילם את חלקו לאידאל האינטגרציה, בין השאר 
באמצעות דחייה מופגנת של המוזיקה הערבית, כמו של המבטא המזרחי של 
הזאת,  המוזיקה  על  נער  הגיב  שבה  התוקפנות  על  סיפר  בוסי  דודו  ההורים. 
שסימלה את הנחשלות של הוריו שהוא שאף בתמימותו להיגאל ממנה, ועל 
השתתפותו בהשפלת המוזיקה הזאת בתנועת הנוער 'השומר הצעיר', אף שבסתר 
מהמוזיקה  לברוח  ניסתה  כי  סיפרה  רון  זמירה  גם  ביותר.35  אותה  אהב  לבו 
שהייתה אמה שרה ורוקדת.36 רמזים ספורים אלו מעידים שכוח ההשתקה לא 
רק הופעל מבחוץ אלא גם חלחל לתוך המסגרת המשפחתית האינטימית ואף 
סדק אותה מבפנים. בהקשר זה מתברר עד כמה המאמץ להמשיך לשיר, אפילו 
או לחלופין  ברדיו  למוזיקה ערבית, לאתר את התחנה המתאימה  רק להאזין 
להשיג תקליטים, היה מעשה מחאתי של הישרדות תרבותית ונפשית, לא רק 

עונג אסתטי.
סביב ההשתקה וההיזכרות מחדש נרקמו לא רק עלילת ההגירה והשוליות 
מהגרים  ילדי  טעונות;  פנים–ביתיות  עלילות  גם  אלא  בישראל  המזרחים  של 
של  ה'נחשלת'  תרבותם  את  ודוחים  הקולטת  החברה  עם  מזדהים  כלל  בדרך 
הוריהם, אולם עם התבגרותם מופיעה הזדהות מחודשת ומאוחרת עם ההורים, 
בלוויית אשמה מטרידה בגלל זניחתן וביזוין של התרבות והמוזיקה. הנה סיפור 

סלהוב, עמ' 54.  34
בוסי, אמא, עמ' 29-28, 204.  35

רון, עמ' 61.  36
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ייסורי המשפחה דרך סיפורה של המוזיקה; עם כל פגיעותה היא מסרבת לוותר, 
להימחק, לשחרר מאשמה: 

ִאיׁש ָקָטן, ּכָפּוף, ִעם ְטַרנְזִיְסטֹור זִָעיר / וְאָזְנִּיֹות ְּפַלְסִטיק ּבָאָזְנַיִם / הּוא ָּתִמיד 
הָיָה ּכָזֶה ַמְצִחיק / ִּכי הַּמֹוכֵר ֶׁשָּמכַר ֶאת הְַּטַרנְזִיְסטֹור / נַָתן אָזְנִּיֹות ִעם חּוט 
נַיְלֹון ָקָצר / ֶׁשָחנַק לֹו ֶאת הַַּצּוָאר / זֶה ִּבְמפָֹרׁש הִּגִיַע לֹו / ִּכי הּוא ָרָצה ִלְׁשמַֹע 
 / הְִרּגִיז  ּכְָך  ּכָל  הּוא  ִפיכְָסה,  ַּבֲעָרִבית,  וֲַחָדׁשֹות   / אִיכְָסה  ַּבֲעָרִבית,  ִׁשיִרים 
ַמְצִחיק,  ִאיׁש  ִסְפרּוִתית.  ֲעָרִבית   / וְִלכְּתֹב  ִלְקֹרא  יֹוֵדַע  ֶׁשהּוא  ְמַסֵּפר  אֹוָתנּו, 
יָא  ָׁשָעה  ֲחִצי   / ִאי–ִאי–ִאי  ַחִּביִּבי  יָא  ִמְּלַבד  ִסְפרּוִתית  יֵׁש   / ָלֲעָרִבים  ִמָּמַתי 
ֲאנִי ֹלא  ַאָּבא ֶׁשִּלי. //  ַּבּגָרֹון. / הַּזִּכָרֹון הַּזֶה ִּבְמֹלא הְָרִצינּות, הּוא /  ַחִּביִּבי 
ֲאֵׁשָמה ֶׁשָּלַעגְִּתי לֹו יַַחד ִעם ַחְברֹוַתי / ִמִּכָּתה וָי"ו ְׁשִליִׁשית, ַׂשְמִּתי ֶאְצַּבע ַעל 
הַָרָּקה / סֹוַבְבִּתי וְָצַחְקִּתי ְטָרָלָלה, אֵיזֶה ְטָרָלָלה. / ... ַּפַעם ַאַחת ְּכֶׁשָּצֲעקּו ֶאָחד 
ַעל הֵַּׁשנִי )ּכָל ּכְָך הְִתַּבּיְַׁשִּתי( / הּוא ָאַמר ָלּה ַּבּסֹוף, ְּבֶׁשֶקט ְּבֶׁשֶקט, ֲאנִי ֹלא 
יָכֹול ִלהְיֹות / ָאדָם ֵריק. הִיא ָצֲעָקה ְלֶעְברֹו ַמֶּׁשהּו ְּבָצְרָפִתית )ְּבֵעֶרְך ְּבִסגְנֹון 
ְּבִפּנַת  יַָׁשב  ֵמָאז   / ֵעינָיו.  ֶאת  ָעַטף  ַעְצבּות  ֶׁשל  ּדֹק  ָׁשַתק.  וְהּוא   / ַָּב"ְׁשָך(  ז
הִַּמְרֶּפֶסת, נְֻקָּדה ִאֶּלֶמת / ִעם חּוט נַיְלֹון ָקָצר ֶׁשחֹונֵק לֹו ֶאת הַַּצּוָאר / ִלְפָעִמים 
ּבֹוכֶה ִלְפָעִמים צֹוֵחק / ֹלא ְמַסֵּפר אֵיזֶה ַּתֲחנֹות יֵׁש לֹו ָּבֹראׁש. / ּכְָך ֲאנִי זֹוכֶֶרת 
 אֹותֹו יֹוֵׁשב ַּבִּפּנָה / ְמכֻּוָץ ְלַבּדֹו, ִעם זַּבָ"ׁשֹו. // ִמי הָיָה ַמֲאִמין, ִאִּמי, ֶׁשהַּיֹום / 

זֶה יִהְיֶה ּכָל ּכְָך זַּבָ"ִׁשי.37 

נכלמת,  ושתיקה  חביבי'(  )'יא  אהבה  רק  המוזיקלית, המשדרת  הערבית  סביב 
מתקוטטות העברית האשכנזית של הבנות )איכסה, פיכסה, טרללה( והצרפתית 
של האם. והבגרות כמו מחייבת את הבת לראות בזיכרון הזה עצמו את אביה, 
כלומר להיות שותפה ואחראית להשפלה הכרוכה בו למרות מרחק הזמן. במקום 
בושה ילדותית כלפי התרבות ההגמונית מופיעה האשמה המאוחרת כלפי האב 

והמוזיקה שעמה הוא מזוהה, ושכבר אי אפשר להסתירה.
כלל  בדרך  מעטים.  לא  וסופרים  משוררים  אצל  מופיעה  דומה  אשמה 
אלא  הערבית  המוזיקה  על  ולשמור  להתעקש  העזו  שלא  הורים  מתוארים 

שוחט:  כתבה  דומה  וידוי   .28-27 עמ'  שירן,  מצחיק',  'שיר   37
על  יתאמן  שאבי  התביעה  הילדים,  בזיכרוננו,  חרוטה  'עדיין 
הָּכמאנג'ה בכדי לכבוש את רבעי־הטונים; ועדיין לא נמחקה 
מזיכרוננו ריצתנו לרדיו ממנו הסתננו צלילי המָקאם שנעלמו 
בסיבוב כפתור חד כשנשמעו צעדים של חברים אשכנזים. כך 
הפכנו לסוכניו הנאמנים של הממסד, בולשים בדריכות אחר 
שמשטרו  מבטיחים  ובקנאות  המוכתב,  מהנתיב  סטייה  כל 

