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 תודות
שהנחו את כתיבת התזה שלי , מוטי רגב' אבקסיס ולפרופ-ר נינה פינטו"מסורה לדהעמוקה תודתי 

מגיעה . ת והפניות שהרחיבו את אופקיי והאירו את מסעי המפרךתובנות חיוניו, עם הרבה סבלנות

ר "וגם לד, האוזר על הנחיית הסמינר לגיבוש התזה ועקרונות כתיבתה-ר תמי עמיאל"תודה לד

ר "תודתי מסורה גם לד. עימה גיבשתי את הגרסה הסמינריונית אודות קפה גיברלטר, סימונה וסרמן

לכל  ואני מבקש להודות, עת האישור לעבודה הנוכחיתדפנה הירש על הנחיותיה בעת הגשת הצ

מכולם הפקתי תובנות שאפשרו , המנחים שלי לאורך הלימודים הממושכים באוניברסיטה הפתוחה

של מיכל שכטר ספק עם התזה הייתה מספיק מדויקת  ללא העריכה. האתגר הנוכחילי להתמודד עם 

הראשונה בינינו שגילתה , י אירנהלבת זוג את ההשראה ללימודים ולהתמדה בהם אני חב. ונגישה

, ותודה על העידוד לאורך כל הדרך לעמית. מורה נבוכים, ולידידי רוני פיסקר, את קפה גיברלטר

 .יונתן ותמרה, רום, שליו, נעמה, עידן, נטע, אורנה, דניאל
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 תקציר
סוגיה  -בייחוד בשדות התרבות והחברה  -עבודה זו עוסקת בתנופת הפעילות הפריפריאלית בישראל 

. םיחומקת מניסוחים כוללניה תרבותית משתנה ונזילה-מדובר במציאות רב. שתמיד ריתקה אותי

 ביםהמעצהמשפיעים וזרמי העומק הבנת אלא ב, לא מדובר רק בקושי בעצם הייצוג של אותו פסיפס

בכל לות על רקע התמורות המהירות שח, זאת. של הישראליותאותן פנים מרובות ומשתנות את 

 - בזהותי שליגם אלא במידה רבה , בזהויות של אחרים מחקר זה לא עוסק. תחומי החיים במדינה

 .הנתפסת כמי שמצויה מחוץ למעגל הזהות הנבדק בעבודה זו, האישית והמשפחתית

להלן )קפה גיברלטר בוחן את תרבותית פריפריאלית בחרתי כמקרה תנופה על מנת לבחון אותה 

מיזם אינטרנטי וציבורי שהציב עצמו כסוכן פעיל בעיצוב מחדש של המפה התרבותית , (הקפה

ניסה לרתום  הקפה, כנציג של הפריפריה הישראלית. עם דגש מזרחי פוליפוני מופגן, בישראל

פלסטינים  ,חרדים ,אתיופים, רוסים)ת שבמרחב הלאומי תרבויו-לפרויקט שלו את יתר המיקרו

על מנת לאתגר את האליטות המסורתיות ולשנות את יחסי הכוח בין ההגמוניה , (ישראליים

הובל בעיקר בידי הדור  נבחןהקנון האלטרנטיבי ה. האשכנזית ליתר השחקנים שבשדה התרבותי

 .השלישי להגירה מהמזרח הלבנטיני

עומד בסימן היחסים בין קבוצות  הקפההנוכחית היא שהבסיס לכינונו של  הנחת היסוד בעבודה

על רקע יחסי הכוח בין שפות ותרבויות המקור והפערים , בלתי שוויוניות בשדה התרבות בישראל

. השוררים בה -במידה רבה על בסיס טריטוריאלי  -האתניים והדתיים , החברתיים, הכלכליים

בהקשר של סוגיות , קד במוזיקה ובתרבות כגורמים בוני זהותשדה המחקר מתמ, מטבע הדברים

הסתייעתי , על מנת לחזק את הבדיקה האמפירית. הגירה וזיכרון, קשורות הדדית וחיוניות כשפה

 הקפה תופעה משלימה לאופציה התרבותית של נביאיםבהיבטים תרבותיים מהסדרה האינטרנטית 

 .ככלי לקידום סדר יום מזרחי פריפריאלי אלטרנטיבי כקהילה מקוונת מכוונת לגיוס פעילים גם -

קידם ומה הן האסטרטגיות  הקפהשאלנו מה הם התכנים ש, על מנת לגלות את הקנון המוצא

שעוצבה עוד בטרם  ישראליות - בישראליותהתחוללו ש שינוייםאת ה לעצבשהאתר נקט על מנת 

וויי רוב אזרחי אלבטא נכון יותר את מאמורים  ,ניטי האתרברלדעת ק, אלהשינויים  .קום המדינה

 .במחקר כאופציה לבנטינית נבקש להציגאותה , תיכונית-בדרך לגיבוש זהות מזרח - ישראל

רוח האובייקט הנחקר ואופיו של השדה הניע אותי להתמקד במגוון פרספקטיבות איכותניות כמו 

ד גישות כמו מרקסיזם לצ, פמיניזם ומגדר, לימודי תרבות, סטרוקטורליסטיות-גישות פוסט

, קוו-מתודולוגי גויס על מנת להציג את הנקודות המאתגרות סטטוס' אותו מונטאז. ופסיכואנליזה

החולשות ואף הסכנות שבפרספקטיבה המוצעת מטעם הוגי האתר , ובמקביל לשקף את הסתירות

אופן חלקי אני יוצא גם מההנחה שאת המציאות האובייקטיבית בעולם ניתן ללכוד ב. ומפעיליו

 .ולכן זהו מבט פרשני אמביוולנטי מובהק, ביותר
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 מבוא

 ושא המחקרנ
 הגיאוגרפית העובדה את ישנו לא עצמי לשכנוע וניסיונות קולקטיבית הדחקה, תרבותי דיכוי של עשורים שישה"

 ועל. תיתתרבו מבחינה גם אלא גיאוגרפית מבחינה רק לא, האמת למען. מאירופה חלק אינה ישראל - הפשוטה
 אולי, מהגרים מדינת היא ישראל. ערבית אומה איננו גם כי ברור התיכון המזרח של בלבו נטועים שאנו אף

 מבחינה בכך ההכרה אי זאת ומבחינה. הוץ ין'יוג זאת שניסח כפי, אימיגראניאדה - בעולם ביותר המובהקת
 חלק שזה כנראה אך. יקר זמן של פסדוה פספוס הן, הקהל מבחינת והן ומבצעים יוצרים מצד הן, תרבותית

 מהגרים כמדינת. סופו מגיע גם דבר של שבסופו( המילה של הקלאסי במובן ולא) קולוניאלי מפרויקט נפרד בלתי
, רינג עידן" )לא פעם אף מאשר מאוחר עדיף. פנים ורבת מגוונת תרבות ולצרוך לייצר מאיתנו מתאימים אין

 (.14.8.11, גיברלטר קפה, "נולידי הכוח את להחזיר הזמן הגיע"

לאחר פעילות ענפה , (http://cafe-gibraltar.com)האתר קפה גיברלטר  נסגר 1100בחודש ספטמבר 

, רבע רדיו ושליש טרמינל מוזיקלי, חצי מגזין, חצי בלוג"שתואר כ, האתר. שנמשכה חמש שנים

תרבות , כולנו לטקסטיםלחשוף את , בעזרת ארסנל כותבים מגוון ומלומד, (ומצליח)מנסה ה

 ידי-על 1101-הוקם ב - 1"לבדרך כל םשהמאזין הממוצע לא נחשף אליה ,ומוזיקה ממקומות אחרים

תרבות פריפריאלית "התמקד בשבתחילת דרכו , הקפה .2געידן רינו שירה אוחיון, אופיר טובול

אנר 'ובז( אז'ית וגלטינ, אפריקאית, בלקנית, ערבית) מוזיקת עולםקרי ב, 3"בהקשר מקומי ועולמי

ופייטנים  תיכוני-פופ ים -המזרחי 

הרחיב בהדרגה את  - מהמגרב

נדה בעלת האוריינטציה 'האג

חברתית שלו עם מדורים על ה

-אמנות, קולנוע, ספרות, שירה

מדור ) "ארץ עיר"מסורת ו, עיצוב

, במלים אחרות. (אישי לאורחים

מובהק  עם דגש מזרחי, ישראלבהתרבותית בעיצוב מחדש של המפה  פעיל סוכןהציג עצמו כ האתר

" ישראליות"הגדרת ההבלתי שגרתי של  הייהפלקט המצורף ממחיש היטב את אופ .ומגוון

 . אתרמשתקפת בה

חברתית ופוליטית  שבמהלכן פנו מפעיליו ומשתתפיו הרבים לפעילות)כשנתיים לאחר סגירת האתר 

 היורשת)שבועית בתחנה החדשה כאן תרבות  תוכניתנשמעים שוב ב הקפה צלילי ,(במסגרות שונות

 ,המקורי הקפהמייסד בהגשת העורך ו, מטעם תאגיד השידור החדש( של רשות השידור 'של רשת א

נתייחס גם , 1100-1101למרות שהמחקר הנוכחי מתמקד בעשיית האתר בין השנים . אופיר טובול

                                                      
1
בפוסט פרידה  .כמה אלפי כניסות ליום קפההעריך שברגעי השיא היו לש ,(,Saloona 11.0.01) סלונהגילי גרשוני באתר  

ים עוקב 9,566, פוסטים 639, כותבים 136: פעילותהניתן סיכום חלקי של חמש שנות ( 11.8.00), "תודה)" הקפהמטעם 
 .כניסות 1,119,461-בפייסבוק ו

2
, אדם רוטברד, נירית בן ארי, נדב הבר, בין המצטרפים הראשונים נמנו אלמוג בהר (11.4.00, הקפה )לפי אופיר טובול  

זהר , לייזר פלס, הגר שיזף, חן אלמליח, לאחר מכן הצטרפו גל כדן. דיל-מיכל פופולבסקי ומרב ליבנה, עמיחי חסון

-http://cafe: את רשימת חברי המערכת ראו בלינק. טובול איתםעדי קיסר ו, רועי חסן, נוי עמוס, אלמקייס

gibraltar.com/desk. 
3

  (.נספחים ראו) עקרונות האתרמתוך  
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דגשים המתגבשים החל ממאי תוך בחינת הנסיבות והה, לתחילת ההופעה הרדיופונית המחודשת

1102.4  

 מקורי, רחבחדשני עולם תוכן  בעלת, למחקר עקב היותו פלטפורמה ייחודית כנושא קפהבחרתי ב

התרבות  כמקרה מייצג של הפעילויות הרבות והשונות לקידומה שלזו המשמש בעבודה , ומגובש

אך גם , דה המוזיקהבמרכז העשייה התרבותית הזו עמ .מתחילת המילניום הנוכחי המזרחית

שקיבלה נראות בולטת עשייה , המקומי זהותי-שיח הפוליטיבכלל השירה וה, ספרותה, קולנועה

בייחוד בעשור , ברשתות החברתיותבכל אמצעי התקשורת ובעיקר בשני העשורים האחרונים 

  .1102-1112השנים  -" זמן התרחשות"כינתה ( 1101:4)חביבה פדיה תרבות היהדות והחוקרת ש

 מתגוששותבו , במסגרת המאבק שמתנהל בשדה התרבות המקומי הקפהאת הדהוד כאן בחנו 

המתמשך של גיבוש ההעיצוב ועצם , סביב הייצוג ,תפיסות עולם ואינטרסים בהיקף הרחב ביותר

(. 02' עמ, שם, פדיה" )על מנת לתרום גם לארגון מחדש של המרחב הישראלי", הזהות הלאומית

, יוצר, זמנית מפיץ-בוהיה הקפה בו , בשדה התרבותי שחקן בולט וסוכן שינויאת האתר כ הצבנו

המובל בעיקר בידי הדור השלישי של יהודי ארצות , מבקר ומפיק של מוצרים אלטרנטיביים, פרשן

וסדר יום תרבותי פריפריאלי  פופולריתתוך שילוב מוזיקה , פנה בעיקר לקהל צעיר הקפה .האסלאם

אנחנו לא שואפים להיות "תוך הבהרה ש, 5כדברי העורך אופיר טובול "לבןא ל"בהכללה  - מוצהר

 ".שבחברה הישראלית 'האחרים'אלא אתר פתוח לכל  -אתר נישה של אליטה מזרחית 

תוך , פוליטי בישראל-ציבורי-לשינוי האקלים התרבותי הקפהפרויקט  בתרומתהמחקר יתמקד 

של והמתוקשרות  יהיוהעשייה הפור 6ביטוןת הקמת ועד נו לביןהדיאכרוני ביהדגשת הקשר 

במרחב בשיח הזהויות  7הפריפריאליותהעשייה כלל לצד תנופת  -בתקופה זו  החדשה המזרחיות

 בשדה התרבות המקומישמתנהל למאבק  8עכשוויבוחן מקרה כ הקפהנחקור את פעילות  .הלאומי

מגוון מאבק זה נוגע לעצם , כאמור(. Bourdieu ,0482 ,0481 ,0442) על בסיס גישתו של פייר בורדייה

 בין על הבכורה עימותהמיזם האינטרנטי הנחקר הנו חלק מה. "להיות ישראלי"המושג של  ההגדרות

המתמערבת  מאבק בין התרבותה -וליתר דיוק . למזרח בתוך החברה הישראליתאו  מערבל הזיקה

, (ביטוייה הגלויים והסמויים כאחתעל ) הלשון והתרבות של יהודי הלבנט, האשכנזית לבין המורשת

קידם ומקדם  הקפהכיצד הראינו . או הלבנטיני/תיכוני ו-כישראליות עם דגש יםהגדרנו אותה 

                                                      
4
: 1102במאי  00-אפשר להקשיב לתוכניות החדשות באתר המקורי שנפתח מחדש כמה שבועות לפני חידוש השידורים ב 

http://cafe-gibraltar.com. 
5
 .(אותה שיחהמהן , ללא ציון מקור אחר, כל הציטוטים שלו) 00.2.09-ך בריאיון שקיימתי עימו בכ 
6
בראשות , הגישה הוועדה הציבורית המייעצת להעמקת הזהות של קהילות המזרח וספרד במערכת החינוך 1101ביולי  

כולל , עמודים 211המתפרש על , ח"הדו. י בנטאת המלצותיה לשר החינוך נפתל, המשורר חתן פרס ישראל ארז ביטון
מבלי . קולנוע ומוזיקה, שירה, ספרות, זהות, מסורת, המלצות רבות לתוכניות הלימודים בתחומים כהיסטוריה
רתימת הסוגיה המזרחית לפרויקט )יוזמת שר החינוך  להתעמק בחישובים הפוליטיים השקופים למדי שמאחורי

תרבותית -חברתית-ין ספק שמאחורי הגורמים להקמת הוועדה עומדת עשייה פוליטיתא, (התנחלותי-דתי-הלאומני
ושמאז תחילת המילניום הנוכחי הפכה למסה קריטית , (ראו להלן שדה המחקר)מזרחית הנמשכת זה עשורים 

מבפנים על מבט : וקרקסון' גדג, מורנו: ראו בעניין זה. ישראלי-שמעסיקה ללא הרף את הזרם המרכזי של השיח היהודי

 .https://www.haaretz.co.il/literature/study/.premium-1.3014965- ח ועדת ביטון"דו
7
" הדור הבא: אכלו לי שתו לי", "האליטות החדשות", "זגורי אימפריה", "ערסים ופרחות"סדרות טלוויזיוניות כ 

בנוסף לפריצת ערס פואטיקה בשדה השירה ושלל יצירות , כנקודות ציון בולטות, "נביאים"והסדרה האינטרנטית 
 .קולנוע והגות, ספרות

8
 .אם לא צוין אחרת, כל ההדגשות שלי 

https://www.haaretz.co.il/literature/study/.premium-1.3014965
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חדשות , בחברה הישראלית תרבויותה-יתת המושך אחריו את שארכקטר  ואף שימש, זאתהגדרה 

 .זהותי הלאומי-לשינוי התמהיל התרבותיבמאבק  ,כישנות

של המונח פריפריאליות ומדרבן ( reclaiming)מנכס מחדש  בתור גורם הקפהאת גנו הצ, בהתאם לכך

על ידי בנייה  ,זאת. פלסטיניתאף ו אתיופית ,רוסיתאך גם  -בעיקר  מזרחית יהודית -ישראל נוסח 

תרבותיות -רב, פנים-רבתבזמן -ובו - ייחודית ואלטרנטיבית, ניתודה ריבנ'אגבאמצעים מגוונים של 

, רעיונות פוליטיים זולגים"בו  ובר בסדר יוםמד. ת הגואהגלובלילפריפריאליות ה נית פתוחהפוליפוו

מהשיח הציבורי לאקדמי  -חדש  לה ושדות שיח ומבססים מרחב הופעהזורמים בין זירות פעו

משדה האמנות לשדה החברתי ולשדה התקשורת , מהשיח האקדמי לתרבות ולהיפך, ולהיפך

נפגשות גישות  ובצומת ב .9ואן שטאנג'כפי שתיארה החוקרת סיון מזל רג, "והפוליטיקה וכן הלאה

נדמה לי שעצם אי התמוססות , מגוונות תרבותיות-פסיכולוגיות ואתניות, חברתיות, אידיאולוגיות

 ,(ים ארצייםאקונומי-סוציועל רקע מהלכים )חברתית -מתוך ראייה ופעילות כלל" העדתית"הסוגיה 

לצד רשימת ". הפרטים הקטנים"מה שבאופן מוטעה מכנים את  מדוקדקת בצורה מחייבת לבחון

קפה מית פרטנית למדי של הפרויקט האינטרנטי המשפיע ששמו אמלאי מקיפה וסקירה פנור

את המטרות המוצהרות של שעשויות לסתור נקודות מורכבות ואמביוולנטיות גם אציין , גיברלטר

 . הקפה

מרד נגד "כ, חוקר הפולקלור עמוס נוי, חד מהוגיו המרכזייםהגדיר אותו אקפה במאמר אשכבה ל

המשורר מתי . (1101:02 ,פדיה" )אי של גיבוי היסטורי"עוד  קפהלכן אפשר לראות ב, 10"ההשכחה

הציג , "אנא מן אלמגרב"בקובץ המחקרים הראשון אודות יצירתו של המשורר ארז ביטון  ,שמואלוף

(. 1119:119" )לץ מהתרוקנות ההון הסימבולי המזרחידרך להיח"את מאבק המזרחיות החדשה כ

כור "יצרן תרבות משוחרר מאף מתווך ו, בו זמנית כסוכן, ייעד עצמו לקהל פריפריאלי הקפהאם 

. האתר מהו אותו קנון תרבותי אלטרנטיבי שהפיץלבחון המחקר הנוכחי מבקש  - 11"ההיתוך האחיד

להתמרת המצב המשתנה באינטנסיביות בשני  הקפהשנקט  החדשות מה היו האסטרטגיות נחקור

התאפיין הוא  ,בניגוד למאבק המזרחי מסוף המילניום הקודםשונראה , העשורים האחרונים בשדה

פריפריאלית לקהל /שלא דרך מוסדות קיימים ומבלי להתכוון לתווך תרבות מזרחיתבפעילות 

. 12מצה בתקשורת ההמוניםטרם נחקר ואף לא זכה לדיון מ הקפה, ככל הידוע. מערבי/אשכנזי

פוליטי החדש שסללו -תרבותיההיא סגירת האתר והנתיב , סוגיה מהותית מתבקשת שתידון במחקר

 .ות שצבר האתרפופולריהפעיליו המרכזיים בעקבות 

ברשת ובאירועים  הקפהלהעריך טוב יותר את ההקשר של העשייה הפוליפונית של על מנת 

יש להעמידו , (פומביים שיח-ורבי מוזיקליים מופעים, שירה ערבי) אנשי האתריזמו הפומביים ש

ואף  "רוסי"האתיופי וה, שבהם פועל ונוכח השיח המזרחי במסגרת מכלול של תנאי נראות עכשוויים

, עצמאים בלוגים, יוטיוב, פייסבוקכמו חדשים התקשורת הערוצי דהיינו כל , ישראלי-הפלסטיני

                                                      
9
 .אתר שהוא כשלעצמו מהווה חלק מאותו מהלך כולל, 14.1.01, "העוקץ" 
10
המקרה של התרבות המזרחית : אפליה בהקצאת משאבי תרבות בישראל -אי שוויון  ביורוקרטיה של"ראו בנידון  

 (.19.1.09 הקפה, 1100אפריל העוקץ )מטעם הקואליציה ליבי במזרח , "1114בשנת 
11
אנחנו מכירים בכך שהשיח התרבותי ההגמוני פועל כל העת כדי להשתיק את ריבוי הקולות בחברה הישראלית " 

 (.שם, ראו נספחים" )וברצוננו להתנגד מעשית יומיומית למגמה הזאת, ידלטובת כור היתוך אח
12
כך השפיע קפה גיברלטר על ", אפשר לציין ריאיון מסכם של איתי שטרן עם אופיר טובול, בין היוצאים מן הכלל 

דש של עיצוב מח"נטלו חלק בהקפה טובול ומערכת , לדעתו של הכתב. 21.4.00, עיתון הארץ, "התרבות הישראלית
 ".ישראלית-מזרחית-המפה התרבותית
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מחקרים אודות בסיס על . ריאליטי ותוכניות אינטרנטיות סדרות, קהילתיות טלוויזיה תוכניות

, הקפהנבחן פוסטים מייצגים של , תרבותי של ישראל-השינויים שחלו בשדה התרבות ובאופייה הרב

רשמים מאירועים מרכזיים שהפיק כן ו, כתבות ופרסומים רלוונטיים אודות תהודת האתר בארץ

על מנת להרחיב את הבדיקה האמפירית נצרף  .וראיונות עם כמה מעורכיו ומשתתפיבצד , האתר

את  גם במסגרת זו נבחן .13נביאיםאודות הסדרה האינטרנטית  ממוקדת תרבותית למחקר פרשנות

של מהגרי ( ויש המזהים עצמם כדור רביעי)בעיני הדור השלישי  14"אליטות חדשות"משמעות המושג 

 .םאארצות האסל

 מסגרת תיאורטית
 לתת המבקש ומתן משא של מורכב תהליך הוא, המיעוט של מפרספקטיבה, נותשו של החברתי הביטוי"

 (144492, באבא הומי" )היסטורי שינוי של ברגעים הצומחת התרבותית להיברידיות גושפנקה

ואפשר לשער של )של מפעיליו נון נקט לגיבוש ולהעצמת הק הקפהמחקר זה יתמקד באסטרטגיות ש

 ,מאפיינים ייחודיים של זמן ומקוםסביב  אנטי הגמונילהיות ששאף  קנון ,(חלק נכבד מגולשיו

למרות שהעבודה , לכן. זציה הנוכחיגלובליהעידן על רקע  - הגירה ותרבות, זהות, ומונחים כשפה

סטוארט , (להלן בורדייה, Pierre Bourdieu)גישתם הסוציולוגית של פייר בורדייה ל תידרש בעיקר

גם  תפנההיא , (להלן באומן, Zygmunt Bauman)וזיגמונט באומן ( להלן הול, Stuart Hall)הול 

פולנקו -והקטור דיאס( להלן דה סרטו, Michel de Certeau)מישל דה סרטו כ יםאנתרופולוגל

(Hector Diaz-Polanco ,פולנקו-להלן דיאס) , של הומי באבא  תובנותיותוך שילוב(Homi Bhabha ,

חביבה פדיה  על נסתמךלימודי תרבות במסגרת , כן-כמו. מרכזי קולוניאלי-הוגה פוסט (להלן באבא

 עבודתהועל  ,סביב המושג לבנטיניות 15קלין כהנוב'זעל , במחקריה אודות המוזיקה והפיוט מהמזרח

חוקרת תרבות מאוניברסיטת פוטסדם , (להלן נוקה, Alexandra Nocke)של אלכסנדרה נוקה 

בנושאי  מתבקשות נוסיף תובנות. (Mediterranean) תבחקר הזהות הים תיכוני שעסקה ,בגרמניה

 Rebeca y Leon)גישתם הפסיכואנליטית של רבקה וליאון גרינברג תוך הפניות ל ,שפה וזהות, הגירה

Grinberg), ואף ערכו חלק ממחקרם )די ארגנטינה שעבדו שנים רבות בספרד יזוג מטפלים יל

, סיכואנליטיקאית ופסיכותרפיסטית אוסטריתפ, קרובים להגותה של מלאני קלייןה ,(בישראל

את גם היא  מאפיינתשפמיניסטית הרוח ה. ממפתחי תיאוריית יחסי סובייקט והטיפול במשחק

הביאה אותנו לבחון  ,(נביאים מסריה שלאת וכן ) כתבי כהנובבין היתר בהשפעת  ,הקפהפעילות 

  .וםחברה ולא, המחקר גם את יחסי הכוח הקיימים בין מגדרלאורך 

                                                      
13
מבוססת על מונולוגים קצרים , "חדש מזרחישמאל "ב -אלעד בן אלול ויוסי בראומן  -פי יוצריה -העוסקת על, הסדרה 

בעשרת הקטעים מופיעים . 01.1.00-הוצג ברשת ב נביאיםהפרק הראשון של  . של פעילות ופעילים חברתיים מזרחיים
ברק , נעמה קטיעי, עמוס-כרמן אלמקיים, אבי מוטהדה, אור סיונוב, יהודה אלוש, ישראל דדון, ן אלמליחח(: כרונולוגית)

 .הקפהכמו לרוב מפעילי  , השכלה אקדמית" הנביאים"חשוב לשים לב שלכל . איתמר טובי ונילי אהרון, כהן
14
למה הגיעו כל כך מעטים  -יטה ארוכה הדרך לאל: "פרסם לאחרונה פרויקט מיוחד Ynetאין זה מקרה גם שאתר  

אקדמיה , משפט, כלכלה, פוליטיקה, תוך ציון נתונים מאירי עיניים מתחומי ביטחון, "מזרחיים למוקדי הכוח בישראל
 ".נפקד האולטימטיבי-הפער העדתי הוא הנוכח"תוך ציון ש, (11.9.01, ו"ערב פסח תשע)ספורט ותקשורת , ותרבות

15
 -עם שורשים עיראקים ותוניסאים  -מבקרת ספרות ומסאית ישראלית ילידת קהיר , סופרת, (0402-0424)כהנוב  

היא ! 1109רק בשנת ( מאנגלית)תורגם לעברית , (0400" )סולם יעקב", הרומן היחיד שהיא כתבה. 0409-הגיעה לישראל ב
בהן עסקה , (מאמרים שמאוחר יותר הוציא לאור בכמה אוספים של קבצי, "קשת"במיוחד בירחון )כתבה מסות רבות 

תרבותית -היא פיתחה תפיסת עולם רב. הישראלי" כור ההיתוך"תוך קריאת תיגר על , בעקביות בקשר בין מזרח למערב
 .והרבתה לכתוב נגד היחס המתנשא של המערב כלפי המזרח, ופמיניסטית לוחמת
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על פי נסכם  אותן, ברצוני לעמוד על כמה סוגיות מחקריות ותיאורטיות, בטרם נעבור לחלק הפרשני

תרבותיות -רב. ג; חתרנות של יומיום. ב; המאבק נגד האליטות הישנות. א: הנושאים הבאים

ופציה א. ז; שפות מחוקות. ו; תיכוניות-לבנטיניות וים. ה; תרבות וזהות. ד; ופוליטיקה של זהויות

 .שלישית ומרחב שלישי

                                              *** 

בין דרכם בולט הדמיון סוגיה מחקרית שיש להבהיר היא ה :המאבק נגד האליטות הישנות

: תיאורטית ופרקטית כאחת, הבריטי סטוארט הולו הצרפתי והפוליטית של פייר בורדייה האקדמית

של  מיסטיפיקציה-דה לעשותנבע מרצונם  -סוציולוגיה  -מדעי החברה בההתמקדות , אצל שניהם

חומרית  בעלותהמקנות , המקובלותבאמצעות חשיפת הפרקטיקות החברתיות  "הגבוהה"התרבות 

או " הנצחי"אופיין אודות נורמות אותן פירוק לצורך . על אותו הון תרבותי מיוחס רוחניתו

מחקר אמפירי אודות  עריכתהם נדרשו ל, נונייםהקים מים התרבותישל האמנות והטע" הטהור"

שליטה , חשיפת האינטרסים של כוחבורדייה והול עסקו ב ,לכך-אי .שדה הפעילות והיצירה בתחום

בשדות  (כולל השימוש בשפה ואף בשפת גוף)האסתטיות  ההעדפותמאחורי עומדים ש 16והיבדלות

, 17מודרניים-יסו לסווג את שניהם כפוסטיש מי שנ. ובכלל בארצותיהן החברתיים והתרבותיים

העולם "ניסו להבין את  בסך הכול הם, למרות שהם עצמם הסתייגו מכך בטענה שבדרך זו או אחרת

האדם "בהוויותיו ותובנותיו של התמקדות  תוך, (מטרופוליןשב השן ימחוץ למגדל) "האמיתי

סוגיות רלוונטיות לסדר  - רמגדו מעמד א, אתניות, שימת דגש למבט תלוי קבוצת גיל דרך, "הפשוט

 .נביאיםו הקפההיום של 

 גרמשיאנטוניו , מאסכולת פרנקפורטהול שאב את השראתו , כחוקרי תרבות ביקורתייםמסלולם ב

(Antonio Gramsci),  בארת רולאן(Roland Barthes),  סטרוס-לויקלוד (Claude Levy-Strauss) מישל ו

 Raymond) ריימונד ארון, (Max Weber) רובמקס ורדייה ניזון מבכאשר  ,(Michel Foucault) פוקו

Aron) , מרקסקרל (Karl Marx), 18פונטי-מרלומוריס פוקו ו מישל  (Maurice Merleau-Ponty) , כמו

האמנות , שראה את התרבות -בשונה מהמרקסיזם הקלאסי  .מדעים כפיזיקה וביולוגיהמגם 

 - בכל חברהשל הבסיס החומרי  (מורכב ככל שלא יהיה) כשיקוף, כחלק מבניין העל והאסתטיקה

-מבלי לבטל את ההקשר ההיסטורי והחברתי)בורדייה הגדיר את המימד התרבותי כאוטונומי 

באפשרות להקיש פרשנות ספציפית כפר בורדייה , סטרוס-של לויבניגוד לסטרוקטורליזם . (כלכלי

עקרונות סמנטיים וכללי , נוח מיתוסיםענגישה רק לבעלי ידע ייחודי בפה, מתוך אמת כללית

תהליך מתוך  -בורדייה אפיין את המודרניות כעידן של היבדלות מעמיקה  .התנהגות אוניברסאליים

מדובר . בתוכםו (מדעי, תרבותי, משפטי, חברתי, פוליטי, כלכלי)שדות שונים בין של דיפרנציאציה 

, ת בין סוכנים עם הון סימבולי זה או אחראסטרטגיופעלות ובה מזירת מאבקים ב מאופייןהעידן ב

, תרבות, חברה, ידי היסטוריה-עלהאדם מותנה  - פעולהו מבנהשורר מתח דיאלקטי בין  הבזירה 

על פי , כלומר .האפשרימנסה באופן נואש למקסם את מרחב החופש זמנית -אך בו, גזע או מגדר

בין , ין אובייקטיביות לסובייקטיביותבמסגרת הניגוד הדינמי באנו נעים , (0482:201) בורדייה

                                                      
16

 La distinction, critique sociale du jugement" (0424.)" של בורדייה אחד מספריו הבולטיםבסוגיית ההיבדלות עסק  
17
 Modernization and Postmodernization in the Work of Pierre Bourdieu" (0441.)"ראו מאמר של סקוט לאש  
18
 .בהקשר של פוליטיקה של הגוף והחושים 2.0אליהם נתייחס בפרק  
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לבין , (עמדות בשדה -positions) שלנוהתנאים החומריים והתרבותיים המכתיבים את זירת הקיום 

במקרה של , קונפליקט שאפשר לתרגם. (עמדות נקוטות - prises de position)הפעולות לשינויים 

לבין , (התרבות הישראלי בשדה חותויחסי הכו לשנות  את כללי המשחק) רוצהמתח בין ב, הקפה

מימון ציבורי היעדר עקב רבה במידה אותו לסגור , פעילות האתר במשך חמש שניםאת לקדם ) יכול

  .(מחדש במסגרת תוכנית רדיו מוערכת בכאן תרבותלשדר אך , ופרטי

בחיי פרקטיקות בחשיפת  הקפה עסק, ת שלויהחתרנההתכוונות כחלק מ :חתרנות של יומיום

תוך חשיפת האופציה החתרנית הטמונה , על מנת לערער את המובן מאליו הנורמטיבי מיוםהיו

, דה סרטו) או ספורט שוטטות ודרכי צריכת תרבות, בישול, לבוש, בפעולות רוטיניות כמו דיבור

אייל )" בתל אביב' ורג'הפוסט של רון כחלילי על המסעדה של אייל שני ברחוב קינג ג ,לדוגמה. (0442

מאשים את המסעדן בעשיית רווחים כחלילי בו , (10.1.09, "חצי פיתה עם בננה שמנכסת אותי: שני

שלל )באתר למונדיאל הכדורגל בברזיל שניתנה  הבולטותאו  ;מזויפת" אותנטיות עממית" תמכירמ

לא  הכותבות והכותביםשם התמקדו , (משחק יפה בפורטוגזית, Jogo bonito שכונה 19מדורפוסטים ב

 ,בין היתר, אותי ובילה עניין זה. תרבותיות הנלוות-אלא בהוויות החברתיות, משחק עצמורק ב

 או "בעזרת השם"סיומת כמו ה, שגורים בשפת היומיום ביטויים מילוליים ם שלמקור לאיתור

חשמל  מוצריעיצוב  שמאחוריהמניע  או ,20פעילים מזרחיים רדיקלייםמזוזה מצד הנישוק מעשה 

המנסה  (בוגר המחלקה לעיצוב תעשייתי בשנקר)הדר תדהר כפי שעושה , אסלאמיבסגנון  ביתיים

מישל פי הפילוסוף והסוציולוג -על. 21ביתי המודרניהלשלב בין עולמות עיצוב שונים הנקשרים בחלל 

גת או שמו)שאיפה  אלה משקפים, ל"הנ" אופני העשייה היומיומיים"שהתמקד בחקירת , דה סרטו

' מזעריים'גם הם )הליכים עממיים "מדובר ב. חשיבה ביקורתית או מודעות ,להגביר תודעה( לאו

[ שם] פיהם-פיהם רק כדי להפכם על-במנגנוני המשמעת ונוהגים על מהתליםה( ויומיומיים

הוא  גם האות, מדובר בסוג של התנגדות ואף חתרנות ,ולדעת .(0442:02" )'הנגד-משקל'ומהווים ...

שהם )הניתוח מראה דווקא שהיחסים "שכן , "מותנה במידה רבה ביכולרוצה "נוסח בקביעה מסייג 

התנגדות של "אותה  (.00' עמ, שם) "לא להיפךקובעים את האיברים שלהם ו( תמיד חברתיים

ירידת , למשל)באה לידי ביטוי גם בקרב הדור השני של יוצאי אתיופיה ( Scott ,0480) "יומיום

בקרב או ( 22"פרשת הדם"תעמת עם המשטרה בהפגנות עקב הנכונות להול "המוטיבציה לשרת בצה

 .(ראו להלן) קפהסוגיות שקיבלו ביטוי בולט ב -לגיוס כפוי לצבא בהתנגדותם , החרדים

תרבותיים של -התמקדותו בהיבטים הרבב, הקפה מגמת :תרבותיות ופוליטיקה של זהויות-רב

 -( ראו נספחים)ית לשיח האחיד אלטרנטיבישראלית שימת דגש על זהות תוך החברה הישראלית 

                                                      
19
 .2.2-ו 2.2, 14.1, 10.1 ,11.1, 11.1, 02.1, 00.1, 01.1, 4.1, 0.1: 1109יולי -יוני 
20
אינה , או כיסוי הראש המוסלמי אצל נשים ערביות בפרט, האין החזרה לדת בקרב הפלסטינים אזרחי ישראל בכלל 

 ?או חתרנות נגד ההדרה המתמשכת/יכולה להתפרש כהתנגדות ו
21
מקורותיו המשפחתיים  תדהר החליט להתחקות אחר(. 0.01.09" )סדרת מוצרי חשמל לבית בעיצוב אסלאמי| עיצוב " 

ממש בתחילת הפרויקט הלכתי לסבתי וביקשתי ממנה להראות לי את כל הדברים שהביאה אותה "והתרבותיים כש
 ".מתימן

22
 , 1111, ריקובר'צ: תל אביב. עם הפנים קדימה. אדגה אברהם, "הפרשה"על פרשת הדם של האתיופים ראו  
 .012-80' עמ
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סמי החוקר עבור  23.במשמעותו העכשווית תרבותי-הרבקונטקסט לבחון את האותנו  המוביל

לעומת  ,של ריבוי תרבויות מציאות - אמפירית: שתי משמעויות שונותתרבותיות -לרב יש, סמוחה

בזמן  (.1112:110) המצדדת בהכרה ובתמיכה בקיומן של תרבויות שונות בחברה אחת - נורמטיבית

 והוא מובהק אידיאולוגיבעל אופי הינו  המימד הנורמטיבי, הסכמהקיימת שסביב ההיבט האמפירי 

או  הגמוניה-הגמוניה ואנטי, ופריפריהנוסח מרכז ניגודים לבהקשר  מעורר פולמוסים מתמשכים

, רציונאליות-ירציונאליות ואסוגיה המגלמת גישות שונות אודות  - מודרניותו מודרניות-טרום

זיגמונט  .(0442טאוב , ג"קלדרון תשס ראו, לדוגמה) חילון ומסורת, פרטיקולאריות ואוניברסאליות

של  ליזציהאלהיעלמות התקווה לאוניברסכמדיניות שנולדה בתגובה תרבותיות -הגדיר רב 24באומן

לדעת  .ואחריםדתיים , לכן התפצלו להבדלים אתנייםקודם ש ,המצב האנושי ולמיזוג של תרבויות

עשויה לחולל שינויים על בסיס קווי תיחום  זהויותההפוליטיקה של , הסוציולוג יהודה שנהב

תוך היווצרות מרחבים חדשים והיוולדותן של  -או מיניים /מגדריים ו, חברתיים, אתניים/לאומיים

-פוסטשיח ההנהוג לייחס את הסוגיה לזירת  .(1110:49) ןקהילות שמספקות משמעות לחבריה

דומיינים מ, לאתגר את קווי הגבול החברתיים קהילות או קבוצות מודרות מנסותדרכו  - מודרני

סדר יום "את הגבולות של מה שאופיר טובול הגדיר  -ובמקרה הישראלי , וסימבוליים כאחת

מחדדת , הקפהנוסח  25ת בתרבות הפריפריאליתוהדרישה להכרה ולתמיכה שוויוני לכן ".תרבותי לבן

 כפי שמתארת ,26הסוגיה הנמצאת במוקד מחלוקות סוציולוגיות ותרבותיות קוטביות בישראלאת 

 : (1110:10) 27אופיר-גלית סעדה החוקרת

המשותפת פועלים כמנגנון הדרה של קבוצות  'המסורת הלאומית'גבולות הקולקטיב המשורטטים באמצעות "

וכך , מצות את ההכלאה התרבותית השלטתכך מובטחת שוליותן ונחיתותן של קבוצות שאינן מא. מיעוט

תרבותיות ומעקרים -מנגנונים אלה פוסלים את הדיון ברב. נשמרת ומשוחזרת עליונותה של העילית הלאומית

-קונסטרוקציה לשיח הלאומי ומאפשרת רה-ת דהוהעורכ, את הלגיטימיות של הפוליטיקה של הזהויות

 ".םקונסטרוקציה של קולות חלופיי

 חוצות עולם כפמיניזם תופעותמשליך על אלא , בישראל החדשה מזרחיותלרק נוגע אינו  העניין

לוקאליות שנפגעו מחלוקת האו /אתניות והזהויות על גורל המכך לא פחות ו, הןעל כל ביטויי ומגדר

זרמי הפליטים הנוהרים את  ותכולל שתוצאותיה - ת של העשורים האחרוניםגלובליהעבודה ה

 יםבצליל קפהבביטוי  קיבלו ל"הנ סוגיותה. (0440, הול) 28קולוניאלי-הפוסטלמרכזי הכוח בעידן 

                                                      
23
תרבותיות דקה מכונה זירה -רב, בעיניה(. 0448) עבהתרבותיות -ורב דקהתרבותיות -יעל תמיר מפרקת את המושג לרב 

במקרה של מדינה בה מתקיימות תרבויות ליברליות לצד (. קנדה, למשל)מדינתית הכוללות רק תרבותיות ליברליות 
 (.לדוגמה צרפת או ישראל)תמיר בוחרת בהגדרה רב תרבותיות עבה , תרבויות שאינן ליברליות

24
 .01.2.00, הארץבראיון ליומון  
25

לאחר ששרת התרבות והספורט מירי רגב החליטה לכלול את , מושג שקיבל פירוש קונפליקטואלי עוד יותר 
 ".פריפריה"ההתנחלויות בשטחים הכבושים במסגרת 

26
. ב המקוםאת מיר הקפהעל מנת להעניק לקול , גלובליליברלי ה-לא התמקדנו באופי הנוכחי של הקפיטליזם הניאו 

 -המקובלים לרוב על עורך המחקר  - צדדית לשלל קולות האתר לא יועיל לנסח מרשמים כלליים בלבד-ללא הקשבה רב
הרחבת המעגל הפוליטי והדמוקרטי בחברה והעמקת השוויון האזרחי לכלל תושבי מדינת ישראל , נוסח צדק חלוקתי

בה מוצגת , (1110" )ליברלית-תרבותיות כאידיאולוגיה ניאו-רב: מדזהות נגד מע"ראה דני גוטווין בנידון . 0412בגבולות 
תוך העלמת "ליברלי -למעשה אינטרס אידיאולוגי ניאו יםמקדמכמושגים הפוליטיקה של זהויות והתרבותיות -הרב

גורם תוך הצגתם כ, אידיאולוגיה של כוחות השוק"וקניית הפנטזיה של ידי " הניצול והדיכוי הגלומים בתחרות חופשית
 (.191' עמ" )דמוקרטי משחרר

27
החברה "עבודת הדוקטור שלה . 22בגיל  1118-שנפטרה ב, אנתרופולוגית פוליטית ופעילה חברתית ילידת אשקלון 

 .1111-הושלמה ב "סטודנטים ושינוי חברתי באוניברסיטה העברית -האזרחית כמרחב של שליטה והתנגדות 
28
באוקטובר צוין מסורתית בספרד ובאמריקה הלטינית  01-ה ,למשל: זה מתבטא גם הראיה חדשה של ההיסטוריה 
ל "בעשורים האחרונים התאריך הנ. 0491-ב ,פר קולומבוסכריסטו, נובה'ידי בן ג-אמריקה על" גילוי"יום , "יום הגזע"כ

 .נוסייד בעמים הילידים'ואף בג, גזל אדמות ואוצרות טבע, כיבושמתקשר יותר ויותר למסעי 

http://www.magnespress.co.il/Book/%D7%94%D7%97%D7%91%25http:/www.magnespress.co.il/Book/%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%AA+%D7%9B%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%94+%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA.aspx?name=%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%AA+%D7%9B%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%94+%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA&code=45-680008&docNo=1&qid=1&from=Authors%2F%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA+%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8.aspx
http://www.magnespress.co.il/Book/%D7%94%D7%97%D7%91%25http:/www.magnespress.co.il/Book/%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%AA+%D7%9B%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%94+%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA.aspx?name=%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%AA+%D7%9B%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%94+%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA&code=45-680008&docNo=1&qid=1&from=Authors%2F%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA+%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8.aspx
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 "(בת המקום"ופסטיבל  "גלוקאלי"מופעי , "פרויקט הבוז", "מוזיקת עולם"ראו להלן ) יליםובמ

גבולות הזהות ? כלי לביטוי עצמי -מזרחיות : שהוגי דעות מזרחיים רבים מציביםשנגעו בשאלות 

 הדרך בה מגבשים את ינוהעוד מקרה בוחן בנידון ( 1119, שמואלוף)? ובריםהם ע היכן -המזרחית 

הוא " שחור"שלגביהם המושג , של צאצאי אתיופיה הדור החדשבני תרבותית -זהותם האזרחית

 (.ראו להלן" )השחרה"כמו  מהותי ולא מטבע סמנטי מורכב

קביעותיו  בהקשר שלעבודה זו בבישראל ידון  של הזהויות והדינמיהמורכב  יןאופי :תרבות וזהות

 ,עוטים הילידים באמריקה הלטיניתיחוקר של המ ,(1111) פולנקו-המקסיקני דיאס האנתרופולוגשל 

תוצרים התרבויות השונות הן . א: שינויבקונטקסט של מושג תרבויות הכללים לסיווג כמה שמציב 

התרבויות השונות . ב; (ותעם תרבויות אחר המשתניםהקונטקסט והמגע ) של התפתחות היסטורית

 התרבויות השונות הן. ג; (מתות או מסתגלות גם כתוצאה של מתחים פנימיים, נולדות) דינמיות הן

בתרבויות השונות  יש .ד; (או בעימות מתמידים/זרמים בדיאלוג ו-קבוצות ותת-יש תת) הטרוגניות

כולל הסתירה הגדלה , תקופותשונות לפי " קומות"עם " בניינים)" זמניות-ריבוי של אופציות בו

מיקום ומשקל הקומות או בה , היררכיה מגדירהיש בתרבויות השונות . ה; (והולכת בין זמן ומרחב

. (1111:090) ואפיון השלם נקבע לפי הקומה שבראש הפירמידה, המרכיבים משתנים לפי התקופות

 של הזהות הישראליתינמי הדלאפיין את השינויים בבניין סיון יבנמטפורה ששימשה אותנו  היזו

בעקבות , פולנקו-דיאסאת  המביאראייה דינמית זו של הזהויות  .(הזהויות הישראליות, ליתר דיוק)

אנו נעים בין שמירה על זהויות קדמוניות , זציה הקפיטליסטית הנוכחיגלובלילציין שבעידן ה, באומן

על מנת  פולנקו-דיאסללים שמציין ניעזר בכ. הזדהותהוא מכנה אותן , בניית זהויות חדשותבין ל

מהגרי חבר בקרב ו, מחד ם בישראלאתרבות מהגרי ארצות האסללבחון את השינויים המורכבים ב

 .הקפהכפי שהם משתקפים בפרסומי , מאידך ואתיופיה המדינות

כיווניות -מארג של תנועות רבתוך אלה שוחט מציעה למקם את הזהות המזרחית בחוקרת התרבות 

מסגרת המדגימה דינמיות ו( multi-chronotopic)ממדית של זמן ומרחב -תפיסה רב, יותשכבת-ורב

את המעבר  ניסתה לשרטט (1111) פרלסוןענבל  החוקרת אם(. 1119:92)מרובדת של תצורות זהות 

 לעבר לתנועה הפוכההעבודה הנוכחית תבחן סימנים , "מזרחית"ל" ערבית-יהודית"בין זהות 

בין מערב ומזרח  ודיתהכלאה ייח - לבנטינית - נוספת הגמונית-אנטי יתותזה יתתרבותאופציה 

זו הבניית זהות ישראלית  .עם דגש על השורשים במזרח הלבנטיני של רוב הישראלים ,(1110 ,כהנוב)

תיכוניים או לבנטיניים -עם הדגשים ים - פולנקו-דיאסהזדהות לפי הפרמטרים של  - חדשה

על מיקום ומשקל בקומה לכן המאבק ניטש . בתרבות הלאומיתה כהיררכיה מגדירהגמוניים 

  .שבראש הפירמידה

תרבותי -לצד הדגשת הדינמיות הזהותית הבלתי נמנעת בעולם רב, פולנקו-דיאסש הוסיףלמן הדין 

לצד  - מיעוטים אתנייםכש בעיניו זה עלול לקרות :בפני הסתגרות לעומתית גם מזהיר ,גלובלי

 etnofagiaלמה שהוא מכנה  ובהתנגדותם ,שמדיר אותם קוו-הסטטוסער את לערהמבורך ניסיונם 

עלולים  -( בידי האליטות הלבנות בעידן הנוכחי סירוס תרבותם ומסורתם/טיהור, "בליעת אתניות)"