התרבותי יתקיים בתוכנו' )שוחט, זיכרונות, עמ' 247(.
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הפנימו בעצמם את הדימוי הישראלי שזלזל באותה מוזיקה: 'אני יכול לספר 
ניתן  המוזיקה.  באמצעות  לישראל  עלייתנו  מאז  משפחתי  של  סיפורה  את 
לראות ַּבסיפור את קבלת דין המחיקה התרבותית בתחילה, עם קיום מינימאלי 
ההתנערות  ולבסוף  מחדש,  להתרומם  הניסיונות  את  כך  ואחר  במחתרת, 
וההתעוררות'.38 את ההתעוררות ראה סמי שלום שטרית בתפוצתה הנרחבת של 
המוזיקה המזרחית, שבתחילה הופצה רק באופן פירטי בתחנות האוטובוסים 
המרכזיות, ואילו בשנים האחרונות כבר מושמעת ומקובלת בערוצי התקשורת 
בולטת  זאת  תיכונית. עם  ים  או  עולם  בזכות הגדרתה כמוזיקת  הממלכתיים 
העובדה שמשוררים לא כתבו כמעט על מוזיקה מזרחית ישראלית אלא דווקא 
על מוזיקה ערבית, אפילו שטרית עצמו: 'זֶֶמר זֶֶמר לְָך / זֶֶמר זֶֶמר לְָך, / וֲַאנִי ָחג 
ָסִביב ָלְך / ָסִביב וְֹלא נֹוגֵַע עֹוד / ְּבַמְעּגִָלים ִמְתַרֲחִקים וְהֹוְלכִים, / ְּכמֹו ַּבְּׁשלּוִליֹות 
ִלי ָפִריד, / אֹותֹו ָפִריד  ְמנַּגֵן  ... ֶאת הֶָרַקע ַלִּׁשיר הַּזֶה  הֲָעכּורֹות ֶׁשל יְַלדּוִתי. / 
זֶֶמר  וְעֹוד   / לְָך  זֶֶמר  זֶֶמר   / הִּנֵה,   / הְַּדחּוָקה.  יְַלדּוִתי   / יְַלדּוִתי,  ֶׁשל   ֵמהַַּתְקִליט 
זֶֶמר לְָך / ּוכְלּום! / ׁשּום ָּדָבר ֶאְצֵלְך / ֹלא יְַרּגֵׁש אֹוִתי ְּכמֹו ַמּוַאל ֲעָרִבי / ּוְפִריַטת 
הסתרת  בסימן  שעמדה  היסטוריה  מתאר  השיר  ַח'ַלאס!'.39   / הָעּוד.  ֵמיְתֵרי 
התקליטים הערביים והחלפתם בתקליטים עבריים של להקות צבאיות וחבורות 
זמר, אולם הוא כתוב נגדה, כמהלך לאחור. 'זמר זמר לך' של הגבעתרון מייצג 
כאן את הישראליות הבטוחה בעצמה של שנות השישים, כולל מעגלי ההורה 
שהמהגרים ראו עצמם מחויבים להשתלב בהם ועם זאת להישאר בחוץ, ותמונת 
השלוליות ממחישה את העגמומיות שהתלוותה לכך. ואילו שירו של שטרית 
הוא שיר של מי שהתנסה בהתאקלמות תרבותית שהייתה בבחינת התאכזרות 
הסרק  ניסיונות  ועל  ההשתקה  כישלון  על  להעיד  כדי  כמוהו  ושאין  עצמית, 
להפוך לישראלי. 'הוי ארצי' של שאול טשרניחובסקי הופך ל'אוי ארצי' אירוני 

שמכסה על כאב הולך ונמשך.

המוזיקה ש'גאלה את חרפתנו'

ארז ביטון היה הראשון שהציג את המוזיקה כמטפורת עומק למצבם המשברי 
לבין  המרוקנית  בתרבות  המרכזי  מעמדם  בין  לפער  בישראל,  המזרחים  של 
ישראל. אחד משיריו מוקדש  נקלעו במדינת  והשוליות שאליה  עמדת העוני 
הארבעים,  בשנות  ובאלג'יריה  במרוקו  מפורסמת  זמרת  אלפסיה,  לזוהרה 
שעלתה ארצה בשנת 1962. מלך מרוקו מחמד החמישי התרשם ממנה והזמין 

שטרית, המהפכה, עמ' 132.  38
'אוי ארצי', שטרית, שירים, עמ' 49.  39
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 / ּבְַסּכִינִים  ַחּיִָלים  ָלֲחמּו   / ָׁשָרה  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ָעֶליהָ  'אֹוְמִרים  בחצרו:  לשיר  אותה 
ֶאְצְּבעֹוֶתיהָ /  ִׂשְמָלָתּה / לְנֵַּׁשק ֶאת ְקצֹות  ְלהַּגִיַע ֶאל ׁשּוֵלי  ֶּבהָמֹון /   ְלַפֵּלס ֶּדֶרְך 
 / אֹוָתּה  ִלְמצֹא  נִָּתן  הַּיֹום,   / ַאְלַפִסּיָה,  ֳָהָרה  ז  / ּתֹוָדה  ְלאֹות  ִריָאל  ֶּכֶסף  ָלִׂשים 
 ְּבַאְׁשְקלֹון, ְּבַעִּתיקֹות ג', ְליַד ִלְׁשַּכת הַַּסַעד, / ֵריַח ְׁשיִָרים ֶׁשל ֻקְפסֹות ַסְרִּדינִים / 
בישראל  שהפכה  המפורסמת  הזמרת  ַרגְַליִם'.40  ָׁשֹלׁש  ֶּבן  ִמְתנֹוֵדד  ֻׁשְלָחן  ַעל 
למקרה סעד מסמלת את השבר התרבותי. שירים רבים שמתארים את איבוד 
דימוי  את  מקשרים  ארצה  ההגירה  של  כתוצאה  הערבית  המוזיקה  עם  המגע 
הגלות המסורתי מתהלים )'על ערבים בתוכה תלינו ִּכנֹרותינו' ]תהלים קלז, ב[( 
ולהשתתקות המוזיקלית של המזרחים בישראל.  לכינור שבתזמורות ערביות 
הנימה המלנכולית אינה מגלה את כוח ההתחדשות של המוזיקה, את היכולת 
לחזור אליה גם לאחר החרמתה בישראל. בדומה לכך ראה קובי אוז, שנות דור 
מאוחר יותר, בעּוד של דודו שארלי המוטל חסר שימוש בדירת החדר המוזנחת 
שלו, מייצג של הזיכרון התרבותי.41 כלי הנגינה הטיפוסיים לתרבות המזרחית, 
כמו כוכבת הזמר שאיבדה את קהלה ומולדתה, מופיעים במצב של שבר, אך 

עדיין לא נשכחו לחלוטין. 
המוזיקה הערבית מופיעה בספרות לא רק כמטפורה לשפל ולמשבר פנימי 
אלא גם כביטוי של מחאה ויכולת תיקון משמעותית. אלי עמיר סיפר ב'תרנגול 
כפרות' על חבורת נערים במעברה שנתונים ללחצם החינוכי של אנשי הקיבוץ 
בלבושם  הוריהם,  של  בדתיות  רק  לא  להתבייש  לומדים  הם  ובעטיו  הסמוך, 
השמרני ובמנהגי השידוך המיושנים שלהם, אלא אף בריקודי הבטן הערביים 
ובכלי הנגינה המסורתיים - התוף העיראקי שנשמר בהיחבא והעּוד שנשאר 
לבני  המשותפת  בהצגה  חלק  ליטול  שמחים  אף  הם  מזאת,  יתרה  במעברה. 
הנוער הוותיקים והחדשים שנושאה הוא החסידים במזרח אירופה, ובהקשר זה 