של עמים הערגה , למשל. שתחזק את המבנה המקובע הקיים שמרנית ואף גזענית להיסחף לטהרנות

או , בידי האירופים בטרם גילוי וכיבוש היבשת" המאושרים"לימים ילידים באמריקה הלטינית 

הדיכוטומיה הפיכת , ולהבדיל". ליפות'חלחזור לתקופת ה"מוסלמים מסוימים זרמים השאיפה של 
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מרחף  etnofagia-אתגור ה, כפי שנראה בהמשך. לולחזות הכ ערבים/או יהודים אשכנזים / מזרחים

 .הקפהמאחורי האסטרטגיות של 

 ,(1110)קלין כהנוב 'כתביה של ז את סדר יומו של האתר לאור נבדוק :תיכוניות-וים נטיניותלב

 מתגבשת בישראל נוקה שלדעת ,תיכונית-אודות הזהות הים( 1111) האלכסנדרה נוק של ועבודותיה

 However, while Musika Mizrahit is":מאבק סביב ההגמוניה המוזיקלית ובכללובאה לידי ביטוי ב

still limited to a certain ethnic group within society, producers and performers of Musika 

Mizrahit have strong aspirations to represent authentic Israeliness, which is not restrict to 

Mizrahiut only"29 (01:001 .)על מערכהמהחלק  נוייקה המזרחית הזהמומעמד על קרב ה, דהיינו 

להיות "של  משמעותה על ,משתמעוב)הגמוניה בשדה התרבות על שוויוניות ואף  ,לגיטימיות

השמעה ו בטלוויזיה יםהמוביל ערוציםב נראות, משאביםיוקרה ו :על כל הכרוך בכך, "(ישראלי

אמנם התיימר לשקם האתר . ארציים ולאומיים הופעות בקיסריה ופרסים, הארציות רדיותחנות הב

קולי פורץ גבולות וחומות מקובלים -יצר פסיפס רב בפועלאך , מזרחית אוטונומית תרבותית הותז

 .בין קודש וחולואף  -גבוה ונמוך , פופולריקלאסי ו, ומערב מזרח, "שחור"ו" לבן"בין 

בחינה , (לעיל" ליבי במזרח" על הקואליציה ראו)האחדה של המושג מזרחיות לניסיון הלמרות 

המתבטאת , סוציולוגית ואף קהילתית מראה תמונה מורכבת בהרבה, רבותיתת, היסטורית

היה " ערבים-יהודים"השימוש במושג , למשל. הדגשים שוניםבובעיקר , בהתארגנויות ופילוגים

והשימוש בו שכיח בעיקר בקרב , שעסק במהגרי עיראק ומצרים, ללייט מוטיב במחקר של פרלסון

קרב אנשי רוח בולא , (פדיה, שנהב, סמי מיכאל, שוחט, בלס)חוקרים ויוצרים ממוצא עיראקי 

כפי שבאה לידי ביטוי בפרסומי  , אנו נעמוד על מורכבות זו של המושג מזרחיות .30ממוצא מגרבי

 .הקפה

את שפות האם בשיח הישראלי נוכח העובדה שהאתר שם לו למטרה להנכיח  :שפות מחוקות

, (31או אמהרית תורכית, פרסית, חכתייה, ספניולית ,ערבית על ניביה השונים)ממנו המודרות 

. (1110, בורדייה) השוק הלשוני לנושא רלוונטיות (0441) 32של רבקה וליאון גרינברג מחקרםמסקנות 

השפות המחוקות אינן כך גם , כפי שזיכרונות מודחקים אינם נשכחים באופן מוחלט, טענתםל

שפה )כולל שפות שהילד לא הבין בינקותו , מודע-הן משאירות עקבות בתת; נעלמות לחלוטין

על גרינברג וגרינברג מסתמכים (. א"תשע, אופנהיימר)ושצליליהן ממשיכים להדהד בתוכו , (סודית

שהדגישו את הקשר האמיץ בין , (Greenson, 1950)ראלף גרינסון על גם ו( Klein, 1929)מלאני קליין 

הדרך  - בזמןאבל בו , עי לשמר את הקשר עם האםהאחרון ציין שעצם הדיבור הינו אמצ. שפה לאם

שפה וההיסטוריה הכל זה מבליט את הקשרים המסועפים בין זהות לבין , לשון אחר. להיפרד ממנה

 . הפרטית של כל אחת ואחד מאיתנו

                                                      
29

 "Israel and the Emergence of Mediterranean Identity - Expressions of Locally in Music and Literature" 
30
בטרם כיבוש צפון אפריקה , דחה את אותו מיקוף תוך טיעון שמקור משפחתו מהברברים, עימי בשיחה, אופיר טובול 
-יהודי, מצרי-יהודי, מרוקאי-לעומת מיקוף שכיח כיהודי, אותו צירוף כמעט לא בא לידי ביטוי באתר. ידי הערבים-על

 .'תימני וכו
31
 הצרפתית מצפון אפריקה להוציא מרשימה זו את לדעתי יש .ספוגות לעג והתנשאות, מעבר לנישות הפולקלוריסטיות 

עליהן המהגרים , מ לשעבר"וגם את שפות באי ברה, "האוריינטליות"מעמד שפה זו שונה מהותית מהלשונות  כי, ומלבנון
 .שומרים באדיקות ובאופן גלוי

32
 Migracion y Exilio - Estudio psicoanalítico ) מחקר פסיכואנליטי -הגירה וגלות.) 
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פעמים רבות בוחנים את  ."שפת אב"בגם  -שפת אם שאין מדובר רק בארשה לעצמי להוסיף 

דוברי השפה , המהגר היה האב ומשפחתושכאו )צא של האב לפי ארץ המו" עדתיות"ה

 :(1119) "שפת אב, שפת אם"חזותית אריאלה אזולאי מספרת בחוקרת התרבות ה. (מחוקה/הסודית

, אחרות, מחווה של התחזות. תה מחווהישפת האב שלי הי ]...[שפת האב שלי הייתה מחוררת "

שפת האב שלי כללה גם , לצד המחווה של הדיבור..[ ]. להטוטנות, ענייניות ,ריבוי, התחפשות, זרות

".כששפת האב מחוררת, כששפת האם נגועה]...[  נוכחת בדממה כמו צלקת. את מחוות השתיקה
33  

בייחוד בקרב מהגרי ארצות , העברת לשון שירית מדור לדורחביבה פדיה מדגישה את הקושי שב

שבלעדיה נמחקות , צורך גם באוזן שומעת בכדי להוריש רבעי טונים וסלסולי שירה יש: "האסלאם

אלא , כך שהשפה נכחדת לא רק במימד החיצוני שלה, "הדקויות המוזיקליות לטובת חצאי טונים

תרבות אנוסים ותהליך זה למעשה אופייני ל, סופגת נזק אדיר גם באותו מימד שלה הפונה פנימה

, זאת (.1101:0) "תרבותית סמויה דהיינו הדחקה תרבותית לא בזרוע אלא בכפייה, המדרגה שניי

, הקפהאפשר לקבוע ש לכן(. 00' עמ, שם" )על השטח ועל הזיכרון"כתוצאה של שליטת ההגמוניה 

מתוך כוונה  בחר בריבונות תרבותית, של התרבויות הפריפריאליות הנדחקותמנציגיהן כאחד 

 (.01' עמ, שם) בי לעבר ההיסטוריה והטקסטים שלהדרך מבט רפלקסי" לכתוב מתוך עצמה"

לפרק את מנגנוני ההדרה נוסף ניסיון  הוא הקפהשל  פרויקט הבוז: מרחב שלישיואופציה שלישית 

 ,כמו פלמנקו" נמוכים/"שהפעילו התרבויות ההגמוניות בעולם כלפי ביטויים מוזיקליים עממיים

שהביאו עולי ארצות  הערבי המוזיקלי קנוןהכלפי , אצלנוו. או דיסקורמבטיקו , הבלוז, ז'ג ,הופ-היפ

שהומר לאחר  -בשילוב עם המסורת של יהודי תימן  11-ועולי המגרב בשנות ה 01-ם בשנות האהאסל

שבחן את תהליך , פרויקט הבוז. 21-בשנות ה מוזיקת הקסטותמכן למוצרים היברידיים כ

רכיה שימש כלי להוקעת ההיר ,"נחותים"אנרים 'של אותם ז והחדירה למיינסטרים הלגיטימציה

שוליים /לנמוכה, (שם קוד לתרבויות המערב)קנונית /בין גבוהה -המסורתית שבתרבות הישראלית 

תחת  פוסט עמוס נויפרסם  הקפהבשלביו הראשונים של (. לבנטה/שם קוד לתרבויות המזרח)

בו הציב את המושג , יטפרוגרמכפוסט  אותו אפשר להגדיר( 11.0.00)" מחשבות על ריבונות" הכותרת

כשהיא מודעת לעצמה היא ש', אותנטיות'בין התביעה ל" :"אופציה שלישית"כבונות תרבותית רי

חיקוי ' -ובין התבוללות , (ויש בה משהו מצמצם ודכאני ודוחק לפינה סגורה)בלתי אפשרית מטבעה 

זו אופציה המסמנת  (".שהוא דיכוי פוליטי) אחד מאופני הדיכוי התרבותישהוא  -' מתוך התבטלות

 .על בסיס חיפוש דרך עצמית פתוחה ומתפתחת, מאידך והתכחשות לשורשים לת הטהרנות מחדשלי

לבין מהלך  ,כפי שמגדיר אותה עמוס נוי, אופציה שלישיתהבין חפיפה אפשר לזהות כאן 

גבולי /אמור להיות מקום מפגש לימינאליש, (0449, באבא) ההיברידיות התרבותית במרחב השלישי

כלאיים מאתגר ליחסי הכוח והזהויות בין שולט לנשלט /מצב היברידי (א בהכרחאך ל) שיכול לייצר

אינו ( 34"הטרוטופיה"מגדיר כ, מישל פוקושש)מרחב זה , בעיני באבא. קולוניאלי-בעידן הפוסט

. זה אבל גם אינו מעמיד את עצמו בהכרח כקוטב מנוגד לנרטיב, העל השליט-מציית לנרטיב

מנסח , (1114)בדף עמדה ממוקד בתחום האדריכלות , עבדאלקאדר ערים סנאןההאדריכל ומתכנן 

משנה , על אף ההפרדה הנשמרת ביניהם, עצם המפגש בין כובש לנכבש": את התופעה בצורה קולעת

                                                      
33

מצידו  מתי שמואלוף טוען. (1119:004-018) "הווה הנע בסבך עברו הערבי: חזות מזרחית"קובץ המאמרים מתוך  
 ".ט על הדיכוי המופעל על דמות האבהעלייה מתמוטטת באמצעות המב"ש ,(121' עמ" )אנא מן אלמגרב"ב

34
  )Les mots et les choses ,6619) "המלים והדברים"פוקו משתמש במושג בספרו  
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ומביא ליצירת מצב היברידי , את תפישותיהם ואת תודעתם העצמית של הכובש ושל הנכבש גם יחד

שבו , בין לביןאו כמרחב של , יות כצורה לימינאליתבאבא מעמיד את ההיבריד. "בקרב שניהם

קטגוריה מבלבלת "כ גם מגדיר את המרחב השלישיהוא ". חזית התרגום וההתדיינות'נוכחת 

  35.(0449:0" )היוצרת זהויות חדשות ואתרים חדשים של שיתוף פעולה וערעור, ומבורכת

התובעים ביחד הכרה שוויונית  - "לבנים"ו" שחורים"בין  קפהב פריפריאליתההסולידריות  האם

יוקרת שפות המקור ומשמעות התרבויות , 36והעקירה תוך הבלטת המימד הטראומטי של ההגירה

את היבטים אלה יובילו אותנו לבחון ? הנה אכן קטגוריה מבלבלת ומבורכת ,היהודיות הגלותיות

אזור משוחרר "כל האתר האוטונומיה המוכרזת שלבין  הקפההאופי הלימינאלי של בין  קווי הגבול

 37."זמנית

 קורפוס המחקר ומתודולוגיה

 : ארבעה מקורות עיקרייםעל  אתבסס

ניתוח . שנות פעילותו שפורסמו באתר לאורך חמשורשימות ת בחירות מוזיקליו, ניתוח פוסטים. 0

מדרג הפוסטים . הטקסטים יעשה באמצעות ארגז הכלים של חקר לימודי התרבות וחקר השיח

א המתפתח של "יע להתקרב לדנתסי (סוג של פלייליסט מייצג) מדי שנה בעיני העורכים הבולטים

 .האתר

באמצעי תקשורת ארציים והשפעתם  הקפהבחינת כתבות ופרסומים רלוונטיים אודות אנשי . 1

  .1100-1101בין , שנים חמשזמן המעקב הכולל הוא של  .38נפוצים יותר

 - 2.2.09 :ערס פואטיקה שיח ומפגשים של-רבי; גלוקאליכים רשמים מאירועים יזומהתייחסות ו. 2

, פרסית, ערבית, נשים שרות בעברית)אירוע לכבוד יום האשה הבינלאומי  ;ליבי במזרח -בת המקום 

לילה  - 11.1.09; בבאר שבע ובאשקלון, ביפו, נערך בתל אביבשמופע  ,(צרפתית והודית, אמהרית

, (יפו-מטעם עיריית תל אביב "לילה לבן"במקביל ל) תל אביב מועדון אחותי בדרוםשנערך ב שחור

ערב לציון ארבע שנים  - 2.4.09; של יהודה קיסר ליווי הלהקהבמשופע בשירה נשית מזרחית 

 .אביב-במועדון בארבי בתל להיווסדות האתר

ים על הקריטריונים השונ, על מנת לעמוד על תפיסת עולמם, ועמיתיוראיונות עם עורך האתר . 9

עם כמה  ל"הנ תראיונוהעריכת  .והערכת חשיבות הפרויקט בכללותו בבחירת החומרים ועריכתם

לבחינת ההשערות אודות סדר היום ( triangulation)ישמשו גם כהצלבה  דמויות מרכזיות של האתר

או /היעדר תמיכה כלכלית מצד מוסדות ו)כדי להבין את נסיבות סגירתו , ובמידה רבה, של האתר

                                                      
35
מוביל להתרכזות רבה מדי  כי לדידו הוא, באבא. התיאורטי על ההיברידיות של הומי קאלמוג בהר מסתייג מהדיבור  

במקום להביא ללימוד . (1111, דני שרירא, ורד מדר, רוקם-ראו גלית חזן)במקום בשני צדדיו , ערבי-במקף של היהודי
ערבי אין די בניסוח מהו -והרי כדי ללמוד מהו יהודי)ושפותיו  ערבי על מורכבותו-מחודש של המרחב התרבותי היהודי

אלא יש לחקור ולדרוש באופן , (או בממוצע ביניהם, כיוון שאין מדובר כאן בכל ערבי או בכל יהודי, יהודי ומהו ערבי

 (.12.0.1114, "מתחלפים האחרים ,נשאר ההגמוני("  ואת יהדותה של ערביות, מדוקדק את ערביותה של יהדותו
36
 .י בפריפריה הישראליתפלסטינ-סוגיה קריטית בהקשר של המיעוט הערבי 
37
 .A.ZT (Temporary Autonomous Zone)  שם תחת , 0440-ב פיטר למבורן וילסוןשפרסם  אנרכיסטי הגותהינו ספר

בניגוד לחשיבה האנרכיסטית הקלאסית , הספר קורא למציאות של התקוממות מתמדת מול הממסד .חכים ביי העט
 (.ראו נספחים) ולכן היא תמיד זמנית, ליתההחופש שבראשית התקוממות הוא תכ. המבקשת מהפכה

38
 .21.4.00, "הארץ"של " גלריה"מוסף , ראיון עם אופיר טובול עקב סגירת האתר, "קפה אחרון"למשל  

https://almogbehar.wordpress.com/2009/01/23/%d7%94%d7%94%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%a0%d7%a9%d7%90%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%9c%d7%a4%d7%99%d7%9d/
https://almogbehar.wordpress.com/2009/01/23/%d7%94%d7%94%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%a0%d7%a9%d7%90%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%9c%d7%a4%d7%99%d7%9d/
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%97%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%99&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%97%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%99&action=edit&redlink=1
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(. היעדר תוכנית עסקית ושיווקית רציפה, חילוקי דעות פנימיים, סיבות אישיות, מים פרטייםתור

 .או ההקשר/בהתאם לנושא ו, קטעים רלוונטיים של השיחות ישולבו עם יתר הממצאים

 שיטות מחקר ואתיקה

אמורים לתת , פעילות ציבורית ופרסומים בתקשורת של אנשי האתר, השילוב בין בלוגים ברשת

מדובר . עוררהקפה היקף התהודה הציבורית שאודות  משולבת של חומרים שונים ומגוונים מונהת

 קנון - הצמדה לנושא הנחקר) הרלוונטיותשיאפשר לשמור על עקרון , יצגבקורפוס שרירותי אך מי

; (לעיצוב מחדש של שדה התרבות בה סוכנים בשדה הפועליםו אלטרנטיבי ישראלי תרבותי

המחייבים  -טקסט ומוזיקה במקרה שלנו  -תחום יצירה של  או שניים ירת סוג מוגדרבח) הומוגניות

שני העשורים  -נטקסט היסטורי ספציפי וצמדות לקיה) סינכרוניותו( דרכי ניתוח בהתאמה

כמקרה בוחן על מנת לנסות , לא מדובר בדגימה אלא בבחירה, כאמור(. 10-המאה ה הראשונים של

הרשמים הישירים מהפעילות בשטח יתנו (. חות חלק חדש ומשמעותי ממנואו לפ)לאפיין את השלם 

 .מנקודת מבט סובייקטיבית כמובן, תכנים ומעגלי תמיכה, תמונה בלתי אמצעית של אווירה

בונות  אודותיהם, לסוגיות מרכזיות הנמצאת על סדר היום הציבורי ותת המחקר קשורושאל

אנשי  שלהטקסטים והבחירות המוזיקליות  את עיקרי .נבדלים קבוצות חברתיות שונות נרטיבים

מתוך הנחה שטיעוניהם , באמצעות שילוב של ניתוח רטורי וניתוח מערך טיעונים אדלה הקפה

למרות הפרדות . ותיים רחבים יותרחברתיים ותרב, הפרטיים שזורים בהקשרים היסטוריים

-אף)ם צורה של ניתוח תוכן איכותני אני נוטה לראות בניתוח מערך טיעוני, מתודולוגיות מסוימות

הניסיון לקדד את הטקסט לקטגוריות מסוימות (. בשיטה כמותניתהוא תוכן הפי שמקור ניתוח -על

נועד להגיע אותו קידוד : חברתיהופך שיטה משולבת זו למקור חשוב לידע , ומציאת נקודות לכידות

, "יחידות משמעות"ים הנקראים תוך פירוק הטקסט לגורמ, למבנים היסודיים שבבסיס התופעה

ולאחר מכן מאחדים קודים שקשורים זה , כל יחידה מקבלת שם קוד אחד. י היסוד של הניתוחנאב

תוך חשיפת המשמעויות שעולות " לפתוח את הטקסט" - המטרה. קטגוריות-ולתתילזה לקטגוריות 

המדגיש שהטיעון , (Toulmin ,0408)תוך לקיחה בחשבון את הסתייגויותיו של סטיבן טולמין , מתוכו

הטיעון  -הבסיס הרחב לגישה . פי רמת התפקיד של חלקיו השונים-אלא על, פי צורתו-נשפט לא על

  .משמש גם תהליך וגם תוצר

 יםחלקי)לכן נאמת את האמירות עם נתוני מציאות , "רק טקסט"מצד שני אין הכוונה לראות בכול 

אשר מצב -מחקר איכותני הוא פעילות תלויתמשום שזאת אעשה  (.והיי אלהככל ש יםוסובייקטיבי

לתת  תהיהמהמשימה שלי חלק  ,לכן .להפוך את הקיום לנראהואמורה למקם את הצופה בעולם 

מוגבלת יותר לסדרה  ובמידה) רקפה גיברלטכמה שיותר לתופעה ששמה מהימנה נראות 

, מהפרט לכלל, דדוקטיביתבדרך בחרתי  נראות לקייםמיטב הועל מנת לתת . (נביאיםהאינטרנטית 

 להחיליותר להפעיל גישה אינדוקטיבית על מנת  נוחהיה למרות ש, כדיון של מדע פותח ולא משתיק

שניסיתי ' אותו מונטאז אולם. מראש מוכנותבאמצעות תבניות  הקפהראייה כוללנית על משמעות 

יעד לגיטימי וחיוני  משרת, ההקפמרבית קולות ל (ככל שתהיהסובייקטיבית ) להרכיב תוך מתן במה

בזמן -בו אך -( חומרית וסימבולית) הפריפריאליים של אתמול והיום 39למנוחשליםשל מתן קול 

                                                      
39
ניתוח : מזרחים ואשכנזים בישראל -לא נחשלים אלא מנוחשלים "מושג שטבע הסוציולוג שלמה סבירסקי בספרו  

שם המחקר באנגלית הרבה יותר . 0480 ,מחברות למחקר ולביקורת: חיפה. "עילותסוציולוגי ושיחות עם פעילים ופ

 ."Orientals and Ashkenazim in Israel: The Ethnic Division of Labor":מפורש
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כל זאת כפוף להפעלת כלים . של הטלת ספק במובן מאליו, של ערעור, מקור של חידוש מהווה

יסיון להאיר את נ, תרבותי-תהליך רבהווה יהמחקר עצמו  .ביקורתיים שאובים מהמחקר האקדמי

 .נקודות העיוורון של חלק גדול מהחברה ושל המחבר עצמו

פעילות בשדה התרבותי בהקשר של יחסי כוח ופוליטיקה של  -מטבע אופייה של הסוגיה הנבדקת 

ספקנות כלפי  .א: אעשה זאת מכמה טעמים. (discourse analysis)אשתמש גם בניתוח שיח  -זהויות 

לקבל תמונה , בייחוד בנושא המחקר הנוכחי, והמניח שאפשר ידע הנתפס כמובן מאליו

מתוך הכרה שהדרך לנסות להבין את תופעת  .ב; אובייקטיבית על טבעם האמיתי של הדברים

 - הישראליות בתקופה נתונהולתרבות בהקשר הספציפי והיחסי להיסטוריה  בעיקרעוברת  ,קפהה

הידע בנידון מובנה חברתית ונקבע  .ג; יםובליגלכלכליים ותרבותיים -על רקע תהליכים חברתיים

( כניתוח פרשני, למעשה)ניתוח שיח (. 1100, גיל)ידי תהליכים המתקשרים לפרקטיקה חברתית -על

, קריאה קפדנית ומעמיקה הנעה בין הטקסט לבין ההקשר שלו על מנת לבדוק את תוכן השיח והנ

ו בחירה מתבקשת על רקע ההשערה שהאתר ז. והפונקציה שהוא ממלא וארגונ ,צורת העברת מסריו

צעירים יוצא חבר המדינות ואתיופיה בנוסף ל, של מזרחים ואף רביעי דור שלישי)פונה לקהל מוגדר 

המנסה לייצור שינוי בשיח , אלא כמיזם כוללני ומתבדל, שלא בתיווך מוסד קיים( מהפריפריה

 .הישראלי זהותי-התרבותי

סקר ? קבל ביטוי ראוי במסקנות המוגבלות של עבודה זות הקפההאם ההשפעה האמיתית של 

אך לא היה ממצה את משמעות האתר לטווח , כמותי בקרב הגולשים מן הסתם היה מחדד זווית זו

י זהותה, כמקפצה לעורכיו ומפעיליו בשדה התרבותי ,ובמידה לא פחותה -כדגם לחיקוי הארוך 

, שדה התרבותי המקומינוי כללי המשחק בכסוכנים פעילים לשי ,דהיינו. בישראלוהפוליטי 

של קביעתה אל מול  ל"התמורות הנ במספיק אם נעמיד את קצ. במהירות מסחררת המשתנים

 Though half of Israel's Jewish population is descend from":1101משנת  האריסל 'ת רייצהחוקר

'Eastern' Jews, it would take decades before they would gain sufficiently significant social and 

cultural status to upend the hegemonic dominance of 'Western' Jews'" (Harris, 2012:107.) 

                                                                     *** 
דהיינו מה גורם , במחקר ישל מוטיבציה המחקרית והרפלקסיביתהבחינת בפרק זה אחתום 

לעסוק  ,אביב קרוב לארבעים שנה-תל הצפון הישן של ותושב חילוני, יליד מערב אירופהלסטודנט 

גם )בין מרכז ופריפריה מזרח ומערב ובין  והפער בסוגיית המזרחיות החדשה על רקע הניגוד

 . (מטרופוליטנית

שפה שונה ותרבות  עםכל פעם לתוך מרחב ב -בגיל שש ובגיל עשרים ושתיים  -היגרתי פעמיים בחיי 

חלקם הגדול בש)ירופה צאצאים של משפחות חרדיות ממזרח א ,ילידי פוליןלהורים הנני בן . אחרת

 ובעיקר באורוגוואי, תחילה בהולנד, את ההפרדה בין דת ומדינה חוויתי מינקותיאך  ,(נרצחו בשואה

ליוויתי בישראל כפעיל חברתי . 11-מאה ההמתחילת  המובהקת בתבלחילונית המדינה הכנראה  -

ואת תרבויות השוליים  21-מקרוב את כניסתם של הפנתרים השחורים לזירה הציבורית בשנות ה

 ,מפעלים בפריפריהבכפרים וב, עיירותביקרתי בתונאי מתחיל יכע. ממסדיות שהתפתחו מאז-האנטי

לדיור  ,להכרה במאבקםיפו -אביב הדרומיות של תלשל השכונות השקופים  ןשביהאת תו גם ופגשתי

 ,קרנה אותייתרבותיות בישראל תמיד ריתקה וס-אין תמה שהרב. קיום של כבודל, לפרנסה, הולם
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, נקודת המוצא שלי. יררכיות מקובעות מראשלה לחדור מבעדמודע באופן  מתוך מבט המנסה

המחקר הנוכחי  .רהתרבות זב( הזר)בין חוקר לבין מצבו של מהגר ( 0499)השוואה שערך שוץ ה

 .זהות נזילה ללא נמל בית לחזור אליובעל  (סטטוס לכל החיים) מהגרמהווה מסעו של 

שחלק  חש לפיכך אניו, מהוויותיימהותי חלק היו ל הלימינאליות וההיברידיות ,עקב האמור לעיל

 עם של האתר הצטלבה( הזמנית)הריבונות  .הקפהברוח  (לפחות חלקית) ביטוי הצאמ אףזהותי מ

היום מקפים מחייבת  ,מתחלפים לפי ההקשרשהדגשיה  ,זהותי: שלי( המתפתחת)הריבונות האישית 

כפי שלתכונות התרבותיות של  .אבל הכול יזרום דרכי, לא בעצמי אעסוק במחקר הנוכחי. רבים

 .להיות יתרונות יםגם לשונות עשוי, יש יתרון נחקריואלו של החוקר כצופה עם תכונות זהות ל

לעיתים : ות רבות יותרנפעילות הגומלין בין שונים עשויה להניב תובמציין ש( 1111)לינדלוף  אסתומ

הוא שדוחף אותנו  ,"הם"לבין " אנחנו"דווקא מה שמרתק אותנו בגבול הדק המפריד בין , רבות

 .תעבורי שדה של הרפתקאווותה יה הנוכחיתהעבודה . למחקר
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 שיח המזרחיות החדשה: שדה המחקר .1
]...[  בתוכם הערבי המרכיב על לשמור ישראל תושבי מחצית כמעט של הגעגוע את מבטאת המזרחית המוזיקה"

  מתי) "כך על מדברים לא אך, עכשווית ערבית תרבות עם בפועל שמתכתבת עכשווית ישראלית תרבות כיום יש

 (.11.4.11, גיברלטר קפה, "זיקההמו דרך התיכון למזרח להתחבר", טובול אופירו שמואלוף

מרכיב /  כמחצית תושבי ישראל/  געגוע: כדאי לשים לב לכמה מלות מפתח בקטע המצוטט מעלה

לא /  מתכתבת בפועל עם תרבות ערבית עכשווית/  תרבות ישראלית עכשווית/  ערבי בתוכם

טגיות שהאתר הפעיל פיהן נגזרו האסטר-על, הקפהנדה של 'מדובר במילות קוד באג. מדברים על כך

. העבודה הנוכחיתהלייט מוטיב של  -על מנת לקדם סדר יום אלטרנטיבי בשדה התרבות הישראלי 

טמון , (כאן תרבותכולל הופעתו המחודשת במסגרת ) הקפהלכינונו של  המחקר שלנו מניח שהמניע

אי השוויון זאת כאשר . השונות בשדה התרבות בישראלקבוצות הבין  הבלתי שוויוניים יחסיםב

אתניים , חברתיים, פערים כלכליים על רקע יחסי הכוח בין שפות ותרבויות המקורמבוסס על 

אתמקד , קנונית-נדה מוזיקלית חוץ'שהתרכז בתחילה באג, מטבע מאפייניו של האתר .ודתיים

 מפתח סוגיותבהקשר של  זהות יבונ כגורמים  - תחום המוזיקה אך אשים דגש על  בכללתרבות ב

לחדד את אופן  הקפהניסה  נושאים שבאמצעותםמדובר ב. זיכרוןו הגירה, שפהכ שורות הדדיתק

קרון של יואשר במרכזה עמד הע ,גיבושה של התרבות הלאומית שנקבעה עוד בשלב המדינה שבדרך

שהופעלו בכל תחומי , מנגנוני אותו כור היתוך. צברית אחידה-התכת זהויות הגלות לתבנית עברית

-התגבשו בטרם הגעת גלי ההגירה ההמוניים מהמרחב הערבי, לל בשדה התרבותהחיים כו

נסקור בקצרה את . פי רוח הזמן והמקום-להציל ולהחיות על קפההשאת מורשתו מנסה , האסלאמי

, השינויים שחלו בזהות התרבותית של ישראל מאז שנות החמישים והששים של המאה הקודמת

תוך ערעור , זאת. תי ביחסי הכוח הגלויים והסמויים גם יחדשהביאו לשינוי הדרג הנסיבותואת 

 .מדרג ההיררכיות שהיו פעם מובנות מאליהן מבחינת הממסד ההגמוני דאז

: פרקים-את סקירת שדה המחקר והרקע הקונספטואלי לשעתוק העדתי המתמשך נחלק לכמה תתי

-מדה .ג; סטורי ותרבותירקע הי: מעליה להגירה .ב; מייצוג לעיצוב, מאובייקט לסובייקט .א

זהות ישראלית  .ה; העברית הפריפריאלית כמרחב עוצמתי .ד; לבנטיניזציה-לרהערביזציה 

 .הקפה והחתך הדורי. ו; תיכונית-והאופציה הים

 מייצוג לעיצוב, אובייקט לסובייקטמ  1.1

נגדות בשדה התרבות המקומי חיזק את מוקדי ההת 1101במחצית קפה גיברלטרכהופעת שחקן חדש 

עם שלל התרבויות של המרחב  הקפהדרך ההתכתבות הבלתי פוסקת של , לשיח הישראלי הקנוני

 מזרחית) הקפהברוח  להגדרה עצמית פריפריאליתהתביעה המופגנת . תיכוני הלבנטיני-המזרח

תוך השתחררות מהמבט  -" האליטות החדשות"מטעם קבוצות המכנות עצמן ( אך לא רק, בעיקר

על . מסמן שלב חדש בדרך לגיבוש תודעה אלטרנטיבית לכור ההיתוך הגווע - 40ניהאשכנזי הקנו

בשונה מגורמים (. ראו להלן)כמיזם כוללני נתייחס בפרקי הממצאים  הקפההאסטרטגיות שהפעיל 

והתנועות , פריצת תנועת הפנתרים השחורים תחילה -קודמים שקראו תיגר על ההיררכיות הקיימות 

 ייצוגהשלב החדש במאבק המזרחי מתאפיין לא ב -הדמוקרטית לאחר מכן  המזרחיתקדמה והקשת 

 . כגורמים מאתגרי הגמוניה עיצובםבאלא , (ראו להלן)ים /האחר

                                                      
40
 .הקפה  מטעם הריבונות הזמנית מאפייני להלן את ראו 
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, (0441) "האתניות החדשה" של סטוארט הולבמאמרו ניעזר , ל"על מנת להבין את מהות השלבים הנ

המאה  לקראתהות השחורה בבריטניה סוגיית הזלשבו הוא מיישם את עקרונות אסכולת ברמינגהם 

הול  ,היסטוריה ופוליטיקה, זהות תרבותית, נאמן לגישתו הדינמית כלפי סובייקטיביות .10-ה

אלא בכלל לא של השחורים בלבד , רחיב את אופציות הבחינה של הזהות התרבותית ההיברידיתמ

, כבת ונזילה של מעמדבאספקלריה מורכאשר הוא מתבונן  ,(מכאן הרלוונטיות לישראל דהיום)

הוא מצביע על שני , בסקירתו (.תמיד בקונטקסט מוגדר של זמן ומקום)מיניות ואתניות , מגדר

של האחרות השחורה בתוך  -קהילתי כאחת -החיצוני והפנים -שלבים בהתגבשות הייצוג 

צגו המשימה העיקרית הייתה להתנגד לדרך בה הו הראשון שלבב .האתנוצנטריות האנגלית הלבנה

לאותו  גישהתוך מאבק על , יםסובייקטכולא  יםאובייקטכלרוב  -השחורים במרחב השיח הבריטי 

אותו , הול על אתגר הרבה יותר מורכבמצביע השני  שלבב. לשוליות מעמדםכמענה מרחב מפלה ו

בו שחורים נאלצו להתמודד לא רק אל מול החזית החיצונית , סוף עידן התמימותהוא מכנה 

ובתוך כך לאמץ את  - (הרבות קהילותיהם, ליתר דיוק)הם -אלא גם בתוך קהילתם, (הגזענית)

תוך דחיית הדימויים המפלים , מכל המוצאים לכדי זהות אחת" שחורים"הקטגוריזציה המכלילה 

ידי הדור השלישי -על" מזרחיות"כך גם בישראל אומצה ה. והגזעניים אודות קטגוריה מוכללת זו

 . בור יוצאי ארצות האסלאםכקטגוריה מכלילה ע

ניסה להעמיק את  הקפה, ל"אם הופעת הקשת המזרחית יכולה לציין את תחילת שלב העיצוב הנ

כדרך , (ראו מבוא)ת ידי קידום אופציה שלישית שממוקמת בין התבטלות למהותנו-התהליך על

המאבק על  אין אפשרות לנתק בין מהלכים אלה לבין. התכנסות ריבונית זמנית חדשה המחייבת

יוקרה ונראות בשדות , הגוררת חלוקת משאבים, עצם הגדרת התרבות הלאומית ועיצובה

, ארגונים)זו זירה שבה נוכחים ומתגוששים גורמים חברתיים שונים ומגוונים . הרלוונטיים השונים

 קיימת מדובר בזירה בה. כשכל אחד מהשחקנים מזוהה עם עולם תוכן ספציפי, (קבוצות או יחידים

שעולם התוכן  בה כל שחקן נאבק על כך, (הגמוניה)הערכה ודומיננטיות , על יוקרה התמודדות

-מובן ,יהפוך לחלק אינטגראלי של התרבות הלאומית" ,תויוהמשמעות שהוא מאמין בו ומזוהה א

להלן תמצית קריאת . (1112:811, רגב" )בתוכה ואולי אף יהפוך לרכיב דומיננטי', טבעי'מאליו ו

אין דבר )"פי קביעותיה של המשוררת והפעילה החברתית שירה אוחיון -בנידון על הקפהשל התגר 

 (:08.2.00', מוזיקה מזרחית'כזה 

מנסים מקטלגי  ,את כל העושר המוזיקלי והתרבותי הזה שהביאו הורינו באמתחתם מארצות ערב והאסלאם"

שאינה אלא תרבות , 'התרבות הישראלית'למחוק ולהשכיח מאיתנו ומ, לבלוע 'המוזיקה המזרחית'ומקטרגי 

לעתים  ,עמוסה אף היא בניסיונות אוריינטליסטים, ית של קהילה ישראלית מדומיינתתציונית אשכנזית מונולי

ועמוסה בגניבת קניין רוחני מעמים , (ריקודי עם ומשכית, חומוס, פלאפל)לדמות תרבות אותנטית , פתטיים

 ".אחרים

מתחייבת כאן סקירה בסיסית של ההיסטוריה , ומשמעותה הקפהפריצת על מנת להעריך נכונה את 

בין אנו עדים להגברת המאבקים  המודרניתען שבתקופה וט( 0442)בורדייה . של שדה המאבק

מחייב את השחקנים החדשים לרכוש ידע דבר ש, (תלויי שדות) על סוגי הון שוניםהקבוצות השונות 

 פי-על .בשדה התרבותהמתקיימים  מותים בלתי פוסקיםעיחיוני אודות ההיסטוריה של אותם 

כשרק פיצוח הקוד שלהם , מהלכים היסטוריים ייחודיים יםמגולמ יבכל מוצר תרבות, אותה גישה

. משמעותם ומיקומם בשדה הרלוונטי, כוחם, לפענח את המוצרים התרבותיים עצמם מאפשר

ההולך וגדל או המקום , ה המקומיתה בשדה השירמיקומה של קבוצת משוררי ערס פואטיק, למשל
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או /ו ,(רוסית או אמהרית, פרסית, כורדית, ערבית-בנוסף ליהודית)של המוזיקה בשפה הערבית 

 .בשדה המוזיקה בישראל" מוזיקת עולם"השינויים במשמעות ההגדרה הכוללנית והמשטיחה 

 ,הן בשיח האתניהן במסגרות אקדמיות ו, בניגוד לטענות רבות שעולות בפולמוסים מתמשכים

נקודת המוצא  -שלפיהן הסוגיה המזרחית מיצתה את עצמה , 41והמגדרי בישראל הדתי, התרבותי

מפני " שהקטגוריה המזרחית אינה מתמוססתשל המחקר הנוכחי נשענת על קביעתו של סמי סמוחה 

, אותהמחזקים ( הורשה מעמדית והפרדה גיאוגרפית, המשכיות תרבותית)שמנגנוני השעתוק העדתי 

קולות )"" למרות הצהרות וכוונות רשמיות הפוכות של האידיאולוגיה הציונית וכור ההיתוך

, "הפוליטיקה של המזרחיות בישראל: '...ותודה לאשכנזים'"במחקרו  :זאת ועוד (.1110, "מזרחיים

רי ציבו-לדיון התקשורתיהנושא העדתי במחזוריות קבועה עולה  כיצד (0448)החוקר גל לוי  מזכיר

לוי מציין . בין אם מדובר בשאלות חברתיות ובין אם מדובר בנושאים של מדיניות ,בישראל

כל פעם שנדמה ו", העדתיות נשזרה לוויכוח אגב רמיזה למשמעות השלילית שבעצם הופעתהש

' עמ, שם) "שב ופורץ מהבקבוק 'העדתיהשד ' -ובמינוח שגור , הוא שב ומתפרץ מחדש, והגענו לסופו

יש  42"'מעורב ירושלמי'מכור היתוך ל -פלורליזם בישראל "וא המסכם של קובץ מחקרים במב. (0

העימותים בין התרבויות הפוליטיות : "המתמשך של המאבקים בשדה התרבות יםהתייחסות לאופי

אתוסים ומיתוסים ועל מקורות הלגיטימציה יימשכו בחברה , ההגמוניה של קודים השונות על

  (.1111:10" )הישראלית עוד זמן רב

-יהודים"חדש -דרך השימוש במינוח המתריס הישן" שד"בשנות התשעים פרץ שוב מבקבוקו אותו 

את ( ע"תש)חידשו חנן חבר ויהודה שנהב , אתוסים ומיתוסים, כחלק מהמאבק על קודים. 43"ערבים

ת הקש, להלן) כאשר סימנו את האסטרטגיה של הקשת הדמוקרטית המזרחית, השימוש במושג זה

-השימוש של אינטלקטואלים ופעילים מזרחים בקטגוריה לא": 0441-מאז היווסדה ב( המזרחית

שכן , מאפשר לאתגר את מערך הזהויות המקובל בחברה בישראל ערבים-יהודיםבינארית של 

המשבשת את תהליכי המחיקה  אסטרטגיה פוליטיתמהווה  שימוש מתריס ולא בינארי זה

ועמו , מאפשר את שיבתו של המודחקיטיקת הזהויות הישראלית ווההכחשה המאפיינים את פול

 .(00 'עמ, ע"תש) "ערבי-קיום יהודי-את היתכנותו של דו

ח על דפוסי ייצוג ישראליים מטעם צוות פורום לחקר חברה "עמדה זו קיבלה אישוש מחקרי בדו

ם אינטלקטואלי מדעי החברה ובמחקרים ספרותיים מתגבר זרבח צוין כי "בדו. 44בישראל ותרבות

זרם  זהו. היסטורי בישראל ומציע לו אלטרנטיבות-הבוחן באופן ביקורתי את הקנון החברתי

                                                      
41
נסים קלדרון כינה את העצמת  .(0442, וחרהקיבוץ המא: תל אביב) מאת גבי טאוב" המרד השפוף"או ר, בין היתר 

מנותקת מהמקום , מודרנית-סטתרבותית פו-של תפיסה רב" יבוא מאמריקה ...פינוק תיאורטי"כ המזרחית הסוגיה
ומה "של יצחק לאור  סקירתו (.1111:092, "מקראה, רב תרבותיות בישראל"מתוך , "מן הריבוי אל הסולידריות)" והזמן

וגיליון חדש של " תהודות זהות"בעקבות הופעת הספר , (11.8.1112, "הארץ)" "הצליח ובגדד מתה לעשות שאצלי הניתוח
ליבי "ביקורת חריפה על ההגות המזרחית וקבוצת ערס פואטיקה השמיע לאחרונה יהודה ויזן במאמר ". הכיוון מזרח"

כתב " )עכשיו ובעת האחרונה' שירה מזרחית'על . כוס אורז על כוס וחצי מים -או  -אינו במזרח ואנוכי לא קשור לספרות 
( 8.01.00, "הארץ" )"ות וגזענותמזרחי"ו יאטקס במאמר רורהוסיף ד לא פחותזווית חדה (. 00' כרך ה, "הדחק"עת 

 (.12.0.01, "הארץ" )"שירים בערבית לא יביאו את השלום"ו
42
ברוקינס בוושינגטון  השוואתי בשיתוף מכון ח ביניים ממחקר"דו -( 1111)המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל  

 . והאוניברסיטה הלאומית האוסטרלית
43
 .מאת חנן חבר ויהודה שנהב( 010-011' עמ, ט"תש, פעמים" )גלגולו של מושג -הערבים -היהודים"ראו  
44
בדצמבר  ון ליר שערך מכון" נקודות מבט מזרחיות על חברה ותרבות בישראל"הכנס מתוך מסמך שחולק למשתתפי  

לקראת שיח מזרחי חדש על החברה והתרבות : קולות מזרחיים"הוא מופיע בספר . כבסיס להתייחסות ולדיונים 0444
 (.1110הוצאת מסדה , האלר-לב גרינברג ופנינה מוצפי, בעריכת גיא אבוטבול" הישראלית
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אמיתות הבלתי מעורערות של הידע ה של ליותאמעמיד בספק את הטענה לאוניברסהביקורתי 

והצגתו כידע ממוקם  ,ידי חשיפת מנגנוני היצור והשכפול של מערכות ידע זה-על, הקנוני

, למרות זאת. ולא אחרות משרת אינטרסים של קבוצות חברתיות מסוימותאשר , ריאולפרטיקו

מקום למקם את העמדה הביקורתית בתוך השיקוף הקוטבי הכפול של שוליים שב"המסמך מציע 

ניסוח פוזיטיבי של נקודה אנו מציעים לנסח , נכבש וכובש, מנוצל ומנצל, חלש וחזק, ומרכז

יתן להתבונן על כלל השדה מבלי להשתעבד מראש לאחד או יותר ממנה נ, אפיסטמית מזרחית

הוליד , ברמה עיונית ואקדמית המאמצים לנסח את אותה נקודה אפיסטמית מזרחית". מקטביו

 רוח הלךתהליכי עומק וובכך שיקף , בעשרים השנים האחרונותפרסומים שהיקפם הלך והתרחב 

שהודחקו מן השיח במשך עשרות השנים הראשונות לחוות ולהעצים תופעות , להבין -רדיקלי יותר 

הקשת פרסומי  הןב, במות שונות עוסקות בסוגיה מסוף המילניום הקודם .לכינונה של המדינה

" הכיוון מזרח"ו( מטעם מכון בן צבי 0424-נוסד ב" )פעמים"כתבי העת כ, ליר-ומכון ון המזרחית

בשני העשורים האחרונים עוסקת הכתיבה שיש לציין (. מטעם הוצאת בימת קדם 1111נוסד בשנת )

 45.ערבים לבין מזרחים-גם בפיצול בין המונחים יהודים

מאקדמיזציה וממה שאנשי האתר סיווגו כשיח  הקפה התנער ,ל"אל מול המהלך העיוני הנ

הפעיל  ,מקוםעל מנת לכבוש . י הפועל במסגרת היררכיות נוסח תרבות גבוהה ונמוכהטאליטיס

דה ) זמןלהרוויח שנועדו  טקטיקותיחד עם , לעיצוב התודעה העצמיתאחרות  אסטרטגיותהאתר 

בתוספת עברית עם " )לכתוב וליצור במזרחית, לחשוב, לדבר, לשיר"התמקד ב הקפה .46(0442, סרטו

ופריפריאלית במונחים " שחורה" -סמן טריטוריה ריבונית במגמה ל( טעם רוסי או אמהרי

מהלך כולל ששילב . זמנית בדרך להסתערות על המרכז ההגמוניטריטוריה ריבונית . ישראליים

וסדרות טלוויזיוניות נוסח הפנים  נביאיםומשלב מוצרים תרבותיים אחרים כסדרת האינטרנט 

שתי )זגורי אימפריה , (1109)האליטות החדשות  -ערסים ופרחות , (1102)האמיתיות של השד העדתי 

שירה , תיאטרון, בנוסף למופעי מוזיקה, (1101) הדור הבא: יאכלו לי שתו ל, (1100-ו 1109, עונות

 (. ראו להלן)וספרות 

אושרי  ר ירושלים"דובר בית הכריז 1101באפריל : הלך רוח זה קיבל חיזוק ממקור בלתי צפוי

הכללת שחקן הארץ לבהגיבו על דרישה מתמשכת מטעם עיתון ( 0.9.1101)ל "בראיון בגלי צה ,דודאי

ועל כן אין המועדון מפלה או " בני עדות המזרח הם ערבים לכל דבר ועניין"ש, קבוצהערבי בשורות ה

למועדון יש גם בעלים , ר ירושלים לא רק שיחק שחקן ערבי"בבית, אם נדבר עובדות: "נוהג בגזענות

יש ערבים . אין פה עניין של דת. הרי ערבי הינו מוצא גיאוגרפי ולא עדתי, (ל.ק, אלי טביב) ערבי

                                                      
45
, אלה שוחט: ערבית-יהודיתארבעה עוסקים באופן מפורש בזהות , מבין הספרים שהתפרסמו בעשורים האחרונים 
יהודה ; (1110" )זיכרונות אסורים", אלה שוחט; (1110, 0440, 0484" )היסטוריה ואידיאולוגיה. הקולנוע הישראלי"

ארבעה ספרים נוספים עוסקים במזרחיות כמוצר (. 1110" )חזות מזרחית", יגאל ניזרי; (1112" )היהודים ערבים", שנהב
, שערכו חנן חבר, (1111" )מזרחים בישראל: "אך בו זמנית כמהלך של בידול מובהק, אלימוגמר של כור ההיתוך הישר

" קולות מזרחיים"; (1119" )המאבק המזרחי בישראל"סמי שלום שיטרית פרסם ; האלר-יהודה שנהב ופנינה מוצפי
בכל העניין המזרחי יש איזה "דרור משעני פרסם ; האלר-לב גרינברג ופנינה מוצפי, בעריכת גיא אבוטבול, 1110-הופיע ב
הדור השלישי כותב : תהודות זהות"על המבנה הדורי המשתנה של העשייה המזרחית פורסם (. 1111" )אבסורד
הפיוט : "כדאי לציין עוד שני ספרים בנידון. טוב וניר ברעם-נפתלי שם, בעריכת מתי שמואלוף, (1112יוני " )מזרחית

 -שיבתו של הקול הגולה "ו( בעריכת חביבה פדיה" )נת הפיוט ולבנייתו התרבותיתכיוונים חדשים להב -כצובר תרבותי 
 .את ספרה של פרלסון כבר הזכרנו(. 1101)של פדיה " מוזיקה ומרחב, פואטיקה: זהות מזרחית

46
בין סובייקט בעל רצון ויכולת בסביבה שלו לאור  חישוב יחסי הכוחות ךאפשר לערו אסטרטגיותעבור דה סרטו ב 
תוך התגנבות בשטח  זמןנועדו להרוויח ( בהן הוא התמקד) הטקטיקותבעת ש, בשדה שניתן להחזיק בו מקוםוש כיב
לקרוא דברים ": החזק"כנגד " החלש"של , מדובר בהפיכת אירועים להזדמנויות. בלי לשמור על רווחים, "האויב"

 .'שימוש בדיבור בלתי צפוי וכו, ביםלבשל תוך ניצול מירבי של המשא, לערוך קניות במחירים זולים, אסורים
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, עד כמנה שאני זוכר, תימן. בעל הבית שלנו ממוצא תימני. ערבים יהודיםערבים מוסלמים ו, ריםנוצ

מעבר להתחכמות המחפה על הגישה הגזענית הרווחת בקרב רבים ". נמצאת בתחתית חצי אי ערב

היה מעז  זו קבוצהקשה להאמין שדובר , מבין אוהדי הקבוצה כלפי הפלסטינים אזרחי ישראל

  47.עשר שניםאו אפילו  ,עשרים, ארבעיםלפני  כךלהתבטא 

לעומת הופעת הפנתרים )מהפריפריה למרכז  הקפהעל הייחודיות של ההסתערות העכשווית של 

אותו , 48אפשר ללמוד במשל הסבתא( בשנות התשעים הקשת המזרחיתהשחורים בשנות השבעים ו

תרבותית הייחודית והמעצבת כתיאור מתומצת של אסטרטגיית הריבונות ה, אביא בלשונו ובהרחבה

 :הקפהשל 

אז מה אם היא , 'לטענה שהסבתא המזרחית שלהם אינה משכילה או מודרנית הייתה פנתריםתשובת ה" 

לטענה  הקשת המזרחיתהמענה של אנשי . '?אנחנו לא שווים? לא מגיע לי שוויון הזדמנויות? יתיתלפבאאנ

אני מדבר עם , שקט': שונה הקפהגישת . 'ביקורתי ממךואני יותר  ,יותר משכילה משלך שלי סבתא': דומה

לצאת שיש ? מה יש מאחורי תשובה זו' !ולא רוצה לשמוע אותך ,לומד ממנה על מסורת ותרבות, סבתא שלי

חדר ' ולוקח אני דורש -אני לא מסביר כמה המוזיקה המזרחית היא טובה  .מיחסי הכוח שאין בו דיאלוג

'ימשל
49

אני ! אני לא מדבר איתך עכשיו. לא צריך שתגיד לי מה אתה חושבו לה שחוראני רוקד ונהנה מלי. 

 ."יחסי הכוח שלק ושעתכנגד ה זה סוג של ריבונות !לישכרגע במקום 

שלב  ומעבר אל, ציבור הרחבבאפשר לפרש ניתוח זה כנקודת שבר באסטרטגיה של הייצוג המזרחי 

מתוך ' לכתוב את עצמה'" :סיכמה כךיבה פדיה חבש ייצוג. העיצוב העצמי תוך דחיית המבט הקנוני

על מנת להאיר את עברה מתוך הזרקורים , מבטה הרפלקסיבי את ההיסטוריה ואת הטקסטים שלה

 .(1101:01) "שהיא עצמה מעוניינת להדליק

 רקע היסטורי ותרבותי -עליה להגירה מ  0.1
, הנודדים כפרטים, של בני אדם מגדירים הגירה כתנועה גיאוגרפית( 0441) רבקה וליאון גרינברג

, מההרים לחוף, מהכפר לעיר, למשל) הגירה פנימיתיש : בקבוצות קטנות או בהיקפים רחבים

, ממדינה למדינה, הגירה חיצוניתויש , (ואפילו המעבר בין שכונות או עצם הכניסה לדירה חדשה

דעתם ", הראשונים. יםמהגרו עובדים זריםפיצול בין  בקטגוריה האחרונה קיים. מיבשת ליבשת

למרות שפעמים רבות קיימת , אצל האחרונים ;(Calvo ,0422) "מופנית יותר לחזרה מאשר ליציאה

כמובן שזו הבחנה נזילה ולעיתים )חד יותר האם -עם מדינתניתוק הקשרים , האפשרות לחזור

שכולם , גוליםו פליטים, עקורים: קטגוריות נוספותבצד אלה קיימות (. קרובות המצבים מתחלפים

אותם הגדיר ברטולט , מחזרה לארץ הולדתם -או לצמיתות  לתקופות ארוכות, בדרך כלל -מנועים 

שליחים של אסונות הנה הגדרה מתאימה לחלק גדול מגלי , ואכן. 50"שליחים של אסונות"ברכט כ

יבט סוגיה אליה נתייחס רק מן הה, (לאחר מכן למדינת ישראל)ההגירה של יהודים לפלסטינה 

, בשאלה כיצד חוויה זו נצרבה בתודעה של גלי העולים שבאו לשערי המדינה, כלומר. הסובייקטיבי

הגבול בין הגירה לעקירה או פליטות היה . בעיקר משנות החמישים של המאה הקודמת והלאה

                                                      
47
עידן במדור אלון ניתוחו המעניין של , "?למה הם מתכוונים', מוות לערבים'ערבים צועקים -כשיהודים" ראו בנידון 

 .8.9.01-ב" ארץה"של הספורט 
48
 ,(1.9.01)עמוס נוי  הקפהמתוך שיחה עם חבר מערכת  
49
: שזכה לשני תרגומים לעברית, ( A Room of One's Own ,0414) "חדר משלך"יניה וולף 'עקבות ספרה של וירגב 

 (.1119, ידיעות ספרים)בתרגומה של יעל רנן , והשני, (0480א "תשמ, שוקן)הראשון בתרגומו של אהרן אמיר 
50
מתוך ספרה של חנה ארנדט , (121' עמ)ברכט ברטולט בפרק על כך מופיע . "Ein Bote des Unglucks"בגרמנית  

"Hombres en tiempos de oscuridad" (0441 )-  במקור"Men in Dark Times" (0410). 
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 51אלא גם על פי ארצות מוצאם של הבאים, וההבחנה נעשתה לא רק בהתאם לנסיבות, לעיתים דק

למרות שבישראל החלוקה בין הגירה לעליה מובחנת היטב ". עולים"הוכרזו רשמית כשתמיד 

שתי יחידות  -אזרחות ", לדוגמה)או במערכת החינוך ( 1111, רובינשטיין, לדוגמה)במערכת המשפט 

, מכלול השיח המקובל עדיין בחברה הישראליתבו"( חוק השבות: מדריך למורה - 01/00לימוד 

על מנת לחדד את הפער הקונספטואלי בין מעשה  52הסופרת רונית מטלוןבחרתי בגישתה של 

  :ההגירה האמפירי לבין המינוח עליה הנורמטיבי
אחד מטקסי הטוהרה הללו היא השימוש . טקסי טוהרה רבים, מוכרח היה להמציא, המפעל הציוני המציא"

ביטלת את העליבות : ני דבריםעשית ש', מהגר'ולא ' עולה'ברגע שאמרת . 'מהגר'במקום ' עולה'במלה 

הוא רק שלב ', עליה'מצב ה, הנחת שהמצב הזה, ושנית, האינהרנטית הכרוכה במצב ההגירה והכחשת אותה

היא כמין מחלת ילדות , לפי השקפה זו, העליה. בן המקום המוחלט -בדרך להיעשות משהו אחר ומישהו אחר 

פצע שלא מתרפא , ואילו ההגירה היא מצב כרוני ;בריא וחדש, שעתידה לעבור ולפנות מקום למשהו אחר

 (.1:02::6" )ואינו עתיד להתרפא

 עליבות אינהרנטית" במכאובים המתמשכים הכרוכים באותהמאוחרת ההכרה הכפועל יוצא מ

המכון "את  53הקים המרכז האקדמי רופין 2115בשנת  רקאין זה מפתיע ש, "ההגירה הכרוכה במצב

שייעד עצמו  לא היה אף מוסד מחקר אקדמי רציניהקמת מרכז זה  עד ."להגירה ושילוב חברתי

לנוכח השינויים במחשבה ובדרך ההתבוננות בתחום . לנושא כה מתבקש במדינת מהגרים כישראל

היום איש  ,(1102, פלדחי ולרנר, 1110, לשם וליסק, מהגלדו), לישראל בפרט" עליה"ההגירה בכלל וב

, לכן. "מהגרים" 41-חבר המדינות שהגיעו לארץ בשנות היוצאי את כשמכנים  אינו מתקומם

אשתמש במושג המכליל , human migration-בעקבות אותו מבט עכשווי מפוכח סביב סוגיית ה

אנושיים -הכללעל מנת להדגיש את ההיבטים  "(עליה"לעומת ההגדרה המשטיחה " )הגירה"

 . זו הוויהבהמתמשכים 

קביעותו של חנן חבר ביא כאן את א ,והייחודי של ההגירה לישראלדינמי על מנת לבחון את אופייה ה

באשר לאחד ההבדלים העיקריים בין גלי ההגירה מהמערב לעומת  (1111:119, "מזרחים בישראל)"

המנכיח את חציית הים כמרכיב הכרחי  ,לעומת נרטיב ההגירה האירופוצנטרי": המזרח הלבנטיני

שאיננו כפוף , רצף מרחבי עם ארצות המוצא סופרים מזרחיםמציגים , בבניית האוטופיה הלאומית

פתחה את מנעד ההגדרות עוד  אלה שוחטחוקרת התרבות  ."לבינאריות ההגמונית של גלות וגאולה

', גירוש', 'טרנספורט', 'בריחה', 'אקסודוס', 'יציאה', 'עליה' -אף אחד מן המונחים "ציינה שב, יותר

שאלת , ערבים-במקרה של יהודים]...[ אינו מספק , 'חילופי אוכלוסין'ו' פליטות', 'גלות' ',הגירה'

 (.1119:02 ,"חזות מזרחית" )"לת ואמביוולנטיתמעורפ נותרת (agency)התשוקה והיכולות , הרצון

 מטלטל וטראומתיאותו מהלך , "רצף מרחבי עם ארצות המוצא"או ב" חציית הים"בין אם מדובר ב

, תרבותיים-עולה עובר או עבר בעת חציית גבולות גיאוגרפיים/ל מהגרשכ( שם, גרינברג וגרינברג)

כפי , ולא -' מהגר'עד לא מזמן היה עצם השימוש במלה ": מקבל ביטוי נאמן בדבריה של מטלון
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סיווג את הבאים ( 1111, חוג הנשיא לתפוצות)העברית בירושלים  האוניברסיטהלציין שמכון מחקר של מן הדין  
שבודקים תנאים !( ) מהגרים, (ציונים) אידיאולוגיים: פי מניעיהם-על, מאמריקה הלטינית לישראל בשלוש קטגוריות

ל לא "מעניין שאת הסיווג הנ. שברחו כי לא היה להם זמן לבדוק - פליטיםו, במקומות אחרים לפני שמגיעים לישראל
, שליחים של אסונות הם גם הפליטים הפלסטינים. למרות שאין מניעה מלהפעיל אותן הבחנות, הכילו על יהדות הלבנט

 .אך זו סוגיה החורגת ממחקר זה
52

 (.1110" )קרא וכתוב -ץ למקום ובתוך הזמן מחו" 
53

ידי המועצה -למכללה ציבורית המתוקצבת על 1110-ולאחר גלגולים רבים הפכה ב, קמה מדרשת רופיןוה 0494-ב 
 (. הוועדה לתכנון ותקצוב)ת "להשכלה גבוהה באמצעות ות
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הרגע שבו . חתרני של יחידים בשוליים הפוליטיים-אקט הפגנתי כמעט -' עולה, 'שגרסה הציונות

בשיח התרבותי הישראלי הוא רגע חשוב ' עולה'את המלה ' מהגר'המלה , ובאופן גורף, החליפה

 "שני עולמות שונים של מחשבה והתבוננותבאלא , לא בסמנטיקה נוקדנית מדובר כאן. לדעתי

    (1110:90.) 

בא לידי ביטוי , חתרני של יחידים בשוליים הפוליטיים אליבא דמטלון-מה שהיה אקט הפגנתי כמעט

, "ארץ עיר"מדור ) ילידת נתיבות נטע אלקייםהזמרת הצעירה  ודי שלקבל עם ועדה בקולה הייח

נפל קורבן ( ל.ק -של הסבתא )אבל הדור שלה , הדור שלנו חי בקונפליקט של זהויות": (10.9.02

אין לקבל את קביעתה של אלקיים ". פליטות פיזית ונפשיתהיא חיה במצב של . לטרגדיה מטורפת

. הקפהאבל היא מהווה ביטוי הולם לרוח , רוקו מאותן שניםכתיאור מהימן ותקף לכל באי מ

אני בת ליהודי , בערבית" )רב'יהוד אל מג אלת נאנא בי" ל"הנ מגדירה עצמה במדורה, אלקיים

 הקפהבערב לציון ארבע שנים להשקת מדיוני -מרוקאית בליווי מוריס אל-שרה בערבית, (המגרב

 לא רק". אהבה, חתרנות, התנגדות, כוח, לנו אמונההסבים וההורים נתנו " :מעל הבמה הכריזהו

( ערבי-יהודי)אלא מתברר שהקשר בין המיקוף הזהותי , טרם הגליד עבור רבים הפליטות שפצע

( 1111) 54פרלסון ענבל אם: עבר גלגולים מעניינים, להיברידיות המכילה בתוכה זהויות מקבילות

 ,(ראו להלן" )'רוח הלבנט'ק של מלחמה בזהות כלאיים תחת פיקוד הדו"התייחסה למזרחיות כ

 ".ישראלית-מרוקאית-יהודיה: "עכשווית נוספתהגדרה עצמית , שהפכה זמרת בינלאומית, לאלקיים

אתוסים , בעלת הון סימבולי ותרבותי הבנוי על קודים, ישראלית-ערבית-יהודיתסוג של זהות 

 .ומיתוסים אלטרנטיביים

 יהלבנטיניזצ-ערביזציה לרה-מדה  1.1

מהגרי אותה פליטות פיזית ונפשית הממשיכה להעסיק רבים כל כך מצאצאי כיצד ניתן לאפיין את 

מנגנוני השעתוק ? כדברי סמוחה, לכך שהקטגוריה המזרחית אינה מתמוססת מתגורואשר  ,הלבנט

בהדרת היוקרה הסימבולית של , השארבין , מתבטאים( ראו יונה לעיל)העדתי אותם הזכרנו קודם 

, (0.0ראו פרק " )ליבי במזרח"פי המסמך של -על. הלבנטיני הקהילות היהודיות שחיו במרחבות תרב

 של, זהותשרוב הנושאים המרכזיים העולים בה קשורים לסוגיות של  ,היצירה המזרחית היא כזו"

בגלל מקומם החברתי של המזרחים בישראל והקורלציה בינם ובין . קליטה בישראל ושלהגירה 

חלק נכבד מהיצירה האמנותית המזרחית עוסקת בבעיות חברתיות , מסוימת דיתשכבה מעמ

בעיקר בשכונות עירוניות פריפריאליות ובערי השדה , הקשורות במקומם של המזרחים בישראל

 פריפריאליזציה, ערביזציה-דהכ סיכם מתי שמואלוףמהלך שהמשורר . "הרחוקות מהמרכז

 (. 1119) המצאת המעמד הנמוך המזרחיו

וע פעפ"פדיה מכנה חביבה שהביאו לאורך השנים למה , אותה הדרהלנוכח המאבקים על הזהות 

על מנת להבין . הפכה את הפעפוע לזרם שוטף הקפהעשיית (. 1101" )הקול המודחק בפריצת הזיכרון

נתבונן בתחום , הקפהשל הזהות התרבותית האלטרנטיבית באמצעות  עיצובהאך בעיקר , ייצוגהאת 

 עליו הצביע שמואלוף ערביזציה-הדהעל תחילת מהלך  .השדה המוזיקלי -י בו עסק האתר המרכז

 .00.1.00-ב קפהראשון פורסם ב ופרקש - (ראו לעיל) של פרלסון ממחקרה החלוציניתן ללמוד 

                                                      
54
מבוסס ספרה . 0448-ב ה בטרם עתראה אור שמונה שנים לאחר מות -" שמחה גדולה הלילה" -מחקרה של פרלסון  

אורלי לובין וחנן , רן הכהן, אייל דותן: חברים ועמיתים חברו להוציאו לאור. בהדרכת חנן חבר שלה על עבודת דוקטור
 .חבר
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ם בשנים אסלהאלטרנטיביים של מהגרי ארצות הא המוסדות המוזיקלייםחקרה את  (1111) פרלסון

-המנגנונים התרבותיים האחראים לעיקור הזהות היהודית תוך שרטוט, 55ינההראשונות של המד

שהיא  - הכלאתה אל תוך מערך זהויות היברידי ומטושטש המכונה מזרחיותו ,ערבית ממרכיביה

על מנת לשמור על הרמה ", זהות כלאיים תחת פיקוד הדוק של מלחמה ברוח הלבנטמגדירה כ

ערבית הינו מהלך שזכה להצלחה במשך שנים רבות -היהודית עיקור הזהות. "התרבותית של היישוב

המוזיקה המזרחית במסגרות תרבותיות מופרדות השתקת , דחיקת השימוש בערבית בפרהסיה -

החלה סוגיית העיקור , הקשת המזרחיתעם הופעתה של , של המאה הקודמת 41-רק בשנות ה. 'וכד

, הקפהואילו . ולהטריד את מנוחת הקונצנזוס 56פני השטחלוההדחקה של תרבויות הלבנט לצוף מעל 

טריטוריה חופשית מהפיקוח ההדוק שעליו : תבע הרבה יותר מזה, באמצעות פס הקול שהציג

דורי -זו הוכחה מוחשית נוספת למרכזיות המוזיקה כערוץ תקשורת בין(. ראו לעיל)הצביעה פרלסון 

הזיכרון בקהילות הנמצאות בלחצי  שבעיני פדיה מהווה הגרעין הקשה ביותר של, עמוק ביותר

, העבר התרבותי מונחל בו לדור הבא: "זיכרון שאת דרכו המפותלת מתאר אופנהיימר(. 1101)הגירה 

היא עוברת  -במיוחד בחברת מהגרים , בטוחה וידועה מראש, יזומה, אולם הנחלה זו אינה רציפה

כגילוי מאוחר וחלקי של מה  ורק אז היא מופיעה, התנכרות, דרך שלבים ממושכים של הכחשה

 (. 249:א"תשע" )שהודחק

רב יותר שהוא בעל הערך ה 57הביטוס נכלל במסגרת ,הקפהנגדו מתייצב שהקנון התרבותי המפקח 

היכרות עם יצירות , (השפה בצורה מסוימתת כולל הגיי)שליטה בעברית " ":האחרים"לעומת כל 

, ארגובסשה , נתן זך, חיים נחמן ביאליק, עוז עמוס, י עגנון"ש)שירה ומוזיקה מסוימות , ספרות

היכרות , 58ידע אודות אירועים פוליטיים והיסטוריים הקשורים לציונות וליהדות, (אריק איינשטיין

ראוי , על מנת לחדד את הנקודה (.1111:022, רגב" )'ידיעת הארץ'/רץ ישראלעם הגיאוגרפיה של א

לצד , דוסטויבסקי או תומאס מאן, כוב'צ, שייקספירלאלה איקונים של תרבות המערב כמו  להוסיף

אפשר לשער , 59"כוב'צ"אם נתעכב לרגע על המושג הסימבולי  .ייקובסקי'באך או צ, מוצרט, בטהובן

אבל עובדה זו לא פגעה  ,כוב'קראו והעריכו את צ הקפהשאנשי  (ראו להלן) מחקרה פי ממצאי-על

, הישרדות תרבותית ונפשיתכמעשה מחאתי של  הנשכח או המוכחש, להנכיח את המודרברצונם 

הכוח והשליטה  הישרדות תרבותית כחלק מעימותי(. 284:א"תשע, אופנהיימר)לא רק עונג אסתטי ו
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מוסא , פליקס מזרחי, פייזה רושדי, אלבר אליאס, סלאח אל כוויתי, דאוד כוויתי, י'פלפל אל גורג, מסרי-פלפל אל 

, בבתים פרטיים, זוזו מוסא ועקב מורד ניגנו ושרו בערבית במסיבות, עבדו סעדה, ןימ-אבו, שטריתאלברט , חללה
לא אחת חברו אליהם גם . בקפה נוח ובקפה אריאנה ביפו, בעיקר בגן תמר -בתזמורת קול ישראל בערבית ובבתי קפה 

שמחה גדולה "מתוך ההקדמה של )נצרת נגנים וזמרים פלסטינים כמו מוחמד בלאן תושב ירושלים או איברהים עזאם מ
 (.2' עמ, "הלילה

56
 .http://www.ha-keshet.org.il: צ הקרקעות וההתכתבות עם ההיסטוריונים החדשים"בג, הקשת ראו פרסומי 
57
-בשדה התרבותי( מיומנות)יכולת גנרטיבית לפעול בקומפטנטיות  שמשמעותו, מושג מרכזי בגישתו של פייר בורדייה 

דיון מורחב בנידון ראו אצל . שמופיע גם בהגותם של מרסל מוס ונורברט אליאס, ר המונח מימי הבינייםמקו .אסתטי
 (.1112:04) הלא מודע החברתי שלנוכ שמגדיר הביטוס, וסשה וייטמן( 1111)גדי אלגזי 

58
ם כיצד מראי, (בין היתר)מאידך  הקפהוהבלוגוספרה של  מחדמעקב אחר פרסומי הקשת הדמוקרטית המזרחית  

טעונים מידע ופרשנויות סותרות במחלוקת  "אירועים פוליטיים והיסטוריים הקשורים לציונות וליהדות"המושגים 
 .עמוקה

59
: כנראה לא הייתה שרת התרבות והספורט מכריזה בהתרסה בעת כניסתה לתפקיד, (גלוי כסמוי)ל "הנ קנוןלולא ה 
לא הלכתי כמעט להצגות , כוב'מעולם לא קראתי צ, ומרסל סיבוניהבת של פליקס , אני מירי רגב סיבוני מקרית גת"

, "ישראל היום" )"ואני לא פחות תרבותית מכל צרכני התרבות המערבית, ו עמר ולשירים ספרדיים'האזנתי לג, בילדותי
00.4.00.) 
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-המסומנת על ,"אחרות"הלהשתקת  60סימבוליתההאלימות  תוך יציאה נגד מנגנוני, בשדה התרבות

אין תמה שקואליציית , לכך-אי .(1110:02 ,יונה ושנהב) "דת / נשים / זרחמ / גלות / ערביות"ידי 

או ( ראו להלן" )לא אשכנזית"בקטגוריה  שראו עצמם - לשעברמ "ברה כללה חלק מיוצאי הקפה

, הציבור האתיופישל  "אחרות"בנוסף ל, (61אלה שבאו מחוץ למרכזים הסלאביים) "יתמזרח"אפילו 

 (.Ben Eliezer ,1119) גזעאודותיו יש להוסיף את הסעיף  אשר בדיון

הקדישו חוקרי המוזיקה אדווין סרוסי ומוטי  62(1109" )ותרבות בישראל פופולריתמוזיקה "בספרם 

תהליך של שינוי חברתי וזהותי לתיכונית כביטוי -ים/מקום נכבד לתולדות המוזיקה המזרחית רגב

כמהלך מתמיד של פירוק זהויות  "ישראליות"אפשר לדבר על , בעקבות מחקרם. בישראל

 נוספת התייחסות ממוקדת. מחקר הנוכחיב סוגיה מרכזית, ימורדיאליות והכלאות אלטרנטיביותפר

-אפשר למצוא אצל גלית סעדה, למוזיקה כגורם מכונן מציאות חברתית וזהות אתנית ולאומית

אופיר עיר דרומית זו מוצגת -אצל סעדה. במחקרה על הזירה המוזיקלית בשדרות( ראו לעיל)אופיר 

, בין היתר(. 1110:102" )וסמוס המסייע להבנת המרחב החברתי והתרבותי של ישראלמיקרוק"כ

לכינונה  63של שדרות הבולטותאת האסטרטגיות השונות שנקטו שש הלהקות  אופיר-סעדה מנתחת

ניכוס הכלאות ועיבודן לעולם תוכן , דוגמה אחרת לגיבוש ומיזוג פרשנויות. של זהותן המזרחית

אפשר למצוא , תוך התכתבות ייחודית עם המסורת הערבית, נטינייםומשמעות מקומיים לב

 (רוסית ואנגלית, ערבית, שחבריו היהודים והערבים שרים בעברית) עאלי-אנסמבל היפואי סיסטםב

 65לאתוס המקומי אבל כפופים למרחב" לא שייכים"צעירים מדובר ב. 64קפהשקיבל במה נדיבה ב

ים באמצעות גלובליעם מאפיינים  מקומית תרבות -הפוך הפוך על  - המפתחים, (1111, באומן)

 . וורד-ביטסבוקינג או ספוקן, הופ-היפ, אנרים כראפ'ז

 הקפהידי -אומץ על( דת/נשים/גזע/מזרח/גלות/ערביות)ל כתלכיד של אחרּות "שילוב הניסיונות הנ

ת ושפות יהודי-ערביתדוברות התרבויות הגלות כולל , התמקד בהנכחת רוח התרבות הערביתש

תוך מתן , של יהודי הלבנט קהילתית-מסורת הדתיתהאתר ניסה להאדיר את ה, כן-כמו. נוספות

הייצוג שלהן ברוב המערכות בחברה -על רקע תת, בולט לייצוג וליצירה של הנשים המזרחיותמקום 

 היבדלותמהלך כפול של כ, מ לשעבר ולאמהרית"במה לשפות ברה הקפההעניק , בנוסף .66ובאקדמיה

 (. תוך שמירת מרחק מהפלסטינים הישראליים)לבנט ל הידמותו( נוסח ישראל)מהאשכנזיות 

                                                      
60
מצעות אלימות פיזית המופעל שלא בא, בורדייה משתמש במושג זה כדי לציין סוג של כוח חברתיפייר ", לפי וייטמן 

(. distinction)אלא בעשיית רושם של עליונות ומובדלות , אף לא בהפעלת סמכות ומתן פקודות, או איום בשימוש בה
אלה המפעילים סוג זה של כוח גורמים לאנשים החשופים לאפקטים שלו לבטל את עצמם מפניהם ולהימנע מתחרות או 

 (.1112:1) "ותם לידי חבלה בסיכויי החיים שלהם עצמם ושל קרוביהםהתבטלות מעין זו מביאה א. מעימות עימם
61
 (.ראו להלן)נביאים במונולוג של נילי אהרון ב, למשל 
62
  .1119שפורסם באנגלית בשנת  ,""Popular Music and National Culture in Israel ספרםתרגום  
63
 ".האצולה"ו" כנסיית השכל", "טאנארא", "טיפקס", "רנסנס", "שפתיים" 
64
עוד , לרוב מזרחים, את הביטויים הראשונים של הרוק האמריקאי והבריטי אימצו בארץ צעירי הפריפריה, בל נשכח 

 .במועדונים בתחנה המרכזית בתל אביב וברמלה ,11-בשנות ה
65
חררים המשו"הם לדידו ( לרוב גם הישנות) האליטות החדשות. העשירונים הנמוכים בכל מקום ומקום, פ באומן"ע 

 .האלקטרוניות והנהנים מאקסטריטוריאליות  של הרשתות, בעלי הכוח החומרי והסימבולי כאחת -" מהמרחב
66
פרופסוריות מזרחיות . נעדרת כמעט לחלוטין מהמחקר, כמו גם ערביות באקדמיה, סוגיית הייצוג של נשים מזרחיות" 

המחקר מצביע גם על (. 1112, זריני)גרפיים והאקדמיים ייצוג בסגל הקדמי והן נמצאות בשוליים הגיאו-מתאפיינות בתת
מתוך מחקר של שדולת הנשים " היעדר מאגר נתונים הכולל מידע על המוצא האתני והלאום בקרב חברי הסגל האקדמי

אחר בנידון באוניברסיטת תל אביב  לפי מחקר. /http://www.iwn.org.il/database_entryהאדקמי-הסגל: 1114משנת 
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, סמוחה" )לאוםו דת, אתניות -שילוש היסטורי "לתאר את הקנון השליט כבנוי על פי אפשר גם 

, שנהב) "חבילה אחת שאינה ניתנת להתרה"שלוש קטגוריות המופיעות בציונות כ, (1112:8

לאתגר ולהתיר ( ראו לעיל" )ליבי במזרח"ניסתה הקואליציה , הקפהלאחר הופעת כשנה   (.1112:01

כחלק מתביעה , של באי הלבנט בישראללשרטט את מפת המקורות התרבותיים ו" שילוש"את אותו 

באמצעות . לחלוקת משאבים שוויונית לאותו ציבור שלדעת אותה קואליציה הודר במשך עשורים

אפשר , לבנטיניים-ת והעלאת קרנה של המסורת והשורשים הערביםדחיית השוליות הפריפריאלי

 ":ליבי במזרח"המאופיין כך בידי  - לבנטניזציה-רהלדבר על מהלך נגדי של 

מקורם בחבל הארץ הנמצא בין צפון אפריקה ההיסטוריים והתרבותיים , טייםתזו ששורשיה האס"

נה עיקריות שהתפתחו תוך שיתוף פעולה בין והכוללת חמש תרבויות מש שבמערב לבין גבול הודו במזרח

. תורכית ומרכז אסיאתית, אפריקאית-ןצפו, פרסית, ערבית: יהודים ומוסלמים במהלך ההיסטוריה

יקה של היהודים זלתרבויות משנה אלה הייתה השפעה מכרעת על כל ארצות המזרח האחרות וכן על המו

מדובר על חבל ארץ גדול אשר . והן באירועי הקהילותהכנסת -הן בתפילות ובפיוטים של בתי ,באותן ארצות

 ".תרבותית-אופיין על ידי אחדות רוחנית

, באמצעות שידוריו ברשת. הינו מובהק הקפהשל  הרפרטואר התרבותילבין בין מפה זו  הדמיון

או מתן חסות לילה שחור ערבים פולמוסיים כ, בת המקוםו גלוקאליהפקת אירועים מוזיקליים כ

ת האתר הפכה תזכורת חיה לעובדה שהגדרתה של התרבות פעילו - פואטיקה ערסרה של לערבי שי

אינו מתכוון לרדת מסדר " מזרחי"וכי הנושא המכונה , הלאומית הישראלית לא הוכרעה עדיין

" קהילת הגירה פרומה מזיכרונה" מכריזים שהם מייצגים ציבור שחדל להיות נביאיםו הקפה. היום

קשור לצליל השפה והמוזיקה הערבית ולתרבות ארצות " זיכרונה"כאשר , (1101:00, פדיה)

  .האסלאם

 העברית הפריפריאלית כמרחב עוצמתי  1.0

יוצא מההנחה שהתקשורת האנושית , החיפוש אחר משמעות הפעילות הלשונית על גילוייה השונים

טיקה המודרנית כמו שקבע מייסד הסמיו, מבטאת באופן גלוי או סמוי כוונה כלשהי של המוען

מערכת של , דהיינו השפה הינה עובדה חברתית ולא חומרית, (de Saussure, 2005)פרדינן דה סוסיר 

מציינת ( 1111)ניק 'מלכה מוצ. ערכים הנקבעים חברתית ולא אוסף אלמנטים המוגדרים על ידי תוכן

וכי , לשון משותפתשאחד האמצעים העיקריים ליצירת סולידריות בין קבוצות חברתיות היא קיום 

 . אין כמו הלשון כדי ליצור הבחנה בין קבוצות אנושיות שונות

-במידה רבה גם כלכלית)בהתגוששות בזירה התרבותית כמכשיר להשגת כוח ושליטה , לאור זאת

בניית מוסדות קהילתיים עם שפה  ,למשל. למיניהן" מלחמות השפות"מעורבות גם , (חברתית

ראייה (. 0444, עזיזה כזום)ערך במערכה -סוג של הון תרבותי רבהמהווים כשלעצמם , נפרדת

בו קיים יחס ברור של תלות בין מנגנוני השליטה , מאבק חשוב-חברתית זו של השפה כמושא

, בורדייה)הפוליטית למנגנוני היווצרות המחירים הלשוניים המאפיינים מצב חברתי מוגדר 

. 67"שוק הלשוניה" גמושהחברתי כפי שעולה מן ה ודכללי התפקסוגיית אל  נקשרת גם, (1110:012

אלא את תנאי , כשלעצמה יש לקחת בחשבון לא רק את הכשירות הלשונית, פי בורדייה-על ,שוק שבו

בהתאם לנמען או למדיום , הנסיבות החברתיות והתרבותיות הספציפיות) המצב - הפעלתה

                                                                                                                                                            
-במסגרת תת, זאת! שערביות אין אפילו אחתבזמן , היו מזרחיות 23רק , פרופסוריות בישראל 911מתוך , (1119סוף )

 .נשים 411רק היו כאמור , פרופסורים באוניברסיטאות ישראליות דאז 9,111מתוך , ייצוג נשי בכלל
67
 .1110, רסלינג: תל אביב. בתרגום אבנר לה. שאלות בסוציולוגיהמתוך ". השוק הלשוני" .פייר בורדייה ראו 
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ההון "שני אלה יחד מהווים את  כאשר -( המחייבים הכרת משלבי הלשון השונים, התקשורתי

כוח ויוקרה בכל תחומי החיים , אלא גם לצבירת מעמד, החיוני לא רק לעשייה הפוליטית, "הלשוני

 (.'קשרי אהבה וכו, חינוך, עבודה)

תפקיד חיוני במאבקים של קבוצות אתניות ומיעוטים להכרה ואוטונומיה תרבותית , אם כן, ללשון

בניסיונות  -ובמקביל , (או הקטלנית בספרד לאורך השנים, ברית בזמנהכמובן גם פוליטית כמו הע)

הרצון לבטל את , למשל)הדיכוי של אותן שאיפות בדלניות המלוות בדרך כלל גם בהשתקה לשונית 

ל היו רלוונטיות בעת מלחמתה של "ההנחות הנ(. מעמד השפה הערבית כשפה רשמית שנייה בישראל

במאבק הגלוי והסמוי של התרבות העברית המתחדשת , 68ר ממאה שניםהעברית נגד היידיש לפני יות

בכל גילויי הלבנטיניות בקרב אלו שחלקם ממשיכים להנכיח בהתרסה מודעת את ההגדרה 

מ לשעבר או אצל בני הקהילה "לשוניות בקרב מהגרי ברה-בשמירה על הדו, 69"ערבים-היהודים"

 .הפלסטיני אזרחי המדינה-יים עבור הציבור הערבידבר זה רלוונטי שבעת, וכמובן. האתיופית היום

אף הגייתה ומבטאה ו, העברית התקנית על מהותקרב זהו הרקע ל :חזית השפה הינה מכרעת, כלומר

מזרחית -לא -( מודרנית)קיומם של שני סוגים של עברית ילידית  לנוכח, השפעותיה החיצוניות

, "ירושלמית"ל "תל אביבית"שו בין עברית הבדלים שהתגבבשנים האחרונות מדובר ב. 70ומזרחית

ההיסטוריון עמי לא בכדי תבע . כמשל לעברית פריפריאלית מזרחית 71"אשדודית"- ולהבדיל

המגולמת " )תל אביב"תוך ציון ש, (2.4.09, "הארץ" )"עלבונה של העברית המזרחית"גלוסקא את 

היו לנציגיה ' קול ישראל'דר משמשה חובב וראומה אל" )ירושלים"ניצחה את ( ל"ידי גלי צה-על

 (:הבולטים

קריין או כתב שמבטאו מזרחי( צ"גל)דומה שמעולם לא בא בשערי התחנה " 
72

ן "הדרתם של דוברי העי. 

הסופית על ' מכה'ה]...[ "ובתחנות הרדיו האחרות וברשתות הטלוויזיה ' קול ישראל'ת פשתה גם ב"והחי

ף "הקרובה של כ, ש הגרונית"מן הזמר העברי והמרתה ברי ש הלשונית"המבטא המזרחי הייתה סילוקה הרי

נשמעת כרצף של ( כמו זו המדוברת)והעברית המושרת , כך הוכפל ושולש חיכוך החיך של זמרינו. רפה

, לא יקום ולא יהי. הרי קרבתה הפונטית של העברית המזרחית לאחותה הערבית הייתה לה לרועץ, חיכוכי גרון

 ".ולא קדמה פנינו ימה; דחק האינסטינקט הלאומי

לשפה  (או שמות ילידיים) למרות שרוב גלי ההגירה בעולם היו מלווים בהמרת שמות המהגרים

תהליך עברות הזהות שכן , המקרה הישראלי היה שונה במהותו, 73הרשמית ההגמונית המקומית

הציונית גיבוש השפה והתרבות הילידית  עשרה היה לחלק מעצם-המשפחתית מאז סוף המאה התשע

                                                      
68
 ,Spolsky) תקופה בה החריף הגינוי כלפי כל מי שדיבר יידיש, קיבלה תנופה החל מהעלייה השנייה" מלחמת השפות" 

1999) 
69
מצוין ( 010-011' עמ, ע"תש, פעמים) מאת חנן חבר ויהודה שנהב, "גלגולו של מושג -' ערבים-היהודים'"במאמר  
זו . של זהות או על ידיעת שפה' אותנטיות'היא אינה מבוססת על תכונות . גוריה מהותניתערבי אינה קט-יהודי"ש

 ".וקשה למחוק את עקבותיה בשפה, המצויה בשיח התרבותי, קטגוריה דיסקורסיווית
70
מאת אורה , 01-4יחידות , החטיבה המודרנית, מטעם האוניברסיטה הפתוחה" פרקים בתולדות הלשון העברית"ראו  
 .94:א"תשמ, שורצולד( יגרודר)

71
מה לנו "שיר , להמחשה .שעובד גם להצגה, (1112" )שירים באשדודית"של סמי שלום שיטרית ספרו ראו , להמחשה 

אש . / בנוסטלגיה הרמונית/ לשיר עם הפילהרמונית / האופרה של קלן / , היא כאן היא כאן/ , האופרה של קלן: "ולהם
 (.2.0.01, הקפה." )אמי/ אמרי לי / מה לנו ולהם /  .אי יימא/ קול לי / חאזנא בהם 

72
 ?סנונית ראשונה. צ"גלבלקריינות  ,שיבל כרמי מנסור, קריין ממוצא דרוזי התקבל לראשונה 1101-ב 
73
יֹוְרגֹוס ורג מייקל נולד כ'הזמר ג, פרדי מרקורי נולד כפארוק בולסרה Queenסולן , בוב דילן נולד כרוברט אלן צימרמן 

ַנאיֹוטּוִקיִרי הזמר הצרפתי אנריקו מסיאס נולד , הזמר והשחקן הצרפתי איב מונטאן נולד באיטליה כאיבו ליוי, אקֹוס פָּ
 .ועוד, יריה בשם גסטון גרנאסיה'באלג
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(. גלותית-האנטי ששימשו גורם מעצב של הזהות, "שירי ארץ ישראל"בסיוע )" היהודי החדש"של 

נשיאה השני של , ושמו של יצחק בן צבי, משפחתו המקורי של אליעזר בן יהודה היה פרלמן שם

בפעולת הסברה נרחבת שמטרתה החלפת שמות המשפחה צבי נקט -בן. 'היה שמשלביץ, המדינה

ידי הנהלת התנועה הציונית והוועד -הוכרזה על( 0499)ד "שנת תש: ים בשמות עברייםהלועזי

הופעל , האסלאםבעת הגעת יהודי ארצות , 01-בשנות ה". שנת ההתאזרחות והשם העברי"הלאומי כ

בותה ונגד נגד השפה הערבית ותר, כלפי היהודים דוברי הערבית למיניהם" המכבש העברי"

 ,(ראו לעיל) אמנון לויסדרת הטלוויזיה שערך , "השד העדתי"פרקים על ב .שמותיהם הלבנטיניים

כאקט של  (במקור, עמר) את שם משפחתו 01בגיל  ברתד ציון אמיר על שעִ "קבל בכאב עו

 אפילוניתן לראות  (.הוא היחיד בתוכם שעשה זאת)מעשה שגרם לקרע משפחתי , "ישראליזציה"

 נגד-תחלק מאותה אמיר ,שנשארו על כנם ולא הוחלפושמות , הקפהשמות המשפחה של מובילי ב

, אלמליח, אלמקייס, כחלילי, אוחיון, טובול, בלולו, חכימי: המכונן מתריסה אל מול כור ההיתוך

 .ועוד טובי, מוטהדה, אלקיים

של גיבוש  כרגע מכונן 0422רבים מציינים את המהפך של . זו מגמהבחל שינוי  21-בסוף שנות ה

 -התוצאה (. לאור פעילות הפנתרים השחורים, בין היתר)זרחים לאינטרסים שלהם מודעות של המ

תיארה  74חוקרת אווה אילוזמהלך שה, את הצבעה למפלגת העבודה ופנו לתנועת החרות הם זנחו

משום ששבר את , מנחם בגין היה קרל מרקס של הפוליטיקה הישראלית": סמלית כך בהפרזה

גדעון טורי ". והפך את המזרחים למעמד מודע לאינטרסים שלו ההגמוניה של האליטה האשכנזית

המתחים  העמקתו הגברת הצרכנות, זציה הנוכחיתגלובליניצני המדגיש את השפעת ( 0488)

 (.75הקפהשמרוח מחאתם שואב ) שהאיצו את הופעת הפנתרים השחורים ,חברתיים-הכלכליים

חי לבין ערכו הנמוך של הונם הלשוני של היה מתאם בין הרקע התרבותי המזר, מאז הגעתם לישראל

התרבות חוקרת . שאת מיקומם החברתי והגיאוגרפי תיארנו לעיל ,אסלאמי-יהודי המרחב הערבי

על שחלקיה יוצרים שלם אחד -הציגה את הקבוצה הלשונית הזו כמערכת( 1114) 76נוקהאלכסנדרה 

היה זה . ו על זהותם הפרטיקולאריתאך בלי שחלקיה יוותר, (תיכונית לבנטינית-המאופיין ברוח ים)

יהודית הנשקה לדעת החוקרת . תיכונית לבנטינית-טבעי שמתוכם תצמח ותתפתח אותה רוח ים

 האסלאםהדור השני והשלישי למהגרי ארצות בקרב התגבשה במהלך השנים אחדות לשונית , (1112)

" גנבה": במילים וביטויים כגון ,כך למשל. (רביעיהדור בגם )נוצר ניב ייחודי אופייני למזרחים  ואף

בשפה כבר הוטמעה ש)" כפרה"המילה ; "הייתי ישן", "וזגים תפוחי אדמהמ", "גנבת"במקום 

בפריפריה ובשכונות העוני של הערים הגדולות  ,למעשה". שלי חיים"הביטוי גם כמו , (המקובלת

  77."מזרחית"לכנות  שכבר נהוג אלטרנטיבית עבריתנוצרה 

                                                      
74
 (. 19.1.01, הארץ" )עייפנו מעדתיות"במאמר  
75
ם מהאירועים הפומביים של שבעצמו לווה רבי, יל'למשל הענקת תעודת כבוד לפנתר השחור הוותיק ראובן אברג 

 .האתר
76
 .1114-יצא לאור בגרמניה בו" ניות בזהות הישראלית המודרניתומקומה של הים תיכ"ספרה הממצאים פורסמו ב 

אלה , מרון בנבנישתי, יהושע. ב.א, יוסי יונה, יהודה שנהב, קובי אוז, עם עמוס עוז, בין היתר, לצורך המחקר היא שוחחה
( 1112-1111שפעל בין , "בריזה"בזמן שזה ניהל את ערוץ הטלוויזיה הים תיכוני )רון כחלילי , דוד טרטקובר, שוחט

 .היא גם ראיינה אישים בלבנון ובמצרים. לשעבר שגריר ישראל במצרים, ושמעון שמיר
77

כמו ": 00.9.01 גלריה" )מזרחית מדוברת"במדור , "תרימי', אוחץ" אליאס ראו למשל את מאמרה של אינס 
שמגלם את חוויית החיים הייחודיים של , השפה המזרחית היא למעשה ניב של עבריתגם , ית היא לא סלנג'חצשהאו

ערבים בני דת ')ערבים -במדינות המוצא שלהם הם היו יהודים. יהודים מארצות ערב והאסלאם מאז בואם לישראל
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 שלאתני ה את המוצאבקלות זוהי שפה המאפשרת לזהות , Ebonic אמריקאית-רוכמו בשפה האפ

הנתונים המעניינים היחידים בחקר השפה טען ש( Chomsky ,0410)הבלשן נעם חומסקי  .ת/הדובר

(. 1100:22, 1פרק , באואר וארטס) הם אלו המצטברים על בסיס הידע של דובר ילידי את שפתו

ל שפה כלשהי הינו משפט שכל משפט שאומר דובר ילידי , מסקיאניתעל פי הבלשנות החו, כלומר

 בפרהסיה מתגלגלת העברית המזרחיתהיום , את שפתםלהסוות ניסו  רבים אם פעם מזרחים. תקני

למי שממעיט בערך הצליל הפונטי והמשמעות הסמיוטית של . בגאווהגם ו באסרטיביותלעיתים 

גרינברג )גלויות וסמויות כאחת , שאים משמעויות רבותנו ראוי להדגיש ששמות בני האדם, השמות

, מעמד ומגדר, לאום, הבניית קטגוריות חברתיות של אתניותהפן הגלוי קשור ל :(0441, וגרינברג

של כל אחד ואחת זהות הפרימורדיאלית מדובר ב: הפרטי הינו בעל תוקף אישי עמוק יותר/והסמוי

עבור  (.0402, לאקאן) סיכולוגי העמוק ביותר עימההד לשפת האם ולקשר הפ - וכאמור, מאיתנו

הסביבה האנושית איננה , לטענתו .השפה קיימת לפני הופעת הסובייקט וגם מעצבת אותו ,לאקאן

 . אלא לשונית -ביולוגית או חברתית 

שפה חיצונית דור הסבים וההורים ממחישים את היחס לעברית כ אודותהקפה רוב הטקסטים של 

הבוקעות החוצה בדרך והמתפרקת ומתגוונת נוכח השפות הפנימיות המדוכאות , (0402, חומסקי)

דוגמה לעימות בשדה . השלישי ואף הרביעי, תוך גרימת משברי זהות בקרב הדור השנימקוטעת 

כנס שערך מכון ואן ליר מהאפשר ללמוד ( עוד ניסיון להיפוך יחסי הכוחות בו ,ולמעשה)הלשוני 

שפה )"על מעמד השפה הערבית בישראל , למשפט ומדיניות דיראסאת בשיתוף עם המרכז הערבי

צנוע ככל , שלבהיווה  הכנס, (בין יוזמי הכנס)חוקר יונתן מנדל דברי הל (.8-4.00.01, "בעין הסערה

המתגלגלת בטבעיות , בשינוי יחסי הכוח בין העברית הקנונית לבין העברית המזרחית, שיהיה

 :במקורה הערבי

בתוך החברה היהודית כפי שהתעצבו לפני ואחרי הקמתה את יחסי הכוחות , ולו למשך יומיים, ההכנס גם שינ"

ואת מרכז הבמה , נעלם 'או ע' שמתקשה בהגיית חהאקדמאי האשכנזי  מקור כוחו של, לפתע. של ישראל

ולו  - פסקה ערביותם, או אז. שהערבית היא חלק בלתי נפרד מתרבות ביתם, מזרחים-תפסו ערבים ויהודים

סמל סטטוס והפכה ל, אות קין שהדביקה ישראל על מצחם ושאותו יש למחותמלהיות  -שעות  04למשך 

שבהקשר של חיל , השפה הערבית. שיש להדגיש ושמהווה כרטיס כניסה ומכשיר למוביליות חברתית ואזורית

התגלתה בדיון אקדמי , נועדה להפריד בין יהודים לערבים' המומחים לענייני הערבים'המודיעין ושל שיח 