הם אמורים לאמץ את המבטא האשכנזי והדבר מעורר לעג.
עמיר יודע כי השפלה זו שהמזרחים נתבעים לשתף עמה פעולה פירושה 
ויתור על עברם, תרבותם ושפתם; אין היא עתידה להפוך אותם לישראלים אלא 
לחסרי זהות, מושאים קבועים של תהליך החינוך מחדש. בהקשר זה מתבטאת 
בגרותם בוויתור על המשאלות - שאינן עשויות להתממש - להתקבל לחברה 
המוזיקה  אחרת.  לתרבות  זיקתם  ובאישור  והמושכת  המתירנית  הקיבוצית 
כישלון  והמשחרר.  המחאתי  הביטוי  אמצעי  היא  מהם  אחד  בכל  שמתעוררת 
החיקוי של המבטא האשכנזי חושף את 'השכלתם המוזיקלית' - מי מביניהם 
מפליא לפרוט בעוד, מי לתופף ומי לרקוד ריקודי בטן. מאוסף נערים שבורים 

'זוהרה אלפסיה', ביטון, עמ' 29.  40
אוז, עמ' 63.  41
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שנדרשו להתנער מכל זהות ומוזיקה ערבית הם הופכים לתזמורת ולמאזינים, 
למנגנים ולצופים גם יחד: 'החגיגה היתה מושלמת וגאלה את חרפתנו, אם לא 

בעיני אחרים, לפחות בעיני עצמנו'.42
המוזיקה הערבית היא צירוף שלם של נגינה, שירה וריקוד, כלומר חפלה. 
היא אמורה לסחוף את מאזיניה לתגובה  חולמנית  וכמו  בהיותה מעודנת  גם 
גופנית קצבית, דורשת מהם היענות, ואינה מותירה אותם מרוחקים. המוזיקה 
אחד  שבהקשר  מקום  הנפש,  ומשתוקקת  ממריאה  שאליו  המקום  את  מתווה 
בזיכרון,  קיימות  אשר  הערבית–היהודית  והתרבות  המולדת  את  לייצג  עשוי 
ובהקשר אחר עשוי לייצג את האוטופיה של אחדות בין יהודים לערבים ללא 
תחושת זרות ועוינות.43 בהקשר הישראלי שהסיפור מתרחש בו מתגלה כוחה 
של המוזיקה להיות מוקד הזדהות שהוא טבעי מכל עמדה פוליטית מפורשת; 
עמדה כזאת טרם התפתחה בתודעת הנערים ואף לא עניינה במיוחד את עמיר 
כמספר. הפרץ המוזיקלי נחשף כָעצמה אתנית חסרת פשרות ברגע שמתגלה 
איום על זהותה וחירותה של הקהילה. זו ההזדמנות שבה המבט אחורה מצליח 
להפוך את העבר לשותף מלא להווה המאוים, ומנסח מחדש את הזיכרון כפי 

שהוא מופיע בשעת סכנה.44 
במוזיקה  כפרות'  ב'תרנגול  קשור  והשופע  העיקרי  ההיזכרות  פוטנציאל 
מהנערים.  אחד  כל  של  המשפחתיים  בחיים  או  בגדאד  בנופי  לא  הערבית; 
הפיוט  המוזיקה.  שמייצגת  קולקטיבי  לסיפור  מצטרפים  הנבדלים  סיפוריהם 
דודו,  חתונת  את  למספר  מזכיר  מחאתי  ובזעם  בהתלהבות  הנערים  ששרים 
שהתקיימה בילדותו - אז שמע לראשונה את אותה המנגינה, שלוותה בשירה 
ובריקודי בטן: 'הנגינה צנפה את החוגגים והיה נדמה, שכפות הדקלים נענות 
לצלילים הפורצים מן הכלים כציפורים מכלוביהן. עד מוות אהבתי את הקאנּון, 
את צליליו העמוקים והרחבים. איזה צלילים! איזה אושר! מה לא הייתי נותן 
כדי לאחוז בכלי ולנגן בו, כדי שאנשים אחרים יריעו לי בקריאות "הלאהל"'.45 
אין כאן אקזוטיקה או נוסטלגייה לעולם הילדות הרחוק אלא פריצה בטוחה של 
זיכרון שהוא פרטי וקולקטיבי גם יחד, ואשר מופיע כל אימת שהעבר מועמד 
בסכנת מחיקה ויש צורך בהתוודעות מחודשת לכוחות העבר, שעשויים לשוב 
כיסוד מהפכני כאן ועכשיו. הזיכרון הזה הוא בעל היבט אקטואלי שמכוון אל 
ההווה, לאו דווקא אל העבר. זה גם מה שמבדיל בינו לבין נוסטלגייה, אשר 

כמו מוותרת על ההווה ועל המאבק לתיקונו.

עמיר, תרנגול, עמ' 108.  42
עמיר, מפריח, עמ' 53.  43

בנימין, עמ' 312.  44
עמיר, תרנגול, עמ' 110.  45
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הגאולה באמצעות המוזיקה היא תגובה על הדימוי העצמי הבזוי ועל השיפוט 
השלילי שהמזרחים ובמיוחד המוזיקה הערבית היו חשופים להם מצד החברה 
מייללים...  עושים:  הם  מה  ותראי  אדם  בני  מהם  לעשות  )'רצינו  הישראלית 
בית קפה ערבי? תפסיקו את היללות, אחרת נעביר את המועדון שלכם ליער, 
שם המקום שלכם'46(. היא מופנית אל העבר בכללותו, שכן המוזיקה הערבית 
זיכרונם  היא אוצרת את  ובתור שכזו  היהודיים,  היא ממד העומק של החיים 
המערבית,  המוזיקה  לבין  בינה  ההבדל המשמעותי  זה  והקהילתי.  המשפחתי 
אסתטית  להוויה  אותה  המשייכת  תפיסה  אמנות(,  )לשם  כאמנות  הנתפסת 
טרנסצנדנטית המובדלת מזו החברתית. היא עשויה כמובן לרגש אך אין היא 
המוזיקה  ואילו  גבוהה.  תרבות  צורכים  שאינם  ההמונים  של  מעולמם  חלק 
בתים  חתונה,  אולמות  מועדונים,  קפה,  בתי  כנסת,  בבתי  שמנוגנת  הערבית, 
פרטיים וכדומה, מוקפת תמיד שובל של זיכרונות פרטיים–קולקטיביים שהיא 
עשויה להנכיחם מחדש )re-present(. בעניין זה ניכר ההבדל בין חוויית הדור 
היהודי–הערבי שעזבו,  הראשון של המהגרים, המקשרת את המוזיקה לעולם 
לבין חוויית הדור השני, המקשרת את המוזיקה בעיקר להורים, שדרכם היא 
הונחלה כמסורת: 'ההורים שלי חיים את המוזיקה של זמרי הקלאסיקה שחיו 
שומעים  כשהורי  הערבים.  הקלאסיקונים  של  ברמה  זמר  אין  והיום  בזמנם... 
את השיר הם לא חווים אותו בהווה. הם חווים את העולם שהיה ונעלם ואת 
המוזיקה  ונמוגו'.47  שהלכו  הנעורים  החאפלות;  השכונה;  שלהם;  ההורים 
הערבית מופיעה בתור המוזיקה של ההורים או של בני המשפחה הקרובה,48 
וזכירת המוזיקה שלהם היא שימור של זיכרונם והתייצבות בתוך היסטוריה של 

מאבקים על זכות קיומה. 
המוזיקה היא ערוץ תקשורת בין–דורית עמוק וחשוב ביותר, שהעבר התרבותי 
מונחל בו לדור הבא. אולם הנחלה זו אינה רציפה, יזומה, בטוחה וידועה מראש, 
במיוחד בחברת מהגרים49 - היא עוברת דרך שלבים ממושכים של הכחשה, 
התנכרות, ורק אז היא מופיעה כגילוי מאוחר וחלקי של מה שהודחק. גילוי 
זה מלווה אשמה ומכאן עצמתו החריפה, הכפייתית. הנה לדוגמה טקס זיכרון 

שם, עמ' 111.  46
דורי, עמ' 57.  47
רון, עמ' 133.  48

מן המחקר האתנו־מוזיקולוגי של תרבויות מהגרים מתברר   49
שהמוזיקה היא אחד הנכסים העומדים בצורה האיתנה ביותר 
חברה  כל  שמפעילה  ההשתקה  או  המחיקה  מכבשי  בפני 
לאומית כלפי המהגרים שבתוכה. המקרה הישראלי המזרחי 
דומה מבחינה זו למצבם של תורכים מוסלמים בברלין ולמצבם 

של הודים בדרום אפריקה דור אחד או יותר אחרי ההגירה.
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שבועי שבן עורך לאביו המנוח: על קברו הרחוץ הוא מניח טייפ ומשמיע לו 
יוצא  את שיריהם של ִפלפל גורג'י ומילֹו חממה שאביו אהב. לאחר מכן הוא 
גם  ושם  השולחנות,  על  רוקדים  הוריו  היו  ששם  הוואנה,  העיראקי  למועדון 
התמוטט אביו במהלך ריקוד ומת.50 על אף הטון האירוני כלפי הטקסיות הזאת 
יותר  הרבה  ויציב  חזק  למוזיקה  המיוחס  המשפחתי  הידע  או  הכוח  כי  ברור 
מהשפעתה המסרסת של התרבות הישראלית; אפילו הבושה שחלחלה לתודעה 
מכאן  ונעלמת.  הבגרות  בשלב  מתפוגגת  הערבית  למוזיקה  בנוגע  המזרחית 
ואילך מופיע רק 'הגעגוע של מי שמעולם לא איבד דבר מהדברים שאהב. גם 
כשנדמה שאבדו כליל ואינם, הם היו שם. נצורים במעמקי תיבת נגינה שקולות 
וחרש  ידיעה,  של  חלום,  של  דק  בהד  בתוכה  נעטפים  אליה,  נאספים  החיים 

שבים ועולים, נלווים כצל לכל האור הגדול מסביב'.51 
ברגע פתאומי של היזכרות המוזיקה הערבית פורצת אל התודעה היומיומית 
של הדמויות וכמו מנתקת את קשריהן להווה המידי ומאפשרת להן לחדש את 
הקשר למולדתן הרוחנית.52 כך למשל בשיר של רוני סומק על אם כלת'ום: 
ְּבַמְרֵּפק   / ְּפָלדָה  ַמְסְמֵרי  ּדְָפקּו  קֹוָלּה  ּוַפִטיֵׁשי   / ְׁשחֹוָרה  ֶעֶרב  ִׂשְמַלת  ָלּה  'הָיְָתה 
הנעוץ  המרפק  תמונת  ְסְטרּוָמה'.53  ְּבכִּכָר   / הַָּקֶפה  ֵּבית  ֻׁשְלָחן  ַעל  ֶׁשהְֻׁשַען 
בשולחן מעצימה את הריגוש שהמאזין שרוי בו בגלל המוזיקה שכנראה אין 
הוא שומע בדרך כלל, ומוזיקה זו נושאת עמה גם את שחור שמלתה של הזמרת 
ואת תמונתה הקיימת בזיכרון. המשך השיר מקשר את האירוע המסעיר הזה 
אם  של  לקולה  האזין  הוא  שגם  הצבאי,  הבסיס  טבח  על  הדובר  של  לזיכרון 
 כלת'ום: 'ִּבַּקְׁשִּתי ִמֶּמּנּו ַּכָּמה ַּתּפּוזִים / ּוְבֵטיּפ הַַּקֶּסטֹות ׁשּוב הְִׁשִחיָרה ִׂשְמָלָתּה. / 
הּוא ָעַצם ּבְֵעינָיו ֶאת ֵאֵדי ֲארּוַחת הַָּצהֳַריִם וְִקֵּלף ַּתּפּוֵחי ֲאָדָמה. / ִמי זֹו ֶׁשָּׁשָרה, 
הִַּמְטָּבח  ֶאת  ִלְׁשּדֹד  יָכְֹלִּתי  ִמִּצּדֹו   / ְּבֹראׁשֹו.  נִעֲנַע  הּוא   / ּכּוְלת'ּום?  אּום  נִִּסיִתי, 
ֻּכּלֹו'. החדירה המפתיעה של הגעגועים שמעוררת שירתה של אם כלת'ום לתוך 
המרחב הצבאי המוכר לעייפה - ושוב, הצלילים נושאים עמם גם את הצבע 
השחור של שמלתה - חדירה זו ממזגת בבת אחת שתי תמונות: ההתוודעות 
האחרונה,  וההתוודעות  הטבח  של  חווייתו  באמצעות  לשירתה  הראשונה 
אופן  בכל  היא  ינקות  גרסת  איננה  זו  מוזיקה  אם  גם  הדובר.  של  העצמאית, 
תשתית חווייתית, והדובר מתרגם למען הקורא את לשונה הערבית. המוזיקה 
שמתעוררת ברעננות עצומה היא מוזיקה שנזכרים בה, שנשמרה בסוד, מוזיקה 

בוסי, פרא, עמ' 61.  50
סלהוב, עמ' 42-41.  51

)אלקלעי,  האוטופיה'  אל  'מעַבר  זאת  כינה  אלקלעי  עמיאל   52
עמ' 266(.

'סמרטוט רקום. שיר על אום כולת'ום', סומק, גן עדן, עמ' 77.  53
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שאיש לא הצליח למחוק מלבו ולהשכיח: 
 אּוַלי ֹלא ָצִריְך ְלַסֵּפר ֶאת זֶה, / ֲאָבל ִאָּמא ֶׁשִּלי ָּבכְָתה ְּכֶׁשְּלֶפַתע ָׁשְמָעה ֶאת / 
 / ִמְצִרית  ַמְלּכָה  ֶׁשִּתַּקח  ֶאל–וָהָאּב  ַעְּבד  ָאדֹון  ַאָּתה  ִמי  ָאז   / 'ְקִליאֹוַּפְטָרה'. 
 / ִאִּמי.  ֶׁשל  הַּזִכְרֹונֹות   / ְּבֵסֶפר  ִלְדָמעֹות  אֹוָתּה  ּוְתַתְרּגֵם  הַהִיְסטֹוְריָה  ִמֵּסֶפר 
וְַאְּת, ְקִליאֹוַּפְטָרה, ׁשֹוֶבֶרת ְלָבבֹות ְּבפֹוֶקר הַּנֹוְסַטְלּגְיָה / ִּבְרחֹוב ָקָטן ְּבָרַמת ּגַן, 
הִַאם ַאְּת זֹוכֶֶרת... ֶאת הַּגְרֹונֹות ֶׁשָחנְַקְּת / ְּבָבֵּתי הַָּקֶפה ֶׁשל ַּבגְַדד וְֶאת הָרּוַח 

ֶׁשהְִּכָתה ַּבְּדָלתֹות / ֶׁשָחְרקּו ִציִרים ַעל ִמְפָּתן ֶּבֶטן ֶׁשהְִסִּתיָרה סֹוד.54