 ".שיח של תקווהכ. כהתחלה של משהו חדש

ניסיון לנהל ה"שעמליה רוזנבלום וצבי טריגר ראוי להציב את דברי מנדל בהקשר קביעתם של 

הוא תהליך  ,סיווגן של המילים למחנות ולמפלגותו אמצעות קרב שליטה על השפהבאוכלוסיות 

מי שמנצח במאבק . בעל השפעה גם על מהות הדבריםאלא  ,בסיסי שהאפקט שלו אינו רק תדמיתי

מה "של , כביטוי של נורמטיביות שליטה בשפה והגייתה. (1112)" על השפה שולט גם במציאות

 Gramsci, 2009)מאז אנטוניו גרמשי נקודות התייחסות שמהוות , "צריך להיות"ומה ש" שיש

בחן כיצד מתגבשת , מרקסיסטי איטלקי הוגה דעות ומנהיג, גרמשי .הגמוניהלכנות נהוג ( [1927]

תרבותי שמפעילות השכבות ה / חברתיה / ההסכמה מרצון של המוכפפים עם הדיכוי המעמדי

תשובתו הייתה שזו מועברת דרך סוכנים רבים . (הגורם ההגמוני בחברה הרכושנית)עתירות ממון 

                                                                                                                                                            
לקבוצה שמאוחדת על ידי , ית מזרחיתוכשהגיעו לארץ הפכו למזרחים דוברי עבר ,שדיברו ערבית( לפי רבים 'משה

 ".הדיכוי
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איגודים מקצועיים , איםפוליטיק, אמצעי התקשורת ההמוניים, מוסדות תרבות, 78כמערכת החינוך

בעצמו גורם מרכזי של , לי"ההווי הצה, עם תוספת משמעותית, בישראל -או מועדוני ספורט 

נרטיב למה שגרמשי כינה שת גבמתאותה הסכמה (. ראו רוזנבלום וטריגר לעיל)" שליטה במציאות"

תונים להשפעת של רוב האנשים הנ( היגיון) common sense-מהות וגבול הההמהווה את  סלקטיבי

 ".ציונית אשכנזית"מגדירים כ הקפהאו מה שאנשי , הקונצנזוס הציוניזהו , אצלנו. אותה שליטה

את דוברי , באמצעות העברית המזרחית הפריפריאלית, ניסה לצרף" פדרציה של אחרים"כ הקפה

בכדי לאתגר את ההגמוניה התרבותית המסורתית שלגביה , מ לשעבר והאמהרית"שפות ברה

הערך הלשוני הגבוה  בעלהיא הניב ( גבריות וחילוניות, סמל של אשכנזיות" )הצברית"רית העב

גם לשפה המוזיקלית חלק חיוני בניסיונות השליטה במציאות , במערכה זו. ביותר בשוק הלשוני

 .וגיבוש נרטיב סלקטיבי מנצח

של ( ימלאכותי וכפו)י טהמונוליהמבנה המאבק על הזהות הישראלית הביא לפירוקו לעיני כל של 

. העצמה הדרגתית של הפריפריותתוך חשיפת פניה הרבות של החברה הישראלית ו ,אותה זהות

לא , (9.0פרק  ,0441, ראו הול) מרחב עוצמתיהפכו לשנים האחרונות המהלך שב" שוליים"מדובר ב

תח של הספר זהו המשפט הפו. "כמעט, עד ראשושמי כרים אמיר ואני אנגלי מכף רגל ". רק בישראל

שתיאור בכתביו את , המחזאי והתסריטאי חניף קוריישי, של הסופר 79"הבודהה של הפרברים"

חתום גם על המחזה , יליד בריטניה להורים מפקיסטן, קוריישי. אפייןעוצמת הפריפריה שהול 

אין זה . והפך לסרט פולחן בבריטניה ובעולם 0480-שהוסרט ב" מכבסה יפיפייה שלי"המצליח 

בעלי שמות מאוד לא , פקיסטני מצטרפת גלריה של יוצרים בולטים-ה שלסופר הבריטימקר

חתן פרס )או קאזואו אישיגורו "( פסוקי השטן"מחבר )אופייניים למסורת הבריטית כסלמאן רושדי 

 (. 80"שארית היום"מחבר ו 1102נובל לספרות 

-טוענת שה ,(1111) הנוק? לאפיין את אותו מרחב עוצמתי ישראליניתן איך , אם כך

Mediterraneanism (האופציה הים תיכונית"יש המכנים אותה ש, ים תיכוניות)"  מאפיינת את

האופציה הים תיכונית תופסת מקום הולך וגובר . בישראל מתפתחת בפריפריההזהות התחושת 

זהות היבטים רבים של ה" 41-וה 81-בשנות ה, לדידה .בזרם המרכזי של המוזיקה והספרות בישראל

הראייה " 41-משנות הכש, (099' עמ, שם" )קונסטרוקציה ובחינה מחודשת-הישראלית עברו דה

שהניסיונות לכפות גרמה לישראלים להפנים בכאב ' מיתולוגית-הדה'ציונית -ההיסטורית הפוסט

, נוקהלדעת (. שם" )נכשלו -על בסיס של תרכובת הומוגנית , יצירה של זהות ותרבות אחידים

הערבי עקב הסכמי אוסלו השפיעה על דפוסי /יחות שחוותה החברה הישראלית כלפי האחראותה פת

אבל . אותה לא ניתן היה להשיג עד אז בחנויות זמינות לציבור היהודי, הצריכה של מוזיקה ערבית

יצירות קלאסיות ומודרניות ל שכל חנות למוזיקה המחשיבה עצמה מעודכנת מציגה שלל "מאז 

בשנת נציין ש, כחלק מאותה מגמה(. 091' עמ, שם" )ומלבנון עד סודן, עד עיראק ממרוקו, בערבית

                                                      
78
שהתמחה בחשיפת מנגנוני השעתוק באמצעות , הסוכנת העיקרית לגיבוש ההיררכיות בשדה התרבות בעיני בורדייה 

 .מערכת החינוך דורשת את המונופול העיקרי להפעלת אותה. סוציאליזציה לערכים של האליטות
79

 .ביתן-בהוצאת זמורה 0442-פורסם בעברית בThe Buddha of suburbia (0441 .)במקור  
80
 .אמה תומספוןו והפך לסרט מרגש בכיכובם של אנטוני הופקינס 0442-שגם עובד לבד למסך הגדול תחת אותו שם ב 
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 (אמניות, ברובן) והרשימה של אמנים, 81ום'הקליטה זהבה בן דיסק שלם עם שירי אום כלת 0440

כולם הושמעו . רק הולכת ומתרבה( או כורדית ופרסית) ששרים גם בערבית יהודים-ישראלים

שגם חזרה )ריטה  ,רכי'לירז צ ,מורין נהדר ,זהבה בן, אתי לוי ,ליהלנה אאי, דיקלה: קפהבתכופות 

מירב אלדן ורבים נוספים שמשלבים מלים ומשפטים ערביים , (יהאן פורוס" הגלותי"לשם משפחתה 

 .בשיריהם

עם )לבנטיניזציה -רהל של "התרבותי הרחב הנמפעל העומדים בפני האחד המכשולים הגדולים 

ידיעת ערבית בקרב  מסקנות מחקר מקיף ועדכני אודותעולה מ, (ערביזציה-רה מימד לא מבוטל של

ראו , 1119)ערביזציה שעליה הצביע שמואלוף -האת הצלחת הד המחקר מאשש. 82היהודים בישראל

, דיבור)והמזרח שולטים בערבית  האסלאםבלבד מבני הדור השלישי של עולי מדינות  0.2%: (לעיל

יהודה שנהב , אחד מעורכי הסקר: יתן אולי לצפות לגידול באחוז זהנ, ברם(. הבנה או קריאה

מד ערבית ול, (רבניש, שם משפחתו המקורי שהוסיף לאחרונה מיקוף לשם משפחתו תוך אימוץ)

-ששרה ויוצרת בערבית 83הזמרת ילידת נתיבות נטע אלקיים. בבגרותו ואף עוסק בתרגום משפה זו

האמנים המשתמשים רשימת ראו ) ערביזציה-אותה דה מרד נגדל נוספתדוגמה  יאה, מרוקאית

 (. בשפות המרחב לעיל

קולותיהם  והיה חלוץ בהבאת, בעיקר של כותבים מזרחיים, שוזר בין תכניו גם שירה עברית הקפה

הקבוצה קידמה ומקדמת שירה מזרחית בעלת תפיסת עולם אסתטית . פואטיקה של משוררי ערס

דוגמה מאלפת , שונית ומרחבית אלטרנטיבית תוך דגש על הזיכרוןעם גישה ל, זמנית-ופוליטית בו

שנים רבות לאחר שארז ביטון פתח שער רחב ליצירה המזרחית (. 1101, 1101, פדיה)לחזרת המודחק 

אפשרות "בספרה  84קציעה עלוןהחוקרת בוחנת , (0421" )מנחה מרוקאית"עם ספר השירה שלו 

את עקרונות הפואטיקה המזרחית ( א"תשע" )חיתעיונים בפואטיקה מזר -שלישית לשירה 

בין "הדגש הושם בשירה הממוקמת , הגירה ומחאה, במקום להתרכז במושגים כזהות. העכשווית

הלא ) תוך הבלטת קווי התפר המורכבים והפוליפוניים - (של הומי באבא קביעה מובהקת) "לבין

דתיים וחילוניים ונשים , ירים וענייםעש, ימין ושמאל, המתהווים בין יהודים וערבים (בינאריים

לשכון "עלון קציעה באנתולוגיה בעריכת . ישראליים-בהקשר של הזהות והתרבות הכלל וגברים

הסוגיה נבחנת מנקודת מבט של מדעי הרוח בידי , (1100" )הרהורים על זהות מזרחית: בתוך מילה

, סמי ברדוגו הסופר שטבע" וםבאין מק"ראוי להדגיש את המושג  מתוכו .מנעד רחב של כותבים

היצירות של רונית מטלון וסייד ( 1101) האריסל 'רייצהחוקרת עבור . בהתייחסו לזהות המזרחית

אליטיסטי , לעומת האידיאל הלבנטיני של כהנוב)זהות הלבנטינית המעשית כביטוי של , קשוע

בה קיימת ו -וף מבטחים מצביעות על כליאה בתוך חופש תנועה הנידונה לאי השגת ח, (במידה רבה

 ,Grumberg)לבנטיניות שקארן גרומברג . בין שפה אחת לפוליפוניות, סתירה בין בית למולדת

". מהעבר להווה, משפה לשפה, מיבשת אחת לאחרת, תנועה ממקום למקום"הגדירה כ( 2011:246

                                                      
81
דמיון "ראוי להתייחס גם לאלבום  (.81-עם אוסף שירי תימן באמצע שנות ה)צריך לציין שקדמה להם עופרה חזה  

הדיסק התבסס , למרות שכל הטקסטים תורגמו לעברית(. בזמן האינתיפאדה הראשונה, 0484)דנה ארזי של יר" מזרחי
 (.והאב ופיירוז-כולל מוחמד עבד אל)עיראק ולבנון , על להיטים גדולים של מוזיקה ערבית ממצרים

82
 .מכון ון ליר: ירושלים. 00, ו"תשע. מנדל, מזרחי, אבנימלך, דלאשה, שנהב 
83
 .10.9.02, קפה גיברלטר, "השראה ומסורת, ראיון ומיקסטייפ עם נטע אלקיים על גלות: יקט מסורתהפרו"ראו  
84
 .12.0.09, קפהב" ארץ עיר"אורחת במדור  
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רגע לאחר אופיר טובול השיב על כך בחיוב ? והאם זה אפשרי, "מקום"ניסה להיות  הקפההאם 

  85."השיח המזרחי מסתכל במראה ורואה לראשונה את עצמו: אתחלתא דגאולה: "סגירת האתר

לחוקרת תרבות חזותית ופילוסופיה ? במראהבלבד עד כמה אותו שיח יכול לראות את עצמו 

עמדה שמבקשת להפוך את . המזרחיות שלי היא קודם כול עמדה": אריאלה אזולאי תשובה משלה

זהו לא נכס בעל ערך כשלעצמו אלא מכשיר שמפגין . את השיבוש והשתיקה לנכס, רההזרות וההגי

הוא עומד בעיקרון לרשותו . הוא לא מזהה רק עוולות שנעשו למזרחים. את ערכו רק כשהוא מופעל

 ומבקש, חברה שהכיבוש הוא הדפוס המעצב שלה - של מי שלא התאזרח לגמרי בחברה הישראלית

בשל  - המזרחים, לדעתה (.1110:012, "שפת אב, שפת אם" )"של העמדה שלולהפוך מצב זה למובן 

 .לא לאורך זמן אך, יכולים עדיין ליהנות מן הפריבילגיה הזו - שנים-דיכוי רב

 הדורי הקוראים הקפה וחתך  1.5

קיבל ביטוי פוליפוני  -שלא מתרפא ואינו עתיד להתרפא  -עקירה או גלות , אותו פצע עקב הגירה

צאצאי ילידי אסיה  -באמצעות הצליל ובקולם של כל אלה שנדחקו לפריפריה הישראלית  קפהב

חביבה (. ראו ממצאים להלן)ושל צאצאי באי חבר המדינות , תיכונית-אתיופיה הלא ים, ואפריקה

במבוא , פ חתך דורי"פדיה ניסתה להסביר את התהליכים שעוברים על אוכלוסיית המהגרים ע

תהליכים אלה מאפיינים את מדינת ישראל , בעיניה. בעריכתה( 1101" )תיהפיוט כצוהר תרבו"

הקשרה ההיסטורי והמכבש האידיאולוגי , מעבר לייחודיות הישראלית". מדינת הגירה"בהיותה 

דורית -הסברה של פדיה מעמיד את תהליכי ההסתגלות וההבדלות הבין, המלווה את המעבר לכאן

 :אנושי-בקונטקסט כלל

והעיקר , בעיבוד האובדן, המתבטאת באופני הסתגלות שונים, חווה את טראומת המעבר וןהדור הראש"

חווה את  הדור השני. בקריסת המרחב הטריטוריאלי הממשי של ארץ המוצא אל תוך קירות הבית והנפש

ב והמרח, הפרהסיה היא המובן מאליו. תחושת המתח בין הבית לבין הפרהסיה -' הקיום הכפול'תופעת האלם ו

הדור השלישי . לשתיקה מעיקה המבקשת לפרוץ, הטריטוריאלי הממשי שנשלל מההורים הופך לקול מודחק

זהו שלב חזרתו של ; או לחלופין בפעפוע הקול המודחק ובפריצת הזיכרון, מתאפיין במחיקה מוחלטת

 (.6:16:61" )המודחק

? בקרב חלק מהדור השלישי "פעפוע הקול המודחק"כיצד פורץ הזיכרון של סבים והורים באמצעות 

המשוררת , מעידה הבימאית( 1112" )הדור השלישי כותב מזרחית: תהודות זהות"בעקבות הספר 

היא ( מזרח תיכוניות/או לבנטיניות)מזרחיות (: "0418ילידת ) 86והאמנית הפלסטית סיגלית בנאי

ת בחברה הישראלית זוהי אופציה לרב תרבותיו. ולא בהכרח מוצא אתני, הלך נפש, עבורי תודעה

, פירושו להפסיק לדמיין שאנחנו באירופה תוך הפניית הגב למזרח התיכון. כל כך' מערבית'ה

שאולי ) הקפהשל  פעילות הענפהרקע לזהו קונפליקט העומד ב". גם וגםולהתחיל לחגוג את היותנו 

יזציה נוספת אפשר להניח שמדובר בהטרוגנ לכך-אי, (גם גרם בעקיפין לסגירתו לאחר חמש שנים

 .הולך ומתגווןהתרבותי -בתוך מרחב אתני

מוזיקלי של תרבויות מהגרים עולה שהמוזיקה היא -יוחאי אופנהיימר טוען כי מן המחקר האתנו

אחד הנכסים העומדים בצורה איתנה ביותר בפני מכבש המחיקה או ההשתקה שמפעילה כל חברה 

                                                      
85
 .2.4.00, אקטיביזם: מדור פוליטיקה וחברה, "העוקץ" 
86
 .00.2.1112, מוסף ספרים של הארץ 
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שהעבר , דורי עמוק וחשוב ביותר-תקשורת בין המוזיקה הוא ערוץ": לאומית כלפי המהגרים בתוכה

במיוחד , בטוחה וידועה מראש, יזומה, הנחלה זו אינה רציפה, אולם. התרבותי מונחל בו לדור הבא

אופנהיימר מוסיף שאפילו הבושה שחלחלה לתודעה המזרחית . (249 :א"תשע" )בחברת מהגרים

מרחב או  געגועומכאן ואילך מופיע רק " ,87בנוגע למוזיקה הערבית מתפוגגת בשלב הבגרות ונעלמת

חוקר התרבות איל שגיא . (240' עמ, שם" )של מי שמעולם לא איבד דבר מהדברים שאהב של כאב

, פערים שנוצרו עם השנים בין היהודים לתרבות הערבית מצד אחד"ביזאוי מכנה מרחב של כאב ל

ביטאו בדרכים שונות  הקפהכותבי  (.21.9.09, "הארץ" )"ובין החברה הערבית ליהודיה מן הצד השני

מהרהרת  ,88בפוסט משותף עם זהר אלמקייס, חן אלמליח כך לדוגמה. או מרחב של כאבגעגוע אותו 

אותה , גלות מהערבית, רחוב ורצון להזדהות עם הגלות של אחרים-אודות אותה תחושה של קרוב

דור "ידי הממסד הקולט -ו עלהיא כבר לא יכולה לחוות במלואה כמו ההורים או הסבים שהוגדר

  :הלהלן דברי. יש לציין שאלמקייס ואלמליח הן בנות דור השלישי". המדבר

וככל שהאזנתי לו יותר . לשיר ולהתכוון לכל אות ותו, כמה רציתי לשיר את השיר הזה ממרחק הגולה"

כתב אישום של  כך התבהר לי שהמילים האלה הן בעצם, ולמדתי לזמזם בעל פה את כל תפקידי התזמורת

כל כך קינאתי במהגר שליבו מתפוצץ מאהבה וכמיהה . אהבה - אבל יש להן מניע אחד, מוכי געגוע לארצם

 ".וכל כך התעצבתי על אי יכולתי לחוש כמות, אל מולדתו

בעקבות וילפרד ביון  - (0441)גרינברג וגרינברג מתארים " בין לבין"את התחושה הזו של להיות 

(Bion ,0411 )- כי , (השפעת ההגירה על תחושת הזהות העצמית" )הפסיכופתולוגיה של הגירה"כ

כמנוף , או לחילופין, שיכול להתפתח אכן לקטסטרופה אישית, "שינוי קטסטרופלי"מדובר ב

פי -גרינברג וגרינברג מציינים שעל. שפירושה סוג של תחייה מעשירה, להתפתחות מוצלחת ויצירתית

דחיית אבל ההגירה מצד , (כולל מטפלים מישראל)ם ושל עמיתיהם שלהם עצמ, מחקרים רבים

שצריך לעבד שוב את אותה , מעבירה את הטראומה לדור הבא, או ההורים/הסבים ו

אחת הדרכים הטובות ביותר להתמודדות היא דרך היצירה האמנותית , לדעתם .פסיכופתולוגיה

כזירת התמודדות , הקפהנות בפעילות זו זווית נוספת להתבונ. כולל השימוש בשפה המוזיקלית

שעדיין מפעפעת אפילו בדור השלישי ואף הרביעי של יוצאי ארצות ערב , אחרת עם טראומת ההגירה

 .והאסלאם

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
87
 (.ראו דברי עמוס נוי) בזעם רב תבטאההאלא רק , כלל חלחלהבושה זו לא  הקפהאצל כותבי  
88
 .8.4.02, זהר אלמקייס וחן אלמליח, "של עומר אדם' תרחמי עלי, 'של חאלד' ווארן': להשתעשע ברומנים אסורים" 
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 השחרת השדה. 2

89אחד אף         
 עדי קיסר/  

  ַהְגֵדרֹות ֶאת ְנמֹוֵטט/  ַהחֹומֹות ֶאת ַנִפיל עֹוד ֲאַנְחנּו
ד ַאף/  ַהַמְחסֹוִמים לכֹ  ֶאת נֹוִריד   ֶאחָּ
נּו ַיִגיד ֹלא ר ְלָאן לָּ ֶלֶכת ֻמתָּ  .לָּ

 ַהִבּדּור ַתֲעִשַית ֹכל ֶאת/  ַנְשִבית עֹוד ֲאַנְחנּו
 ַהַבְנִקים ֶאת ִנְנַעל/  ַהֶטֶלִויְזיֹות ֹכל ֶאת ִנְשֹבר
ד ַאף נּו ַהֵסֶבל ַעל ַיֲעֶשה ֹלא/  ֶאחָּ  .ֶכֶסף ֶשלָּ
ַרְמזֹוִרים ֶאת ִנַקח עֹוד נּוֲאַנְח   ַהַתְמרּוִרים ֶאת ִנְגֹנב/  הָּ

ד ַאף/  ַהִצבּוִרִיים ַהַגִנים ֶאת ְנַשְחֵרר   ֶאחָּ
א ֹלא ְרחֹובֹות ִיְקרָּ נּו לָּ   ַהְשִניֹות ֹכל ֶאת ִנְדֹרש עֹוד ֲאַנְחנּו./ ְשמוֹ  ַעל ֶשלָּ

עֹות/  ַהַּדקֹות ֹכל ְוֶאת   ַהֶשֶמש ַעל ְסַתֵכלְונִ  ֵנֵשב שָּ
עֹות ֲאִויר ַעל ְוִנְסַתֵכל ֵנֵשב שָּ   נֹוְשִמים ֶשֲאַנְחנּו/  הָּ
ד ְוַאף/  נֹוְשִמים עֹוד ֲאַנְחנּו   ֶאחָּ

נּו ַיְחִליף ֹלא ֶנה לָּ ה קָּ ח ֶשל ִבְקֵנה/  ְנִשימָּ  .ֶאְקּדָּ
ד ַנֲעֹמד עֹוד ֲאַנְחנּו ִבים ִנְהֶיה דעוֹ  ֲאַנְחנּו/  ַהֵשִני מּול ֶאחָּ   ְלִהְסַתֵכל ַחיָּ
ִנים ד ַבפָּ ה ְוִלְבֹּדק/  ַהֵשִני ֶשל ֶאחָּ ם ֵיש מָּ   שָּ
ם ֵיש ְוִאם נּו ֶשִנְשַבר/  ַמֶשהּו שָּ   ֵמִאתָּ
ד ְוַאף  ֹלא/  ֶאחָּ

 

  תרבותי-כקטר רב הקפה  6.1

לא יגיד לנו לאן / אף אחד "ובייחוד הפסקה , הקפהשותפה לדרך של , של עדי קיסר" אף אחד"השיר 

ראו עקרונות " )אזור משוחרר זמנית", היטב עם הלייט מוטיב של האתרמבליט , "מותר ללכת

, נפיל את החומות"את השורה (. להלן 1.2 ראו)ריבונות תרבותית  -במלים אחרות , או, (האתר

נות בין פריפריה אפשר לפרש כעשיית האתר למען הפלת הקונוונציות המבחי, "נמוטט את הגדרות

חיצי הביקורת . בין לגיטימי ללא לגיטימי ובין מזרח למערב, "נמוכה"ל" גבוהה"בין תרבות , למרכז

מוסדות בהם לדעת , "הבנקים"ו" הטלוויזיה", "תעשיית הבידור"כוונו גם לעבר  הקפהשל 

חשבון על ( החומרי והסימבולי כאחת)המרבות את הונן , המשוררת שולטות האליטות הישנות

, הווה אומר בלי מבט מתנשא, "נהיה חייבים להסתכל בפנים אחד של השני. "תרבויות הפריפריה

מתמערבת -אירופיתה, לאתגר את האליטה המסורתית, כלומר. שווים בין שווים, ללא פטרוניות

, פריפריאלית תרבותית-לאופציה רב (הגמוניתאפילו ) נראותעל מנת להעניק , (הקפהבשפת  ,לבנה)

רגישויות , באמצעות גיבוש נרטיב כוללני של עמדות, זאת. בחרתי לכנות בעבודה זו לבנטינית אותה

 (.Kellner, 1996" )הם"לעומת " אנחנו"ואמונות תוך הבניית ה

אליה , (לעילראו ) הקפהנובעת מהמפה התרבותית שהקיף " אנחנו"בחירת המושג לבנטיני עבור ה

לא במובן )שקידמה את השימוש במונח לבנטיני עכשווי וחדש , ובקלין כהנ'צירפנו את הגותה של ז

לבנט במובן המרחב הים תיכוני  -( הנוסטלגי של הלבנטיניות של אלכסנדריה של תחילת המאה

ויש , קיימות עוד הגדרות לאותה אופציה 90.הפתוח והקוסמופוליטי על מגוון התרבויות הקיימות בו

                                                      
89
 .הקפהפחות משנה לאחר סגירת , 02.2.01-ב" העוקץ"פורסם ב 
90
מדובר : תוך ניסיון להגדיר את המושג מחדש, טלימודי הלבנמקדיש מקום ל, בין יתר עיסוקיו, מכון ון ליר בירושלים 

, השליליות לעיתים רבות, המבקש להסיט את נקודות המבט החיצוניות, גיאוגרפי ועכשווי, תרבותי, בקונספט מחקרי
הפרויקטים השונים עוסקים . ולבנט שמכריז על עצמו ככזה, לבנט שנלמד מתוך האזור עצמו": לעבר נקודת מוצא אחרת

ביחסים המורכבים שבין עמי הלבנט וביחסים המורכבים לא פחות של , בתרבויות הים התיכון, טיניתבתודעה הלבנ

 (.http://www.vanleer.org.il/he/node/1180: מתוך האתר של המכון) "תושבי הלבנט עם האזור עצמו
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, סרוסי; 0488, שביט)או אפילו ספרדית  מזרחית, תיכונית-ים -המעדיפים מונחים מקובלים יותר 

 . (שם, נוקה; 1101, הורוביץ; 1110, אוחנה; 1111

לבנטיני /אותו אנו מאפיינים כמזרחי - קטרנגד המשמש כ-מדובר בפרויקט, קפההבמקרה של 

ם לכנותן שנהוג ג, בישראל משניות/הפריפריאליותתרבויות המושך את שאר הקרונות של ה -משחיר 

כלומר המוצא , שוויון-האתניות ציר מרכזי במדדי האיבישראל מהווה (. 1112, רגב)תרבויות -מיקרו

עובדה זו עומדת ברקע הכללתם של אותן  91.קובע במידה רבה את עיצוב המבנה הריבודי המקומי

תיופיה יוצאי א', 12פי קווי -הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל על, תרבויות כמו החרדים-מיקרו

 -אקונומי המקומי -המהווים רוב בעשירונים התחתונים בסולם הסוציו -מ לשעבר "ומהגרי ברה

כולם , (מילידים ועד מהגרים שזה מכבר באו" )שחקני המשנה"למרות היותם  .הקפהבפרויקט 

נדה המשותפת של האתר 'מקום חשוב באג. על פניו המרובות כל אחד, 92ייצוג וכוח הולמיםתובעים 

, יידישובהן אף ה, הרוסית או האמהרית, לאת הנכחת לשונות היהודים השונות כמו הערביתממ

, חרדים -מסומנים מבחינה ריבודית /שבמציאות של היום נותרה כשפתם של רבים מבין המוחלשים

כל הנאמר לעיל ממחיש את האינטראקציה . מ לשעבר המבוגרים"מהגרי ברה, ניצולי שואה קשישים

 the (לצד, בעצם)לעומת  the freedom to beמודרניות -המושג שמייחסים לפוסטהנזילה בין 

freedom to have  המודרני(Melucci ,0441 .)ואל מול תהליך , האתניות והריבוד מזינים ההדדית

כפי , אך. גאווה ושחרור, תפקיד של התרסה" being"תרבותי לצלע -חברתי-מתמיד של קיטוב מעמדי

-לדרבן הסתגרות כובלת לטובת שומרי הסטטוס עלולזמנית -מדובר במימד שבו, י'שמזהיר מלוצ

 .קוו

על מנת לחשוף את המשמעויות הגלויות והסמויות של הטקסטים , בניתוח שיח ביקורתי השימוש

אמורים לאפשר לנו להתחקות , עם צלילים ואירועים פומביים באותה רוח המשולבים, הקפהשל 

באמצעות  נערך הקפהמעקב אחר תכני ה. הפוליטיים שבנרטיב האתראחר המימדים התרבותיים ו

, דרך איסוף נתונים, (ראו לעיל)תוך הצבת השערות ושאלות מחקר , אסטרטגיה אינדוקטיבית בעיקר

סיווגתי ש כל אלו הניבו ממצאים מגוונים. חלוקתם לקטגוריות וניתוחם המעגלי באופן רציף

שדה את יחסי הכוח ב לשנות שנועדו נקוטות עמדות - דיאניאסטרטגיות במובן הבורבמסגרת מספר 

בן , לוי-ששון" )להיות ישראלי"והשלכותיהן על מה שנהוג לכנות באופן מכליל , התרבותי בישראל

 (.1109, שביט, פורת

הפרקים יעסקו באסטרטגיות -תתי .קפהבהלבנטיני  זהותההנכחת מרכיב בפרק הנוכחי אתמקד ב

 .3; כאקט של הגדרה עצמית ריבונות תרבותית .2; הווי ותרבויות הלבנט, תהנחכת שפו. 1: הבאות

המצביע על , פרויקט הבוז .4; לחיזוק הפרויקט הלבנטיני המקומי פירוק המושג מוזיקת עולם

 .קידום השקפת עולם לבנטינית .6; המסורת והדתהנכחת  .5; פריצת תרבויות שוליים אל המרכז

 

                                                      
91
י מעלה יותר מאשר פירות הצמיחה חלחלו וממשיכים לחלחל כלפ: "1101ח השנתי של מרכז אדוה לשנת "ראו הדו 

ששכרם של שכירים , 1100נכון לשנת ובין היתר  ,מצויןח "בדו(. אטיאס-אתי קומרושלמה סבירסקי מאת " )כלפי מטה
מעל  09%בזמן ששכרם של שכירים מזרחים ילידי הארץ עמד על , מעל לממוצע 20%אשכנזים ילידי הארץ עמד על 

ד על כמחצית השכר מושכרם של יוצאי אתיופיה ע, לישים מהמוצעש-שכרם של שכירים ערבים עמד על כשני ;לממוצע

 /http://adva.org/he/social-report2016 .הממוצע
92
 .לפחות בשלב זה, הנאבקים על זכויות אדם בסיסיות בלבד, פרט למהגרי העבודה 
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 מזרחהתרבויות הווי ו, הנכחת שפות  6.6

כדרך , מלווה את תולדות ההתיישבות הציונית מתחילתה( א"תשע, אופנהיימר)המושג השחרה 

כל עוד זה , שהייתה בסדר' בעיה'זו ": בהווי היישובשל היסוד הערבי מקומו לתאר את סוגיית 

הוא , גבר עליוברגע שהופיע יסוד שחור שלא ניתן היה להכילו או להת]...[ חיקוי מרצון ונתון לפיקוח 

ליתר בולטות  ברגע שההווי והמוזיקה מהלבנט זכו, לטענתו(. 222' עמ, שם)" 'בעיה עדתית'הוגדר 

משום שלא ניתן לשחק בה את , הפכה ההשחרה לגורם מאיים מבחינתה של ההגמוניה, ונראות

דים בואם של המוני יהו, לכן. נשמע/מע לבלתי נראהנש/האמביוולנטי ההופך את הנראה המשחק

-האיץ את אותו מהלך שיטתי של הדרה ודה, מהמרחב הערבי והאסלאמי עם הקמת המדינה

בתפיסת ההגמוניה , למשל, הדרה זו בולטת(.  1111, פרלסון, 1112, שנהב, 0488, שוחט)ערביזציה 

 הנשמעים מבוססת על רבעי טונים, הזרו ביישוב כמונוטוניתנתפסה אשר , את המוזיקה הערבית

עמוקות ביותר  קונוטציות שליליות והתלווה לה דימוי לבנטיני בעל –מלודיות  יבית כחסרלאוזן מער

 (. ראו להלן)

י "בנאום בחירות בכנס של מפא של דוד בן גוריון דבריולהלן  ,ת איום ההשחרה הלבנטיניתלהמחש

יהיו כמו  ייתכן שהם: "בקרב היהודיםבהזהירו בפני מצב בו בני עדות המזרח יהיו לרוב  ,041093-ב

. הם לא יעשו דבר יוצא מן הכלל במאמצים גדולים. כי הם באים מאותה סביבה. העמים מסביבנו

שם יש שחיתות וגם כאן תהיה . או כמו המצרים, ם חופשי כשם שהרוסים הם עם חופשיעהם יהיו 

ואני אומר שעם יהודי לבנטיני לא . שם יש עם לבנטיני וגם פה יהיה עם לבנטיני. שחיתות

למרות )ים מדי אוריינטלינחשבו כי הם , המערבמ הרוסיםמעניין לציין שכבר אז הוצאו ". יתקיים

צעירים  - 0.0חברי קבוצת מכאן עובר קו מפותל הקושר עמדה זו לסיבה שבגללה (. הלובן שלהם

  .(ראו להלן)מרגישים אשכנזים הכריזו שהם אינם  - הקפהמחבר המדינות ששיתפו פעולה הדוק עם 

דוגמה כ אותם הציג, יהודי מצריםפחד מהשחרה מקבל הבלטה בהתייחסותו של בן גוריון לה

 יבין מייסד)חיים נחום , קלין כהנוב'מדובר בקהילה שהציבה דמויות בולטות כז .ותלערבימכלילה 

, חו מזרחי ומנהיגי שמאל בולטים כאנרי קוריאלואיש הקולנוע ט, (האקדמיה לשפה הערבית בקהיר

ניתן למצוא , (1100" )הרומאן המצרי"בלום -בספרה של אורלי קסטל. 94ריה או הלל שוורץאלברט א

לבין גרעיני התיישבות דומים של באי , בספרהמתואר בין הגרעין המצרי מוחשיים קווים מקבילים 

-המשותף לשתי הקבוצות הוא מודעות חברתית. שאינם לבנטיניים כלל ועיקר ,אמריקה הלטינית

עד גוריון וראשי היישוב והמדינה -מה שמאפיין את דבריו של בן. פריאלית מודגשתפוליטית פרי

מבט אירופוצנטרי וקולוניאלי כלפי מדינות וחברות שלא השתייכו למעגל מרכזי הכוח  הינו, היום

 .מערב אירופה וצפון יבשת אמריקה-ממרכז וצפון

ההשחרה ש -הבולט  המיצגכ פההקהמגולמת בפעילות  -מחקרנו זה מאשרים מגמה כוללת  ממצאי

לנוכח קריסת רעיון כור אבדן יכולת הפיקוח  .א :זאת משתי סיבות עיקריות. משליטהיצאה 

התהוות מצב בו קבוצות חברתיות פריפריאליות מבנות מחדש את ; ההיתוך המכונן ויישומו

                                                      
93

 (.04.2.1100)בלוג כללי וכלכלי  -תמריץ : מקור 
94
 Qantara,(Magazine des cultures arabe et mediterraneene)עם המגזין מט אפשר לקרוא עליהם גם במוסף מיוחד 

המוציא  .(1100אפריל , 40גיליון ) 11 -ו 04-במאות ה (בלי המגרב)המוקדש ליהודי המזרחי התיכון , בשפה הצרפתית
גם ענבל  .יותתיכונ-העוסק בתרבויות ערב והים, לעולם הערבי שבפריזהאוניברסיטאי המכון  לאור של המגזין הנו
חייה הפנימיים ותרומתה לחברה המצרית , כולל התפתחות הקהילה היהודית, פרק ליהודי מצרים-פרלסון הקדישה תת

 (.41-84' עמ, שם)
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בהיררכיות את מיקומן , ולחזק לשמראו לפחות , סמליים וחותרות לשנות-גבולותיהן החברתיים

תביעתה של  .ב; (שם, שביט, בן פורת, לוי-ששון)החברתיות והתרבותיות ובמערכת יחסי הכוח 

באירוע במועדון בארבי לציון , כשרון כחלילי, למשל. הגמוניהלהוות חלק לגיטימי מן הההשחרה 

 -יה קולות חזקים נגד ההגמוננשמעים  מאז אוסלו: "הכריז, (2.4.09)ארבע שנות פעילות האתר 

, שעכשיו יותר מאי פעם, זהו קול". הקול המזרחי הופך דומיננטי -בשירה , בקולנוע, במוזיקה

פרויקט שידר ב הקפהמהעולם ש אנרים'זלצד , ערבית-יהודיתניבי ערבי או מבטא  ממנו בוקעים

 -מגובשת ובלתי מתנצלת  אנו עדים להשחרה לשונית ומוזיקלית, במלים אחרות(. להלןראו ) הבוז

והן בסדרה האינטרנטית , ובאירועיו קפהמגמה הבאה לידי ביטוי הן ב - לבן/ללא תיווך אשכנזי

 .שתידון בהמשך נביאים

הכשירות הלשונית נובעת ונמדדת מן היכולת להתאים את עצמה , בפרק המבואכפי שהצגנו 

בכל  מחירו בשוקבהון זה נמדד (. 1110, בורדייה" )הון לשוני"ובכך היא מייצרת , לנסיבות ולהקשר

, ובמידה מכרעת עושרו המילולי והסגנוני, תקניותועל בסיס , תרבותי נתון-חברתי-רגע היסטורי

ניסו לגרום לשינוי בהיררכיה  הקפהאנשי , כבעלי תו מחיר נמוך בשוק הלשוני. ת/של הדובר המבטא

שירה  .כן להגייהבין טקסט לקונטקסט ובין תו, בתוך השדה התרבותי וביחסי הכוח הלשוניים שבו

ממחישה את טענת הבכורה של , (1109ינואר , "התזמורת האנדלוסית בטיול במצרים)" אוחיון

-זמרת פלסטינית, נסרין קדריבסקרה את פועלה של , כתקני ואותנטיבעברית  המבטא המזרחי

ון אוחי .1בערוץ  1101-ב ששודרה" קורא לך ןאייל גול"ישראלית שזכתה בעונה השנייה בתחרות 

ערבי -ניחוח היברידי עברי מביאה נסרין ,'אנא באחיבק'ובעיקר בשיר , מאז זכייתהמציינת ש

ובכך , ומסמנת כיוון חדש במוזיקה המזרחית החותר תחת הגדרת התרבות הישראלית המרכזית

  :חיבור שהוקצה במשך עשרות שנים גם על ידי מזרחים - רחיותמזמדגישה את החיבור בין ערביות ו

הוא , להיפך, שלה לא מקשה על התקבלותה כזמרת בקרב הציבור המזרחי 'הכבד'י המבטא הערבי לדעת"

הוא שעשה את זוהר  'הכבד'בל נשכח שהמבטא המזרחי . דווקא מעמיק ומחזיר את העברית למקומה הנכון

נכונה ושהמבטא שלהם למעשה איננו מבטא אלא ההגייה ה, ים כל כךפופולריאייל גולן וזהבה בן , ארגוב

בעוד שההגייה שהשתרשה במדינת ישראל היא למעשה עברית , השפות העברית והערבית והתקנית של

 ". שאין בינו לבין השפות השמיות ולו דבר, במבטא מזרח אירופאי

ההגייה הנכונה את , לדעת הכותבת ,מהווה( "ערבי-היברידי עברי בעל חיתוך")קדרי  המבטא של

 העברית הצבריתקריאת תיגר גלויה על  היזו. ערביתהן בשפה הוהעברית  השפהן ב - והתקנית

קדם שאת הונה הלשוני אוחיון מנסה ל העברית המזרחית האותנטיתבשם  ,התקנית לכאורה

שאמור להסגיר , המבטא המקומי הילידי מאשרבשפה ובתרבות  יותר מרכיב בולט אין. מקסםול

סוגיה אותה בורדייה עצמו חווה על , ת/דוברהשורשיות של ההייצוגיות ובאופן מיידי את מידת 

הרי שהשפה בעלת , לגבי העברית( 1111, ניק'מוצ)במושג דיגלוסיה אם נשתמש  (.ראו לעיל)בשרו 

במידה רבה בעקבות הפעילות ופרסומי עמותת קדמה , אך. ערבי מסומנת כנמוכה-הניחוח העברי

המחוברים למאבק בקרב קהלים  החלה להנכיח את עצמה כווריאנטה גבוהה, הקשת המזרחיתו

לפחות בקרב עורכי וגולשי ) מזרח תיכוני לבנטיניכ ואפשר לקטלגשמדובר במבטא  95.המזרחי

                                                      
95
על ידי צאצאי  0441-נוסדה ב, (כפי שהיא מוכרת בציבור הרחב, להלן הקשת המזרחית)הקשת הדמוקרטית המזרחית  

-זו תנועה חוץ. תרבותי בישראל-למען השיח הדמוקרטי והרב -שיח חדש : ה הרשמישמ. מהגרי ארצות ערב והאסלאם
, ולטובת האוכלוסיות המודרות ממוקדי ההשפעה והכוח, הפועלת לצמצום הפערים בחברה הישראלית, פרלמנטרית

, וש גבאיש, סמי שלום שטרית: בין היתר, עם מייסדי התנועה וחבריה נמנים. כמזרחים ופלסטינים אזרחי המדינה
דודי , חנה אזולאי הספדי, הנרייט דהאן כלב, ויקי שירן, משה קריף, יצחק ספורטא, יוסי יונה, יוסי דהאן, יהודה שנהב

 .ושירה אוחיוןהני זוביידה , פנינה מוצפי האלר, מחלב
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שלא ידעתי קונצרט / היו זמנים "בבלוג שלו שמציין , אלמוג בהרהמשורר והסופר  וביניהם, (הקפה

אל תוך הערבית אינה אותה העברית של מי שנולד (: "04.01.1100) "לרי בגדאד'ורק נגנו צ/ מהו 

היא , הנשארת במעבר בין שפות, וחלק מן השפה הקודמת למילים, עברית של מי שנולד לשפה אחרת

זה כולל את עירוב שפות אגן הים התיכון בהקשרן הקולוניאלי  ".המוזיקה של המקום הקודם

, "'שוק'/סרט קצר)" דותן מורנושאת ביטוין אפשר למצוא בפוסט של , (צרפתית ואיטלקית, אנגלית)

יצירתית וצנועה שדיברה , סבתי הייתה אישה חזקה" (:יצירה אליה נתייחס בפרק הבא ,12.4.09

שנה היא הייתה  20. 'השפה הסודית'איטלקית הייתה . צרפתית מתובלת בביטויים בערבית

ת אבל צרפתי, גדלתי איתה באותו בית והשתוקקתי לכל בדל מידע על חייהם במצרים. אלמנה

כשבנותיה שאלו אותה בטלפון  .היה לנו קשר קרוב והיא השפיעה עלי מאוד. למדתי רק אחרי מותה

 .צרפתית לבנטינית מובהקת". 'אלחמדולילה' :יתה עונהיה ?'סה וה מןקו' -

( 1.4.1109, "מסעותיי במדינה היהודית והדמוקרטית)" קפהבאחד הפוסטים האחרונים שלו ב

, שתי נשים ממוצא מזרחיבפני ( עברית וארמית, מקור של אור בערבית) ורנ, התגאה כחלילי בשם בנו

על ביטוי נוסף לאותו זעזוע הצביע כחלילי עצמו בפרק השני של הסדרה . שהזדעזעו מצלילו הערבי

תוך מתן פרספקטיבה היסטורית למהפך התודעתי בעניין השחרת , בהפקתו" ערסים ופרחות"

. רתת של פעםלעומת ההלבנה המעוב, (ראו לעיל)נים האחרונות השמות הפרטיים ושמות משפחה בש

על הניסיונות להסתיר שמות פרטיים , "פרחה שם יפה"זה מומחש בצפייה בקטעים מההצגה 

מסגיר " פרענקי"כולם בעלי צליל  -לצד מסעודה ופורטונה , קלין'נט וז'ז, לואיז, מטילדה, ט'ורז'כז

מייצגת בעיה זו ( 4.4.1109, "ילדת פלא מזרחית, העדי סדק")עדותה של עדי סדקה  .ונחות כביכול

מצאתי את , בהיותי ילדה או נערה מתבגרת בטבעון, כשהייתי קטנה" :ברמה של שמות משפחה

גם ) לגיטימיותנראות ועל  קרב גלויו הז ."עצמי מנסה בכל הכוח להעלים את שם המשפחה שלי

ושמות המקור בטרם הגירה בפרט  ערבית/ה מזרחיתעם הגיי והעברית, של המזרחיות בכלל( חומרית

לידי ביטוי  באהרקע הערבי  הב זהות. תלכיד בונה זהות תרבותית ישראלית אלטרנטיביתכ -

ועד להשפעות השכיחות , מעצם השימוש בשמות ממקור ערבי או קולוניאלי לבנטיני: ברבדים שונים

 .בשימוש וחידוש שפת היומיום

, מצהירים העורכים מתי שמואלוף, (1112" )ור השלישי כותב מזרחיתהד: תהודות זהות"בספר 

כי , גילינו שאין מזרחים צעירים בישראל" ,ס"לאחר בדיקה בנתוני הלמ וניר ברעם נפתלי שם טוב

-סבתא מוגדרים כיוצאי אסיה/אמא או סבא/הרי אם אבא, "המדינה הכריזה עלינו כנעדרים

אפילו רביעי , כאמור) 96תברר שחלק מאותו דור שלישימאך . היתר הם רק ישראלים -אפריקה 

-הטעמים התרבותיים באמצעות שימורבמידה רבה  ,בלבדמסרב להיטשטש כישראלים , (בארץ

כפי שכינה את , "מדינה אחרת"ב בעיקר שנמכרה)פרלסון אפיינה את מוזיקת הקסטות . אסתטיים

שעטנז של "כ (97של טיפקס ועהיד אזור התחנה המרכזית הישנה בתל אביב קובי אוז בשיר

כרם 'הרפרטואר של : רפרטוארים אשר הטמיע והכליא בתוכו גם את הערביות תוך טיהורה ממנו

-ואילו הרפרטואר של רמלה, ישראלי-נשען על שירים תימניים וערביים ועל רפרטואר ארץ' התימנים

מגוון הרפרטוארים . יותהתחנה המרכזית נשען על מוזיקה יוונית או להקות רוק אנגליות ואמריקא

                                                      
96
 .הכוונה לדור השלישי שגדל בפריפריה בשנות השבעים והשמונים 
97
של פיתה עם זעתר וביצה / אני עוצר במציאות סדוקה / רך לתל אביב המבריקה בד: "להלן הבית האחרון של השיר 

והבוץ השחור על / ושירים מוכרים מכל המדינות / בעשרה שקלים שלוש קלטות / של ספק רבנים ספק פושטי יד / בצד 
 .ונהג מפטיר חצי ברכה/ כל מדרכה 
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על ידי העתקת המרחב הגיאוגרפי המדומיין שלה מן פוליטיזציה של הערביות -דהפשר יהזה א

 .(1111:00) "המזרח התיכון אל הים התיכון ואפילו עוד יותר מערבה

סימני ההיכר המזרחיים שנותרו במוזיקה המזרחית הישראלית הם ש סבור אופנהיימר, לעומת זאת 

של זהר ארגוב בפתיחת השיר הפרח בגני היא  המואל - הנטייה לסלסולו מבטא הגרוניה" ,שניים

אופנהיימר קובע , הוויתור על סממנים ערביים מרכזייםעל אף . (282:ה"תשע)" לכך מובהקתדוגמה 

ידי מזרחים ונצרכה -הואיל ובוצעה על, כמוצר אתניהמוזיקה הזאת נתפסה מבחינה תרבותית ש

אפשר להסיק שהטיהור לא צלח באופן שלם וסימני הערביות נותרו  .ל מזרחיידי קה-על בעיקר

תר נחלש עוד יו" טיהור"ה. שבשיר של טיפקס" שלוש קלטות בעשרה שקלים"נוכחים בחלק מאותן 

תיכונית -כאשר הרוח הים, התרבותי והפוליטי, הכלכלי, החברתי בעקבות השינויים בקונטקסט

טוענת שבשנות ( 1101)פדיה . פוליטיקה שלו-והמיקרו הקפהצעות מהלבנט חזרה לנשוב מזרחה באמ

תהליכי ו, האלפיים יש תנועה כפולה של פריצת מוזיקת פיוט וליטורגית מבית הכנסת החוצה

, בעקבות זאת. בעיקר ממוצא מזרחי, ידי מוזיקאים צעירים-ספיריטואליזציה של המוזיקה על

אל מול הדיכוטומיה . מנת לשלבו בעשייתם המוזיקליתמומרצים אמני רוק ופופ להתקרב לפיוט על 

, הכיוון בו שוקעת השמש) ponente-ל 98או בין הלבנט"( לבן)"למערב "( שחור)"המסורתית בין מזרח 

מפרקת , קטגוריה היברידיתבפועל מציבה  99מסולסלת/ים תיכונית/המוזיקה המזרחית, (באיטלקית

 :(281:א"תשע) כפי שמציין אופנהיימר, חומות

אשר מסתייעת במנגנון הייצוג האוריינטליסטי , מול ההדרה של מוזיקה ערבית ומזרחית בתרבות הישראלית"

מופיעה עמדה , בין מעודן וגס וכדומה, בין תרבותי לפולקלוריסטי, שממחזר  הבחנות קשיחות בין גבוה לנמוך

היא מעבה את ; ה נוקשה כניגודיםהמבקשת לנוע בחופשיות בין מה שההגמוניה מגדירה בצור, מזרחית גמישה

ההגמוניה ]...[ מזרחית ודוחה את החשיבה הבינארית המקובלת -אזור הגבול העומד בסימן סינתזה מערבית

כלומר את המוזיקה , מסמנת כשחורה לא רק את המוזיקה הערבית אלא גם את מה שנוצר באזור הגבול הזה

 ".המזרחית שנוצרה בארץ

אותה כינתה פרלסון  100ערבית למזרחית אתנית-דיתיהוערבית ו יקהממוזבניגוד לאותו מעבר 

עסק בהתמדה בהנכחת המקורות הערביים  הקפה, (הגדרה טהרנית במידה רבה כשלעצמה) מטוהרת

מתובלת , הם עשו זאת בעברית פריפריאלית. המוזיקליה בשד לא רק, בתרבות העברית המשתנה

במידה , תגלובלים והשפות שמקורם בפריפריאליות הובאמצעות הצלילי, ברוסית ואמהרית, בערבית

בהצלחה לא )פוליטיזציה -מה שהוגדר כדה. ב ואזור האנטילים"רבה דרך המוזיקה השחורה בארה

, להמחשה. פוליטיזציה בעלת מימד של היברידיות אתנית משחירה-נענה בסוג של רה, (מבוטלת

 הידוע שירו של מנגינההערביים שב מקורותל שהוקדש, (2.0.00, 101"ילבבתינ")של עמוס נוי פוסט ה

אלא גם  גלוינגד -המהווה לא רק שיח, אביא את הקטע הרלוונטי בהרחבה. "גן לי יש" ביאליק של

חשים כיצד הכותב מאתגר את העברית , טקטסטואליות שבפוסט-האינטרכי דרך בחינת , סמוי

                                                      
98
ולחלק המערבי , תייחס לחלק המזרחי של אגן הים התיכוןאוגרפי ותרבותי המיהוא מונח ג (Levant בצרפתית) הלנבט 

וכן חלקים , עבר הירדן, ישראל, לבנון, סוריה אוגרפית של האזור כוללת אתיההגדרה הג .של אזור הסהר הפורה
קפריסין , יוון, (למעשה את כל תורכיה) בספרי ההיסטוריה של הלבנט נכללים בו לעתים אסיה הקטנה. ממסופוטמיה

 אירן, סוריה, עיראק, בפועל גם את כל צפון אפריקה" סיפח"הלבנט , " ליבי במזרח"מבחינת הקואליציה . ומצרים
 .ותימן

99
 (.ראו להלן)יוסי גיספן הגדרה של  
100
ו 'פס הקול הערבי של זוזו מוסא וג: "מתואר אותו מעבר כך" הדור השלישי כותב מזרחית: תהודות זהות"בספר  

 (.8' עמ" )כה עד שרית חדדישפרצה עם שירת זהר ארגוב והמש יתרחעמר הועתק למוזיקה מז
 (.01.0.14)קדמה   פורסם במקור באתר 101



42 

 

בספרו  מסביר בארתרולאן . בלהמודרת מהשיח העברי המקו, המטוהרת מילולית ותכנית מהערבית

כיצד מקבלים הסימנים את משמעותם המיתולוגית כעובדות היסטוריות ( 0448" )מיתולוגיות"

בעיקר על ידי מערכת סמיולוגית , ידי החברה-עקב משמעותם הנלוות שהוענקו על, "טבעיות"

ונוטציה הק. הקונוטציה -תרבותית של השימוש בסימן -המהווה את הקשר להסכמה החברתית

דהיינו מובנה הרגשי , כוללת כל מה שמלה מסוימת מביעה מעבר למשמעות המילולית שלה

יש בכוחו לנפץ , החזרת המיתוס להקשריו ההיסטוריים והתרבותיים הראשונים שלו. והסובייקטיבי

שנחשבו בידי רבים כטבעיות ומובנות " עובדות", סביב השירה והמוזיקה העבריתאת המיתוסים 

 :ןמאליה

שנרשם והותאם לשירו , של אל מסלוב' יא ראייח פין'מ( כנראה)הוא ישירות ' יש לי גן'מקורו של , אם כן"

הוא קרוב לוודאי ' אינדומה פארא מארסיליה'הזמר הספניולי . נרדי( נחום)צפירה ו( ברכה)ידי -של ביאליק על

יא 'עצמו הוא ללא ספק נוסח עברי של ' יפת עין'ואילו . המושר בטקס זבד הבת', יפה עין'גלגול של הפיוט 

הוא מייצג נאמנה מסורת חיה ונמשכת גם היום של כתיבת פיוטים והתאמת תפילות , יתרה מזאת. 'ראייח פין

, אלא כולל גם שמירה על הצליל הפונטי של שורת הפתיחה, עבריות של יהודים מזרחים ללחנים ערביים

  ".מזרחי ממורשתו הערבית-ים היטב לקהל היהודיהמוכר, הערבים המקוריים, ולעתים הפזמון

את שמם  ולהאדיר לציין האתר דאג, (ראו לעיל)" שמחה גדולה הלילה"ספר של פרלסון במו כ

תוך הדגשת העובדה , אסלאמית-יהודים בתרבות הערביתהאמנים מהרבים ומעמדם בעבר של 

המרכאות אמורות לציין את . "דתי"או " עדתי"לגטו  -נדחקו לשוליים שבהגיעם לישראל רובם 

או  נוצרים, מוסלמים, יהודים - המעבר הכואב מהיותם יוצרים לקהל כללי בארצות המוצא שלהם

, בלוז או פלמנקו, אז'ג) חיצוניות/עם מטען אמנותי מסורתי פתוח גם להשפעות מערביות, חילונים

וזה )הונם התרבותי , קב כךע. רדוקציה למוצר אתני - למשבצת שההגמוניה הועידה עבורם, (למשל

המרד . שכחהלאף , לרובו ,יוקרה והשפעה, הוכחש ונדחק לפריפריה חסרת כוח( של קהילותיהם

מנה  אופיר טובולנגד ההשכחה הודגש גם באמצעות ציון שמותיהם של אותם האמנים ש הקפהשל 

 הוותיק על מדיוני פרט למוריס(. 1.01.09)בעקבות הערב החגיגי במועדון בארבי בתל אביב  בפוסט

לוק שרקי , רנה פרז, אנו מתוודעים לרנט לאורנייז, (נטע אלקייםבאירוע את הופעתה של שליווה )

ריימונד אבקסיס , סמי אלמגריבי, חיים בוטבול -ממרוקו ; יראים'אלג-יוצרים יהודים -וסלים הללי 

ברהם סווירי , נינו ביטון, ו'מואיז' שייח, 102זהרה אלפסייה, (כנראה השם היחיד הידוע לקהל הרחב)

לו הקדישו טובול ורפאל בלולו שעת )בנוסף לפייטן הרב דוד בוזגלו , (אביו של קובי פרץ)ופטי ארמו 

בזמן שפרלסון התמקדה באמנים שבאו מעיראק (. 02.4.09-ב קפהשידור בלעדית ונפרדת ב

חלוקה הגיונית , במוזיקאים מהמגרהרשימה שהביא טובול השלימה את הגלריה עם , מצריםמו

 (.להלןראו פדיה ) זמן הגעתם לישראלמבחינה 

, כולל רבים בני דור המדינה)פיזית של מייצגי אותו דור שנדחק לשוליים אף ההסמלית ו הנכחתם

על רקע שינויים  תמתרחש, (יהודה קיסראו  103אהובה עוזריכ, 01-או תחילת ה 91-ילידי סוף שנות ה

וברשתות  האלקטרונית מוזיקה בתקשורתמופעי תרבות ו כה שלהצריו ההפצהמהפכניים בתחום 

אם דור ההורים או . ההשחרה הגוברת ברדיו ובטלוויזיהבעזרת אבל גם , למיניהן החברתיות

                                                      
102
עלתה , שאף הוזמנה לשיר בחצר מלך מרוקו מוחמד החמישי, יריה בשנות הארבעים'זמרת מפורסמת במרוקו ובאלג 

מנחה "מתוך " )שיר זהרה אלפסיה" :לה  שיר מוכר שלוארז ביטון הקדיש . והפכה למקרה סעד 0411לישראל בשנת 
חזרתה של : 2.00.1101-מעניין לציין שהמוסף גלריה של הארץ הקדיש לה כתבת שער ב(. 0421, עקד, "מרוקאית
 .המודרת והמודחקת, הנשכחת

103
עוזרי פרצה לתודעה הציבורית הרחבה רק בעשור . 1101בדצמבר  02-שנפטרה בו, ילידת כרם התימנים בתל אביב 

 .של חייה האחרון
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תוך , הבנים או הנכדים עושים זאת באופן גלויחלק מ, בהיחבא" שלהם"הסבים האזינו למוזיקה 

, ום'אום כלת)ם ערבים איקלסיקמשלב גם רה גל ההשח. לעומתיות והנאה ,סקרנות שילוב של

על במות ברשת הווירטואלית ואפילו מ (פיירוז ועוד, חלים חאפז-עבד אל, והאב-מוחמד עבד אל

 104.התיאטרון

בדרך לגיבוש , מוזיקלית-בהתמדתם בהיבדלות התרבותית העמיקו תהליך זה הקפהאנשי 

, מה חשוב לדעת וללמד ות כמוסוגיסביב , בשוק הלשוני והמוזיקלי הגמוניהלטוענת האלטרנטיבה 

כפועל יוצא של המשקל  ,להעריך ולצרוךמה , ובמלים פשוטות .תלמכור ולקנו, להפיץ, לשמוע ולדרג

, חברתי של צרכני המוצרים הלשוניים והמוזיקליים שהאתר קידם-הגברת הכוח הכלכלי, הדמוגרפי

הגברת הראשונה של הים "ריון דוד אוחנה בידי ההיסטו שכונתה ,קלין כהנוב'ז. המחודשת ויוקרתם

 השכלתי-התרבותיעקב הדמיון ה הקפיכולה להיחשב כאחת מן הפלטפורמות של הגות , "תיכוניות

היא , "בין שני עולמות"בספרה  פרק המוקדש למוזיקה המזרחית בישראלב. בינה לבין אנשי האתר

הסביבה בה נולדה וממנה ינקה  ,מתוודה שעל אף שהשכלתה התרבותית הפורמאלית הנה אירופית

והצלילים הראשונים שנחרטו בזיכרוני ועוררו בי הדים היו צלילי קולו של "לא הייתה אירופית 

וכל מה ששמעתי מאז באולמות הקונצרטים . המואזין הקורא למאמינים להתאסף לתפילת הערב

המתמשכים , מתחטאיםעורר בי רק לעתים רחוקות ריגוש עז כריגוש שחשתי בהאזיני לסלסוליו ה

הקונן על השמש היורדת ועם זאת מרגיענו ומבטיחנו שכאשר תגיע לקצה , והקובלים של המואזין

 (.1110:020" )שלוות הלילה שוב תזרח השמש

אוסיף כאן , "סלסוליו המתחטאים של המואזין"על מנת לרדת לשורשיה של אותה משיכה עמוקה ל

אין ' מוזיקה מזרחית'במונח ששבה מצוין , ורכי הספרההערה שמופיעה באותו עמוד מטעם עאת 

גידולה הוא האוריינט -אלא למוזיקה שבית, כוונתה של כהנוב למוזיקת הפופ המכונה בשם זה כיום

אוריינט ולבנט המושגים יש לשים לב ש. שמקורה באירופה, למוזיקה המערביתבניגוד , (כולל הודו)

ר של כהנוב מבהיר את עומק השוני בין ההוויות ההסב. במובנם השגור חופפים במידה רבה

כולל צלילי המוזיקה )עקב הסוציאליזציה התרבותית המצרית שלה  -המוזיקליות ואת הקושי 

 :ליהנות מהמוזיקה המערבית -( ההודית

והקטעים הרמים שבסימפוניות המערביות מעוררים , המורכב שלה מליהפורהתקשיתי לעקוב אחר המבנה "...

אני בוחנת את , כלואה בין שורות של אנשים, בשבתי באולם הקונצרטים. יום רטט של התמרמרותבי עד ה

הייתי משתתפת בחגיגות המימונה כדי , כבר בהיותי בישראל, שנים רבות]...[  עורפיהם מתוך משטמה עוינת

מצורות , ןובאופן שונה לחלוטי, אני נהנית הרבה יותר. לשמוע זקנים מנגנים ואחרים שרים ורוקדים

 ".משאני נהנית מן המבע האמנותי החדור תודעת עצמו ספונטניות אלה של הבעה עצמית

אלא מעניקה הסבר לעומק , מניפסט נגד ביטויי המוזיקה המערבית מבטאת בפרק זה אינה כהנוב

דרכי ההשפעה של תרבויות המוצא על המסורות התרבותיות של הקהילות היהודיות בכלל 

-ויחסי הגומלין המפותלים והמגוונים בין יהודים לבין שכניהם במרחב הדתי, (והמוזיקה בפרט)

-רק הקונטקסט התרבותי. קביעה תקפה הן לגבי המזרח והן לגבי המערב -( 1101:09, פדיה)רוחני 

החגיגות מלצלילי הילדות מהרחוב ו משיכתה מקור אתהפך , פוליטי הספציפי בו חיה וכתבה כהנוב

 "'צבר-ל"נח-קיבוץ-יזבט'צ-ח"פלמ' התרסה כנגד התרבות ההגמונית של"ל לסוג שהמשפחתיות 

עוד קול נגד החלוקה ההיררכית בין תרבות , אם תרצו (.1110:01)דוד אוחנה עורך ספרה כדברי 

                                                      
104

מבוססת על " עיניים"בכיכובה של גלית גיאת או " ום'לתאום כ"למשל . עברי ביפו-ון הערביראו ההצגות בתיאטר 
 .בכיכובה של מירה עווד, שיריו של מחמוד דרוויש



44 

 

קביעה שאינה שוללת את עצם קיומן , (אינטרסים וטהרנות, תלוית הקשר היסטורי)גבוהה לנמוכה 

 (.ראו להלן)כל שדה תרבותי של היררכיות משתנות בתוך 

סדרת מוצרי חשמל קפה בהציג , צעיר ממוצא תימני ובוגר במגמת העיצוב בשנקר, הדר תדהר

על נוסף  משחירתרבותי  ביטוי, (ראו לעיל) הסגנון של תרבויות האסלאםהמעוצבים על פי ביתיים 

יו של סנאן אם הזכרנו קודם את דבר. רקע האווירה העכורה בארץ ביחס לתרבות הקוראן

 דוגמה מהוותעבודותיו של תדהר , עבדאלקאדר אודות המרחב השלישי באדריכלות הישראלית

תוך שילוב של זהויות והשפעות הדדיות בכל , (שמיה)מרחב ב אסתטית אותה שוטטותל נוספת

המנסה להעניק , (1118)זה קיבל ביטוי במחקריו של האדריכל וההיסטוריון קובי פלד  .תחומי החיים

 בעולמהובאדריכלות כצוהר להתבונן דרכו , בבית הערבי בישראל כטקסט חברתי להתבוננותכלים 

, תדהר. החברה הפלסטינית ישראלית באזור ואדי עארה, ובמקרה שלו, של חברה כלשהי

בוחנים את הקשרים שבין מלאכת הבנייה ללכידות , כל אחד מזווית שונה, עבדאלקאדר ופלד

בין , בין המארג המרחבי למבנה המשפחה, ית לדיוקן התרבותי של יושביובין עיצוב הב, חברתית

" עיר שחורה, עיר לבנה"בספרו , האדריכל שרון רוטברד. המגדריתהתבנית האדריכלית לזהות 

הבאוהאוז בתל  -ל עם השימוש בסגנון בנייה שלם "חיבר את ההיבט הפוליטי של הסוגיות הנ, (1110)

רוטברד מסביר כיצד ההלבנה . תרבות ורטוריקה לאומית, זהות כמרכיב של הבניית -אביב 

השחרה שהיום מנסה  -הפכה מצדה השני להשחרת חלקה הדרומי והמזרחי , האורבנית בצפון העיר

 105.לקום על יוצריה

 פעולה אותה הגדיר כבנאליות של היומיום, מישל דה סרטו בחן את השוטטות במרחב הציבורי

עשויה להוות מרכיב חיוני בפרקטיקות של התנגדות וחתרנות ותה שוטטות טען שאו ,[(0481] 0489)

, קניין של אובייקטים-המשוטט הוא אספן, עבור וולטר בנימין. כנגד המובן מאליו הנורמטיבי

האקטיביסט , לטענתו. איש האינטליגנציה הקונה ומוכר עצמו כסחורה בשוק, ומבטים מזכרות

הפועל באופן מתגרה במרחב ומותח ביקורת על , של המשוטטהסביבתי מהווה גלגולו הרדיקלי 

וכך , הוא תופס עצמו כאמן הנאלץ לסחור במרכולתו הייחודית(. 0441:91)כללים והרגלים מקובלים 

הופכים  יםדימויבמשק קפיטליסטי תחרותי שבו אובייקטים ו" סחורה חמה"כלהוון את עצמו 

שבא לידי ביטוי בשוטטות במרחב  אותו מסחור של דימויים .התרבות של למוצרי צריכה מוכנים

: בין היתר אם שמים לב לשמות הרחובות, רלוונטי לעבודה הנוכחית השכונה או העיירה, העיר

כי בתור , "אף אחד לא יקרא לרחובות שלנו על שמו"כשורת השיר המצוטט של עדי קיסר 

נשחרר את הגנים / נגנוב את התמרורים / ניקח את הרמזורים "יסטים סביבתיים אקטיב

 . 106"הציבוריים

                                                      
105
סיסטם עאלי במיקסטייפ וראיון על | רדיו )" סיסטם עאליאנסמבל אין זה מקרה שאחד השירים הבולטים של  

של זרים בעירם התובעים סוגים , "בונים את הבית מחדש"נקרא ( 10.2.02, הגר שיזף, "מוזיקה ויפו, החדש האלבום
שילוב של , הפרויקט המוזיקלי אף קידם את שפת יאפאוויה .זו זעקת הדרום תל אביבי המשחיר. שונים של זכות השיבה
ראו ". סיסטם אעלי"בבית , יאלית בבת יםבימים אלה הם מקדמים את המוזיקה הפריפר. ערבית יפואית ועברית

https://soundcloud.com/systemali. 
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 (.ראו לעיל) 02.2.01, העוקץ, "אף אחד" 

http://haraayonot.com/idea/image/
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ק פוסט העוסב ,תודעה י כגורם קובעעירונ אותו מובן מאליואשר גרינר ועמית אלון מתייחסים ל

מי שגדלים " :107(1.2.00, "כולנו ילדים של אלוהים)" הספר יתבמוזיקה וזהות מזרחית בכיתות ב

, כולל שלהם -עמים ומוצאים , נה בה שמות הרחובות מייצגים אנשים מכל מיני תרבויותבשכו

וכך יתעניינו בהיסטוריה ששמות הרחובות אמורים , ירגישו שתרבותם ומשפחתם לגיטימית וראויה

שמות הרחובות מייצגים כמעט באופן מוחלט את  -המצב הפוך  ברוב המקריםבארץ . למשוך אליה

 -בלבד  תאירופאי-כמעט תמיד גדולי הציונות החילונית - 'לגיטימי'ו' ראוי'שנחשב כההגמוניה ומה 

ובוודאי שלא ירגישו  ,ולכן רוב בני הנוער לא יחושו זיקה לעולמם ורצון לפעול בהמשכיות אליו

צמצמה עיריית באר שבע  1102חשוב לציין שבתחילת מרץ  ".שתרבותם ומשפחתם ראויים כמותו

לבין שיעור הרחובות הקרויים , (41%)בין שיעור הרחובות הקרויים על שם גברים במקצת את הפער 

 בשבע מדובר :באמצעות מתן שמות נשיים לשלושה עשר רחובות חדשים בעיר, (01%)על שם נשים 

 שושנה, צברי רחל, נטף דניאל סוזן, ברזאני אסנת, נשיא גרציה דונה: ספרדי-מזרחי ממוצא נשים

(. להלן גיברלטר קפה של השטרות פרויקט ראו האחרונות שתי על) כהנוב קלין'וז צפירה ברכה, שבבו

 בגין עליזה, עזריהו שרה, גינצבורג רוזה, גלר עדה, פורת בן מרים: אשכנזי ממוצא הנשים הן שש

 .(1.2.1102, הארץ) גוריון בן ופולה

במסה , במרחביונומי החוקרת קציעה עלון מפעילה את השוטטות החתרנית והמיזוג הפיזי והפיז

בה היא בוחנת שני מאגרים של תצלומים על , (1100" )הודי-תצלומי הגוף היהודי: צבע, מצלמה, גוף"

מעבר לסקירת היחס . 108הודי-מנת להתחקות באמצעותם אחר ייצוגו הוויזואלי של הגוף היהודי

בין , שהצילום נודעעלון מדגישה , מהודו מצד ראשי היישוב והמדינה" שחורים"המחפיר ליהודים 

לרוב עם סממני , בפוטנציאל שלו לשמש פרקטיקה דכאנית המגלמת יחסי כוח מורכבים, היתר

; (1101, ברגר)המשך ישיר לציורי שמן שהציגו נשים ערומות , גברים צילמו נשים: הגמוניה

העם  תיעדו באובססיביות את -מאנשי צבא ועד אנתרופולוגים  -קולוניאליסטים מסוגים שונים 

 ". חיי העניים"אליטות כלכליות צילמו את ; הנכבש

 1102בינואר  שהציג, נגד באזור דגניה באמצעות אמנות פלסטית ביצע האמן ליאור גריידי-שוטטות

שם ". פועל פשוט"תערוכה תחת השם , (עצם בחירת המקום גם היוותה אמירה)בגלריה הקיבוץ 

, הפועל הפשוט:"0408-מן שהתיישבו ליד הכנרת בהתערוכה לקוח מתיאורו של פועל ממשפחות תי

למרות התיאור החיובי . 109"בלי פילוסופיה ובלי שירה, בלי בושות, המסוגל לעבוד הכול, הטבעי

גריידי הרחיב את הנרטיב התימני . ונאלצו לעבור למרמורק 0421-תימני כנרת גורשו משם ב, כביכול

כביטוי לכל הדחויים של הקונצנזוס , (לת השחפתשגורשה עקב מח)והכיל בו גם את רחל המשוררת 

ולידו , רקומות על בד גדול" ואולי לא היו הדברים מעולם"לזכרה של רחל מופיעות המלים . הציוני

גריידי הציג עשרים עבודות על בד וקנבס . הכול טבול בזהב, "געגוע אחר געגוע ואין לנו תומך"

על מנת לייצג את )ומכתבים הרקומים בחוט זהב מילים  -עליהם כתמים בזהב , בגדלים שונים

בשילוב עבודות וידאו על , (מסורת האומנות מתימן וכדי לנכס מחדש את ערכם האנושי והתרבותי

 .ריקוד תימני

                                                      
107
על בסיס כתביו  -תרבותי השוויוני -אגב דיון בסוגיית החינוך הרב, ל ואיציק קלה"על שיתוף הפעולה בין עוזי חיטמן ז 

 .(Paulo Freire)רה של הפדגוג הברזילאי המהפכני פאולו פריי
108
 .בהם תיעדו את עצמם לפני בואם ארצה, 0401-0491ין מהשנים 'בני קהילות ומשפחות קוצ 
109
 .0414-ב" הצבי"מתוך עיתון  
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 ממוצאיליד תל אביב , דוידיאן איתישוטטות מסוג דומה אפשר למצוא בפרויקט הצילומי של 

ולת של היהודי מהלבנט להשתלב בטבעיות בין יהודים היכשבחן את , ירושליםכעת תושב ו איראני

דוידיאן נראה , (11.8.1100, "ערבי שאני לחשוב התחילו אנשים פתאום")מצולם  ראיוןב. או ערבים

  :הוא מסביר .שונים קהליםב משולב ,ם ירושלמים מגווניםבאתרימשוטט 

, תפילין להניח לי קראו לא רסלביםהב, העיר במרכז כשהלכתי .ערבי שאני לחשוב התחילו אנשים פתאום"

 לפעמים) מחברים ביקשתי]...[ ת בערבי רק איתי דיברו העתיקה ובעיר הכנסת בבית למניין אותי הזמינו לא

 לתת, אותי להגדיר לסביבה תתל היה הרעיון. ערבית ובסביבה יהודית בסביבה אותי שיצלמו) אורח עוברימ

 אני בנייה באתר ערבים פועלים ליד יושב אני אם. להתאמץ ובלי שלהתחפ ליב, בפנים הסטריאוטיפ את לצופה

 התמונות את שיראו שהאנשים רוצה אני .יהודי נראה אני, םבי יהודים חברים עם יושב אני אםו, יערב נראה

 ".ומתעתעים דקים, מובהקים שהם לנו נדמהש, ההבדלים כמה שיבינו, פעם בכל שונה באופן אותי יסמנו

דקים , שנדמה לנו שהם מובהקים, כמה הבדלים"יע על העובדה הדיאלקטית שדוידיאן מצב 

תרבותיות -גישה המזכירה את הרב, זו ראייה היברידית ואף נזילה של הזהויות במרחב". ומתעתעים

שלעיתים , המאתגרת גם את ההשחרה המתגוננת והלעומתית, הלבנטיניות המכילה של כהנוב

 שעליהם מצביע, מתעתעיםהדקים והדלים המובהקים להבדלים נע בין ההב הקפה. מובלטת באתר

 .דוידיאן

 כאקט של הגדרה עצמית יבונות תרבותיתר  6.1

 קפה גיברלטר: "מהווה הכרזה של הגדרה עצמית( ראו נספחים) הקפההסעיף הראשון בעקרונות 

נחנו חורזים אותן פנינים נדירות שא :זמניתמשוחרר  אזורכינה  110מנסה לייצר את מה שחכים ביי

, בטוחות ומעריכות את עצמן, רקע ריבוניות-אותן בועות; שגרתייםהנדושים והעם חוטי היומיום 

ומשוחררות ממבט חיצוני הרודה בהן ומכתיב את סדר , קיימות מכוח עצמן ועבור עצמן, עצמאיות

משוחרר  אפשר לדמות את אותו אזור ".התמקחות, וכחנות, התנצחות, פולמוס, של גינוי -יומן 

בועות . "הקפהאליה התייחסו כמה בלוגים ושאודותיה שמעתי מפי אנשי , ריבונות תרבותיתזמנית ל

בה הבורגני , "שיחה בין ידידים"את מה שפייר בורדייה אפיין כמאזכרות " רקע עצמאיות

יכול להרגיש חופשי מהשליטה ויחסי הכוח האובייקטיביים של "הפרובינציאלי בן שפת הדרום 

(. 1110:012" )והונו מתמוטט', לאבד שליטה'ביחסיו עם תושב פריז הוא עלול "כי , "ק הלשוניהשו

דבר שהיה נכון עבור " )הונם בסכנה"או ש" לאבד שליטה"עלולים  הקפהלא סביר לטעון שאנשי 

אך מדובר באימוץ אסטרטגיה שבורדייה , (חלק מהדור הראשון ואף מהדור השני של באי הלבנט

אבל אנחנו , (זה ידוע)בואו ניצור אי של חופש ביחס לחוקי השפה הממשיכים לתפקד ": ניסח כך

הציגה תפישה של  ,קפהומפיקה ב עורכת, זהר אלמקייס(. שם" )זוהמעניקים לעצמנו את רשות 

 : 111תחומה בזמן ובמקום ריבונות תרבותית

, במהלאנשים שבדרך כלל אין להם  קולזה מסמל שיש , עבורי. נקודת המבט שלי היא פרקטית לזמן ולמקום"

: הקול שלנו היה עבורם -ההורים שלנו כבר לא ידרשו אותה ריבונות  .לתת איזשהו קול לדור שלפנינו

רצינו להבהיר שגם הקול  ]...[ זה כנראה עיצבן הרבה אנשים. לייצר זירה למישהו שאין בו בדרך כלל כוח

התגובות . 'הארץ'ו הוא לא פחות חשוב ממבקר המוזיקה של מבקר המוזיקה שלנ: הביקורתי שלי הוא לגיטימי

אתה אמור לצרוך את ? מי אתם, למה' - שנטלנו על עצמנו סמכות כתגובה על זה ,לדעתי, הקשות היו

 . "לנהל את השיחה הפנימית הזאת הרגשנו שהיינו צריכים שיניחו לנו כדי. 'לא להגיב עליה, התרבות

                                                      
110

 .12ראו הערה  
111
 .אלא אם צוין אחרת, יתר הציטוטים הם מאותו ראיון .4.1.01-בשיחה עימי ב 
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ממחיש את המרחב שבו , של בורדייה" שיחה בין ידידים"למונח  בדומה, "שיחה פנימית"המינוח 

לא פחות  -ה /המבטא וההון הלשוני והתרבותי שלו, הסמכותיות -ת /ה הביקורתי של מבקר/קולו

צפון תל , שם קוד למה שמסתתר מאחורי שמות קוד כרחביה" )פריז"חשובים מזה של מישהו מ

פורש נוי עמוס (. 1עיתון הארץ או ערוץ , הבימה, חילופיןאו ל, רמת השרון או קיסריה, סביון, אביב

למה שהוא  תרבותית ריבונותובו חיבור אמיץ בין , "שיחה פנימית"את ההקשר הרחב של אותה 

מחשבות | נדה 'אג")ת גלובלינעדרת כל תחושה של שוליות ופריפריאליות לבנטיניות בוטחת  מכנה

 ןת למסורתומודע ,או קהיר כגאות בעצמן ם כאיסטנבולנוי מאפיין ערי .(11.0.00, "על ריבונות

שהכיר ( כלומר לי)לישראלי " ,מודע להרבה בעיות בערים הללותוך הבהרה שהוא . ןת מתוכוופועל

או עיירות רפאים עניות שחלומן העצוב הוא , נואשות, כנועות, לצערו רק ערים מזרחיות כבושות

, בכבוד העצמי, בנורמליות, בטבעיות -בחוויה הזו יש , להיות עיירה אמריקאית במערב התיכון

 - ידי התרבות השלטת שבה גדלנו-עלו גחכושירה שנשללו וה, מוזיקה, במובנות מאליה של שפה

, מודחק, מוסתר, הן של עולם תרבותי והן של רובד אישי נחבא, תחושה מפעימה של גילוי מחדש

 . "תחושה של ריבונות. עמוק בפנים

, גאה בעצמה)אלא בגילוי תחושה של שלמות , מדובר ברומנטיזציה אוריינטליסטית מבהיר שלא נוי

להיות נדרשת דהיינו לא , "ליותאבטבעיות ובנורמ"המתקיימת , (מודעת למסורתה ופועלת בתוכה

עיירות רפאים עניות שחלומן העצוב הוא להיות עיירה אמריקאית " כמו, למשל. מה שהיא איננה

פתטי להיות  חבאור מנסותשלדעת הכותב , בארץ לא מעטותלעיירות פיתוח  רמז, "במערב התיכון

כי , נטיניות בוטחתת סמל של לבוואינן יכולות לה פלסטיניותגם ערים , עבור נוי. מה שהן אינן

 םעקוהמבט ה. כפיפה אחתביכולות לדור אינן ליות אקולוניאלית וטבעיות ונורמשליטה צבאית 

מוזיקה , פרי של שפה הוא לדעתו, כלפי אותה לבנטיניות טבעיתצע שהוא מייחס לישראלי הממו

 (ופתוחה)בוטחת  להמחשת אותה ריבונות .ידי ההגמוניה ההיסטורית-על שנשללו והוגחכושירה ו

 9בפוסט שלעיל וסיף נויה, פרימורדיאליתלא  אופציה שלישיתכ

בלי לדעת , ילה מוראדילצד אסמהאן ול הרבה יותר מנויים של הפילהרמונית של קהיר שומעים מוצרט, בכלל"

 וגם אולי טהרנים דקדנטיים חובבי)או לשים לב שבורגני אירופי או איזה טומי לפיד בורים וחסרי תרבות 

ממש כמו שעמיר ', ריבונות תרבותית'כי הם פועלים מתוך . תובעים מהם להכריע( 'הפוך'מכיוון  'אותנטיות'

' טול כרם כבשה אותנו'בלי . 'מערב'ו' מזרח'בלי יותר התחכמויות של , יייקובסק'צ( יפה מאוד)בניון מבצע 

 ".'אחי, התאשכנזת'או 

אין הריבונות . "'הפוך'אותנטיות מכיוון 'טהרנים דקדנטיים חובבי "כדאי לשים לב לניסוח 

חיבור פתוח וחופשי למסורת כאלא , בעיקרו לעומתי-נתפסת כמהלך טהרני אצל נוי התרבותית

בעלות אופי , תוך יצירת סינתזות משתנות, אנרים מתרבויות אחרות'זקשר עם במקביל ל המקומית

ללא צורך להדביק תוויות או להדגיש היררכיות מהעידן , היברידי ואוניברסאלי

, אותה הוא כינה קודם לבנטיניות בוטחת, לגישה המכילה המוצגת כאן .צנטריאירופו/הקולוניאלי

אסתטיות -התרבותיותלצפות או להתנות את הבחירות , לבקש אל -תנאי בל יעבור מתלווה 

( כתחנת שידור)ליהנות באתר  יכלו הקפהגולשי  .וניתקנהריבוניות בעמדות ההגמוניה הישראלית ה

משירים , מקלאסיקה ערבית או מפופ ערבי עכשווי, אנר הים תיכוני'ממוזיקת הקסטות וממיטב הז

, מפייטני המזרח, מראפ אתיופי; אז מניו אורלינס'סית או מהגמרוק אלטרנטיבי ברו, ידועים ביידיש

ללא איזון קדוש בין . אנדלוסיהבהפלמנקו קולות מצלילי הרמבטיקו מהטברנות בפיראוס או מ

פלייליסט לבנטיני מכיל , בלי סיווגים נוסח קלאסי או עממי וגבוה או נמוך, מזרח ומערב
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, לרוב לא לבנים ולא דוברי אנגלית)ות של האחרים המדגיש את הייחודיות והאיכוי, ואלטרנטיבי

 ".'הפוך'אותנטיות מכיוון "שונה מ(. בהכרח

היה למזרחיות החדשה מרכיב  (על רקע הסכמי אוסלו) אם בשלהי המאה הקודמתמן הדין להוסיף ש

 הקפההרדיקליות של מעצבי , (סטית מופגנתאוניברסאלימתוך ראייה ) חילוני ואינטלקטואלי בולט

מאופיינת בנימה מסורתית ופרימורדיאלית מודגשת וקטגוריזציה אתנית ( נביאיםעוד יותר אצל ו)

. בין מרכז לפריפריה יםהגובר והניכור והבידול ,על רקע העמקת הפערים החברתיים ,זאת .חדה יותר

 לצד יוצאי חבר)מסורתי ברובו , וזו כשלעצמה זירה משתנה ומסוכסכת בין הציבור היהודי המזרחי

סתירות אלו בחיפושיו אחר  שיקף הקפה. לבין המיעוט הערבי הפלסטיני, (המדינות ובאי אתיופיה

. משוחרר מפיקוח הגמוני ויחסי כוח לא שוויוניים, ומנת להתגבש בחדר משל על תריבונות זמני

 .זמניות שהתקיימה במשך חמש שנים

 מוזיקת עולם לחיזוק הפרויקט המקומי  6.0

צנטרי פוהמושג האירו לפרק אתיסיון עם הנקולוניאלית -וב הגישה הפוסטלשיל ברורהדוגמה 

כפוף לזמן , מושג יחסי הכשלעצמ)המקומית לטובת ביטויי האמנות של הפריפריה  ,"מוזיקת עולם"

 ?על מה נשען אותו פרויקט. הקפהשל  פרויקט הבוזאפשר למצוא ב, (ולתנאים היסטוריים מסוימים

פוסט תחת  (הקפהבטרם הופעת ) "רדיו בבילון" בבלוג שלו פרסם, רממייסדי האת, רינג עידן

ת פטרנליסטיות כלפי העולם נגד גישובו הוא התריע , "מוזיקת עולם'אין דבר כזה "הכותרת 

ניסח  רינג, 112בשיחה עימי .כפי שהייתה מקובלת בישראל - אמריקאית-הגישה האנגלו -המתפתח 

כל ": ן בולט בייחוד בשלבים הראשונים של האתרוי באופלידי ביטלאחר מכן כך את הגישה שבאה 

סוג של אותה אפשר לסווג כ', השולט אנחנו המרכז'ה נגד הגיש הופנתה הקפההאידיאולוגיה של 

זה קשור למוזיקה . יש עולם שלם שאנחנו לא מכירים: באנו להגיד לאנשים. אוריינטליזם מוזיקלי

עושים התחברות מחודשת למקורות האתניים שלהם עם איך יוצרים  -שחורה  ,לטינית, אפריקאית

אלא  ,הכוונה לא הייתה להקים בלוג על מוזיקת עולם. פיוט, וגם על פלמנקו, כלים מודרניים

 ".להשתמש בה כדי לומר דברים על מה שיש מאחוריה

ן רגו'בז, שוליים)הרחב  העולםעממיות מ גיוס תרבויות היה ,ליישום אסטרטגיה זו האמצעיםאחד 

אסכולת מבריטי העל גישתו של הסוציולוג  בהסתמך ,זאת. תהמקומי האמירהלחיזוק , (ההגמוני

בין מאלי "| מוזיקה ) 113"האטלנטי השחור"שטבע את המושג , (Gilroy, 1993) ברמינגהם פול גילרוי

תחילה ללאחר סקירת ההתפתחויות שהובילו  .(11.01.01" )לקובה קם לתחייה האטלנטי השחור

הבעיה היא " :טוען רינג ,(Club Social Buena Vista) 114"בואנה ויסטה סושיאל קלאב"ט פרויק

מרבית האלבומים האפריקאיים והלטיניים שזוכים לתפוצה  10-שבתחילת העשור השני של המאה ה

                                                      
112
 .א אם צוין אחרתאל, יתר הציטוטים הם מאותו ראיון .01.8.01-ב 
113
צפון , הינו מרחב תרבותי שהתגבש כתוצאה מהווי העבדים השחורים שנעו בכפייה בין אפריקה, "האטלנטי השחור" 

הטרוגניזציה אתנית , תוך עיצוב היברידיות תרבותית, (בריטניה הגדולה בעיקר)הקריביים ואירופה , אמריקה
אמריקאית או , שאינה ספציפית אפריקאית( אך לא רק, זיקליתבמידה רבה מו)זו תרבות . וקריאליזציה ייחודיים

או /משוללת טהרנות אתנית ו, נגד-האטלנטי השחור מהווה סוג חדש של תרבות. אלא תערובת של כל זה ביחד, אירופית
מבוסס על מחקרים , "הפסיפיק השחור" -לאחרונה התווסף מושג חדש שהוצג כאנטיתזה לגילרוי . לאומית כלשהי

 ראו)ת התרבויות השחורות המתפתחות בחופיה של בקולומביה בצפון אמריקה הדרומית בצד האוקיינוס השקט אודו

 (.Nina S. de Friedemann ,0442 ,נינה פרידמן
114
העוקב אחר ניסיונו של ריי קודר לאחד , 0444-הדוקומנטרי של הבמאי הנודע וים וינדרס מ סרטוהפרויקט תועד ב 

 .בהקלטה משותפת את גדולי המוזיקה הקובנית המסורתית

https://www.amazon.com/Nina-S.-de-Friedemann/e/B001JWZO86/ref=dp_byline_cont_book_1
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המפיקים הזרים הם אלו . אמריקאי/והצלחה בינלאומית הם תוצאה של יוזמה ותיווך אירופי

דווקא . ע ולקדם ואילו אמנים ייצגו את התרבות המקומית ברחבי העולםשבוחרים במי להשקי

שנאבקות במשך שנים כדי להשתחרר מכבלי , בביטוי האותנטי והשורשי ביותר של התרבויות הללו

. "והיא ללא ספק גם גובה מחיר ,קיימת תלות אדירה בכוחות זרים ןעדיי, הכיבוש והניצול הלבן

ראוי להצמיד את אזהרתו של נוי " שורשי ביותר של התרבויות הללוהביטוי האותנטי וה"למינוח 

שברמה , בעצמו( 0442)ואף את דבריו של גילרוי , (כלומר טהרנות" )אותנטיות מכיוון הפוך"בפני 

כל קטגוריה הקודמת לפיה , בהנחה המוטעיתהאפיסטמולוגית אין ליפול במלכודת הטמונה 

 .להיברידיזציה היא טהורה

תמורת התיווך בהפקה והפצה  שהתרבויות המקומיות בפריפריה העולמית משלמות לצד המחיר

 צדדית-רב רינג פורש תמונה, ב ומערב אירופה"ת לחברות המונופוליסטיות של ארהגלובליבזירה ה

זרמים ב מעמיק הפגנת ידעתוך , שלאחר המהפכהההתפתחות התרבותית של קובה  אודות

מידע זה חשוב על מנת . נדירה בתקשורת הישראלית לסוגיה תופעה, המוזיקליים השונים שבאי

-קזוטיתאכשטיחה של מוזיקת עולם מטגוריזציה קמופעלת כאן , להבין כיצד בצד הניצול הכלכלי

האין ) קפההדיון אודות המושג אקזוטיקה רלוונטי לא רק לביקורת שבאה לידי ביטוי ב. 115אתנית

אתנית ואקזוטית לעיניים  -כשלעצמה מוזיקת עולם  המוזיקה של מערב אירופה או צפון אמריקה

 -כל עוד אותו אחר : אלא מחזיר אותנו לסוגיית ההשחרה שהצגנו בתחילת הפרק, (?לא מערביות

לאתיופי , למזרחי, כל עוד אפשר לערוך לערבי, קנוןלא מסכן את ה -לבנטיני  / שחור או אוריינטלי

ראו זהר אלמקייס " )סבבה"זה יכול להיות , ת שלולא נראו/פוליטיזציה ולשחק בין הנראות-דה

המתאר מצב , נישתי, צבעוני, פולקלוריסטי, הרי אקזוטי זה תמיד אתני. אקזוטיכלומר  -( להלן

מקומי של תפיסה אסתטית שבמסגרתה מזוהים אובייקטים כחורגים מההקשר התרבותי שבו הם 

דהיינו , תרבותי חייבת להיתפס כחיוביתהחריגה מההקשר ה, על מנת להיחשב כאקזוטית. מופיעים

כל עוד אפשר להיטהר , כלומר. להיות מופגנת באופן שמנטרל את האיום הנלווה למפגש עם אחרות

 .מהותמה שלא ניתן לעשות אם יוצג כ - קישוטמאותו צבע שמוצג כ

את  הקומבייה חוזרת לכבוש - 1סערה טרופית  :רשימת הפוסטים הרלוונטיים של רינג, להמחשה

יש . פרו וארגנטינה, ונצואלה, יה בקולומביהירת פריחת סגנון הקומביתוך סק, (4.01.00) העולם

אינדי תוצרת  ;(02.00.00) ה'יצ'פסיכדליה פרואנית בשם צ - 2סערה טרופית  ותברשימהרחבה 

נה על הסצנה האלקטרונית במדי( 8.4.00) קונדון( ביירות)הצאצאים הבלתי צפויים של זאק : ברזיל

ששילבו מלל , הפוסטים הללו .או'על האמן הידוע מנו צ - (12.1.01) חורההשלהלבין את העיר ; זו

 דופןהתרבותי יוצא -המוזיקליתרמו לביצור מעמדו , עם קצבים לא מוכרים לקהל הרחב בישראל

  .הקפהשל 

 הקפהורי שאפשר לומר שהתגלתה מחדש בשיד -מוזיקת עולם מה שמכונה אותו קשר סימביוטי בין 

הוליד סדרת אירועים מוזיקליים שנקראו , לבין סצנת המוזיקה המקומית שמחוץ למיינסטרים -

רחב ואף  גלובליהמושג גלוקאלי מרחיב את הראייה של האטלנטי השחור לעבר מבט . 116גלוקאלי

יגוד שבנ, (Robertson, 1995)את המושג טבע הסוציולוג הבריטי רולנד רוברטסון . אמביוולנטי יותר

על פני ביטויי "( הומוגני"וה" גדול"במובנו ה)זציה גלובלילתיאורטיקנים שביכרו את תהליך ה

                                                      
115

  The new exotica( "0440:20.)"כסטוארט הול הגדיר מה ש 
116
 http://cafe-gibraltar.com/4-2 .ראו נספחים. 



51 

 

, בין זמן למרחב, בין גדול לקטןהציע מודל של אינטראקציה דינמית והדדית  -התרבות המקומיים 

מדובר . (1111, באומן)מודל המזכיר את המודרניות הנזילה )בין נוכחות להיעדר , בין מקרו למיקרו

המיוחסת )של הפריה מתמדת בין הומוגניות , "גלוקאליזציה"בתהליך אותו רוברטסון מכנה 

המאופיין , מקומי/ליאהמיוחסת ללוק)והטרוגניות ( למרות שזה נחשב מקור של שינויים, גלובליל

, "מבחוץ"ו" מלמעלה"חלק גדול מהלוקאלי נובע , לדעת רוברטסון(. דווקא בהמשכיות תרבותית

אירועי ". מקומי", "קהילה", "בית"זציה כוללת בנייה מחדש של מושגים לוקאליים כגלובליהכש

dochakuהם גם סוג של  הקפה
, שירה" הכותרת למשל - יחסי ציבור ותדמית, המשלבים שיווק, 117

 .ערס פואטיקהערבי  עבור "חאפלה וריקודי בטן

 קולוניאלי-פרויקט הבוז האורבני הפוסט  6.5

ששם דגש על דחיית תרבויות הפריפריה לפרויקט  הוביל מוזיקת עולם ד האקזוטי שלחשיפת המימ

תכתב עם שמ, עם נגיעות ישראלית ישירותזהו פרויקט . פרויקט הבוז -( לרוב, לבנה)מצד ההגמוניה 

ובו , יפו-המסורתי ביוזמת עיריית תל אביב לילה לבןאירועי העמיד כנגד  הקפהש מיזם, לילה שחור

אנרים שוליים 'של ז גלובליהתבסס על ניסיון פרויקט הבוז . 118השחרת העיר הלבנה מימד של

תוך ביטול ההפרדה בין תרבות גבוהה  ,או לפחות כניסה לקונצנזוס התרבותי, לכיבוש ההגמוניה

מדובר ביישום עקרונות האתר כפי שנוסחו  .(ראו פדיה לעיל)במהלך של פעפוע מתמשך  - לנמוכה

היסטוריה מראה שתרבויות שנחשבו במקומות ובזמנים שונים לנחותות וספגו ה: "בתחילת הדרך

כך קרה עם המוזיקה . שהפכו לתרבות הרוב וזכו להוקרההיו אלה , תוך דור אחד או שניים, בוז

מפנה הגישה . (ראו נספחים) "הפלמנקו בספרד והמוזיקה המזרחית בישראל, השחורה באפריקה

' אמוזיקלי -אסתטי-הון לשוני -בשדה המוזיקה והאמנות  וליתאותנו למלחמת המעמדות הסימב

 Any act of cultural production": בלשונו של בורדייה. 'ב"וכיו' מוזיקלי ב-אסתטי-מול הון לשוני

implies an afirmation of its claim to cultural legitimacy" (0442:001.)  