במרחב  מחודשת  התמקמות  מבטאת  הערבי  המוזיקלי  הזיכרון  התעוררות 
היהודי–הערבי, שלא הפסיק להיות מולדת סמויה לדידם של המזרחים. אולם 
חוויית ההיזכרות האקראית והסוחפת במוזיקה הערבית מייצגת אולי יותר מכול 
את הגלותיות של המזרחים, את שפתם הקולקטיבית שהתרבות הישראלית לא 

ידעה לקלוט ולהבין. 
מוזיקה זו אינה מוותרת על ההילה שלה, כפי שהגדיר זאת ולטר בנימין 
עשויה  שהיא  מה  כל  היא  אמנות  יצירת  של  ההילה  הציור.  לאמנות  בקשר 
וכלה  החד–פעמי  החומרי  בקיומה  החל  היווצרותה,  מרגע  כמסורת  להנחיל 
של  הערבית  המוזיקה  החברתי–הפולחני.55  ובתפקידה  ההיסטורית  בעדותה 
עבד אלוהאב המצרי נושאת עמה את מאזיניה חנוקי הגרון בבתי הקפה של 
תיכונית  המזרח  הגאוגרפיה  ברמת–גן.  מאזיניה  את  אליהם  ומצרפת  בגדאד 
הזאת אדישה לחלוטין לגבולות הלאומיים ולניתוק התרבותי המוחלט שניסתה 
התרבות  האזור.  תרבויות  לבין  הישראלית  התרבות  בין  ליצור  ההגמוניה 
השאר  בין  מופיעה  ערב  בארצות  היהודים  של  לעברם  הקשורה  המזרחית 

'סוד', סומק, המתופף, עמ' 28. ב'שיר הקסום' תיאר הרצל חקק   54
את אמו הנזכרת בבעלה המנוח באמצעות שורות משיר אהבה 
של ַפריד. שורות אלו, שמופיעות בערבית ובתרגום לעברית, 
הן מבחינת הבן 'נס' או הוכחה לכך ש'מבעד לפחמים הכבויים 
נותר ניצוץ' )חקק, הזמן, עמ' 58(. הקישור של ההיזכרות בשיר 
הערבי וההיזכרות בבעל האהוב שמלווה את שנות אלמנותה, 
ואכן  ָעצמה;  בעל  אינטימי  היבט  הערבית  למוזיקה  מעניק 
והאבודה  המחוקה  לתרבות  זה  היבט  ייחסו  מזרחים  יוצרים 
שלהם ושל הוריהם. בנוגע לשירים העוסקים בזמרים ערבים 
אשר מופיעים בזיכרון המזרחי, ראו למשל את שירו של עוזר 
'שיר לילה מּוָרד — הפרח שלי', המתאר את הזמרת המצרית־
היהודית שהתאסלמה למען האהבה, אך נשארה בודדה )עוזר, 
עמ' 13(, ואת 'איגרת אהבה לזמרת הלבנונית פירוז' של חקק 

)חקק, כתובת, עמ' 61-59(. 
בנימין, עמ' 176-156.  55
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החיפוש  על  פנון  פרנץ  שכתב  דברים  לה  לייחס  ניתן  המוזיקה.  באמצעות 
הטרום–קולוניאלית.  הלאומית  תרבותם  אחר  אפריקנים  אינטלקטואלים  של 
מן  במרחק  להתייצב  מרצונם  לטענתו  נובעת  זה  חיפוש  של  הלגיטימיות 
התרבות המערבית שבה הם עלולים לשקוע. מאחר שהם חשים בסכנה זו הם 
מתעקשים ליצור קשר מחודש לתמצית הנושנה ביותר של עמם.56 ההיחלצות 
ממגבלות התרבות הישראלית - שאידאולוגיית שלילת הגלות שלה שללה כל 
- מופיעה לדידם של מזרחים  עבר גלותי, במיוחד את העבר היהודי–הערבי 
הגדירה  שוחט  המוזיקלית.  לערביותם  מחודשת  התחברות  של  בצורה  רבים 
זו כלפי המוזיקה הערבית כפרקטיקה של שיבה אל הגלות, שמוצעת  עמדה 

כהיפוך של שיבת ציון.57 
המתוארת   - להתנתקות  יכולתו  את  מגלה  המהגר  למוזיקה  בהאזנה 
באמצעות מטפורת התעופה - את הקלות שבה הוא משתחרר מרחובות רמת–גן 
ועובר לרחובות בגדאד המדומיינים, שאולי כבר אינם קיימים. ההמראה הזאת 
בעת ההאזנה למוזיקה ערבית מופיעה גם בהזדמנויות אחרות. אצל אמירה הס 
היא לובשת צורה של התגלות מיסטית: 'ּוְבַדָּקה ַאַחת נְִדֵמיִתי / נְִרָּפָאה וְכִֻּלי אֹור 
ִּגּון הָעּוד ֶׁשל  / ַּבַּליְָלה הַּגָנּוז הַהּוא ִמּתֹוְך אֶֹפל ַחּיַי / ָעְצָמה ָעַלי ְמאֹד הַָאהֲָבה / וְנ
ֵי ַּבגְַדד וְהִַּכּנֹור / ְּבהְִבהּוֵבי ִּדְמָעִתי ִּפכּו נַַחל / וְהָיְָתה נַהֲַריִם ַסְמַּבְטיֹון אֹור /  ְּבנ
ַעד ֶׁשהִַּצֳּפִרים הַּנֹוֲאקֹות ְּבתֹוכִי ֶאת ְמעּוָפן / ִּכְבכִי הִַּמְתַמֵּׁשְך ְלהֵָרֵפא ֶאל הִַּכּסּוִפים 
/ ָּפְרצּו ּבְֶסֶרנָדָה / ֶאת ְמתֹום ַאהֲָבִתי'.58 כותרת השיר, 'בלילה שִלבי יצא מכלא 
ידי  השתיקות', מבהירה את המעבר החד משתיקה להתעוררות, המועצם על 
כאן  הופכת  ההיזכרות  ה[(.  ו,  ]ישעיה  )'נדמיתי'  נבואית  מחוויה  הלקוח  מונח 
לאופן של התגלות, הבקעה נפשית ממצר הקיום הגלותי. אולם גם ללא רסיסי 
ניתן לראות בהתעוררות המוזיקה  התגלות שתחושת קדושה מתלווה אליהם 
אוטופיה תרבותית–פוליטית. כך למשל אלמוג בהר מתכנן להקים מחורבותיו 
את הכפר הערבי ליפתא, שנמצא בכניסה לירושלים, יחד עם חבריו הפלסטינים 
והבגדאדים: שם 'נקים צ'אחיאנה ]בית תה[ בגדאדי שבמרכזו רמקולים נוסטלגיים 
שישמיעו את צליל זרימת המים בחידקל, ובכל ערב יפקדו את המקום נגנים 
של עּוד וקאנּון וּכַַמנְגָ'ה ונַאי'.59 בשיבה זו אל הגלות הופכת עיראק הממשית 
הסבתא  מסיפורי  שעשויה  דמיונית  למולדת  כלומר  מעלה,  של  לעיראק 
ומהמוזיקה שנהג האב להאזין לה, כמו בסיפורו של יחזקאל רחמים 'העּוד של 