אנרים 'א תיגר על בכורת הטקסיות והאתוס של הזלקרו הקפהעל מנת להבין את הרקע לניסיון 

הקלאסיקה " נמיכות"לעומת , למשל - "גבוהה"הקלאסיים שבמסורת המוזיקה המערבית ה

בנוסף לתיאורים . חיוני לעמוד על אופייה האינהרנטי של אותה מוזיקה ערבית מבוזה - הערבית

" שמחה גדולה הלילה"ב אצל פרלסון אביא את הניסוח המכליל כפי שמופיע, בנידון של כהנוב לעיל

אלא , ההגמוניה המוזיקלית הערבית לא ביקשה לבנות תבניות מוזיקליות חדשות" (:1111:22)

ואינו מסמן מקוריות ומודרניות כערכים בעלי , השימור מופיע בה כערך. נשענה על מסורת העבר

המוזיקה העממית היא  אמנותית לבין-זאת הסיבה לכך שההפרדה בין מוזיקה קלאסית. חשיבות

, בפלמנקו דומהגילה תופעה , 119בין עורכיו של פרויקט הבוז, תומר גרדי". למעשה בלתי אפשרית

 ונס'של רחל לאה ג "יפסי דייוי'ג"לאחר צפייה בסרט (. 09.01.01)בהקדמה לסדרת הכתבות בנידון 

אנר להתמודד 'זמרי הזהוא שאל את עצמו האם גם בספרד היו צריכים זמרות ו, על צמיחת הפלמנקו

 :עם הבוז

                                                      
117
להפוך משהו "שפירושו המילולי , dochakukaולם העסקים היפני לתחום השיווק ליזציה לקוח מעאהמושג גלוק 

המיוחס למהלך של התאמה , (מיקרו-שיווקשבשפת העסקים פירושו ), "לחיות בארץ שלך"dochaku, -ונובע מ, "לילידי
 .ים דרך הפרספקטיבה המקומיתגלובליואימוץ מודלים 

118
, האדריכליים, פורש את היסודות ההיסטוריים( 1110, רסלינג" )העיר שחור, עיר לבנה"שרון רוטברט בספרו  

 .התרבותיים והפוליטיים של אותה השחרה בצל המיתוס של ההלבנה
119
 ."הכיוון מזרח"כתב העת בשיתוף פעולה עם נערך  
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ששרים בסגנונות , כמו זה שצריכים להתמודד עמו יוצרים מקומיים, או בוז למוזיקה ולסגנון, בוז למילים"

אז . 'מזרחית'והדבר היחיד שמאחדם יחד הוא איגודם תחת הכותרת , שונים ובדרכים שונות מאוד אלו מאלו

וב על שוהמשכתי לח. ם גם שםאותהיתי , וזמרותיונגניו שחור עינם של , ב"חשבתי על הבלוז ועל ארה

היחסים בין הבזים למנגנים  שאלתי את עצמי מה היו. סוגי מוזיקה שונים, בזמנים שונים, מקומות שונים

 ."פוליטיים ואתניים מתקיים בוז כזה-וגיא, כלכליים, ובאלו יחסים תרבותיים, ולשרים

, וכמו ביתר הרשימות, (00.01.01, נירית בן ארי) פהו היפהפוסט הראשון של הפרויקט עסק ב

מאז שבני הנוער בדרום מים רבים זרמו בהדסון " :120המציאות הישראלית המשתנה מהדהדת ברקע

הריקוד והסגנון שיצרו בפרץ ספונטני , ועד שהמוזיקה', Rapping'ו' boying-B' ,'MCing' הברונקס עשו

שהיו תוצרים של  מתרבות שוליים של בני נוער. די דולריםהפכו למותג ששוויו מיליארשל יצירתיות 

סדר , תרבות שהתריסה בבוטות ובבוז נגד הערכים, חיו ןהזנחה מוסדית בקהילות ובשכונות שבה

ראוי . "תרבות דומיננטיתלהפכה תרבות ההיפ הופ  ,היום והאסתטיקה של התרבות הדומיננטית

הפכו למותג ששוויו מיליארדי "לי של נוער שוליים לשים לב למשפט בו הודגש שאותו סגנון מוזיק

אינטרסים )כהמחשה נוספת להתמודדות בשדה בו יש אינטרסים חומריים מובהקים , "דולרים

בנוסף , (נוטים להצניע בשלב ההסתערות על ההגמוניה, שהאמנים שמכונים אוונגרדיים באותו שלב

לאחר מכן כבר לא מתביישים , אמנותתחילה זו אמנות לשם . למניעים סימבוליים ואסתטיים

בה אתה לא , 121ידי בורדייה כעקרונות הכלכלה ההפוכה-תופעה זו כונתה על. מהצלחתם המסחרית

מהפוסט על . פרויקט הבוז סוקר תופעה זו שחוזרת בסגנונות שונים. מכריז על מה שאתה שואף אליו

עסקה שרשימה השנייה ל, ל גילרויאחד הסגנונות המאפיינים את האטלנטי השחור של פו -הופ -היפ

אנרים שעל יוקרתם 'ז, (11.01.01, נדב הבר) בלוזו אז'געל שלישית ול, (00.01.01, עופר רונן) פלמנקוב

 .הנוכחית אין צורך להרבות במילים

עמוס ) בישראל מזרחיתהזיקה המו, רק טבעי היה שהרשימה הבאה בפרויקט התמקדה בפן המקומי

שהבוז של אתמול הנה הנורמה הנוסטלגית , עצמו הקפהסט חוזר על המוטו של הפו. (10.01.01, נוי

הם האנשים שמנופפים בו עתה כסמל של  81-האנשים שהלעיגו על זוהר ארגוב בשנות ה: "של היום

יש כאן התייחסות לנקודה ששניים ממובילי  . "מוזיקה איכותית מול הגל העכשווי של כת השטן

: טובול ביחס לארגובאופיר  בשיחה עימי ציין .הדגישו ,דיום אחרכל אחד בדרכו ובמ, הקפה

, כשדחו והציגו אותו כאיש שוליים ועבריין -פעם בחייו : דפקו את המזרחים פעמיים, באמצעותו"

משה , ים כאייל גולןילרפופוכשמשתמשים בו כדי לנגח את הזמרים המזרחים ה -ופעם לאחר מותו 

ברגע שזמר : "אומרת למצלמה( 01.1.00, נביאים)חן אלמליח  התקליטנית. "פרץ או שרית חדד

ום או פריד אל 'אום כלת]...[ ידי הלא מזרחים -הוא מנוכס על, מזרחי הופך לא רלוונטי לציבור שלו

קשה לקבל את הקביעה שזוהר ארגוב הפך ללא רלוונטי ". היום פתאום קלאסיקה אטרש הם

הבעיה שלהם | נגה 'אג)"ביחס לארגוב משכנע יותר  טהרלבלכן הסברו של איתמר טובי , לציבור שלו

האישור לשמוע מוזיקה מזרחית במסגרת נורמטיבית יגיע רק כאשר , לדידו(. 01.2.02, "היא הריקוד

מקרה של מוות או , למשל. משהו באותה מוזיקה ישתנה והיא תתנתק מקהל היעד המזרחי העכשווי

ידי ההגמוניה -כויים שלו להפוך תוך כמה שנים למוערך עלטרגדיה של מוזיקאי מסוים יעלו את הסי

 ". 'איכותי'ויאפשרו לו את קבלת תעודת הכשרות הממסדית שתגדיר אותו בתור מוזיקאי 

                                                      
120
, (1101, לישרא" )98נקשן 'ג", ר סרטו של הבמאי אודי אלוניעבו אציין את זכיית פרס אופיר, בלי לערוך אנלוגיות 

, הסוגיה כוללת את הופעת הראפר וכוכב הסרט. ישראלי-העוסק בתרבות ההיפ הופ בהקשר של הסכסוך הפלסטיני
 .1101בטקס חלוקת פרסי אופיר , תאמר נאפר

121
  The Field of Cultural Production, or: The Economic World Reversed (1991.) 
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, "שיכור, פרטיזן, אייקון: זוהר ארגוב)"אשר גרינר , על מנת להסיר ספק לגבי הרלוונטיות של ארגוב

זלזלתי : "גוב אייקון תרבותי וזהותני כאמירה משחירהמבהיר שהוא ממשיך לראות באר( 00.00.09

במוזיקה המזרחית עליה גדלתי ונסחפתי אחר מבול הרוק הישראלי והרוק העולמי ששטף את 

דכאוני נטול ' פריק'או , בת ימי שמח וגאה' ערס': והכריח אותי לבחור צד, 122העולם בניינטיז

חצי ציפו ממני להיות -לי כמישהו שהוא חציאו)בחרתי מה שבחרתי מלחץ הסביבה והבית . שורשים

ורק אז , שמעתי וניגנתי רוק עם חברים וזוהר לעצמי. אבל לזוהר תמיד נשארתי נאמן, ('ישראלי'

כתב  0421-בבפוסט אחר הוזכר כיצד ". להרגיש בבית, 123אותיות גרוניות כמוהוחשתי נוח לשיר עם 

שהייתה גם חוקרת  זמרת מרכזית, ה צפירהברכבבוז מופגן על ' דבר'מבקר המוזיקה של עיתון 

, (0420)מעניין לזכור ששנה לאחר מכן  .תמזרחית ופלסטיני-מוזיקולוגית של מוזיקה יהודית-אתנו

, לקונצרט. ום לארץ על מנת להופיע בקונצרט לרגל חנוכת אולם אלהמברה ביפו'הוזמנה אום כלת

התעלמו כולם מן , מלבד אחד מהם. דיםהוזמנו מבקרי האמנות היהו", כתב המזרחן שמעון שמיר

לא אפשרו לזמרת לקיים קונצרט באולמם  בעלי קולנוע מוגרבי. ההזמנה בזלזול שנתקבל כעלבון

הוכחה נוספת (. 011[:ב] 0442" )היא אינה עומדת ברמה התרבותית הנדרשת אצלםבטענה ש

כיצד טקסטים  וגם, לקביעה אודות הנורמה הנוסטלגית של היום כחרפת הבוז של אתמול

 .מוזיקליים מייצגים מאבקים חברתיים בשדה

, (0488:091, שוחט)מודרניים -אין תמה שיהודי הלבנט קוטלגו בעיני ראשי היישוב כלבנטיניים טרום

כבערי פלסטין  קולוניאלי והיברידי)דעות קדומות והתעלמות מההווי העירוני התוסס  מתוך

יר או 'אלג, אלכסנדריה, קהיר, טהרן, בגדד :ו רבים מהםשמהן באגדולות הערים של ה( המנדטורית

 -הן בערי הלבנט והן בערים המתפתחות בישראל הצעירה  -פנים -על אותו הווי אורבני רב .קזבלנקה

שכונתי של הנוער -הדימוי הנחות של ההווי העירוני רואתגתוך , הרחיב עמוס נוי בשיחה עימי

מבשרי  ,עלוובפ -המודרניים הראשונים בארץ , בעיניו .בעשורים הראשונים של המדינה המזרחי

, הפריפריהממהשכונות ו המזרחים היו דווקא הצעירים -אצלנו  תרבות מרד הנעורים מהמערב

רקדו והדוניסטים שהיו , אן פול בלמונדו והפרחחים של רומא'ז, יימס דין'שילוב של גכאותם תיאר 

 ושמול עקרונות, רו פיוטים עם גלבייה בבית הכנסתהם לא שנוי הדגיש ש. אלוויס עם טרנזיסטור

אני עושה מה שבא " הם הציגו גישה של, (האשכנזים -קיבוצים התנועת העבודה ו) "דין התנועה"

אריק . מי שהיה שם קודםאת ודחקו , האליטות אימצו את האתוס המערבי" 0412אחרי ". לי

לא הייתי מצמצם את המושג . אמר נוי, "איינשטיין למד על גיטרות חשמליות במועדונים ברמלה

קיפל בתוכו גם מהלך מוכרז של פיתוח " דין התנועה"הרי )בלבד " אני עושה מה שבא לי"מודרני ל

לא התגבש , מה גם שתחת מסווה המרדנות המתוארת, (הגברת ההשכלה ודמוקרטיזציה, טכנולוגי

. המפותח ולא בלבנט המתפתחלא במערב , 124זרם אלטרנטיבי בעל משקל ששינה את הסטטוס קוו

עצם פירוק הראיה הדיכוטומית לגבי מי הלך בתלם ומי נדחף לשבירת המוסכמות , למרות זאת

 .ראוי לציון, התרבותיות

                                                      
122

לא קשור למסורת ועם , בעל סממנים אוניברסאליים, עירוםכ 41-ל שנות החביבה פדיה תיארה את הרוק המזרחי ש 
 (.1101)זהות מקומית וקהילתית 

123
 .לעיל 9.1ראו אופנהיימר  
124

 מתוך, (Alain Badiou)דיו אאלן ב( יליד מרוקו)מעניין לצטט בנידון את הפילוסוף הסוציאליסטי הצרפתי  

 "The Rebirth of History - Times of Riots and Uprising"" (1101:)"Modernization is the name for a strict and servile 

definition of the possible. These 'reforms' invariably aim at making impossible what used to be practicable.(for the 

largest number), and making profitable (for the dominant oligarchy) what did not used to be so"  
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 את הערים הגדולות מסביב לגלובוס הגדירש, 125לאותו הווי עירוני מודרני התייחס באומן

 הדתיות והלשוניות, האתניות אף אחת מהקבוצותתוך קביעה ש, "ארכיפלגים של פזורות"כ

כל אחת כש, אינה מתכוונת להיטמע תרבותית ולנטוש את מסורתה המתגוררות באותם ארכיפלגים

בכך גם הוא השלים עם קיומה של פוליטיקה של זהויות . דורשת הכרה בזהותה הייחודית הןמ

למורכבות גם  יבראיון עמ אופיר טובול התייחס. לא בהכרח רצויה - כעובדה היסטורית מצויה

תוך הסתייגות מהחלוקה המכלילה בין לבנה , ובישראל בפרט, תרבותיות העירונית בכלל-שברב

 :מכליליםתרבותיים -לשחורה שהוא עצמו השתמש בה על מנת להמחיש ולשרטט קווים אתניים

עיר גם במרכז הבעת ש ,(כולל יפו)ממזרח ומדרום  "לא לבן"משולבת עם  "הלבנה"אביב -תל, בעיניו

הערים , לדעתו. מקצועיות או מגדריות, מסיבות כלכליות - חיה אוכלוסייה גדולה מהפריפריה

עור של חלק גדל העקב צבע  ,מזמן להיות כאלההפסיקו ב "הגדולות באירופה או בארה" הלבנות"

   .גלי הגירה פריפריאלייםשמהווים ביטוי ל, ריחות המאכלים וצלילי המוזיקה, התושביםמוהולך 

קוואמי ( מצד האב)וגנאי ( מצד האם)דבך נוסף למציאות מתהווה זו הוסיף הפילוסוף הבריטי נ

מושג תוך כדי הוספת פלח משלו ל, תרבותיות-זציה ורבגלובלישהלך מעבר למושגים , אנתוני אפיה

קיימים שני פתילים  126"אזרח העולם"אפיה טען שברעיון (. 1112) קוסמופוליטיות ישן-חדשה

קרון שיש לנו מחויבויות כלפי ימבוסס על הע, אותו אפשר לכנות מוסרי, אחד: ה בזהשנשזרים ז

, השני. ואף מעבר לקשרים הרשמיים יותר של אזרחות משותפת, מעבר לקשרי קירבה ורעות, הזולת

נו להתייחס בכבוד לשונות האמונית ילעמצווה , אותו ניתן לסווג כעקרון הסובלנות כלפי האחר

 ותהמודע כמו באומן למתח בין אוניברסלי, אפיה. קהילות מתבדלותוהתרבותית של 

אתגר עימו , (1112:00) אנושי ראוי-ציין שגישתו אינה מהווה פתרון אלא אתגר כלל, ותולריקירטלפ

תיאוריה ביקורתית : קוסמופוליטיות"גם התמודד הסוציולוג הפוליטי הגרמני אולריך בק בספרו 

 -ת גלובליאוניברסלית ו -ר את הקוסמופוליטיות כאידיאל וממשות בק תיא(. 1100" )10-למאה ה

, הלאומיות המודרנית פועלת כאידיאולוגיה, בעיניו. תרבותית-אתנית ורב, אך בו בזמן כלאומית

המסתירה מאיתנו את התוצאות הרות האסון של ההתעלמות מאי השוויון החברתי חוצה הגבולות 

 . ומהרס הסביבה

רוח הלבנטיניות המכילה וסירובה להיכבל בגבולות  ,קפהא קיבלה ביטוי ישיר בלמרות שגישה זו ל

 -השונה , לאומיים נוקשים כמו גם נטייתה לשלב בין ייחודיות אתנית לפתיחות מרחבית כלפי האחר

, של פרויקט הבוז ברשימה החמישיתאותה רוח מכילה קיבלה ביטוי גם . בהחלט נשבה באתר

לפוסט , לאחר מכןו, (18.01.01, נירית בן ארי) מייקה'דאנסול בגל ביליטציהההריבאמצעות 

ות שלהם ינקה מהתגברות כוח הצריכה פופולריסגנונות שה, (21.01.01, נדב אפל) דיסקול שהוקדש

על )ניסטיות יושל קבוצות פמ, המוזיקלית של קבוצות מסומנות מבחינה אתנית כשחורים והיספנים

נשית השירה ה קצרה הדרך להכללת פוסט סביב מכאן. מגדרי ומיניוהמאבקים לשוויון ( גווניהן

( 11.1.09) הקפהמטעם  לילה שחורשהתחבר בקו ישיר לאירוע , (0.00.01, שירה אוחיון) מזרחיתה

 . לנוב בדרום תל אביב'במועדון אחותי ברחוב מטלון פינת צ

                                                      
125

 .01.2.00, "הארץ"בראיון ב 
126

עוד מימי הפילוסופים הקיניים ביוון של המאה  "(אזרח הקוסמוס)" ראשיתה של המחשבה הקוסמופוליטית 
 .ס"הרביעית לפנה
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מטעם עיריית תל אביב  אביא כמה רשמים אישיים מאותו ערב אלטרנטיבי ללילה הלבן המסורתי

רובם )עשרות הנוכחים , לאחר לגימת בירה בכוסות פלסטיק משולחנות מאולתרים שבמדרכה. יפו

עמדת בו לצד נקודת , הצטופפנו באולם הלא גדול של המועדון ברחוב מטלון( נראו כמכרים ותיקים

הייתה זו . וזמר עם מלווה מוזיקלי 127התמקם יהודה קיסר( בידיו של אופיר טובול)התקליטנות 

הדמות , לאחר שעדי קיסר: למעשה ערב של ערס פואטיקה נשית, חפלה עם הקראת שירה וריקודים

התחלפו באופן ספונטני במרכז האולם , "אני מזרחית"הקריאה את שירה הידוע , הבולטת בערב

קהל  ובידיהן דף עם שיריהן שאותם הקריאו אל מול( בין שנות העשרים והארבעים)נשים רבות 

אחרות עם טקסטים כותבות התייצבו , לצד משוררות ידועות כקיסר ותהילה חכימי. אוהד ומפרגן

שירה עם סיפור . בלי תיווך של מלומדים עלה מן השירים, ניחוח של לשון ישירה ורעננה. בוסריים

ריקודים ושירה חתמו את . תוך הפגנת מה שאפשר להגדיר כגאווה מזרחית מתריסה, אישי כואב

 . בליווי הגיטרה של יהודה קיסר עם מיטב להיטיו, האירוע

בתודעת החוגגים את השחרת הלילה התל אביבי עדיין חיו העימותים שהתרחשו שנה קודם באירוע 

ב הוציא את "כאשר כוח של מג, העימותים החלו בהתערבות המשטרה. שהתקיים באותה אכסניה

עצר את שולה קשת מנהלת , בול ויהודה קיסרכולל את אופיר טו, המבקרים הראשונים מהאולם

. וסגר את המועדון עם כל הציוד המוזיקלי בפנים( אחד ממארגני הערב)המקום ואת משה כהן 

אפשרו את , (עם עזיבת המשטרה)התייצבותם של פעילים ואוהדים רבים לאחר פתיחת המקום 

על . עצמו קפההוליוקרת  תוך תמיכה לתנופת המחאה, חידוש החגיגה המוזיקלית האלטרנטיבית

נדה למחרת 'ניתן לקרוא בפוסט של טובול במדור אג, השתלשלות העניינים מנקודת מבטו של האתר

 (. 14.1.02-ב)הפשיטה המשטרתית 

מבהירות היטב כיצד התקרית וסיומו המוצלח של הערב אמורים  הקפהמילות הסיכום של עורך 

המוזיקה ניצחה את אז בערב הזה : "המתגבשלהירשם כמיתוס בתודעת פעילי האתר ובאתוס 

ורוח האדם . של חולדאי' עיר עולם'הקהילה ניצחה את ה. הצבעוניות ניצחה את הלובן. הדיכוי

: הפירוש המתבקש". אזור משוחרר אמיתי ונדיר, לכמה שעות, יצרנו לעצמנו. ניצחה את הייאוש

ההגמוני , הממסדי, מוזיקלי האשכנזי-הדיכוי התרבותיניצחה את  הים תיכונית/המוזיקה המזרחית

שם קוד לדרום העיר , 128הצבעוניות. שהופעל הפעם גם בסיוע משמר הגבול כזרוע השלטון -

הצפון העשיר , כל מה שמגלם המושג עיר לבנה)ניצחה את הלובן , והשכונות המוזנחות שבו

ניצחה את עיר , מחוברת למסורת היהודית, השורשית והמלוכדת חברתית, הקהילה(. והמטופח

ת החילונית חסרת השורשים והנשלטת בידי גלובליתוצר מזויף של התרבות ה -עולם של חולדאי 

מחובר להיסטוריה ולתרבות , בעל מודעות עצמית גאה) רוח האדם. בעלי הכוח והממון של המערב

סטיגמות פשע ו, זנות, תוצר של השלמה עם עוני)ניצחה את הייאוש ( שלו כמעשה של שחרור ותקווה

(. המאפיינות עדיין את הסביבה בה התקיים האירוע ואת הפריפריה בכלל, תרבותיות מנמיכות

                                                      
127

וזרי ובועז ביניהם אהובה ע, כמלווה של אמנים רבים 21-יהודה קיסר החל את דרכו המוזיקלית בתחילת שנות ה 
הוא תרם . את סגנונו הייחודי כגיטריסט ומעבד מוזיקלי גיבש בעת הקמת להקת צלילי העוד עם רמי דנוך. שרעבי

, זהבה בן, משה גיאת, חיים משה, מרגלית צנעני, קי מקייטן'לאלבומיהם ולהופעותיהם של חשובי הזמר המזרחי כג
ום קיסר מזוהה בעיקר בשיתוף הפעולה עם זהר ארגוב לאורך כל אבל עד הי. אייל גולן ועוד, מייק שריף, שרית חדד

הקיסר "נקרא  1111אלבום הסולו היחיד שהוציא בשנת . בהקלטות אולפן ובהופעות -הקריירה הקצרה של ארגוב 
 .בהפקת זאב נחמה ותמיר קלינסקי מלהקת אתניקס" האחרון

128
 .ר כביטוי מתריסלרוב נפגוש את האפיון שחו ,קפהמושג שכמעט ולא מופיע ב 
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כהתגלמות רוח , אזור משוחרר אמיתי, של בוז ערב נדירבלכמה שעות , יצרנו לעצמנו, כתוצאה מכך

 ".הם"מול " אנחנו"חזרה ל. רקפה גיברלטהפרויקט השאפתני שנקרא  

תוך שחרור גופני מיישמים את ייחודנו " אנו", עולם הווירטואלי לממשיבמעבר מה: במלים אחרות

, העצמהיש באירועים שלנו  .דרך ריקוד ושירה בצוותא והתעלמות מהמבט השיפוטי ההגמוני

" גבוה"ערעור של היררכיות אמנויות בין , משחירה תוך הפלת מחיצות אתניות ומעמדיות סולידריות

ראו להלן )ות בשטח /ות ויוצרים/היכרות פנים אל פנים עם הכותבים וגם אינטימיות דרך, "נמוך"ל

 (.2.0פרק , "הגוף המזרחי הרוקד, מול הלובן"

שפורסם יום , (04.1.02, "אביב גפן ושירזי, וזב)" שמעון ימיתבאותה דיכוטומיה עסק הפוסט של 

שירזי בבית  -חותמת לילה "שכלל את התערוכה  ,ערב הבוז הגדולב 129לפני נעילת הפרויקט

שמעון  הצגתו של איש חיי הלילה ואמרגן המסיבותשמעון מתקוממת נגד המקטרגים על . 130"העיר

תשאירו . מי שרוצה לראות את שירזי שילך למסיבות שלו" באמירות נוסח ,בחלל המוזיאון שירזי

 "ישטח"מקום , חיי הלילהמבקרי התערוכה בזים ל, לפי שמעון ."תרבותלאת הגלריות לאמנות ו

כאן מ. מצפים לראות מוצגים בחללי הגלריותאמנות שפוקדי המוזיאונים ההמנוגד בהכרח לעולם 

ים מוזיקליה יםאנר'זמתוך זלזול ב לא רקו, "הרדודים"כלפי חיי הלילה  מופנה ההגמוני הבוזש

כבר לא כל כך )טיעוניה מציבים שאלה . המאפיינים אותו הווי לילי" הנמוכים"ים פופולריה

, נדמה שיש משהו אנכרוניסטי בסוגיה זו - מה ראוי שיוצג במוזיאונים ובגלריות לאמנות( תמאתגר

תיעד  04-שבחצי השני של המאה ה, לוטרק-המפורסמים של אנרי דה טולוזלאור ציוריו , בין היתר

 .את חיי הלילה של הבוהמה הפריזאית

 והדת מסורתהנכחת ה  6.2

כצוהר  ,(1101)מתארת חביבה פדיה שקר הפיוט כפי סוגיית הנכחת המסורת והדת משיקה לח

בכל  -בנקודות המעבר בין מזרח למערב מתעמקת פדיה . להיסטוריה תרבותית של יהדות המזרח

כפי שנראה . נושאים בהם מתמקד המחקר הנוכחי, הגירה והבניית זהות, ותרבות מוזיקההקשור ל

רח לספיריטואלס והגוספל בארצות הברית ההקבלה שעושה פדיה בין הפיוט של יהדות המז, בהמשך

תוך הבחנה , זאת. 1102באפריל  הקפהשיזם  LIVEמסורת מהדהדת היטב בפרויקט , (02' עמ, שם)

ב הפרתה את הרוק ואפשרה "בזמן שהמוזיקה השחורה בארה: בהבדל חיוני בין שתי המסורות

מעכלת , מפנימהמשמש מסגרת ה 11-הרוק שהתבסס במרחב הישראלי החל משנות ה, אותו

לאירועים , שימושי לענייני קודש וחול-יש פה ראייה של הפיוט ככלי רב. 131(שם)ומשבצת את הפיוט 

, יהודית-ובמידה רבה לעיבוד יחסי הגומלין עם הסביבה הלא, בחיי היומיום ובטקסי מעבר

 .ואף הערביתהלהג היהודי המקומי  -באמצעות הלשון המדוברת המקומית 

קידוש ") LIVEמסורת פרויקט בהקדמה למגזין המודפס מטעם האתר לקראת אין זה מקרה ש

האמנים ש הקפהעורך  ציין - סדרה בת חמש הופעות בבית אבי חישכלל  - (12.9.02, "מהסרטים

                                                      
129
 .(9.9.09, שי רינגל) גרוע שלומי שבן הפוסטלתחייה עם  הבוז לאחר כשנה קם פורמט 
130
 .ברחוב ביאליק בתל אביבשהתקיים בבית העיר  
131
הלהקות הראשונות . בעיקר במסורת הספרדית ,אפשר גם לתאר את ההבדל באמצעות התפתחות סגנונות הקרנבל 

טכניקה עתיקה של  המאפיין מושג מוזיקלי), contrafactum-דרני השתמשו בטכניקת השהופיעו באירועי הקרנבל המו
, (בעיקר במוזיקה עממית ובשירי ילדים, החלפת טקסט של יצירה קולית בטקסט חדש שהייתה נהוגה במוזיקה דתית

( תיכוני-נה יםאנר המכו'כמו חלק משירי הז)הפיוט . לא דתיו מנגינה מהליטורגיה והוסיפה טקסט פיקרסקי קחל
 .משנים את מלל המקור בטקסט מסורתי או דתיו, (לא רק רוק)י זמאמצים מנגינה בסגנון לוע
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ללא סדר או היררכיה , מביאים איתם השפעות משלושה מקורות שונים להופיע בסדרה שהוזמנו

מיקומנו הפיזי והתרבותי בלב ההשפעות עקב . ב; ית על גווניהאמריקא-המוזיקה האפרו. א: ביניהם

מה . פוליטי-קהילתי-אישימקום המהווה , מהבית יוצרים מביאיםהמטען שה. ג; המזרח התיכון

 באומןשמושג ) מוצקשהוא לכאורה גורם  ,מסורתהמונח עצם השילוב בין שמעורר תשומת לב הוא 

לבין השאיבה , (ת במודרניות המוקדמת ואף לפניהאת יציבות הזהויועל מנת להמחיש  הטביע

. מוצקות ודאויותאותן  המפרקים את, הנוכחי המודרניות הנזילה עידןל ש ממעיינות כה שונים

תבסס על המראה עד כמה אותו פרויקט  - םלא יהודיים בחלק - נבדלים שלושה מקורותהצירוף של 

הקהילות ( ומתקיימות)ת בהן התקיימו ופתוחה להשפעות מהתרבויועכשווית , ראייה דינמית

 .ובעיקר מהלבנט המוכחש, היהודיות ברחבי העולם

 - באבאמדובר ביישום אותה אופציה שלישית המתכתבת עם המרחב השלישי ההיברידי של הומי 

 לבנטינית/מתמשך בין מוזיקה מזרחיתקשר הדגיש באמצעות  הקפהמנעד תרבותי מקומי ש

 אם נקבל את קביעותיה של פרלסון, אין זה מהווה חידוש. ן דת ומסורתלבי תגלובלי-ופריפריאלית

התחנה המרכזית שנשען על מוזיקה יוונית או להקות רוק -הרפרטואר של רמלה אודות (1111)

. (ראו נוי לעיל) "לא שרו פיוטים עם גלבייה בבית הכנסת"כבר אז , כלומר - אנגליות ואמריקאיות

בין המסורת הערבית  בה התקיימה סוג של ארטיקולציה, שנים-רבת מורשת קהילתיתמדובר ב

 . רבים בבלוגיםמורגשת היטב ה ,והיהודית

; (10.9.02)השראה ומסורת , ראיון ומיקסטייפ עם נטע אלקיים על גלות: כלל LIVEהפרויקט מסורת 

שי )ת כל השירים בעולם הם תפילו; (18.9.02, אברהם הרן מוטהדה)בזכות רבי שמעון בר יוחאי 

עדות ; (2.0.02, שיחה של עמוס נוי עם אילנה אליה)היום מבקשים במיוחד כורדית ; (0.0.02, צברי

שני סיפורים , שתי אחיות; (8.0.02, יהודה עובדיה פתיה' החזן והפייטן ר)על משה רבנו ועל סבי 

 (. 10.0.02, רווה-רננה סתוי ונועה סתוי)

למשל בין , וכים כפרי של מגעים בין תרבויות שונותסוגיית המסורת מגלמת בתוכה הקשרים סב

בתרבות האסלאם למוזיקה יש תפקיד . חזותית ותרבותתרבות ליטרלית לבין תרבות מוזיקלית 

(. שם, פדיה)והיא ממלאת פונקציות רבות שבתרבות האירופית ממלאת האמנות החזותית , מרכזי

 ,ת הצלילים של יהדות המערב הנוצרישהשמעת הקולות של יהדות המזרח תעורר א, וטבעי הוא

האינטראקציה בין הגדרת עצמיות והגדרות . כולל הפיוט המזרח אירופי והשירה ותיאטרון היידיש

הופיע המודחק , לצד קול מודחק מהמזרח :קפהקיבלה תהודה מעניינת ב, נגדיות וחוזר חלילה

 . האשכנזי

ת שלא ניתן לזהות אוטומטית אשכנזיות עם למרו, אשכנזית)כללה אף ראייה חילונית  LIVEמסורת 

, (19.9.02) היא לא ידעה לדבר בשלוש שפותעידן רינג  פוסט שללבנוסף , לראייה. של מסורת( חילון

עופר רונן ואלי אדלמן התמודדו עם הסוגיה באמצעות , LIVEמסורת שהופיע בגרסה המודפסת של 

העניקו הצצה קצרה לגלגול הגרסאות של שירים הם (. 12.01.1100) פוליטיקה ויידיש, מסורתהפוסט 

חברתית -כביטוי של מחאה פוליטית, ב וקנדה של היום"מרוסיה הצארית ועד ארה, ביידיש

: הוא מציין, כאשר באכסניה המזוהה עם המסורתיות המזרחית, אלי אדלמן מרחיק לכת. רדיקלית

במובן זה שאיני מכיר אותו מן , ת שליהשיר היי היי דאלוי פוליציי אינו באופן מדויק חלק מהמסור"

אלא באמצעות הצגת , איני מנסה להגדיר במדויק מהי המסורת שלי, בכותבי שורות אלה. הבית

להרחיב את הפירוש הנפוץ למושג מסורת ולהוציאו מן המונופול של  ,הגישה שלי למסורת שלי
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אסתטיות -ת תרבותיותיהודי וסוגיו-מתברר שהקשר בין המסורת היהודית לעולם הלא". הדת

המירכאות הן " )חילונית"בעיקר בין הגישות הציונית ה. משליכות על מחלוקות עכשוויות בוערות

משיחיות , רציונאליות-אי, המשטח את ההיבטים העמוקים של אמונה דתית, כדי לסייג את המושג

, מודרניות, תסביב טהרנות לאומי -לקהילתיות המזרחית ( 132ומיסטיקה שביסוד אותה חילוניות

 . דת ומסורת, רציונאליות

ששפת הלב של המזרחים מקורה  חוזרת ומדגישה, (10.8.09)עיר -ארץבמדור כאורחת , פדיהחביבה 

 פילוסוףה. 133הקשורה גם למצב התפילה והתעלות הנפש, בסלסול האופייני של המוזיקה הערבית

 בעיניו והרי -הרת או הזדהות דתית מאיר בוזגלו טוען שמדובר בניגוני תפילה גם ללא אמונה מוצ

זרה למסורתיות של , משמעית בין דתיים וחילוניים היא המצאה אשכנזית ישראלית-ההבחנה החד

את הנקודה הזו  .134ללא הבנת הטקסטלהזדהות עם ניגוני התפילה  שבה אפשר, יהודי צפון אפריקה

הטקסטים הקדושים או שינונם אפשר לסייג תוך קביעה שאין קשר הכרחי בין אמונה דתית להבנת 

על אף ההבדלים בריטואלים , והן לגבי נוצרים או מוסלמים, ודבר זה נכון הן לגבי היהודים, הנאמן

 135.שלהם

ופתוחה להשפעות  להתמיין לקטגוריות פשטניות תהמסרב, רבת פניםלמסורת המחשה ברורה 

על : השורשים שלי עמוקים מספיק|  נדה'אג)"מורן מימוני  אצל אפשר לפגוש, ממזרח וממערב כאחת

: אביא בהרחבה, של האתר אסטרטגיהשמפאת חשיבותה לבחינת ה, (09.01.09 ,"מסורת כמורשת

, 'כה אמר זרתוסטרא'ך והברית החדשה לצד "מדים התנוע, זוגי ושלי-של בן, בארון הספרים שלנו"

ו להעמיד אותם זה לצד זה בבחירה שלנ. 'הגיוניות'וספר הטאו לצד ' מרכבות האלים'הקוראן לצד 

". ידע ואמונה, מסורת וחילון, אנחנו מבקשים לחתור תחת ההבחנה המקובלת בין דת להשכלה

, חילונים ודתיים, חרדים: יהודית יש רק שלוש קטגוריות של יחס לדת-בחברה הישראלית, לדבריה

חילונית או  :פסאחד או א: יהודית תופסת את הדת כעניין בינארי-החברה הישראלית למעשהכי 

פיתח ( 1114" )שפה למאמינים"שבספרו  ,ניסיונות של בוזגלומימוני מתייחסת ל .אין אמצע ,דתייה

משמעות דינמית , משולבות בתוך תרבות מסוימתה, למורשת ולדת, אמורה להעניק למסורתגישה ש

ההווה  אתגריאל מול , נתונים חברתיים-תנאים כלכלייםועל רקע קונטקסט היסטורי מוגדר 

לתהודה  זכו עד אזלא ממש ש, "מסורתיים", לייצר קטגוריה חברתית נוספתבוזגלו ניסה . והעתיד

נת קטגוריה חברתית שרבים מאזרחיה היהודים של מדי הילמרות שזו, בשיח ההגמוני בישראל

כאן המקום להעיר שבמחקר מקיף אודות הזהויות הישראליות בעריכת . ישראל משתייכים אליה

בין  -יש דווקא התייחסות למסורתיים כקטגוריה נפרדת ( 1114, "זהויות ישראליות)"אורון יאיר 

 .דתיים וחילוניים

                                                      
132
ציונות  -השאלה של ציון "קלין רוז 'ניתן ללמוד בספרה של ג ,על המקורות המשיחיים של הציונות בגיבוש זהותה 

בריטית ופרופסור -יהודייה -כי רוז , אינה מקרית של זיגמונט פרויד" תרבות ללא נחת"הפרפראזה ל(. 1112" )ללא נחת
רוז טוענת שהקשר בין , בין היתר. עורכת פסיכואנליזה לציונית - לספרות אנגלית באוניברסיטת קווין מארי בלונדון

קשר שנעשה בו שימוש תכוף כל כך לשם הצדקת המדיניות הישראלית  -השואה ובין הקמתה של המדינה היהודית 
סוגיה . אוי לבירור מעמיק לאורה של הבושה שחשו מנהיגיה הראשונים של האומה ביחס לעברם באירופהר -הכוחנית 

, זיכרון, היסטוריה -האומה והמוות "אך לא פחות מאתגרת וקונטרוברסלית בספר , שקיבלה ביטוי מזווית שונה
 .חנה ארנדט -חוזר -שבין היתר מציגה מקרה נוסף של נדחק, (1111)של עדית זרטל " פוליטיקה

133
 .1100, מבואות, "שפת הלב"ראו  
134
 (.1114" )שפה למאמינים"מתוך  
135
 .שבפולחן שרובם אינם בקיאים בשפה הלטינית, זה בולט בקרב הנוצרים 
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מושג משתנה , זו הבנייה: "הטיל ספק במוצקותה של המסורת בשיחה שקיים עימיעמוס נוי גם 

עבר בראי הרי אנחנו בוחנים את ה, גם הפוסלים וגם הנצמדים לוקים בראייה לא היסטורית. ונזיל

 ,(Halbwachs, 1980)מוריס הלבווקס תפיסה זו תואמת את גישתו של הפילוסוף והסוציולוג ". ההווה

, בחיפושיו אחר דרכי עיצוב התודעה הקולקטיבית. הזיכרון ההיסטורי והקולקטיבי שעסק בסוגיית

ה חלק בסיסי מהחיים החברתיים בכל קבוצ, פרטההוא ראה בזיכרון משהו שמעבר לתודעת 

עיבוד העבר בשלוש . זיכרון העבר הוא פונקציה של התנאים והצרכים של ההווה החברתי: אנושית

הזיכרונות המועברים )קולקטיבית , (מה שכל אחד מאיתנו חווה באופן אישי) אוטוביוגרפית -רמות 

 - ("אובייקטיבי"שנעשה בידי אנשי מקצוע באופן ) היסטוריתו( מדור לדור) בידי הסביבה הקרובה

את אשליית . אפשרו לו להראות עד כמה שתי הרמות הראשונות משובשות ומוטות קונטקסט מקומי

, (Barthes, 1970)המדעיות של ההיסטוריוגרפיה אפשר לסייג באמצעות ביקורתו של רולאן בארת 

מיתוס שהופך את , שטוען כי השיח ההיסטורי הוא מעיקרו תוצר של אידיאולוגיה או דמיון

שכל נרטיב , (White, 1981:14)וייט מורטון  לזה ניתן להוסיף את קביעתו של. ה לטבעההיסטורי

כפי שתיאר , משמע. על מנת לשפוט מוסרית את המציאות, סמויה או גלויה, היסטורי ניחן בתשוקה

 . סובייקטיבית ונזילה היאאמינות סך זיכרון העבר ש, הלבווקס

באיזו מידה מוזיקה בע שהשאלה שיש להציג אינה רק נו, מתפיסה זו של המסורת כהבניה חברתית

כיצד היא מייצרת את  שבנוסף יש לבחון אלא, מסוימת משקפת את קהילת יצרניה וצרכניה

( 0440, "זהות")הול . פוליטית-הקהילה ומכוננת את זהותה המוזיקלית ואת זהותה התרבותית

, שהסובייקט עשוי לאמץ, קובליםכלומר דימויים ונרטיבים מ, טוען שהזהויות הן עמדות שיח

שלכאורה זהויות פונות אל ף א" :סגור וסטטי, טבעי, ועמדות אלו אינן יכולות להיות דבר מקורי

למעשה הן קשורות לשאלות של שימוש במשאבי , מקורן בעבר היסטורי שעמו הן מנהלות דיאלוג

מי 'לא (: being)הוויה ב יותר מאשר (becoming) התהוותהשפה והתרבות בתהליך של , היסטוריה

כיצד יוצגנו וכיצד ייצוג זה משפיע על האופן בו ; אלא מה אנו עשויים להיות' מניין באנו'או ' אנחנו

זהויות מכוונות להמצאת המסורת בה במידה שהן מכוונות למסורת . אנו עשויים לייצג את עצמנו

 .(9' עמ, שם" )עצמה

קיים מתח  -ואף להגמוניה  -צבירת כוח ושוויון , מיותללגיטיברקע לקידום זהותה של כל קהילה 

 מנועכ, כסוג של עוגן מאידך( הוויה)הצורך בגיבוש מצע מוצק  ביןל ,מחד( התהוות) נזילות תמידי בין

נוסח מי , אין זה מקרה שקל יותר להתמקד במוצקות מדומה מעל פני השטח. להשגת אותן מטרות

כפי , של מה אנו עשויים להיות( וודאות-המפחידה ומלאת אי)ות לעומת הנזיל, אנחנו או מניין באנו

דרך הבעת אופציה פתוחה לא בינארית , לאורך כל דרכו הקפהזהו ציר שעליו ניסה לנוע . שמציין הול

תוך השתנות , התרבות והמסורת, השפה, המקיימת דיאלוג מתמיד עם ההיסטוריה, becomingשל 

 .פוליטי-ברתיח-מתמדת בהתאם לקונטקסט הכלכלי

 נבחן במחקרה, דוגמה לחשיפת מאווי וצרכי הווה מאחורי שימור מסורת מקומית כביכול מוצקה

, ספרדשבברצלונה  מחוזערכה עבודת שדה בעיירה ברגה שב נויס. ( Noyes,1112) דורוטי נויסשל 

( Patum)הפאטום  ציוןסביב , של המאה העשרים למחצית שנות התשעיםעד מסוף שנות השמונים 

משרתת כל פעם מחדש הפאטום  ןבדרכים שבה נויס מתמקדת. הנוצרית קורפוס כריסטי בחגיגת

ששימש בזמנו כמוקד היא מנתחת באופן דיאכרוני את החגיגה כאירוע . את צרכי אנשי העיירה
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כזירה בה אפשר לבחון , כמכשיר לשילוב המהגרים להווי המקום, דיקטטורה של פרנקולהתנגדות 

שמסייע ( performance)כמופע  וכעת, של החג כמוצר תיירותי בעת המעבר לדמוקרטיה את המעבר

היא . אירופה ושאר העולם, ברצלונההעיר  לאזורים הכפריים של קטלוניה לעצב את קשריהם עם

במובן ) נזואליתצגורם חי ופעיל שמצייד את המשתתפים בחוויה עוצמתית קונכבוחנת את החג 

אלטרנטיבה  מהשטח ייצרעל מנת ל, מקום בו הזהויות מתגבשות ומוצגות, (לחוש ביחדהפשוט של 

תרבות פריפריאלית שורשית בקדת מנויס מת .זציה העכשוויתגלובלייגה השהצלניגודים והאתגרים 

בהתאם לנסיבות המשתנות ולצרכים  ,(ללא נימה של התנשאות או זלזול) אך מתחדשת מדי שנה

 .המאתגרים

התאמת תרבות פריפריאלית למציאות  - ההקפשהציב לעצמו אתגר וונטית להעבודה של נויס רל

הנעוץ בעובדה שבמקרה של , אך קיים הבדל בין המקרים. כאחתת גלובליהמקומית וה, העכשווית

ם העצמת המסורות מארץ המוצא של המהגרים ושילובבמירב המאמצים הושקעו בשימור ו, האתר

לא בכדי מכנים . כאסטרטגיות לחיזוק מעמדם בארץ החדשה, באותו מרחב לבנטיני של ארץ היעד

המוזיקה הערבית היא "כי , "חפלה עם ריקודי בטן"פואטיקה את ערבי השירה שלהם  אנשי ערס

גם היותה מעודנת וכמו חולמנית היא אמורה לסחוף . כלומר חפלה, שירה וריקוד, צירוף של נגינה

" ואינה מותירה אותם מרותקים, הם היענותדורשת מ, את מאזיניה לתגובה גופנית קצבית

ניסו , שיזמו פומבייםאירועים לוגים רבים ובבאמצעות , האתר אנשי (.242:א"תשע, אופנהיימר)

כדי לפלס דרכם במציאות העכשווית ו, לחוש ביחדמסורותיהם השונות על מנת  לשמר ולפתח את

  .הנזילה ולדאוג לצרכי הציבור שאותו הם ניסו לייצג

וקיים שוני בין קהילות הגירה , לבנטיני אינו עשוי מקשה אחת/המזרחי" לחוש ביחד"ה, אתעם ז

, להמחשה. קפהשוני שגם בא לידי ביטוי בהדגשים שב, שונות הנבדלות באסטרטגיות הזיכרון שלהן

ידי יוצאי מרוקו -על התזמורת האנדלוסיתעל רקע הקמת , הבדל בין יוצאי מרוקו ליוצאי עיראקה

מדובר בעובדה ( 1101)לפי פדיה . רכבים של קהילות הגירה אחרותקמת המוקדם יחסית לה, 0449-ב

מוזיקאים , ישנו מאגר גדול של נגנים: שיכולה להיות מובנת רק מתוך השוואה ליוצאי עיראק

שמיהרו להשתלב בממסד ונטמעו רובם ככולם בתזמורת רשות השידור , ופייטנים שעלו מעיראק

אך בטווח הארוך יצא  -פרנסה ומעמד , עבודה -יצאו נשכרים בטווח הקצר ו" שנים רבות קודם

שיימסר הלאה ויאפשר את , מתחדש, לא נוצר רצף של זיכרון קולקטיבי מתחיה: שכרם בהפסדם

 :קובעת פדיהשוני בזיכרון המוזיקלי הסיבות המבניות ל על(. 1101:04" )טיפוחו של דור צעיר

ואילו מנת חלקם של יוצאי עיראק הייתה , הייתה הדיפה ותיוג קולקטיבייםמנת חלקם של יוצאי מרוקו "

אפשר להסביר את ההבדלים בין הקבוצות גם בכך שהן ארץ ישראל והן . אימוץ מידי לחיק הביורוקרטיה

ההיטמעות , אצל יוצאי עיראק. הקולוניאליזם הבריטי עיראק היו פרויקט במסגרת המרחב המשותף של

הביאו בסופו של דבר לאובדן מהיר יותר , בד בבד עם תהליך של חילון עמוק, יורוקרטיההמהירה לתוך הב

הקולוניאליזם  תוצר, היפוכו של דבר התרחש בקרב קהילת ההגירה ממרוקו. של ההון העצמי המקורי

נוסף על  -קשיי ההיקלטות וההקאה של מחוץ לביורוקרטיה , התיוג השלילי, ְסָפרההדיפה אל ה: הצרפתי

כל אלה סייעו לשימור רב יותר של ההון  -' מסורתיות'הליך מתון יותר של חילון ואפיונים המכונים בדיעבד ת

 (. :16' עמ, שם" )העצמי

תמיכה הבמכתב על הלגיטימיות של המסורת והדת בא לידי ביטוי מתריס במיוחד  הקפהמאבקו של 

 ,1.2.09 ,"ו אומה אלא בתורותיהאין אומתנ")ל "לצה פומבי במאבק החרדים נגד הגיוס הכפויה
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 הקפהפרט לפעילי , בין החותמים(. ד"תשע' באדר ב' א :פעמית של התאריך העברי-בתוספת חד

הפנים "ו" האליטות החדשות: ערסים ופרחות"שמות רבים שנטלו חלק בסדרות , נביאיםו

דחיית אתוס  ל מצביע על"המכתב הנ .136כולל פעילים חברתיים בולטים, "השד העדתי :האמיתיות

קשה שלא לחוש שמי : "תוך האשמת הממסד בהפנמת סטריאוטיפים אנטישמיים, היהודי החדש

שמבקש להוביל לגיוס חרדים לצבא מונע במידה רבה מהשתלשלות של אותה תשוקה אנטישמית 

כאן רצון זה חוזר תוך ביטול עמוק . 'לנצרו'לבטל את שונותו המרתיעה ו, באירופה לתקן את היהודי

, המזכירים לרבים יהודים מן הקריקטורות האנטישמיות, של שנאה ופחד כלפי החרדים ושונותם

לחלק מן הלאום המוגדר בישראל על , הם מבקשים לתקנם באמצעות הפיכתם לישראלים חדשיםו

בהקשר של סטריאוטיפים אנטישמיים וציוניים  סוגיית הגוף כטקסט והגבריות כשפה". ידי הצבא

ושותפיהם  הקפה אנשי (.0444)ודניאל בויארין  (0440)גלוזמן מיכאל אצל  ,בין היתר ,נבחנת, כאחת

 .אינם מהווים רפרנט מרכזי בזהותםוהשיח סביבו  לי"הצהשההווי  ומדגישים מצהירים

נוכח מהלך ההסללה עבור מגזרים ממעמד , המכתב הפומבי על סיסמת השוויון בנטלמלגלג , בנוסף

כעובדי  ,לחמות האחרונותבמבשר תותחים כובעמדתם ", ם צאתם לאזרחותע( מזרחים לרוב)נמוך 

במשטר המשלב ]...[ קבלן ועובדים בשכר מינימום שעבודתם מותירה אותם מתחת לקו העוני 

המושג ". 'שיבה לציונות'לבין הרעיון של גיוס חרדים כ' יש עתיד'של מפלגת ' ליברלית-ניאו'תפיסה 

אבל אין זה ברור האם זו טרוניה עקב עיוות שוויון בנטל לעומת , חובשר תותחים הוא חריג בניסו

סוגיה . מעורפל רדיקלי אך גם מושג, מהות המלחמות האחרונות לנוכחאו  ,העשירונים הגבוהים

ליברלי הוא נחלתו הבלעדית של מפלגת שר האוצר -האם המשטר הניאו -לא פחות עקרונית  נוספת

של  השמוניםחברתית קונצנזואלית משנות -פרקטיקה הכלכלית ,או בפועל, יאיר לפיד (לשעבר)

  .עד ימינו אנו (1111, רם)המאה הקודמת 

 תלבנטיני עולם השקפת קידום  ..6

הסופרת והמסאית . נחזור למשמעות העכשווית של המושג לבנטיני, על מנת לסכם את הפרק הנוכחי

בין אירופה , תרבותי שבין מזרח למערבקלין כהנוב נהגה להשתמש במינוח לבנטיניות לצירוף ה'ז

בהצהירה שמה שבארץ , פצצה קונספטואלית זרקהכהנוב  0409-בהגיעה לישראל ב. למרחב הערבי

שבעיני אירופה  הבה נזכור. הוא בעיניה מקור להעשרה ולא לדלדול, מכנים לבנטיניזציה בבוז

קונוטציות לנבט  למונח והי, (לעיל וןבן גורי קביעתו של דודראו , מצד ראשי הציונותו) הקולוניאלית

אפשר למצוא  (Harris ,1114) האריסל 'ת רייצהחוקראצל . אוריינטליסטיות שליליות ביותר

, זאת לעומת. עוני ודעיכה, פיגור, רודנות, שווה ערך לשחיתותאסמכתאות לדימוי של לבנטיניות כ

פורה בין מזרח המפגש ה -ל המטבע הדגישה את הצד השני ש, 137(1110) ברודל פרנןבעקבות , כהנוב

פרס , חשובות כמצרים עתיקות זור שהיה ערש שלוש הדתות המונותאיסטיות ותרבויותבא ,למערב

 ,אם ניצמד רק לאגן הים התיכון. בין היהדות לבין העולם המוסלמי חיבורמרכזי ל וכן מרחב, ובבל

                                                      
136

 http://cafe-gibraltar.com/2014/03/gius :ראו 
137
 Fernand Braudel ח את המודל ההיסטוריוגרפי לא רק משום שפית. 11-הוא אחד מחשובי ההיסטוריונים במאה ה

, אלא מכיוון שבמשך רבע מאה עמד בראש אחת האסכולות ההיסטוריוגרפיות המשפיעות ביותר בעולם, הטוטאלי שלו

הרעיון שהנחה . על ידי מרק בלוך ולוסיין פבר 0414-שהוקמה באוניברסיטת שטרסבורג ב ,(Annales)" אסכולת האנאל"
הם רק קצה הקרחון של , ימים או שנים, הנמשכים לאורך זמן קצר של שעות שכל האירועים ההיסטוריים -אותם 

מתחת להם נמצאים מבנים שקצב השינוי שלהם הוא איטי ביותר ונמשך לאורך מאות . הקצף שעל פני הים, ההיסטוריה

ארוך "זמן , longue duree-בעומק ההיסטוריה פועל ה. אנשי האנאל מדברים על שלושה קצבים של שינוי. ואלפי שנים
 .'וכואקלים , ים, אדמה -טופוגרפיים שכמעט ואינם משתנים הנתונים ה על בסיס, "המשך
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אזור  ,(longue dureeל מבוססת ע) "עובדה חברתית טוטאלית"זהו מרחב שברודל הגדיר כ

מחקלאות עד  -את המאפיינים המשותפים שלו בו שהלאומיות המודרנית לא הצליחה למחוק 

  .דתיותהידע ועד אמונות ממקורות , מחיי העיר עד חינוך, מסחר

של אלבר  מעמדםאינטלקטואלים בללא בכדי צירף ההיסטוריון דוד אוחנה את כהנוב לסופרים ו

שלמרות שונותם , אבס'יב מחפוז וארמון ג'נג, חורחה סמפרון, לון'ג-הר בןטא, אלבר ממי, קאמי

הוא "המשותף לדמויות אלו , לדידו(. 1110:12" )'נאורות ים תיכונית'מייצגים את האידיאה של "

; עוול חברתי ורדיקליזם אידיאולוגי, דיקטטורה, לאומנות, קריאת תיגר על כל סוג של אלימות

לכך  (.שם" )וקבלתם את הזר והשונה' האחר'עה מתפיסתם הסובלנית את שנב, מחאה על גזענות

הזדמן לי לסייר באגף המוקדש , בביקור שערכתי לפני שנים בהולנד: מצאתי אישוש היסטורי מפתיע

מתברר שאחת הסיסמאות של לוחמי . להיסטוריה המקומית במוזיאון הרייקס שבאמסטרדם

( 0198-0018)של הכתר הספרדי במלחמת שמונים השנה  ארצות השפלה הפרוטסטנטים נגד השליטה

". מאנית מאשר תחת עול חוסר הסובלנות הקתולית'עדיף לחיות בצל הסובלנות העות: "הייתה

תוך ניסיון להציג קווי השראה ישימים גם , ומשתתפיו לא ויתרו על התחברותם למרחב זה הקפה

 ללהקהמקדיש פוסט , (10.8.02, "סקלטיפ תודה מכתב)"אבי מוטהדה . 138למציאות הישראלית

, יזהות את שעיצב עילאי נעורים פסקול על תודה .סטיפק ותודה קובי תודה": ומכריז, משדרות

 ,למקום שקשורה ישראליות כאן תיווצר ובאמת יום שיבוא הלוואי. יום בכול ממני שזועקות ומילים

הצהיר בשיחה עם , סולן טיפקס, עצמו קובי אוז ."תתיכוני-ים ישראליות .למרחב אותנו שתחבר

 :(1111)וקה נ

"That is what Levantinism is all about - the ability to see all sorts of different things at 

the same time [...]  The availability to enjoy all worlds; it's the ultimate form of post-

modernism" (pp 150 . ). 

הישראלית אליה שואף  תיכוניות-בין הלבנטיניות של אוז לבין הים גיאוגרפילמתוח קו הבה ננסה 

צוק בקצה המערבי של הים התיכון במעבר  -גיברלטר בשם אפשר לנחש שעצם השימוש . מוטהדה

מרמז  - במרחק הקצר בין אירופה לאפריקה הרומאי לאוקיינוס האטלנטי" מארה נוסטרום"בין ה

( ולמעשה נותרו בתוכו)זה המרחב ממנו באו ". שלנו"התרבותי הטבעי  זה הגבול" שם"על ש

לאורך דרום אירופה ובעיקר צפון אפריקה עד , מאסיה הקטנה מערבה: ישראלים רבים כל כך

מפה , הקיפו הקפהמרחב זה צר מלהכיל את המפה התרבותית שצלילי  ,עם זאת. שבספרד אלחסירס

. מושג המכיל את הסהר הפורה ואת אירן, מזרח תיכונית לבנטיניותל תיכוניות-יםאת ה שצירפה

צאצאי תרבותה כה בולטים במוזיקה כאשר מאותו מרחב  תימןאת אי אפשר להוציא גם , בנוסף

בין , אייל גולןיזהר כהן ו ,זהר ארגוב ועופרה חזה, ברכה צפירה ושרה לוי תנאי)ובמחול הישראלי 

מד תרבות יהודי תימן עוד בימי היישוב לאו דווקא החוקר אדווין סרוסי מגדיר את מע .(היתר

 : בקונטקסט גיאוגרפי מוגדר

"The incongruence between the geographical location of Yemen and the Mediterranean 

Sea is irrevelant, showing once more that the Mediterranean signifier in Israel does not 

                                                      
138
פלום (. 00.9.00, "מוזיקה שעצם קיומה הוא מחאה -פופ איראני | מוזיקה )"את הפוסט של מתן פלום , למשל, ראו 

אקט פוליטי לעצמי להגיד שזה אפילו  הוא חוויה מעצימה ואני מרשה, שלא נספק אף פעם, לימוד פרסית"מציין ש
נהיה הדוק ביותר ואין שמח ממני על , הקשר שלי עם ההיסטוריה והתרבות של מולדת אמי ומשפחתה. מבחינתי משחרר

 ".כך
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refer to a well-defined geographical area but rather to the vaguer signified of non-

European" (2002).  

רלוונטי מאוד לעבודה הנוכחית הינו העיסוק של כהנוב בזהויות המפוצלות המשתקפות בתופעה 

: בה ההיברידיות הבאבאית מהדהדת, (1110:014" )ספרות של מוטציה חברתית"שהיא כינתה 

רב סלו', ג-ו' ב', צירוף מסוים של א שהואאמור לטעון , סופר או יוצר המגדיר עצמו, הלשיטת

שפה , את אותו יחס דינמי ומפותל בין הגירה זו מכילההכרזה  .להקריב אפילו אחד מיסודות אלה

פוליטית מדויקת בין אותם -היוצר פיצול שאינו מחייב סימטריה תרבותית, ותרבות בה אנו עוסקים

' ורג'ההיסטוריון גבעקבות  outsider as insiderאוחנה כינה הליכה זו על הסף כמבט של דוד  .יסודות

 (. 1110:4) קוסמופוליטיות לבנטיניתאו כ, מוסה

מודרניות עשויה לסייע לתיקון עוולות טענה כהנוב שה, מודעת להיבטים השמרניים של הלבנט

תוך אזהרה אך , לית במשפחה ובחברהאכדוגמת השליטה הפטריארכ, במרחב חברתיות שהשתרשו

האינטלקטואלי ואף הדתי הייחודי , הספרותי, המוזיקלי, שאין להכחיד או לפגוע במימד התרבותי

ההתכחשות הישראלית למקורותיה הלבנטיניים היא אחד הגורמים , בעיניה. השורר במזרח

ורות אלה עשויה לסלול ואילו הכרה במק ,הישראלים והעמים במרחבלהיקבעות הפער והשנאה בין 

עם הפילוסוף עמנואל לווינס וטענתו שהעולם הנוצרי  באמצעות הפולמוס. את הדרך לשלום עתידי

דגישה את כהנוב ה - מהווה את מקור העימות וההזנה ההדדית הראשי עבור העולם היהודי המודרני

. (הקפהשידורי אמירה שאפשר לחוש את העצמתה ב) 11-בחיי היהודים במאה ה חשיבות האסלאם

בהתאם  תיכונית-בשפה מזרחמנת להתבטא  תוך קריאה לזהות את הקודים של תרבות זו על ,זאת

של , מעשית כעיונית, הרלוונטיות מחלוקת סביבאת ה. פוליטי של מדינת ישראל-למיקום הגיאו

 : ולעתבצורה ק( 1111)נוקה  הציגה, כסוגיה זהותית ישראלית חיוניתתיכוניות -יםה הלבנטיניות

"The academic discussion on Yam Tikhoniut covers the whole possible range from its 

complete embrace to its harsh rejection. On the one hand, there are those who fully 

approve and who consider Yam Tikhoniut as a metaphorical entity, a poetic and elitist 

concept with the potential to integrate the polirazed elements of society. On the other 

hand, there is a complete rejection, which considers the concept as a purely artificial 

construct [...] arbitrary, artificial and overestimated - a convenient cultural utopia, even 

Orientalism without the Arabs"(pp. 146). 

 גםבדיקה מקיפה של מסרי האתר עשויה להצביע , מיוצגת באופציה הראשונה הקפהלמרות שעמדת 

-היעדרות משתתפים פלסטינים - 139פרט לפוסטים בודדים. אוריינטליזם בלי הערביםעל סוג של 

בעל , עוקץהעובדה ש. להזין את הטענה האחרונה יכולההאתר  הכותבים של ישראלים בצוות

לא , (ואחד ממקורות ההשראה של, וכדברי אופיר טובול)פריפריאלית מוכחת -יתאוריינטציה חברת

. של האתר אלא אף יצר מהדורה בערבית, רק משתף כותבים ערבים באופן קבוע בבלוגוספרה שלו

כה  אליקשה לדבר על התעלמות מכוונת מקולם של קהל פריפרי, הקפהפי השיחות שלי עם אנשי -על

נדון בסוגיה ביתר  .מאמץ רבלא הושקע בכך אך נוצר הרושם ש, (המדינהכחמישית מאזרחי )בולט 

 .הרחבה בפרק על הסולידריות הפריפריאלית
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או האירוח של חנין , (11.1.1109) "המונדיאל בוער ברחוב הערבי/ וגו בוניטו 'ז"אאר אבו ראס 'הפוסט של ת, למשל 
 .11.1.02, "ארץ עיר"ר אדלי במדו'מג
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 דמויות וערכים אלטרנטיביים. 1
כקהילה מקוונת שבחנה ללא הפסק את גבולות , הקפהבפרק הקודם הראינו כיצד מנסה 

הצבענו על אסטרטגיה תלת כיוונית . זמנית בכמה כיוונים-להיות לגורם המשפיע בו, הישראליות

הצבר , כלומר" )לא פחות ממך"ת /אני ישראלי. א: שעולה מתוך פעילותו המתמשכת

עם עברית במבטא , מסורתית ולרוב, שחורה -הישראליות שלי הינה שונה . ב; (חילוני/גבר/כאשכנזי

רבותית במרחב המזרח ומחוברת היסטורית ות, הישראליות שלי אף אותנטית יותר. ג; "ערבי"גרוני 

 .לבנטיני בו ממוקמת מדינת ישראל/תיכוני

המכוונות לניסוח מדדים לערעור ההיררכיות , בפרק הנוכחי אבקש לעסוק באסטרטגיות נוספות

כולל הצבת דמויות איקוניות אלטרנטיביות , השיפוטיות והאסתטיות הקנוניות בשדה התרבותי

 -מול הקנון הישראלי המסורתי . 140"להיות ישראלי" לאלה הנושאות את המאפיינים המקובלים של

מהתזמורת , מנעמי שמר עד הגבעתרון ושלמה ארצי, המתפרש עדיין מהרצל עד ביאליק ואלתרמן

הרשימה כוללת . גיבורי תרבות חדשים הקפהקידם  -הפילהרמונית עד האופרה הישראלית ובצלאל 

קלין כהנוב עד 'מז, מזוהר ארגוב עד עומר אדם, מברכה צפירה עד אייל גולן)דמויות מוכרות יותר 

לצד מוכרות פחות , (מעדי קיסר עד מתי שמואלוף, מאילנה אליה עד מירב אלדן, חביבה פדיה

ארה עד ישראל 'מרבי ישראל נג, מנועה בן שושן עד נטע אלקיים, עד אדווה עומר 141מלהקת אקוט)

 (.מרבי דוד בוזגלו עד הרב מני כהן, דדון

בתוספת חקר מקרה המשלב , הקפהוגיות הבאות על פי משקלן בפרסומי ופעילות אבחן את הס

ערעור על היררכיות שיפוטיות אסתטיות קיימות וניסוח מדדים  .א: אתניות ומגדר, סוגיות של זהות

גלותיות , ערעור על מושגי מודרניות .ג; תשובה לוועדת השטרות: לבי במזרח .ב; אלטרנטיביים

ורת ביק .ו; הגוף המזרחי הרוקד, מול הלובן .ה; ת פנתיאון למוזיקה המזרחיתיציר .ד; וטהרנות

? בינת מן אינתי .ח; מזרחי( אלטרנטיבי)פמיניזם  .ז; ובמה אלטרנטיבית ליוצרים חדשיםספרות 

 .חקר מקרה - (?הבת של מי את)

  ערעור היררכיות שיפוטיות קיימות וניסוח מדדים אלטרנטיביים  1.1

ער ולפרק את השימוש במושגים שגורים המתווכים והמסמנים את הגבולות בין קבוצות בניסיון לער

 -מושגים דרכם משועתקים יחסי הכוח בין הדוברים שונים  -גישות וערכים שונים , בעלות אמונות

ים סטריאוטיפזאת משום שאין כמו ". פריחה"ו" ערס"נתייחס קודם כל למושגים הסטריאוטיפיים 

, תוקפנות, המייחס להם וולגריות, ש את עמדת המיינסטרים הישראליאלה כדי להמחי

כמו גם חוסר מתינות וניגוד לכל מה , ותאפילו פראי, יצריות, ארוטיות, נחשלות, אימפולסיביות

שפורע את הסדר של המרחב הציבורי  מימדבערסים ובפרחות יש  .142"סדר"״טעם טוב״ או שנחשב ל

מקור , זמנית-ולכן זו קטגוריה מאיימת ומשחררת בו, ילה בג׳ונגל״כ״ו( עדיין)מדומיין ההישראלי 

ראו )לא רק בשירו של אלמוג בהר  .של נראּות ושל הסתרה, של כוח וחולשה, של העצמה ושל בושה

                                                      
140
 .ישראלית-היוצא מהנחה מחקרית כלל, (1114)של יאיר אורון " זהויות ישראליות" חקר האמפיריראו המ 
141
 Ecoute - 1100באוקטובר " שירי הקטמונים"ביצעו את  (משיד'ענבל ג עם הסולנית)להקת אקוט . הקשיבו בצרפתית. 
142
בעריכת  ,4/1118, 01גיליון ) "הכיוון מזרח"בורפינקל ועמרי הרצוג שחר גורמזאנו ג-הקדמה של בתמתוך דברי ה 

 ".ערסים ופרחות"שהוקדש כולו ל, (יצחק גורמזאנו גורן
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טקסט בפוסטים רבים -אלא גם בסב ,נביאיםאו בבלוגים או מונולוגים בסדרה האינטרנטית  ,(להלן

 . אותו סטריאוטיפ מסגיר ומסמןמפורק , (כמו בפרויקט הבוז)

הערסים  - אתנייש לסטריאוטיפ זה ממד , (091ראו הערה ) גורפינקל והרצוג-ורמזאנוג כפי שמציינים

 ממד; ערבים או ערסים רוסים ואשכנזיםלמרות שיש גם , והפרחות מזוהים עם ישראלים מזרחיים

אף שישנן פרחות בג׳יפ -על, הפיתוח-ועיירות השכונותתושבי מזוהים עם  הערסים והפרחות - כלכלי

ערסים הם  - פוליטיממד ; רישים שמפגינים את עושרם כחלק מהמופע הערסי שלהם-נובוושחור 

זמנית -אך בו, הליכוד צועקים דברי שנאה בכיכרות ומתקוטטים בכינוס מרכז, ערבים-ימניים שונאי

ומרגישים בבית בתרבות  אוכלים אוכל מזרחי, מזרחית או ערבית מוזיקהגם מאזינים להם 

מדובר  כי, כוחנית ודיאלקטית, מערכת בינאריתעל  יםבנוי פֵריחהערס והמושגים . 143הערבית

הערס . התנגדות ומחאה, מבט והפנמה, במושגים שבתוכם משולבות שאלות של מוצא אתני

ראו )המזרחית  אם פעילות הקשת. נתפסים כשוליים המזרחיים הצעקניים שמכים במרכז פֵריחהוה

הריבונות , תרבותי-מעמדי-אטיפ אתנייאותו סטראת להפריך , בין היתר, נועדה (פרק שדה המחקר

 אל וממילא אנ, תמשיכו לקרוא לנו ערסים ופרחות: דרה מסר שונהיש הקפההתרבותית של 

, סופר ומבקר תרבות, משורר)שירו של אלמוג בהר . לשיפוטיות שלכם יםולא מתייחס יםמקשיב

 :נוגע ישירות בסטריאוטיפ ובהשלכותיו, 144"פֵריחה מתה אתמול( "קפהב כותב קבוע

 .א
 יוחאי ַבקטמונים-מודעות אבל ִברחוב בר

ה מתה אתמול  ודווקא, מספרות כי ְפֵריחָּ

 דווקא ליחזקאל, יתה נשואה ְלַעְרסילא ה

 ,ְבשורשה היה פרח ֶשמשמעותו שמחה. בעלה

 אבל נכדיה ששכחו לדבר ערבית התביישו

 לא רצו. מחוץ לכותלי הבית ִבשמה

 גם כך לנכדותיה. וצדקו, שיצחקו עליהם

ה קוראים ְפֵריחֹות בבית  ,הספר-של ְפֵריחָּ

ה זאת שמחה  ,והן לא מסבירות שְפֵריחָּ

 שנכדות צריכות להיות שמחות כשהן נקראות

ה מתה אתמול ולכן, בשם סבתן  שְפֵריחָּ

 .הן שותקות כששוב קוראים אחריהן ְפֵריחֹות

 .ב
ה-מול בביתאת  הספר הילדים אמרו ְפֵריחָּ

 עצרתי את השיעור. לזאת וַעְרס לזה

 .כדי לשאול מי מהם יודע ערבית

 תלמיד אחד ידע והסביר מה זאת

ה  .אבל לא זכר מהו ַעְרס, ְפֵריחָּ

 עליו, הוצאתי מהארנק דף מצולם ומקופל

 כתוב שיר אחד של סמי שלום

הְפֵר : "וביקשתי מאחד הילדים שיקרא, שטרית  יחָּ

ה שם יפה. שם יפה אמרה  ".ְפֵריחָּ

                                                      
143
 .ר ירושלים לעיל"ראו פיסקה אודות דובר בית 
144
 .הקפה אתר המוזיקה של ניתן להאזין לשיר ב. (Ecoute) משיד וקבוצת אקוט'ענבל ג: וביצוע ןלח 
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ה שם מצחיק. קרא והילדים צוחקים  .ְפֵריחָּ

ה יחשבו, חשבתי, אולי מעתה  כשישמעו ְפֵריחָּ

 או על בתיה הלבנים, על שירה

 כשיצאתי לרחוב. של ַדאר ֶאְלַבְיַדא במרוקו

 הספר ראיתי את מודעות-שמול בית

ה  ולחשתי לה בלי שישמעו, האבל לְפֵריחָּ

 מי יביא מעט מעפרה של: בליםהא

א להניח עם עפר ארץ - ַדאר אְלַבְידָּ

ה, ישראל בקברְך  ,נכדות רבות לך, ְפֵריחָּ

 מי מהן תביא מעט מעפר ַדאר

א להניח עם עפר ארץ  .ישראל-אְלַבְידָּ

לצד פוסט קצר של  ,פההקוהיא קמה לתחייה בפס הקול של , כותב בהר בשיר" מתה אתמוליחה רפ"

פי חדש של .אי: שירי קטמונים| בכורה)"שהלחינו במשותף את השיר , משיד'ן וענבל גגלעד ואקני

האסוציאציות בשיר הן רבות וקהל היעד לא יתקשה לחבר או . (14.1.00," 'אקוט'ההרכב הירושלמי 

, בהר מציין שכמעט כלום לא השתנה לאורך השנים. לזהות את הקטמונים עם הפנתרים השחורים

נוצר בוז , במקום גאווה על הסבתא -" ה של פריחה קוראים פריחות בבית הספרגם לנכדותי"כי 

עצרתי את : "ערביזציה הלשונית בעיקר-המשורר מצביע על הצלחת מהלך הדה. בדור השלישי

אבל לא "ורק תלמיד אחד ידע להסביר מה זאת פריחה , "השיעור כדי לשאול מי מהם יודע ערבית

יתקשר על סמליותו יר של סמי שלום שיטרית על מנת שהשם פריחה בהר קורא ש". זכר מה זה ערס

על מנת לגבות את המטונימיה . התנגדות ומחאהכצעד של , עם תרבות, אצל התלמידים עם שירה

העיירה דאר )או אולי גם מטפורה חדשה , (עפרה של דאר אלבידא עם בתיה הלבנים)החדשה 

ישראל יובא עפר מעיירה ממרוקו על מנת -ת ארץלצד אדמ, (אלבידא כמשל למסורת יהודי מרוקו

בשורשה "המשורר מזכיר ש. בעלת השם היפה, נדודיה ומותה של הסבתא, לחבר ולגשר בין עברה

( נביאיםבו) קפהב, "נכדיה ששכחו לדבר ערבית התביישו"ולמרות ש, "היה פרח שמשמעותו שמחה

 .בפרק הקודםשפתה ומסורתה באמצעות אסטרטגיות שתוארו , הללו את שמה

 בוטה דוגמהמהווה , (12.01.02) "על מי ועל מה"( קפהכותב קבוע ב) חסןרועי  המשורר שיר של

השיר זכה לתהודה ציבורית משמעותית לאחר . נגד ההיררכיות השיפוטיות הקנוניות עמדה נקוטהל

 חסן של שיר קודם  .מוסף תרבות וספרות של הארץ -שפורסם באכסניה ארצית בעלת מוניטין 

ובין , סערה ופולמוס מתמשכיםאף הוא חולל , (20.01.02)ו מדור שראה אור באות ,"מדינת אשכנז"

 מייסדי ערס(. 20.0.09) כהן-חוה פנחס ספרדי/ממוצא בולגרי של המשוררת נגד-תהיתר גרר תגוב

עובדה שניתן לפרשה  .הארץ אכסניה כמעט קבועה פואטיקה מצאו במוסף תרבות וספרות של

, םאך בו זמנית כניסיון לנטרל ולטהר את הנפיצות החברתית של פועל ,יצירתםבחשיבות  כהכרה

קשה אין זה מפתיע ש, לכך-אי. מטעם עורך המדור( עם גוון לבנטיני מוצהר)לצד סדר יום ייחודי 

ללא , (הכוונה גם בלשון נקבה)למצוא היום התבטאות פומבית של משורר ישראלי בולט כלשהו 

במיוחד על רקע הכנסת חלק מיצירות חברי . לקבוצת ערס פואטיקה, חיוב או לשלילהל, התייחסות

 (.0.0ראו פרק )בעקבות המלצות ועדת ביטון , תוכנית הלימודים של משרד החינוךלהקבוצה 
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למן קידם  הקפהקבוצת משוררים ש - 145ערס פואטיקהשותף בולט בערבי שירה של  היחסן ה

מפגשי . בבעלות האתרש 146יר'ה הראשונים שלהם בהוצאת טנגואף פרסם את ספרי השיר הקמתה

אלה היו  .שמארח משוררים ואמני ספוקן, קריאה בשידור נודד יערבכ, כאמור, הקבוצה הוגדרו

את המיקום  שלא שינואף  ,"(חפלה וריקודי בטן" שכן כללו)ים משוררים טיפוסי יבמופגן לא ערב

בייחוד זו הקוראת תיגר על  - לרוב בהוצאה עצמית תפצהמו, השירה: התרבותי המקובל של הסוגה

, בורדייה) גבול העליון של מפת השדה הספרותיב ניצבת -( ראו להלן) הגווארדיות הישנות למיניהן

כתקופה בה שדה הספרות  04-הסוציולוג הצרפתי מציין את החצי השני של המאה ה .(0482:218

לצד הרומן ) 147ת אותו שדה הוצבה השירהכשבראש מפ, הגיע לשיא האוטונומיה שלו בצרפת

אמנם מיקום השירה בשדה הספרותי השתנה בתקופות שונות (. שמעמדם היה נזיל יותר, והדרמה

של השירה ( לא תמיד מוצדק)הדימוי החלש : אבל מעמדה האוטונומי נשאר איתן, ובארצות שונות

מכאן יוקרתם הקנונית של )ולי אנר בשדה הכוח הסימב'בשדה הכוח הכלכלי רק מגביר את יוקרת הז

נזים , פדריקו גרסיה לורקה, פבלו נרודה, מחמוד דרוויש, כחיים נחמן ביאליק" משוררים לאומיים"

מהווים המחשות רגשיות מייצגות השירים ששילבתי במחקר (. בין היתר, חכמת או חוסה מרטי

להלן  .חקר נפרד משל עצמםודורשים מ, לעומק תהודת העמדות הנקוטות בשדה בידי מאתגרי הקנון

 :שירו של רועי חסן

 (חשבונות סגירת או) מה ועל מי על

 הלכתי לאיבוד ולא, למדתי לקרוא מפות/ לא כי לא 
 שאשחט את אלוהיכם על מזבח/ מי אני , מצאתי את עצמי בשומקום

 בלבו של אבי/ שהם הצלקות הצורבות , הכסף
 ותלדבר לעצמו ברחוב/ שהם השיגעון ששלח אותו 

 בעיניה של אמי/ והחורים השחורים והחלולים 
 באותה חמלה שאתם מתכננים חופשת סקי/ שמתכננת את מותה 

 "שטעם שלי הוא הקובע/ "רפי לביא אמר . בשוויץ
 חסר טעם וריק/ עדר , וכולכם הסכמתם איתו

 .בווקום/ מצנצנות שקופות חתומות 
 .הטעם שלי הוא הקובע/ רפי לביא היה צייר גרוע 

 (השיר מובא ללא ניקוד ובכתיב מלא)

, 2.0.09, מוסף תרבות וספרות)המשיכו לעורר גלים  האמנות הישראליתהאבנים שהשליך חסן לאגם 

הטעם שלי הוא , רפי לביא היה צייר גרוע"בין היתר סביב המשפט  ,(20.0.09, 02.0.09, 01.0.09

את דוד " הדיח"חודשיים קודם הוא )מדובר בעוד התגרות בפנתיאון האמנות הישראלית ". הקובע

כנגד הכמורה ( Poete maudit148 שבצרפת היו מכנים)כופר כריזמטי /מצד נביא זעם, (אבידן ונתן זך

משורר כ .המקומיהתרבות בשדה קוו -סף והסטטוסה-שומרת, (0481, בורדייה) האורתודוקסית

מלך א חסן לסילוק קר, כאחת חומריתומבולית סי, לוחם גרילה במלחמת המעמדותמקולל ו

שירת גרילה נוטה  .ושדורות של תלמידים ועמיתים קידשוה (אבידן וזך, לביא: שלושה, למעשה)

ברגע שזו : לרוב לעורר תחילה תשומת לב כמניפסט פלקטי עם מסרים פוליטיים ואסתטיים קליטים

                                                      
145
מתי שמואלוף ושלומי , תהילה חכימי, ישראל דדון, שמות הבולטים הם רועי חסן,  ר כמייסדת הקבוצהלצד עדי קיס 

התופעה ששמה ערס פואטיקה כבר . בהוצאת גרילה תרבות 1102הראשון שלהם ראה אור בקיץ  השירים קובץ. חתוכה
 .ל"מעוררת התעניינות בחו

146
 יר'בהוצאת טנג 1109-יצא לאור ב" ילדותנו היו חסומי פההכלבים שנבחו ב"ספר שיריו הראשון של רועי חסן  

של שלומי " מזרח ירח", (1109" )מחר נעבוד"ההוצאה גם פרסמה את ספרי השירה של תהילה חכימי . הקפהבבעלות 
יצא  1102בתחילת (. 1100)עם טקסטים של אביחי ניזרי וציורים של לירון כהן " הילדים של הצהריים"ו( 1100)חתוכה 

 .יר'גם בהוצאת טנג, ספר שירים שני לחסן, "זהב אריות"ור לא
147
 Poesie , מיווניתpoiein,  לחולל, להמציא, ליצור"שפירושו" 
148
 .משורר מקולל בצרפתית 
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מיקים יכולה לנסות להתמודד עם אתגרים מע שירת גרילה, הצליחה למשוך אש שירית צולבת

כמו שלא נתייצב מאחורי )לא נעסוק בביקורת ספרותית אודות ערס פואטיקה . ואישיים יותר

נגד -אלא נציין אותם כעוד ביטוי של תרבות, (אבידן או זך, שיפוטו של חסן אודות לביא

רבת משתתפים ובעלת שפה פריפריאלית ייחודית נוסח ישראל בתחילת , עממית -אלטרנטיבית 

 .10-המאה ה

של  האמירה מאתגרת קונסנזוס אופילהמחיש את על מנת ( אינוונטר)דרש שוב לרשימת מצאי ינ

 .ניסוח מדדים אלטרנטיבייםתוך ערעור היררכיות שיפוטיות אסתטיות קיימות כדרך ל, האתר

העורכים והכותבים הקבועים  מטעם 1102עשרת הפוסטים הטובים של שנת דירוג להלן , להמחשה

בחרה דיל -מרב ליבנה 9; של רועי חסן "יה'סבתא עיז" פוסטבחר בוטהדה אבי מ .11. קפהב

מיקסטייפ של  ,"0484-0412ישראל השנייה "בחרה בחן אלמליח  .6; "נפרדים מגבריאל בלחסן"ב

 .6; של הגר שיזף "השירים שהשפיעו על לונא אבו נסאר"בחרה בענבר הלר אלגזי  .7; מאור ענבה

אבי  .5; של חן אלמליח והגר שיזף "השראה ומסורת, על גלות -יים נטע אלק"בחר באופיר טובול 

 הגר שיזף .4; של אופיר טובול "?מה היה בלילה השחור: אזור משוחרר זמנית"בחר ב מוטהדה

של אופיר  "או למה אני מצביע לאהרון מדואל, אובססיית הפסנתר של עיריית תל אביב"בחרה ב

רועי . 2; של רועי חסן "הרוקסטאר הישראלי הראשון, דםעומר א"בחרה ב חן אלמליח .3 ;טובול

אל "בחר ב אופיר טובול .1; של עמוס נוי "דב נוי, ילדותי עם אבא -האדון ממוגאדור "בחר ב חסן

, כחלק מאותה אמירה משחירה. (ראו להלן) של יוליה כסלו "!אמרו נובי גוד, תאמרו סילבסטר

עם  - שלם מדובר בדירוג אלטרנטיבי ופריפריאלי, אלייםהמקנה נראות לדמויות וטעמים לא קונצנזו

 . שספק אם אתר או מגזין אחר היה מוכן להתהדר בו -מ לשעבר וערבים "יוצאי ברה, מזרחים

כניסיון להוות סוכני  ,שיח האחידכהתרסה כנגד ה הקפהאם נפרש את בחירותיהם של עורכי 

כתחום בו קהל ( 0442, ורדייהב)יצור המוגבל אפיין את שדה היונ ,קנוניים מובילים-משמעות אנטי

כיוצרים )הינם המבקרים והאמנים עצמם , פורצת גבולות ומוסכמות, היעד של האמנות הניסיונית

לא /ם שהוצגה לעיל עשויה להדגים מגמה אוטונומיתאז פינת עשרת הגדולי -( וצרכנים כאחת

לא הצליח לפרוץ לקהל הרחב  הקפה ,למרות שעל פי נתוני הגלישה ודברי העורכים. תועלתית זו

, (ובעיקר מזרחי)האתר זכה להתברג כסוכן תרבותי רלוונטי לקהל גולשים משכיל  -בפריפריה 

זה . בייחוד בשדה המוזיקה בישראל, בשדה הפוליטיקה והתרבות מחפשי כיוונים אלטרנטיביים

במקביל למשותף עם  ,מסביר את חיפושם אחר נקודות ההשקה ההיסטוריות עם העולם המוסלמי

שפרצו מהשוליים העירוניים למרכזי הצריכה וההפצה  תגלובליבזירה ה אנרים מוזיקליים עממיים'ז

, מטלון, נוי, ראו אוחיון" )ישראלים (ולהרגיש)להיות "של  אלטרנטיביתבפירוש אופציה . ההגמונים

 (. קיסר ועוד

חינת מה קיים באוספים השנתיים של איננה רק בב הקפהדרך נוספת להערכת ההעדפות של שופטי 

בלוגים ומדורים שמתמקדים בחווה  הקפהאין במצאי של . מה אין בואלא בעיקר , האתר

להקת , 149יהורם גאון או אחינועם ניני, יהודית רביץ או שלום חנוך, אריק איינשטיין, אלברשטיין

בטקסט הפרובוקטיבי של שי . למשל, יפה ירקוני או דניאל ברנבוים, או שלמה ארצי כוורת, ל"הנח

יוצרים  שליותר ארוכה אפשר להצביע על רשימה ( 2.9.09, "שלומי שבן גרוע| נדה 'אג)"רינגל 

                                                      
149
חצו את  ככאלהו, כמזרחים שאומצו בידי המרכז התרבותי כנראה נחשבים, באופן גלוי או סמוי, למשל, ניני וגאון 

 ."בני תרבות"גיטימיות ופריבילגיה כהקווים על מנת לקבל ל
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, מוזיקה מהורהרת"הכותב בוחן את שלומי שבן כסימפטום ל. טקסט-כסוג של סב נעדרים ישראלים

שהוא , ור משעמםטקסטים מתאמצים שבדרך כלל עוסקים בגיבור סיפ, לרוב חסרת מעוף, קודרת

אסור לבקר "אותה ( מירכאות במקור" )מוזיקה ישראלית"דוגמה ל, "בדרך כלל כותב השיר

לנהגים היאפים שתקועים בפקקים לא בא )"רינגל רואה בשבן מייצג של קונפורמיות ". ולשנוא

בעיני רינגל שבן אינו הדמות ". טוב בארץ-טעם"כמדד ל"( לשמוע משהו מציק מדי באוזן

הוא מנסה לייצג את קולם של כל אלה שאינם מעיזים להודות : נזואלית היחידה בשדההקונצ

בנוסף , הוא טוען ששבן. בפומבי שאין הם סובלים אפילו את בוב דילן או לאונרד כהן האיקוניים

אבל הוא , הוא מבקר די עילג של התרבות היאפית שהוא חי בתוכה", להיותו שוביניסט ונרקיסיסט

כלפי מוזיקה ישראלית הזלזול המובע  אתאפשר לחוש ". לג כשהוא מבקר את עצמועוד יותר עי

חשוב לציין . אותנטי לכאורה ,עם מלל דוגרי ומחוספס, "איכותית ובעלת משמעות"שמסווגת כ

 !(. 012) הקפהשהפוסט המצוטט עורר את מספר התגובות הגבוה ביותר בהיסטוריה של 

וגם  הקפהל ביטא את רגישות הסוגיה אצל גולשי "טיבית הנהדיון הער בעקבות הרשימה הפרובוק

יש )רינגל אמנם לא מתווה קו ברור בין אשכנזים למזרחים . את מגוון הדעות בין העוקבים אחריו

אבל באופן מודע פותח חזית נוספת , (קפהשקולה לא מורגש ב, הבעת הערכה לחווה אלברשטיין

עוד אבן באגם המוזיקה  -רו המצוטט לעיל של חסן המזכיר את אפקט שי, בשחיטת פרות קדושות

' אקס פקטור'מדריך | נדה 'אג)"הושלכו אבנים נוספות לעבר עברי לידר  קפהב. הישראלית הקנונית

תחזיקו : "ומנות גדושות יותר נגד אביב גפן( 0.0.09, גל סתיו, "לשבירת רוחה של צעירה מהפריפריה

; 01.1.09, רון כחלילי, "ומהומה שאולי הייתה קצת מיותרת בורות מקוממת, על ציניות גסה| אותי 

, חן אלמליח, "לא מעודן' אמא יקרה'ואז מטיף ש, קובר בשיר את אמא שלו: אביב גפן| נדה 'אג"

תומר , "אביב גפן הוזה את שנות התשעים: אתה עובר לשלב הבא, דור מזוין| מוזיקה "; 1.00.09

 (.18.0.00, לביא

שבתוכניות " חורים השחורים"את ה, בין היתר, אמנם כוון להאיר הקפה ר שלהנגד המצטב-נרטיב

אבל בניגוד לפועלם של אנשי הקשת , 150משרד החינוך עם הדפים המעטים שמוקדשים לבאי המזרח

אלא דרכם לצמרת , לאקדמיזציה או להשתלבות במוסדות קיימים שאפולא  אנשי האתר ,המזרחית

ללא תיווך  ,כאמור - ריבונות לצורך גיבוש כוח ויוקרה מתבדלים דרך הייתה מיועדת לעבורהשדה 

ביטויי הלבנטיניות כמו גם )הרבים  ת על סגנונותיההמזרחיהמוזיקה , עם זאת. המבט הקנוני

במועדונים או במופעי ענק , בחתונות אינה מסתפקת בהצלחותיה, (קולנועבשירה או ב, בספרות

מטרת חיצי . חנות הרדיו האזוריות או בצפיות שיא ביוטיובבת, (כולל קיסריה)באולמות הגדולים 

 1השידור בשעות שיא בערוצים , 151צ"הפלייליסט של גלגל, הזעם הינה במות ותחנות שידור ארציות

 .פרס רוטשילד או פרס ספיר, פרס ישראל, 01-ו

מהווים , בשפרצו לשדה הייצור בהיקף נרח( לדוגמה)זהבה בן או משה פרץ , שרית חדד, אייל גולן

, "השחרת"בדרך ל, מועמדים טבעיים להכתרה בכלכלה בעלת מידת זמן והיקף נרחבים הקפהעבור 

על מנת להדיח את האליטות הישנות . או לבנטיניזציה של שדה התרבות והאמנות המקומי" מזרוח"

                                                      
150
 -המערב וכל השאר )תשעה מתוך ארבע מאות : "0442התמונה הידועה של האמן מאיר גל משנת , להמחשה 
 .(1119:001), אצל אלה שוחט, בין היתר". (זרחים על פי קירשנבאוםהמ
151
בסטטוס . ום תפקידו בתחנה הצבאיתהודעה על סי, אבי שושן, קיבל מבקר המוזיקה המזרחית של גלגלצ 1102במרץ  

כזה שישקף את  -גיליתי תחנה אליטיסטית שאין לה רצון ואומץ להוביל לשינוי אמיתי : "תגובה בפייסטוק כתב שושן

 (.ynet ,10.2.02" )המוזיקה הישראלית בכללותה וייתן ביטוי ובמה לכולם
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עם  ,לאליטות החדשות נחוצים טועני כתר מוכרים ופופולריים, מבכורתם בתחומי האמנות השונים

שהושק ) הקפהענן המוזיקלי של /אין זה מקרה שבאתר. כי הגיע תורם -אצולה וחצר משמעותיים 

תנועה , "תור הזהב#"מייסדי , עם אופיר טובול וכרמן אלמקייס' צורף ראיון לרשת ב( 1101בנובמבר 

 האמור לעיל מוביל להבנת פעילות". עכשיו תורנו"שכאמור מכריזה אף בשמה ש, מזרחית חדשה

אסתטיות בקרב -בנסותו למלא תפקיד פעיל בגיבוש טעמים והעדפות תרבותיות, האתר הנחקר

, "שכבות ביניים"השייכים למה שמכנים בהכללה מטעה אצלנו , ציבור הולך וגדל של צעירים

את חלקם  -או משאיר  -שמחזיר )כשלעצמן בתהליך מזורז של הידרדרות כלכלית בעשור האחרון 

 (.מאים ושכירים קשיי יוםבקטגוריות של עצ

 בין שדה ייצור זה סתירה דיאלקטיתמפנה אותנו ל, אותו יחס לשדה הייצור התרבותי בהיקף נרחב

ת זמן ושני קהלים שתי מידו, בעל שתי כלכלות, כמנוע להאצת גלגלי הייצור - לשדה הייצור המוגבל

ציה המבדילה בין תרבות קשור לקטגוריזל "בסתירה הנ דיוןה(. 0482:222)בורדייה )נבדלים 

 קטגורזציה. (פופולריתהמכונה גם עממית או " )נמוכה"ו( המכונה גם קלאסית או עילית" )גבוהה"

, מוזיקת עולם מנקודת מבט לא אירופוצנטריתבעיסוק ב - 152בעקרונותיו הקפה  אותה שלל

מערב -מות מזרחמעבר להיבטים הקשורים לעי. אירועיו/פרסומיו/בפרויקט הבוז וברוח כל שידוריו

טרסון פ ריצרדאו  (Lash, 1993)כסקוט לאש הוגים פוסטמודרניים  ,(ת ובתוך ישראל כאחתגלובלי)

המאתגר את  גלובלימצביעים על תהליך  - (כל אחד בדרכו -( Peterson & Keren, 1996 קרן ר'ורוג

הרגלי הצריכה ב מדובר בשינוי. הקטגוריזציה הדיכוטומית של תרבות עממית לעומת תרבות עילית

אותם הם  ,צרכני תרבות מסוג חדש כמעמד של ,התרבותית בקרב שכבות הביניים במערב המפותח

שאינה , פיטרסון וקרן התמקדו בתופעה תרבותית אקטואלית (.לוכ-אוכלי) אומניבוריםמכנים 

 צריכת מוצרי תרבות שאינה מסתפקת באמנות -מקבלת ביטוי הולם בכתביו של פייר בורדייה 

מחקרם נערך אמנם . גם יחד" נמוכים"ו" בינוניים"אלא משלבת פתיחות למוצרים , "גבוהה"

עצם : אבל רוב היבטיו ניתנים להשלכה מבוקרת על ישראל של היום, (41-וה 81-בשנות ה)ב "בארה

" רוחב המצח"כש, highbrow-ב כ"שמסורתית זוהה בארה, ההגדרה מרמזת שמדובר במעמד בינוני

כלפי האליטה  הקפהדומה לטענת )תרבותי " סנוב"ותו לאורך השנים לכינוי שלו זיכה א

  (.מתמערבת/האשכנזית

במודרניות המאוחרת צמח מגזר מעמדי , (0442:198) פי לאש-על ?במה זה רלוונטי לסוגיה הנחקרת

, הקפהחלק ממפעילי ומגולשי אשר ההביטוס הייחודי שלהם תואם את " עובדי תרבות"חדש של 

כפועל יוצא מזה אנו עדים לסוג  (.כול-כאמור אוכלי)עשוי להפוך אותם לצרכני תרבות מסוג חדש וש

" היברידית"דומה לזהות ה" )קשה לסיווג"עם זהות חברתית  -" מבוזר"הביטוס  -חדש של הביטוס 

תוך , בקרב האומניבורים הסיווג החד בין אמנות גבוהה לנמוכה מתמוססת .(אותה תיאר באבא

-middleבארצות הברית ) art moyenשהסוציולוגיה בצרפת מכנה  פופולריתה בעיקר לתרבות הפניי

brow .) שעשויה לפנות אף לביטויים של אוונגרד תוך אתגור האורתודוקסיה  פופולריתתרבות

ניקח לדוגמה . קפההטרודוקסיה שאפשר לזהות ב -המודרניסטית באמצעות ההטרודוקסיה שלה 

                                                      
ההיסטוריה . לא מקובלת עלינו" נמוכה"או " ההגבו"ההמצאה כאילו קיימת תרבות : אין דבר כזה תרבות נמוכה" 152