פנון, עמ' 194.  56
שוחט, המצאת המזרחים, עמ' 17.  57

'בלילה שִלבי יצא מכלא השתיקות', הס, עמ' 24.  58
'איכה ישבה בגדד', בהר, עמ' 206.  59
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דוד והדרשה של יונתן'.60 המוזיקה הערבית של פריד אלאטרש, עבד אלוהאב, 
הילדות  כזיכרון  מופיעה  ופירוז  תאופיק  סמירה  כלת'ום,  אם  אלחלים,  עבד 
האינטימי ביותר: האב וחבריו הערבים מקשיבים בעיניים עצומות לנגינתו של 
האב בעּוד. בסיפורו של יחזקאל המורשת המזרחית הופכת עם השנים למקור 
השראה שניתן לחזור אליו בצורה של התעוררות העניין במוזיקה או בצורות 
אחד  מצד  דתיים  לחיים  חזרה  בישראל:  הגלות  מחוויית  הנובעות  אחרות 
וביחס הציונות אליה מצד  והתעניינות אינטלקטואלית בהיסטוריה המזרחית 
ול'סיפורים  אחר. מעל כולם עומד לימוד הנגינה בעוד, ההתמכרות למוזיקה 

שמספרים המיתרים'.61

מוזיקה ובית הכנסת המזרחי

מקומה המרכזי של המוזיקה בחיי המזרחים וזמינותה וחיותה גם כאשר נדמה 
כי היא שייכת לעבר מרוחק שהגישה אליו נחסמה, מוצגים ברומן של הרצל כהן 
'אבני שיש טהור', שדוחה כל נוסטלגייה ביחס לעבר וזר לכל עמדה פוליטית 
רדיקלית בשאלת המזרחים בישראל. זהו סיפור על ביקור משפחה במרוקו, בעיר 
ביקור שמבהיר את הפער  והסבתות,  ובקברי הסבים  והאם  הולדתם של האב 
בין מרוקו כפי שדמיינו אותה מהגריה חמישים שנה לבין מרוקו העכשווית, 
סודות משפחתיים  גם  מעוררת  למרוקו  החזרה  נפש.  ומפח  אכזבה  המעוררת 
ביקורתית  התבוננות  על  מוותר  אינו  זה  רומן  רבות.  שנים  אפלים שהושתקו 
חדה בחברה המרוקנית בישראל ומייחד תשומת לב לחומרנות ולשטחיות של 
ביחסי  או  עניין בקיפוח עדתי  אין כאן  - לפחות בעיני המספר.  הדור השני 
הכוח בין אשכנזים למזרחים, לא בעוני או בפריפריה העדתית. המספר נמשך 
לחזור למרוקו לא בגלל 'מסע השורשים' של הוריו אלא על מנת לבחון מחדש 
את הסיפור המשפחתי המושתק על אודות בת שמחוץ לנישואין אשר השאיר שם 
זה בולטת התוודעות המספר  אביו. על רקע העימות הפנים–משפחתי בעניין 
לתפקידה של המוזיקה בעיצוב החוויה היהודית הקולקטיבית וביצירת הקשר 

ההמשכי היציב בין זמנים שונים וארצות שונות:
בנשמתכם  עושה  מה  ראו  ערבי.  סלסול  למשמע  מתרחב  לבכם  איך  ְראו 
מאוואל אחד קצר. לבכם הלוא משתוקק בהמיה גדולה ונצרב מצליל כינור 
מרוקני או טוניסאי שעון עלי ברך, כינור המכוון מיתריו למכה ולמדינה, 
הוא  ובַקְשתו  אללה,  ַרסּול  נביאו,  מּוחמד  ואת  הכביר  אללה  את  מקלס 

רחמים, עמ' 134-121.  60
שם, עמ' 131.  61
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זוכרים את  לפיסות חדות. אתם  ריאותיכם  חותך את האוויר הממלא את 
שעת ההתערסלות ההיא ברחם אמכם, בזמן שמואזין רב כשרון שלח לה 
זוכרים איך הן הגיעו בלי שהיות  מן הצריח התפתלויות רכות וארוכות? 
היישר לתוכה, התדפקו על דופן רחמה? ואתם, קטנטנים ועירומים ועצומי 
חינם,  שנאת  מכל  חפים  ההם,  והחמים  המלוחים  במים  ָׁשריתם  עיניים, 
פשטתם ידיים ומתחֶתם רגליים וחבטתם ובעטתם בקצב הנכון; הלוא את 
הנגינות ההן אתם אוהבים, את המשוררים ההם אתם אוהבים ואת הזמרים 
ואת המלחינים ואת הנגנים, כולם בני–ערב, מוסלמים אדוקים יותר ופחות. 
הלוא בשל שיריהם אתם מתכנסים סביב כל במה וכיכר, מענגים את הנפש 
במוסיקה, והערביות הזאת... שורה אצלכם בכל מקום ובכל פינה. באבל 
כל  ובבריתה.  בברית  ובחתונה,  בבר–המצווה  ובנשף,  במסיבה  ובתפילה, 
אלה מצוירים בצבעים ערביים ומבושלים בטעמים ערביים, ובצעדי ריקוד 
בגובהי האולם  ונחתם  מן הסלסול המתארך ההולך  והעין תדמע  ערבי... 
הנוצץ, והדרבוקה תתפרץ בתיפוף מסעיר, ואתם תמהרו לרחבה לשלח בה 
לעין  יא  הי,  הי,  הי,  הי,  ְַרַקא,  א–ז ְלֵעין  יַא  הַי  הַי,  הַי,  'הַי,  האיברים,  את 

א–זרקא'.62

המוזיקה הערבית - המובחנת לא באופן טונלי או לשוני אלא באמצעות הסלסול 
והמואל63 - מתוארת לא רק כמוקד ההוויה החברתית של המזרחים, שהכול 
ולערבים– ליהודים  המשותפת  ראשונית  כמהות  גם  אלא  בה,  ומתמצה  כרוך 

מוסלמים אשר נולדו וחיו במקום שבו סלסול המואזין ומקצביו הותירו רושם 
אפילו בחלב האם. התיאור הזה מצביע על המוזיקה בתור מחוללת זהות פרטית 
לָשכחה  ניתן  שלא  כפי  לחלוטין  להדחיקה  ניתן  שלא  כאחת,  וקולקטיבית 

ולהשכיחה. 
לצד הצגת נוכחותה המקיפה של המוזיקה בחיים החברתיים המספר מדגיש 
העבר  של  נוסטלגי  משריד  הופכת  היא  שבהם  הליטורגיים,  שימושיה  את 
לפרקטיקה נפשית שמסוגלת ליצור את העבר מחדש. כפי שהרציונליות של 
החילוניות  כך  במרוקו,  והרוחות  השדים  סיפורי  למשמע  מתערערת  המספר 
התל–אביבית האידאולוגית שלו מושעית כאשר השירה העולה מבתי הכנסיות 
בראש השנה מותירה בו 'ָׂשֶרֶטת של כמיהה גדולה'.64 אפשר להיכבש על ידי 

כהן, עמ' 31-30.  62
פדיה רואה בסלסול האופייני של המוזיקה הערבית את שפת   63
והתעלות  התפילה  למצב  גם  הקשורה  המזרחים,  של  הלב 

הנפש. ראו: פדיה, שפת הלב.
כהן, עמ' 213.  64
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ההבחנה  והרי   - דתית  הזדהות  או  מוצהרת  אמונה  ללא  גם  התפילה  ניגוני 
שזרה  ישראלית,  אשכנזית  המצאה  היא  לחילוניים  דתיים  בין  החד–משמעית 
ניגוני  עם  להזדהות  שאפשר  כפי   - אפריקה65  צפון  יהודי  של  למסורתיות 
התפילה ללא הבנת הטקסט העברי; נדיה, האהובה שהובאה ממרוקו, ושאינה 
לבין  הכנסת  בית  של  המוזיקה  בין  הִקרבה  את  בנקל  מזהה  עברית,  מבינה 
הילדות המפוררים שלה:  זיכרונות  בה  המוזיקה הערבית העממית, שאצורים 
'מנגינות שבאו לה מצריחי מסגדים ומבתי מדרשות של מאמיני אללה ונביאו, 
על  מוסלמית  אם  ויללות  העשוקים,  החיים  מר  על  המקוננת  אמה  ונעימות 
עוללּה המת מנוגנות על מלים עבריות... אף על פי שלא ידעה את פשר המלים, 

היטיבה לחוש את המקום שנשברים בו הלבבות'.66 
הרומן של כהן פונה אל התרבות הליטורגית היהודית כדי למצוא שם את 
הָעצמה המזרחית )המרוקנית(, שבאה לידי ביטוי לא רק במועדונים, בחפלות 
משפחתיות ובישיבה המבוישת של הורים מול מקלטי רדיו ופטפונים ישנים. 
עצמה זו ניכרת גם במקומות שבהם קשה יותר למחוק אותה - בבית הכנסת 
מסורות  שהמשיכו  אפריקניים  הצפון  הפיוטים  היהודיים–הערביים,  ובניגוניו 
נזקקה  שלא  אפריקה,  צפון  יהדות  של  ובמסורתיות  רציף,67  באופן  עתיקות 
להבחנות בין אורתודוקסייה, רפורמה וחילוניות. הליטורגייה המזרחית ובפרט 
הפיוט המזרחי מופיעים, בצד המוזיקה שנוצרה בישראל, בתור מרכיבי הזהות 
זמני,  העיקריים בספרות המזרחית; אמנם אפשר לזנוח מרכיבים אלה באופן 
להתעלם מקיומם, אך גם במצב זה הם עתידים לצוץ בכוח חסר שליטה. 'עוד 
חוזר הניגון בעורקיכם'68 הוא תמצית תולדות הזיכרון המזרחי דרך סיפורה של 

המוזיקה.

בוזגלו.  65
כהן, עמ' 213.  66

סלהוב סיפרה כי אביה נהג להאזין בזמן הנהיגה לקלטת של   67
פייטנים שהם קרובי משפחה מלוב. ראו: סלהוב, עמ' 30.

כהן, עמ' 33. הרמיזה אל שיר הפתיחה של 'כוכבים בחוץ' )'עוד   68
חוזר הניגון שזנחת לשוא' ]אלתרמן, עמ' 7[( אירונית כמובן: 
אלתרמן השתמש בניגון כמטפורה לעולמו הפנימי של האמן 
היחיד על פי התפיסה הרומנטית של האמן, ואילו כהן מדבר 
כממשות  אלא  כמטפורה  לא  המזרחי  הקולקטיבי  הניגון  על 
נפשית של היחיד והציבור, ממשות אשר אין להדחיקה משום 
הדם.  מחזור  כמו  מוחשית  ולהיות  'לחזור'  תמיד  יכולתה 
המוצע  להבדל  אופייניים  המוזיקה  בתפיסת  הללו  הניגודים 
היוקרתי  האלתרמני  בדגם  והשימוש  התרבויות,  שתי  בין 
רק  לא  מכוננת,  משמעות  כבעל  המזרחי  הניגון  את  מסמן 

כפריט פולקלוריסטי.
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מוזיקה כמייצרת זהות

וישירה  ברורה  זיקה  קיימת  כי  להניח  היה  מקובל  האתנו–מוזיקולוגי  במחקר 
בין המוזיקה של קבוצה מסוימת - קהילה לאומית, קהילה אתנית וכדומה - 
זהותה התרבותית, אמונותיה ועמדותיה: המוזיקה משקפת את מאפייני  לבין 
העומק של הזהות הקהילתית, מאפיינים השורדים אפילו בתקופות של תמורות 
פוליטיות וחברתיות. המוזיקה משקפת רבדים קהילתיים מסורתיים, מקוריים 
המפורשים  האידאולוגיים  מהניסוחים  אפילו  יותר  משמעותי  באופן  כביכול, 
של הקהילה. ביטוי אחד מני רבים לתפיסה זו מצוי בקובץ המחקרים בעריכת 
ז'ראר בהג הבוחן את דינמיקת היחסים שבין זהותן של קבוצות אפרו–אמריקניות 

ולטינו–אמריקניות לבין המוזיקה שלהן.69
אולם הגישה הפוסט–מודרנית במחקר האתנו–מוזיקולוגי דחתה את התפיסה 
הזאת והתרחקה ממחקר שעשוי להיראות מהותני. השאלה לדידה איננה באיזו 
היא  כיצד  אלא  וצרכניה,  יצרניה  קהילת  את  משקפת  מסוימת  מוזיקה  מידה 
זהותה התרבותית– ואת  זהותה המוזיקלית  ומכוננת את  מייצרת את הקהילה 

הפוליטית.70 כנגד הגישה המסורתית, שהיא מהותנית וסטטית באופייה, טען 
סטיוארט הול כי זהויות הן עמדות שיח, כלומר דימויים ונרטיבים מקובלים, 
שהסובייקט עשוי לאמץ, ועמדות אלו אינן יכולות להיות דבר מקורי, טבעי, 

סגור וסטטי, אלא הן נתונות להתהוות מתמדת:
מנהלות  הן  היסטורי שעמו  בעבר  אל מקורן  פונות  זהויות  אף שלכאורה 
ההיסטוריה,  במשאבי  שימוש  של  לשאלות  קשורות  הן  למעשה  דיאלוג, 
השפה והתרבות בתהליך של 'התהוות' )becoming( יותר מאשר ב'הוויה' 
)being(: לא 'מי אנחנו' או 'מניין באנו' אלא מה אנו עשויים להיות; כיצד 
יוצגנו וכיצד ייצוג זה משפיע על האופן שבו אנו עשויים לייצג את עצמנו. 
למסורת  מכוונות  שהן  במידה  בה  המסורת  להמצאת  מכוונות  זהויות... 

עצמה.71

או  תכונות  כמכלול  נתפס  שאינו  מרגע  פנים,  רב  גמיש,  הופך  הזהות  מושג 
הזדהויות  של  כתהליך  פעולה,  כמסגרת  אלא  ועל–היסטורית,  קבועה  כמהות 
בעשורים  אמביוולנטיות  תגובות  עורר  זה  מושג  גם  אולם  נזילות.  משתנות, 

האחרונים. 

בהג.  69
פרית, עמ' 109.  70

הול, זהות, עמ' 4.  71
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למאבקן  תורם  זהות  של  המסורתית  התפיסה  ערעור  כי  נטען  אחד  מצד 
השחורות  הזהויות  בריבוי  להכיר  מתאפשר  בכך  כי  מדוכאות,  קבוצות  של 
ובמגוון ההיסטוריות השונות של השחורים, וכן מתאפשר לפרק את הייצוגים 
השליטה  יחסי  את  להנציח  במטרה  הלבנה  התרבות  יצרה  אשר  ההגמוניים 
 בשחורים. אם כן חשוב לדחות את ההתחקות אחר הזהות המקורית–כביכול - 
של  החווייתי  המכלול  רידוד  ואת   - האותנטי  הניסיון  באירוניה  שכונה  מה 
אין הדבר  עוד  כל  זאת  ועל–היסטורי, אך  דגם אחיד  לכדי  קבוצות מדוכאות 

שולל את הצורך של אותן קבוצות להגיע לידי זהות עצמאית מוגדרת. 
מצד אחר התברר כי תפיסה נזילה וגמישה עלולה להיות בעייתית לדידן 
להציג  שמעוניינות   - מגדריות  או  לאומיות  אתניות,   - מיעוט  קבוצות  של 
זכויות  למתן  תביעות  כלומר  זהויות,  פוליטיקת  בסיס  על  פוליטיות  תביעות 
חברתיות המבוססות על הגדרת זהות קבוצתית, למשל מניעת קיפוח או דרישה 
הזהות  מושג  של  הגמישה  התפיסה  כנגד  זו  ברוח  ביקורת  מתקנת.  לאפליה 
השמיעו למשל פמיניסטיות שחורות )בל הוקס( ופוסט–קולוניאליות )גיאטרי 
ספיבק(. הן הבהירו בהקשרים שונים שפוליטיקת זהויות היא הכרח אסטרטגי, 
שבלעדיו לא ניתן לקיים את הקשר בין זהות לבין פעולה פוליטית.72 תפיסת 
הזהות כהטרוגנית ונזילה איננה עולה בקנה אחד עם הניסיון לכונן פוליטיקה 
קבוצות,  בין  ממשיים  ושליטה  כוח  ביחסי  הכרה  על  המושתתת  מתקנת 
על  שהביקורת  מכאן  משותף.  חברתי  ומאבק  סולידריות  ליצור  ושמסוגלת 
הגישה המהותנית איננה יכולה לוותר על מושג הזהות - הלאומית, המעמדית, 
של  ל'סמכותו  תוקף  מקנה  היא  להפך,  אלא   - וכדומה  המגדרית  האתנית, 
הניסיון', כלומר מכירה בכך שהזהות השחורה - או לענייני הזהות המזרחית - 

נוצרה וממשיכה להיווצר בהקשרים היסטוריים שעומדים בצלו של מאבק.73 
עשויה  הזהות  מושג  של  נזילה  לתפיסה  מקובעת  תפיסה  בין  זו  דילמה 
להבהיר גם את תרומת הספרות שכתבו יוצרים ויוצרות מזרחים בישראל. הזהות 
המזרחית היא אמנם רבת גוונים, ויש בה ניגודים ממשיים, הנובעים מן ההקשר 
הגאוגרפי והתרבותי של הקהילות השונות של יהודי המזרח ומן ההיסטוריה 
הייחודית של כל אחת מהן. עם זאת מאחר שהמזרחיות היא תוצר המפגש בין 
מהגרים מארצות האסלאם לבין התרבות הישראלית, היא נקבעת לא רק על 
ידי מאפיינים של מורשת ותכנים שמקורם בארצות המוצא של המהגרים, אלא 
בראש ובראשונה על ידי הדיאלוג בין החברה הישראלית הקולטת לבין החברה 

הוקס, עמ' 20; ספיבק, עמ' 205.  72
הוקס.  73
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הנקלטת.74 אפשר לתאר דיאלוג זה במונחים של תביעות–ציפיות מצד הקולטים 
והיענויות–דחיות75 מצד הנקלטים, ולאלו יש לטעמי צפנים משותפים. מושג 
בכינון  והתרבות  ההיסטוריה, השפה  מכיר במקומן של  מזרחית  זהות  זה של 
הסובייקט וזהותו, וכן בכך שכל ביטוי - אישי וחד–פעמי ככל שיהיה - מיוצר 
וממוקם באמצעות התמודדות עם צורות השיח של התרבות הישראלית גם אם 

מדובר בדחייתן הביקורתית.
לא  בישראל  שנוצרה  המזרחית  בזהות  במאמר  דנתי  זה  תאורטי  בהקשר 
אישיות  עמדות  כבמגוון  אלא  ואחדותית,  מוגדרת  יציבה,  קשיחה,  כבזהות 
הערבית,  במוזיקה  עיסוק  באמצעות  השאר  בין  נוצרה  זו  זהות  וקהילתיות. 
הן  ערב,  יהודי ארצות  הן שימור מאפייניהם התרבותיים של  בו  עיסוק שיש 
מדיאלוג  כחלק  וזאת  בישראל,  המזרחים  זהות  של  מחודשת  להגדרה  ניסיון 
בין המזרחים לבין המערכת התרבותית ההגמונית שלתוכה היגרו, ושבה צמח 

הדור השני. 
לאחר  הזיכרון  חזרת  את  רק  לא  מסמן  הערבית  המוזיקה  בייצוג  הדיון 
- ואת הניסיון  - כלפי מזרחים ואשכנזים גם יחד  תקופה של מחיקון ציוני 
לארגן מחדש זיכרון זה מתוך מודעות חריפה לחלקיותו וחוסר רציפותו; הוא 
מסמן גם את הזיקה הבין–דורית של בני הדור השני. עמדת המרד של בני הדור 
השני בהוריהם הוחלפה בעשור האחרון של המאה העשרים בעמדה מנוגדת 
שלהם  הערבית  המוזיקה  ועם  בכלל  ההורים  דור  עם  רדיקלית  הזדהות  של 
זו היו בני הדור השני מוכנים אף לוותר על  בפרט. לשם הזדהות בין–דורית 
סממני ההשתייכות לתרבות הישראלית ובכך להמחיש את מחויבותם החדשה 
לזיכרונם התרבותי של בני הדור הראשון, שעמד בפני שנים של התכחשות, 
מחיקה והשכחה. ספרות הדור השני נכתבת רובה ככולה מתוך ניסיונם המונחל 
הערבית  שהשפה  כפי  נחלתם  הייתה  הערבית  שהמוזיקה  מי  הוריהם,  של 
העכשווית,  המבט  מנקודת  לא  כותב  השני  הדור  האינטימית.  לשונם  הייתה 
הישראלית הממלכתית, אלא  החינוך  מי שגדלו במערכת  הא–היסטורית, של 
מבט  כנקודת  אותה  מכוננים  והם  ולהוריהם.  להם  המבט המשותפת  מנקודת 

מוצפי־האלר, עמ' 587-586.  74
לואי  של  האינטרפלציה  מושג  עומד  אלו  דברים  ברקע   75 
אלתוסר — הפנייה האנונימית אל הסובייקט על מנת שישתייך 
לסדר החברתי־התרבותי ויגדיר עצמו בעזרת השתייכות זו. 
אולם אלתוסר עמד על הפנייה החד־כיוונית, אל הסובייקט, 
של  האפשריות  התגובות  מרחב  את  בחשבון  הביא  ולא 
מוחלטת.  לדחייה  מוחלטת  מהיענות  נעות  אשר  הסובייקט, 

ראו: אלתוסר, עמ' 60-51.
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חתרנית ומתריסה הרבה יותר ממה שהיו הוריהם מוכנים להציע בקולם שלהם. 
העניין העקרוני, הסמלי, במוזיקה הערבית הוא חלק ממאמץ לדמיין בדיעבד 
את נקודת מבטם של המזרחים כמהגרים, גולים, שמסרבים לשתף פעולה עם 
הִתרבּות הציוני. תופעה תרבותית ונפשית זו היא מאפיין מרכזי ביצירת הזהות 

המזרחית של סופרי הדור השני.
מזרחית  זהות  של  לגיבושה  תרם  הערבית  במוזיקה  הספרותי  העיסוק 
המתמקמת באזור הביניים היהודי–הערבי. זהו ניסיון לכתוב את הזהות היהודית–
הערבית מתוך מציאת מרחב תרבותי שבו הדיבור על המוזיקה הערבית הוא 
דיבור על העצמי המזרחי. הדבר ייתכן מרגע שהזהות המזרחית מחייבת את 
המרכיב הערבי שבתוכה, ובה במידה מתנערת מאופייה הדכאני של התרבות 
הישראלית ומחלחולה כמנגנון הָׂשָחה76 לתודעת מהגרי הדור הראשון - אלה 
נדרשו לוותר על ערביותם ועל זיקתם לערביי האזור ולתרבותם. בכך מבקשת 
הישראלית  לזהות  כחלופה  היהודית–הערבית  הזהות  את  להציע  זו  ספרות 

הלאומית המאחדת.

פוקו, עמ' 27-15.  76
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קיצורים ביבליוגרפיים
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