היו אלה שהפכו , תוך דור אחד או שניים, מראה שתרבויות שנחשבו במקומות ובזמנים שונים לנחותות וספגו בוז
, הפלמנקו בספרד והמוזיקה המזרחית בישראל, כך קרה עם המוזיקה השחורה באפריקה. לתרבות הרוב וזכו להוקרה

ראו עקרונות )" אלא מעדיפים ליהנות מכל מה שיש תרבות כיום להציע, שנה 21ניינים לחכות אנחנו לא מעו. למשל
 (.בנספחים
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כוריאוגרפית , מירי לזר מטעם( 1.1.09" )זגורי אימפריה"פסקול של הסדרה ה אודותבלוג את ה

 : האחראית למוזיקה של הסדרהוומעצבת פסקול לתיאטרון 

ובעונה השנייה צפו לעוד  -כווית , תורכיה, ישראל, צרפת, יריה'שירים מאלג? אז מה היה לנו לאורך העונה"

, כשהיא עוצמתית, כשהיא בועטת בבטן הרכה. היא טובה -ה כשמוזיקה טוב: ועוד מילה. עליי. הרבה הפתעות

 -כשהיא משתלבת עם הדרמה או עובדת בניגוד אליה באופן שמעורר רגש חדש כלפי הסיטואציה המוצגת 

התבגרה כנערה של , בתור חובבת מוזיקה מושבעת שהאזינה כילדה לכוורת ובטהובן. מרגישים, כשזה עובד

קיטלוג של מוזיקה הבנתי ש, מסיאטל וכיום לא יכולה להפסיק להאזין לחאלד 'להקות הגראנג, Quennברכי 

 ".רק מונע מאיתנו את השפע שיש לה להציע

, "(יאפיפיקציה"או )נטריפיקציה 'של לאש בהתגברותה של תופעת הג עיסוקו, היבט רלוונטי נוסף

מוקדים בהם , בין היתר, ןיפו ופלורנטי, נווה צדק)כולל תל אביב , המוכרת מהערים הגדולות במערב

מה שלאש מגדיר כשילוב של . תרבותיות-המשלבת מידה זו או אחרת של רב, (פעל רבות הקפה

הסתירה  תוך העמקת, מתבטא בשינויים בהביטוס של אותן שכבות, צמיחה כלכלית ושינוי תרבותי

-ביעה בווק, הכתרה עצמית של אוונגרד מחד -" רבות חדשהת"בהטמונה מודרניסטית -הפוסט

ללא " פוליטיקה חדשה"סתירה דומה מגולמת ב. מאידך, זמנית שאין כבר מחנה אוונגרדי

תופעה שממנה הזהיר באומן בהצביעו על  -( בישראל 1100מחאת קיץ , למשל) פוליטיקה

 ידי הפרטי-הסכנה שהציבורי מנוכס עלועל , האזרחהאינדיבידואליות כאויבו הגרוע ביותר של 

חלקית של ( collapse)מודרניות כרוכה בהתמוטטות -פוסטה (0442) לאש עבור(. 20' עמ, ז"תשס)

באדריכלות או בעיצוב )האסתטי לתוך החברתי או הכלכלי  -שדות מסוימים לתוך שדות אחרים 

 ,Garcia Canclini)החוקר נסטור גרסיה קנקליני (. De-differentiation)בידול בתוך בידול   -( לדוגמה

בו מה שמאפיין את הפרקטיקה , אוטונומי-פוסטאת השלב הנוכחי של האמנות כ מגדיר( 2010

הרשתות החברתיות ואופנים , המרחבים האורבניים, האמנותית הוא בעיקר הקונטקסט התקשורתי

למרות שלא בטוח שניתן להגדיר את . בתוכם מתמוססת השונות האסתטית, של השתתפות חברתית

, או לחילופין) הם תורמים לאומניבוריותאפשר לשער ש, מניבוריתכמפיץ מודע של תרבות או הקפה

לפי , (כולל אלה ממוצא מזרחי)של חלק משכבות הביניים  (אוטונומיות התרבותית-לפוסט

 .הפרמטרים הסוציולוגיים שתוארו לעיל

 תשובה לוועדת השטרות : ליבי במזרח  1.6

: הקפההועמד אתגר חדש בפני  1102באפריל 

בנק ישראל הציגה את המשוררים  מטעםועדה 

שדיוקנותיהם היו אמורים לעטר את השטרות 

ח הוצע להציג "ש 11על שטר חדש של . החדשים

 01על שטר של , את תמונתה של רחל המשוררת

 011על , ח דמותו של שאול טשרניחובסקי"ש

ח "ש 111ח דיוקנה של לאה גולדברג ועל "ש

, ימהעם פרסום הרש. תמונתו של נתן אלתרמן
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עקב הבחירה הבלעדית של דמויות , 153כים ואישים מזרחים וערבים"התרבו קולות מחאה מטעם ח

תוך , פרויקט אלטרנטיבי הקפה העמיד, נדה שלו'כחלק מהאג. 154מייצגות של הציונות האשכנזית

ח "ש 01שטר של (: בעיצוב איתם טובול) לבנטיניות מובהקות/מזרחיותהצגת שטרות עם דמויות 

ח מופיע "ש 011על השטר של ; (0420-0412)של רבי דוד בוגזלו ( עטופת גלבייה)דמותו מעוטר ב

-0442)קלין כהנוב 'ז ח תמונתה של"ש 111על שטר , וכאמור, (0441-0401)ברכה צפירה דיוקנה של 

תשובה : ליבי במזרח)"הציגה המשוררת עדי קיסר  הקפהבשם  את הבלוג עם השטרות .(0402

 (:14.9.02 ,"לוועדת השטרות

הבוקר . הוועדה שבחרה את המשוררים שפניהם יעטרו את שטרות הכסף החדשים לא הבינה על מה המהומה"

נא יספר לה , ושאם מישהו מכיר, טענה שרי רז שהיא אינה מכירה משוררים ממוצא מזרחי מלבד יהודה הלוי

. מערבי כל כך, הפך מערבי, יהודי הלוי רבי, המזרח שלך -כל כך הייתי רוצה לנהל אתו שיחה ולהגיד לו ]...[ 

הייתי מספרת ליהודה . לתרבות שממנה אני מגיעה, לעיתים נראה שאין בו מקום לתרבות שממנה אתה באת

הלוי שאני מוקפת בצעירים שיודעים לציין בלי סוף שמות של להקות אירופאיות ואמריקאיות שאף אחד לא 

הם לא לעולם לא , כמו ירדן או סוריה -צות השכנות שלהם אבל שם של להקה אחת מהאר, מכיר חוץ מהם

קריאת מחזות 'הייתי מספרת ליהודה הלוי שכשהלכתי לאוניברסיטה למדתי בקורס ]...[ יוכלו לתת לי 

או , ספרד, כאילו שלא נכתבים מחזות בארץ שנולד בה, ב ומאירופה"מחזות שהגיעו רק מארה' לתסריטאים

 ".וגם לא מחזות מאירן או מהודו. יםמצר, בארץ שבה כנראה נפטר

להקות  - הקפההצגת דבריה של קיסר בהרחבה חשובה כי היא משחזרת את המפה התרבותית של 

כסוג של מטונימיה של הקנון הלבנטיני  -אירן והודו , מצרים, מחזות מספרד, מירדן או סוריה

הקשר בין  -ן רגיש במיוחד פרויקט השטרות מאתגר את ההגמוניה במוב. הגלום במרחבם המדומיין

בין ( ובעיקר הסמוי)התגלמות גלויה לקשר הגלוי , חברה ותרבות, כלכלה, חומר ורוח, סמלים לכסף

הרי מי שם לב לדמויות  - לכאורה באקט שולי, מדובר. פיננסי-הון סמלי ותרבותי להון כלכלי

-משקלהמהוות  ,סרטושל דה " פעולות המשתמשים"אך בפרויקט זה האתר הולך אחר ? שבשטרות

ות לקעקע בדרך שנועדו, (0442:02)פוליטי -נגד להליכים אילמים שמארגנים את הסדר התרבותי

זהו הדין . חתרנית את הפרקטיקות הרוטיניות אותן אנו מטמיעים ללא מחשבה ביקורתית כלשהי

ת הרחובות שמו, לגבי ביטויים סמליים נוספים של הנורמטיביות ההגמונית כעיטורי בולי הדואר

במכוני כושר שונים , להמחשה. או מוזיקת מעליות אפילו מנגינות במענים טלפוניים, (ראו לעיל)

, בוקעות מלים בצרפתית, באזור המלתחות, ולעיתים רחוקות, שומעים רק מוזיקה באנגלית

מדובר . אין פלא שזה עדיין פס הקול הציבורי העיקרי של חיינו. בספרדית או בפורטוגזית

, הקפהמציאות המחדדת את אמירות , רקטיקות יומיומיות המעצבות את תודעתנו והתנהגותנובפ

והן לגבי , הן בסוגיית הדיוקנאות שבשטרות שאנו שולפים מהארנק לכאורה ללא מודעות מדי יום

 .הסגנונות המוזיקליים שאנו חשופים להם לאורך שעות יממה

 - בערך השטרות מטעם בנק ישראלג הכספי פרויקט השטרות מתייחס להיררכיה נוספת במדר

הפמיניזם המזרחי של . השטר בעל הערך הגבוה ביותר שייך לנתן אלתרמן: כיה המגדריתרההיר

לעומת ערכן הגבוה , ח"ש 01ערכו הנקוב של רבי דוד בוזגלו יהיה : מבקש להפוך את היוצרות הקפה

                                                      
153
לא , והציבור הערבי עדיין לא נחשב חלק ממנה ,שנה עברו מאז הקמת המדינה 10"הצהיר ש( מרצ)' כ עיסאווי פריג"ח 

האתגר שהציב (. 18.9.02, הארץ)"אמיל חביבי  והציע לעטר שטר עם דיוקנו של המשורר והסופר, "בסמלים ולא במהות
 .בפני המוחים מצד השיח המזרחי החדש לא נענה' כ פריג"ח

154
הגן על בחירת הוועדה , יעקב טירקל, ר הוועדה המייעצת לשטרות ומטבעות"שופט בית המשפט העליון בדימוס ויו 

עבר זמנה של ההתעסקות ]...[ ן שטותי ומטופש עניי"שכל העיסוק בנושא המזרחיות של הדמויות הוא , בין היתר, וקבע
 (.11.9.02, "ישראל היום" )"1102-נושא חסר משמעות בחברה הישראלית ב, בנושא העדתי
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אפשר לאפיין את , בעקבות דוד אוחנה. ח"ש 111 -קלין כהנוב 'ח וז"ש 011 -יותר של ברכה צפירה 

גם כאן יש הבחנה . אמירה נשית ולבנטינית, "דיוקן ים תיכוני עם גברת"ח כ"ש 111-השטר המוצע ל

-מהשסעים והמתחים האתניים מדומיין המתעלם sisterhood-כ" )הישראלי-כלל"בין הפמיניזם 

אותו אפיינה החוקרת , המזרחי לבין הפמיניזם( תרבותיים בסוגיות המגדר-חברתיים-כלכליים

(. 0444)או הפמיניזם הפלסטיני כפי שהציגה אותו החוקרת מנאר חסן  ,(0444)כלב -הנרייט דהאן

כלב מתחקה אחר שורשי הפילוג בין הפמיניסטיות הישראליות בדברה על דיכוי של נשים בידי -דהאן

נפרדת כנגד הפמיניזם  ומנתחת את המהלך שהביא לצמיחת הפמיניזם המזרחי כתנועה, נשים

 (.0444:102)עוד משנות השבעים של המאה הקודמת , האשכנזי

המין "בספרה ( Clara Coria, 1991)החוקרת קלרה קוריה , בין רבות, על הסוגיה המגדרית עמדה

במעמד האישה שחלו במהלך  האדירים השינויים למרות. 155"דרכי התלות הנשית -הסמוי שבכסף 

נעדר -סוג של נוכח, טוענת שבתרבות המערב עדיין הכסף הוא בגדר טאבו קוריה, המאה העשרים

הפיננסי מוסתר באמצעות מסכה המכסה על חוזים -ושהמרחב הכלכלי, בשיחות חולין רבות

משויך לעוצמה  -הכסף עדיין מסומן מגדרית כגברי , לרוב. בינאישיים מורכבים בין גברים לבין נשים

היא מוסיפה שהאידיאולוגיה הפטריארכאלית . ינית הזכריתכמסמל את הזהות המ, וגבריות

, קוריה טוענת שמה שאפשר לכנות מיניות הכסף. הגורם לתלות הכלכלית הנשית, ממסדת מצב זה

והיעדר ממון עלול לערער את , מצב כלכלי משופר עשוי להצביע על אונות מינית -פוגעת גם בגברים 

: בין מדינות ותרבויות היא מדגישה מכנה משותף רחב למרות ההבדלים. זהותו הגברית של הזכר

בייחוד אם זו מסומנת , "זונה"או ל" אמא רעה"משולה ל, אישה שעומדת על תנאי שכרה השוויוניים

שמחזירה אותנו לנקודה באמצעות פרפראזה על , (1111:084) במלים של יונית נעמן. גזעית או אתנית

, אין לה קול: כל האמצעים מגויסים לייצורה כחפץ. עשיתהיא נ, פֵריחה לא עושה: "156בובואר-דה

שעקב )האין הטבעת שטרות גבוהים עם דיוקנאות של נשים ". אין לה שם והיא נעדרת תנועה במרחב

כבר לא באופן סמוי ובלתי מורגש עקב הדיון  -עשויה לתרום ( מוצאן אינן משויכות לעושר וכוח

 ?בפרט" אחרות"ושל נשים מייצגות , כלי של נשים בכללללגיטימיות ערכן הכל -הפומבי שהתפתח 

 וטהרנות  גלותיות, מודרניות  1.1

שחקר את עולמו השירי של , את המוטו ליבי במזרח של עדי קיסר הרחיב המשורר אלמוג בהר

 -ארה 'ובכך העמיד את נג( 1.1.02, "פייטן ומהפכן -ארה 'רבי ישראל נג)" 157ארה'ישראל נג' הפייטן ר

, בחן בהר מושגים מרכזיים כמודרניות, לשם כך. כטוען הגמוניה -י עבור רוב הישראלים אלמונ

כמי שמעמדו בא , (הנחשב למשורר הלאומי)גלותיות וטהרנות בהנגידו את חיים נחמן ביאליק 

יהודה הלוי היה גדול ' בהר טוען שאם ר. במקום או על חשבון אותה דמות יהודית איקונית מהמזרח

ארה היה גדול המשוררים העבריים לאחריו 'ישראל נג' אזי ר, העבריים לאחר דוד המלךהמשוררים 

דרך הפריזמה ההשוואתית בין שני . הגדרה שמתנגשת עם הקנון העברי המקובל, ועד ימינו

שנה מפרידות בין שתי הדמויות  011ולמרות שכמעט , (2.00.01" )ארה'ביאליק ונג)"המשוררים 
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 El sexo oculto del dinero - Formas de la dependencia femenina 
156
". היא נעשית אישה -נולדת אישה אישה אינה " (Simone de Beauvoir) בובואר-דה של סימון הידועהמדובר באמירה  

 (.Le Deuxieme Sexe, 1949" )המין השני" ספרה המכונן מתוך
157
הדרת : ארה'ישראל נג' הטקסט וביצוע הטקסט בשירת ר"להרחבה ראו . בערך 0118-0000שחי בין השנים , יליד צפת 

של חביבה ( 1101" )הר תרבותיהפיוט כצו"פרק ראשון בשער הראשון ב, "השינה כפרקטיקה של גלות במרחב הלילה
 .פדיה
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משמש מצע  לעיצוב ( המסורת)להלן הדגמה נוספת כיצד העבר  ,(שונה בתכליתומצב ציוויליזטורי )

 :ההווה והעתיד

חיבור , התקשה להתמודד עם החיבור של ארוטיקה ותשוקה לאהבת האל, מודרניסטי-כחילוני, דווקא ביאליק"

בשל , כנסתואן איטלקי בבית ה'וביקש להגחיך אותו כמעין עמידה של דון ז, המצוי בלב החוויה המיסטית

שהיה מצוי )מודרניסטי -ביאליק הלאומי; חריגות חיבור זה לחוויה האורתודוכסית הלגיטימית בעיני החילוני

התקשה להתמודד עם  ,(מהשפעות זרות 'מנוקה', בלב הפרויקט הלאומי של יצירת תרבות עברית לאומית

 'סירוסים'וראה בכך , ות הגוייםעם פתיחותו לתרבויו, ארה'השעטנז המצוי בלב חווייתו היהודית של נג

-בחפשו אחר מקום תרבותי, כך ביאליק המודרני. לבין לשון הקודש 'זרה'ושילוב בלתי סביר בין תרבות 

בין החוגג לבין הנאנח  ,נרתע ממעברי הזהות והקרבה המאיימים בין המאהב לבין המתפלל, טהורלאומי 

זה גם במאה העשרים 'לא מודרני'וב בפיוט נמשך ערב, והמתאבל ובין היהודי לבין הגוי
158

."  

אותה , על גישתו של ביאליק כאופציה לאומית חילונית פתוחה ורצויה לקשר בין העמים בהר מערער

את האפשרות לראות את  ביאליק שולל, בעיניו. מודרנית ברמיזה-הוא מציג כטהרנות ואפילו כטרום

שתמשו בכליה תוך שינוי וגיוון על פי וה פעלו ביצירתם בתוך התרבות הערביתהיהודים כמי ש

הערבית את עצמה לצורות השירה נשחקה ושיעבדה , לדעתו ,השירה העברית בספרדכי , בחירתם

 מושגי החיקוי והשעבוד שבהם משתמש ביאליקהוא טוען ש, לכך-אי. ך"ולא המשיכה את שירת התנ

ת והערבית כתרבויות נפרדות תופסים את התרבות היהודי ,(פי גישתו אפשר לכנות מתמערבת-שעל)

אותה אפשר לפרש גם  -תוך הבלטת ההיברידיות של יהודי ספרד והמזרח  .עם יחס חד כיווני ביניהן

איש . גלותיות -מאתגר בהר גם את המושג המקובל בשיח הציוני ישראלי  -כלבנטיניות בוטחת 

כי האחרון כתב , ראלייש-ארה ארץ'ביאליק גלותי ונג: קריאה אלטרנטיביתמציע בפועל  הקפה

 :בצפת כשליבו וגופו במזרח

ומתוך מפגש והתכה , ובעיקר התורכית והערבית, ארה התחברו מתוך פתיחות לתרבויות הגויים'פיוטיו של נג"

ביאליק שלל . ישראל והעמים, אמונה וארוטיקה, הלכה ואהבה, מוזיקהמילים ו, מחדש של עולמות קודש וחול

ומעירובו התרבותי והלשוני עם , הנובעות מחוסר עצמאותו של העם היהודי, יותכל אלו כתופעות גלותאת 

כתב על השירה היהודית שקדמה לו באחד , מתוך תפיסה זו על היצירה היהודית בגולה, ביאליק. תרבויות זרות

י ַמה': משיריו יר יְִּשָרֵאל ַבּגֹוָלה -כִּ יץ יֵָבש –שִּ ד "נכתב בניסן תרנ, 'אלשירת ישר', באופן מעניין שיר זה; 'צִּ

לה מייחס ביאליק , ארה'ואילו רוב שירת נג, כפי שרוב יצירתו של ביאליק נכתבה מחוץ לארץ ישראל, בגולה

 ".נכתבה בארץ ישראל, גלותיות

עם  מתמודד בהר מעניין לעקוב אחר הדרך בה, ארה'מעבר למידע הרב שיש בפוסט על אודות נג

המזוהה )גלותיות , (המזוהה עם פתיחות כלפי האחר) ותמודרניהפרשנות המקובלת אודות מושגים כ

, [(doxa]מודרנית ואמונה -המזוהה עם גלותיות טרום)וטהרנות ( מצאות מחוץ לארץ ישראליעם ה

, ארה'פתוחה ומכילה המיוחסת לנג, באמצעות החוויה המיסטית(. לעילראו )סוגיות בהם דן לאש 

, ודרניות הפתוחה של החילוניות הציונית האשכנזיתיש ניסיון לפרק את המיתוס אודות המ

עוד נדבך בבניין האלטרנטיבי . אותה הכיר ביאליק ממזרח אירופה, שהנגידה עצמה לאורתודוקסיה

בין תרבות גבוהה , בין מסורת ומודרניות, להטלת ספק בדיכוטומיה בין דת וחילון, קפהשגובש ב

 .לפולקלור אתני

 

                                                      
158
ארה 'המשיך בקו של נג" אתם יוצאי מערב"לליל המימונה  שבפיוט, בן זמננו דוד בוזגלו 'רבהר אף מגייס לצדו את  

ִבים: "בכבתו ה ִעְבִרים ַוֲערָּ מָּ ם ְמֻסִבים, שָּ ו ֻכלָּ ִעְבִריָּה… ַיְחּדָּ ה הָּ ְבשָּ ה. ְולָּ ִעְבִרי ְוֹלא… ִתְלֹבֶשת ַעְרִביָּ ר הָּ ִלְפֵני ָאִחיו . ִנכָּ

ִרי ַעִמים… ַהֲהגָּ ֵאל לָּ ם ֻטְשְטשּו ַהְתחּוִמים ֵבין ִיְשרָּ  ."שָּ
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 קה המזרחיתיצירת פנתיאון למוזי  1.0

דרכם משועתקים יחסי כוח תוך קביעת  והאובייקטים המושגים, עד כאן סקרנו חלק מהדרכים

, הצגת תרבות גבוהה כנגד תרבות עממית, הסימון כערסים ופרחות)הגבולות בין הדוברים השונים 

מולם , (בחירת דיוקנאות בשטרות הכסף או שמות הרחובות, קידום טעמים אסתטיים מועדפים

כחלק מפרויקט כוללני של , זאת. ות כאחתגלובלימקומיות ו -אלטרנטיבות משחירות  הקפהיב הצ

" להיות ישראלי"בחינת גבולות הישראליות באמצעות הצגת הון תרבותי עם דגשים מבדילים של 

הינו , אלטרנטיבות משחירות הקפהתחום נוסף שבו מציב . בעשור השני של המאה העשרים ואחת

 .שהקנון הישראלי שלה בא לידי ביטוי בתוכניות הריאליטי המוזיקליות, פופולריתה תחום המוזיקה

" תחזיקו אותי" טורהבעל ו מטעם האתר במועדון בארביכמנחה הערב החגיגי , שרון כחלילי עתב 

, שירה אוחיון קראה לאייל גולן, דיבר מעל הבמה בגנות תוכניות כדה וויס או הכוכב הבא, קפהב

 (: 14.4.02" )לחזור הביתה", בכוכב הבאששימש שופט 

אותה , כן. ל הקהילה שלךאלחזור ', אייל גולן קורא לך'אני קוראת לך לחזור הביתה לתוכנית , אייל גולן"

ואפשרה לך לא רק , הקהילה שהעלתה אותך לגדולה, שממנה צמחת היהודית והערבית, קהילה מזרחית

על האיכויות והחשיבות של תוכניתך שחוללה , תבתי באתר זהרבות כ]...[ אלא לקנות גם יהלום , לחלום

בית שבו אינך צריך  ]...[ לדורותיה פופולריתששימשה פנתיאון למוזיקה המזרחית ה', מהפכה בשידור חי'

כתבתי על תוכניתך כבית גידול לזמרות מזרחיות שבוזו . להתנצל על כך שאתה חובש כיפה או מנשק מזוזה

ערבית -מעבדת ייצור למוזיקה יהודיתכ. לי השוליים של התרבות והמוזיקה הישראליתוהודרו על מחוץ לשו

 ".חדשה

לבין השדה לייצור ( הכוכב הבא)בין השדה לייצור נרחב ( 2.0ראו תת פרק )אוחיון חוזרת לסתירה 

לא רייטינג )כערוץ נישה  19למרות שניתן לסווג את ערוץ (. אייל גולן קורא לך)מוגבל או אוטונומי 

הנותן במה , (אבל בהחלט לא מיועד לאמנים עצמם ואנשי המקצוע למיניהם שבתחום בלבד, גבוה

הנאבקים על מקומם בלי חיבוק הדוב של , לבנטיניים ברובם/מזרחים)ליוצרים ותיקים וחדשים 

רוחבו היחסי של הקהל של . 159אי אפשר לראות בו מסגרת אינטימית עם קהל מצומצם -( הממסד

 (0442) הפרשנות של לאששלפי , צביע על אותה נזילות מתמשכת בין אליטיזם לעממיותמ 19ערוץ 

ב התייחס לדור של יאפים "אם המקור בארה. צרכני תרבות מסוג חדששל בהולדת מעמד כרוכה 

אצלנו בנוסף , "עממית"אנרים מגוונים גם מתוך חישובים של אינטגרטיביות 'שנפתחו לז, לבנים

יש מנגד מהלך מורכב של גיבוש טעמים , 160לים"האחוסותית דומה מצד תרב-לתנועה חברתית

ראו )שחלקם עברו דרך פעילות חברתית , אסתטיים מגוונים מצד הדורות החדשים ממוצא מזרחי

| מוזיקה " ,למשל)או דרך עיסוק במוזיקה ( 4.2.02, "איש חזון בעולם הפיוט, יוסי אוחנה"למשל 

, ראיון עם הזמרת והסופרן מירב אלדן, "עולים יחד על הבמה כשפיוט מרוקאי ומוזיקה קלאסית

 .(1.1ראו פרק ) מורן מימוני ואפשר גם לחזור לארון הספרים של(. 9.0.00

ובעיקר  פופולריתהתרבות הגבוהה לתוך ה או התמוססותשל התמוטטות , נדמה שאותו מצב ביניים

מקומם  כמו אייל גולן טרם הבטיחו אתמחזיקי הכתר ומצליחנים  ,הקפהמביא לכך שבעיני , ההיפך

על  מחאתי-כי הם עדיין לא מיצו את הפוטנציאל המהפכני, הישראלית-בפנתיאון המוזיקה הכלל

 . לגיטימיות והשפעה, גרימת גאווה לציבור גדול הכמה להכרה עצם

                                                      
159
 .מופעי הגמר נערכים בפני קהל גדול עם מתכונת דומה לזו של אירועים מסחריים 
160
ית אל מול באי ארצות על מנת לכנות את מייסדי המדינה כקבוצה הגמונ, מושג שטבע הסוציולוג ברוך קימרלינג 

 WASPעל בסיס המונח , לאומיים, סוציאליסטים, ותיקים, חילונים, לים זה ראשי תיבות של אשכנזים"אחוס. האסלאם
 .כתר: ירושלים. 1110, "קץ שלטון האחוסלים"ראו . פרופטסטנטי, סקסי-אנגלו, לבן - ב"באנגלית מארה
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אופירה ף עד לצירו, "אייל גולן קורא לך"שופטי )שומרי הסף לאותו פנתיאון הם עדיין בעיקר גברים 

אוחיון הם ענייניים ומקצועיים יותר משופטי יתר שירה אבל בעיני , (161בעונה הרביעית אסייג

, אין שום התייחסות למוצאן של הזמרות": תוכניות הריאליטי המוזיקליות של המיינסטרים

, לדעתה". אין בוז. אין העלבות והשפלות פומביות. תמודדותמלמראה החיצוני או למיניות של ה

ניכר ; חלקן מלאות ואפילו שמנות, כהות שיער ועיניים, מרביתן כהות עור, זמרות שהגיעו לגמרה

הילה בן : והנה שמן הלא זוהר. מכונת הסטיילינג של רשת וקשתבצורת לבושן שטרם עברו תחת 

קורל , ששונוב' מאריאז, רויטל טופלשבילי, יהלומית שימוביץ, אנוואר סאלח, ירדן שוקר, סעדון

זה נראה ונשמע . סיוון גנון ותאיר שדה, מאי נשאווי, לזי פחימה, אסתר שטר, נסרין קדרי, ניחצב

ראו ) הקפהרשימה זו מתכתבת עם שמות המשפחה של פעילי . אחרות/גלריה של אחריםשמית כ

אף עיסוקן , יתרה מכך. מאתגרות את מכבש העברות -ממזרח וממערב  -גם כאן שפות הגלות (: לעיל

אתוס דור , או לחילופין, אינו תואם את מיתוס כיבוש העבודה( לרוב נשים)ודדות של המתמ

זמרי , מורטות גבות, מוכרות בחנויות בגדים, טבחים, במוכרי נעלים וצעצועיםמדובר : ההייטק

מסלול והגורל שהועיד להן הלצאת מ" אשר לכולם חלום אחד ,תלמידי ישיבה, חפלות וחתונות

כולם שואפים להיכנס לפנתיאון  .(שם) "י המים של החברה הישראליתבשואהממסד כחוטבי עצים ו

 .של ישראל( עם דגש מזרחי ופריפריאלי)המוזיקה 

 הגוף המזרחי הרוקד, מול הלובן  1.5

אנו תופסים את הגוף  באמצעותם והרפרטוארים התרבות מספקת דגמים שונים לבחינת הדרכים

, 0420פוקו ; 0421להלן דאגלס , Douglas 1970; 0441להלן מוס , Mauss 1992)ומנהלים אותו 

Goffman 1963 , בגישה הפנומנולוגית , מתוכם (.0412להלן גופמן(Merleau-Ponty 1962 ,להלן מרלו-

כולל הגוף )מקום מרכזי  במרחבההתנהלות הגופנית על כל ביטויה סוגיית תופסת ( 0411פונטי 

 (. הרוקד בו אנו נעסוק כאן

 בכללותונוסח האדם  כטכניקה גופנית הבתנועעוסק  (0441)מרסל מוס והאנתרופולוג הסוציולוג 

(l'homme totale) , מוס מביא דוגמאות רבות אודות הבדלים  .ההיסטוריה מגולמת בגוףוטוען כי

חפירת , השחייה, הריצה, בין היתר באופן ההליכה, בהתנהלות הגוף במרחב בחברות ומגזרים שונים

מוס מתאר קשת רחבה וייחודית . ועד דרך קיום יחסי מין כסוגיה בולטת, סי שולחןבורות ונימו

(miscellaneous ו-social idiosyncrasy) לפעולה המותנית " טבעית"פעולה  הנעה בין, של הפעלת הגוף

 It is thanks to society that there is an intervention":יש למימד השני משקל מכריע ובה ,חברתית

of consciousness" (0441:920) , חשוב להתעכב  .בעלמאאין דבר כזה פעולה גופנית טבעית  -כלומר

אלא של מיומנות או יכולת , לא במובן הפשוט של הרגל ,הביטוסעל השימוש שהוא עושה במושג 

                                                      
161

-ל 1100שלושת הראשונות בין )הים תיכוני אנר 'נות מוזיקליים בזשרויבארבע העונות עד כה של התוכנית לגילוי כ 
יוסי  -( בה התחרו רק זמרות) 0עונה : כמעט כל השופטים היו גברים, (1101והעונה הרביעית עלתה לאוויר ביולי , 1102
 - 2עונה ; ופטיםצורף חיים רביבו לצוות הש -( מאז התחרו גברים ונשים כאחת) 1עונה ; עדי לאון וירון אילן, גיספן

ההנחיה התחלקה בין גולן עצמו . אופירה אסייג צורפה במקום דודו אהרון - 9עונה ; צורפו גל אוחובסקי ודודו אהרון
הינה העובדה שהגמר  הקפהרלוונטי במיוחד לפוסטים של (. 9,2,1עונות )ומרינה קבישר ( עונה ראשונה)לבין סיון קליין 

-ב 1צולם מראש ושודר בערוץ  9הגמר של העונה "(. מהפכה בשידור חי"ראו ) 1רוץ שודר בשידור חי בע 2של העונה 
0.01.01. 
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שבעיניו לא משתנה מהותית ברמה , (אופני השימוש בגוף הנרכשים מינקות) 162נרכשת

ל בין "אלא נבדלותה מורגשת כשאנחנו בוחנים את השוני בין הטכנולוגיות הנ, האינדיבידואלית

 (. 908' עמ, שם)אופנות וסוגי יוקרה לאורך ההיסטוריה , מערכות חינוך, תרבויות, חברות

, הרוקד) lived body-לפיו הגוף כ, אותו הביטוס מותנה מוביל אותנו למונח רפלקסיביות גופנית

הפילוסוף מוריס . ח את כישוריו התרבותיים באמצעות הפעולה הגופנית במרחבשומר ומפת( לענייננו

באמצו את עקרונות הפנומנולוגיה שניסח בחצי הראשון של המאה הקודמת אדמונד , פונטי-מרלו

 The body is our general medium for having a":טוען (Edmund Husserl, 1859-1938) הוסרל

world"  (0411:014 .)אלא , הסובייקט הגופני לא תופס את העולם באופן פאסיבי, לים אחרותבמ

בחינת התנהלות הגוף הרוקד במרחב . דרך הסכמות התרבותיות שרכש, חוקר אותו באופן אקטיבי

לכך נוסיף את הקישור שעשה ניק . מחייבת לחבר בינו לבין ההקשר החברתי הרחב שבו הוא פועל

( רוקד -ובמקרה שלנו , "מה הגוף עושה"שבוחנת " )וציולוגיה גופניתס"בין ( Crossley 2001)קרוסלי 

כיצד מוסדות חברתיים ממשטרים , למשל" )מה עושים לגוף"שבוחנת " הסוציולוגיה של הגוף"לבין 

סוגיית שנחקרה באופן , (כיצד הם מעודדים אותו לפורקן ושמחרור, ומרסנים את הגוף או לחילופין

 (.ראו להלן)פוקו  מעמיק ומפורט בידי מישל

 הקפהמובלטת בבחירות  -אתניות או תרבות , לגזע, כאמור, הקשורה -התנהגותו הייחודית של הגוף 

מאחורי . הגוףיקה והקצב הנקשר לתנועת זבתחום המוהפועלים  בנותנו במה ליוצרים שונים

, 163איילרג, לקצב הסלסה, לפלמנקו ולדיסקו, הבחירה של מתן במה נדיבה להיפ הופ ולראפ

לעומת הגוף  או הצבעוני להציב את הגוף השחור -הגיון מנחה  קפהליש , לקומבייה ולריקודי הבטן

נזכיר שוב . אלא אמירה הנוגעת לשורשי ההווי והתרבות השונים, זו איננה סוגיה סגנונית: הלבן

 -מלמטה נובעת , כולל ריקודי בטן, ותנועות הריקוד המזרחית השואבות מהמקור הערבי שהמוזיקה

עם פרקטיקות גופניות קולקטיביות נעדרות פיקוח במידה   -מועדונים , חפלות, אירועים, חתונות

-ידי שרה לוי-על 0494שנוסד בשנת )מחול ענבל -הסיפור של תיאטרון, להמחשה(. ג"תשע, פדיה)רבה 

תח כתוצאה מהמ, שהתקבל בהסתייגויות קשות מצד מבקרי התרבות המובילים בישראל, (תנאי

אשר שאב את שפתו מהמקורות , מסורתי משחיר-אתני-בלתי פתור בין מחול פולקלוריסטי

 164.בניסיון להמציא שפת סימנים חדשה -לבין הריקוד המודרני , העבריים

 (:01.2.02, "הבעיה שלהם היא הריקוד)"להתמודד עם נקודה זו היה איתמר טובי  קפהמי שניסה ב

מייצרת כאלה אגרסיות ופאניקה , פופולריתמשמחת ו, מרקידה, עכשווית -מדוע מוזיקה מזרחית "

לבטא את התיעוב שלהם , ברמה הלאומית אפילו, מכל מיני קומיסרים שחשים עצמם מחויבים

ממוקדת באמירה , הזו ההגמוניתאחת הטענות המרכזיות כחלק מהתוקפנות . מהמוזיקה הזו

המילים פחות חשובות  שלמזרחים, רכיתע-כלומר לא', חסרת משמעות, 'שמדובר במוזיקה זולה

המזרחים הם לא שהטענה המובלעת כאן היא . מאשר בשדה של המוזיקה הישראלית הלא מזרחית

                                                      
162
התרבות , מושג שבורדייה יהפוך מאוחר יותר לאחד ממונחי היסוד בגישתו אודות גורמי הריבוד בתחומי החברה 

 .ואמנויות
163
אגדת רגאיי , סיסטר ננסי"ו( 18.1.02, חן אלמליח" )שנות רגאיי ודאנסהול עם איימר סאונד 91"ראו הפוסטים  

 (.00.4.02, נירית בן ארי" )נשית
164
 .רסלינג: תל אביב". מחול ענבל-תנאי ותיאטרון-שרה לוי: סיפורה של להקה. "1110, גילה, לידנווט 
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לא רציונאליים וממוקדים בגוף ובחיצוניות , פיזיים, אלא ארציים - שגב ורוח, אנשים של מילים

 ". בלבד

הדגשת  דרך, רי הסף של הקנון הלאומיאודות שומ, האתרהתיאורים השכיחים של הכותב חוזר על 

הממוקד בגוף , לא רציונאלי, פיזי, המיוצג כארצי - מזרחי/"השחור"כלפי השבט שאלה חשים הבוז 

ערסים "הוא שואל מדוע אנשים מהוגנים מגיבים בצורה כל כך שלילית למראה . ובחיצוניות

: ג טובי את השאלה הרטוריתמצי, בפוסט שנכתב זמן קצר לאחר הלילה השחור הראשון. "רוקדים

כי הם מייצרים אזורים שבהם  ,תשובתו ?ב לפרק אירוע כלילה שחור"מג שוטריהממסד  למה שלח

הגמוניה שתכבד מוזיקה מזרחית כל עוד היא תפסיק , להגמוניה ולסוכנים שלה אין שום שליטה

, טובילדעת . תבקובע הכו, "הריקוד הוא סכנה". לבקש להרקיד ולשמח ולפנות למזרחים בהווה

אלא עם העובדה  ,יםפופולריאין כלל בעיה עם המלים או הסגנון של השירים המזרחיים הלאליטה 

 . גוף במרחבשל המייצרים ריקוד ותנועה חופשית שהמלים והצלילים האלו 

על משמעותם , בנקודה זו אבקש לעמוד בקצרה על הקשר בין שחרור הגוף למופעי הקרנבל למיניהם

 בספראת אופי הקרנבל תיאר , טיןחהפילוסוף מיכאיל בומבקר הספרות . חברתית-התרבותית

הקרנבל אינו סגנון אמנותי של מופע (: "Francois Rabelais) 165שעסק בסופר פרנסואה רבלה

אלא כפי שהגוף חווה בכל , שלא הוצגה ישירות מעל לבמה, תיאטרוני אלא צורה מוחשית של חיים

, ללא במה -במהלך הקרנבל החיים עצמם מופיעים ומציגים : ר את זה כךאפשר להגדי. ימי הקרנבל

החיים כמו  -כלומר ללא המאפיינים הייחודיים של כל הצגה תיאטרונית , ללא קהל, ללא שחקנים

כאן הצורה המוחשית של הקיום היא בו . על בסיס העקרונות הנעלים ביותרהמתחדשים , שהם

בחטין טוען שהיעדר הפיקוח בגבולות הגוף (. 0482:01) "זמנית התגלמות צורתה האידיאלית

פתיחות גופנית בלתי מוגבלת בימי הו (166רואה כגבולות הגמוניים ולא תרבותיים באטלרודית 'גש)

שהיה למרכיב חיוני בתרבות הקרנבל בימי הביניים " הגוף הגרוטסקי"מאפיינים את  -הקרנבל 

טהור , ללא היררכיות נוקשות בין טוב לרע -ופשי אותו גוף גרוטסקי המסמל עולם ח. 167והרנסנס

, כהן שבוט)אקלקטית ובלתי מסודרת , יוצר מציאות הטרוגנית -יפה ומכוער או קדוש ושטני , לטמא

בן לוויה קבוע לכל מופע  - על פי בחטין) צחוקהו באמצעות תנועה גרוטסקית במרחב(. 1118:89

המצביעים על חרות ושוויון ( 0482" )חיים מקבילים"נן אפשר לכו, (קרנבלי ואויבו הגדול של השלטון

עולם " מעין עשוי להוות ,בעל מאפיינים קרנבליים חושניים, הריקוד המזרחי המשחיר. לכול

 . כנגד המחול הלבן" מקביל

שקבוצות מוחלשות ברחבי העולם השתמשו בריקוד כאמצעי  מגייס לטובת טיעוניו את העובדהטובי 

בהן  -ות וחברתי ותפוליטי, ותאישי - הקונבנציות הנורמטיביות המהוגנותמוף ממשטור הג לשחרור

דרכה תיאר הפילוסוף הצרפתי מישל , מדובר בהנמקה. אין למוחלש עצמו שליטה וחרות על גופו

על  (הגוף)השיח ההגמוני מעצב את החומר ואיך  ,פוקו כיצד הכוח הפוליטי פועל דרך הגוף האנושי

לתעל את כוחותיו למען שימושיותו וצייתנותו של הגוף לטובת , את כישוריו להגדיל, מנת לאמנו

תיאוריו ישימים גם למערכות הפיקוח הישראליות (. 0441:42)יעילה וחסכונית , מערכת מפקחת

                                                      
165

 Bakhtin, Michail, 1987. "La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento - El contexto de Francois 

Rabelais". 
166
 (.Judith Butler, "Gender Trouble", 1990" )צרות של מגדר" ראו 
167
 :"מסורות, מקורות -קרנבל : "המתמחה בתרבות הקרנבלים, מזרחן והיסטוריון, מאמרו של עמיקם שרון ראו  

 http://www.efiziv.co.il/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=830096 
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, השגשוג: "פוליטיקה של האוכלוסייה-המופעלת באמצעות מה שפוקו מכנה ביו, המסורתיות

וכל התנאים שיכולים לגרום בהם , אריכות החיים, משך החיים ,רמת הבריאות, הלידות והתמותה

כשהקדיש חלק גדול , 168הנפש היא הכלא של הגוףשלא בכדי טען פוקו (. 49' עמ, שם" )לשינויים

 תויגהש ,במרחבחופשית תנועה הרי אותה . שכה נוכחת בריקוד המשחיר, ממאמציו לחקר המיניות

הפכה באירופה , (ראו פרויקט הבוז לעיל) פשע ואלימות, זנות, לשיגעון ביטויבידי ההגמוניה כבעבר 

שתחילה , ל"המשותף למהלכים הנ. (1118:2) "צבועה, אילמת, עצורה"במאתיים השנים האחרונות 

יש דחייה חברתית של הנורמות החדשות באמצעות פאניקה מוסרית שאותה תיאר סטנלי כהן 

(Stanley Cohen, 1972 )ידי הממסד של -על מהלך המסתיים לרוב באימוץ, ומצד שומרי הסטטוס קו

או אימוץ , המהפך ביחס לטנגו בארגנטינה, למשל. אותן פרקטיקות גופניות לאחר אילוף וטיהור

כאחד הביטויים החשובים של התרבות ( ממקור אפריקאי ,Candombe)אנר הקרנבלי קנדומבה 'הז

ההשחרה באומה כינה ( Reid Andrews, 2011)מהלך שהחוקר ריד אנדרוס , המקומית באורוגוואי

 . הלבנה

תהליך ההשחרה בישראל מתרחש בחברה שבניגוד לדימויה מתחילת , גוואיובשונה מהמקרה האור

טובי מגדיר את הריקוד . כבר מזה זמן רב אינה אומה לבנה כלל ועיקר ,ההתיישבות הציונית

למערב את עצמו ולמשטר /ש להלביןחגיגה ותנועה חופשית של הגוף באותו מרחב שמבק"המשחיר כ

, ארה'בדומה לטיעונים של בהר כנגד החששות של ביאליק בפני רוח פיוטיו של נג". את הנוכחים בו

 ואותו גוףהכותב מחבר בין אותה תנועה חופשית של הגוף המזרחי לבין הימצאותו של אותו קול 

כאן נסגר שוב ? לווה האירופאיתומה מערער את הש. המזרח תיכוני המוכר - במרחב הביתי הרוקד

יתכן שמזרחים ושאר המיעוטים : "בין סמל לתכלית, בין חומר לרוח( ובל ינתק)המעגל המחבר 

לדרוש ולהשיג באותה עלולים יום אחד גם , בחופשיות פופולריתהרוקדים לצלילי מוזיקה מזרחית 

 169מזרחבהקואליציה ליבי  כפי שראינו בתביעות של". תקציבים ומשרות, אדמות, נכסים חופשיות

זו אינה , (14.1.01, "גם במשאבי תרבות -צדק חלוקתי )"או בפוסט ברוח דומה של אופיר טובול 

 0404-אצלנו הסוגיה עומדת על סדר היום הפומבי החל מאירועי ואדי סאליב ב: ספקולציה בלבד

ף לשכונות ולא כס"בין היתר באמצעות הסיסמה , 21-ומהתפרצות הפנתרים השחורים בשנות ה

אדמות ותקציבים זכתה להצלחה , אותה דרישה לנכסים, שנתיים לפני כתיבת הפוסט ."להתנחלויות

 170.שיזמה הקשת המזרחית" צ הקרקעות"בג"ב

 ביקורת ספרות ובמה אלטרנטיבית ליוצרים חדשים  1.2

בשנה  פההקעשה , בהיעדר מספיק במות ופורומים פתוחים ליוצרים פריפריאליים בתחילת דרכם

תחילה נחנך . הנגישה הראשונהשהאתר היה לבמתם  אמנים לגלותלפועלו ניסיונות  האחרונה

לדוגמה )בהצגת מקורות השראתם  רות וסופריםלסופ שימש פהש, (00.0.09" )דרור נקרא"ור המד

ובמה , (01.1.09, "אורלי נוי וסמי שלום שטרית מספרים של ההשראה שלהם, יצחק גורמזאנו"

מאוניברסיטת  היה זה התיאורטיקן הביקורתי. וספרותעל שירה  וביקורת שיחיבית לאלטרנט

                                                      
168
  (.1112:149" )צרות של מגדר"ודית באטלר 'מצוטט אצל ג 
169
 1114המקרה של התרבות המזרחית בשנת : אפליה בהקצאת משאבי תרבות בישראל -שוויון -ביורוקרטיה של אי" 

 (ראו לעיל 1100,אפריל  ,הקפה)
170
" צדק חלוקתי"שה להביא לד אביגדור פלדמן בדרי"ץ בייצוגו של עו"הגישה הקשת המזרחית עתירה לבג 1100בשנת  

פסק הדין התקדימי לטובת התובעים ביסס את עקרון הצדק . לאחר פעילות של שנים בנידון, בנושא אדמות המדינה

 .קתי בשיח החברתי והמשפטי בישראלהחלו
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שהזכיר את האתגרים העומדים בפני  ,(JanMohamed,0481)אנמוחמד 'עבדול ז ,ברקלי יליד קניה

מדובר בסיפורן של . המבקשות לספר את עצמן מול תרבות המרכז( מהקולוניות)תרבויות השוליים 

, "נזקקות"ו" פרימיטיביות", "פיגור תרבותי"בידי האליטות כקבוצות עם קהילות המסומנות 

( או צאצאי הילידים" )היליד"אנמוחמד מדגיש את קשיי 'ז. תיאורים שאינם זרים לאוזן הישראלית

. על מנת למקם את עצמו במרכז הטקסט הספרותי" שולי"והמאמצים שעליו להשקיע כאובייקט 

השפה  - אנמוחמד'אצל ז)ידי תרבות המרכז -יים והמבניים עוצבו עלשהיבטיו הלשונ -הטקסט עצמו 

מפעיל כוחות בלתי מודעים על מנת לדחוק את  -( האנגלית אך גם יתר הלשונות האירופוצנטריות

 .לשוליים" האחר"הסובייקט 

הפכה הדיכוטומיה התרבותית בין מרכז , העכשווי גלובליעקב גלי ההגירה ההמוניים בעידן ה

. כולל ישראל, לסוגיה לאומית פנימית במדינות מפותחות רבות, אנמוחמד'אותה תיאר ז יהלפריפר

אשר מערער את , עולה בבהירות הסוגיה בדיון שהציג את המדור קפהבמדור הספרותי החדש ב

, הקפה". ספרות ישראלית"ההיררכיות הגלויות והסמויות שמאחורי החזות האחידה לכאורה של 

ניסה להעמיד במבחן , תרבותית-הרב" עוצמת הפריפריה"חדשה המובילה את כביטוי למזרחיות ה

או בין כתיבה גברית , בין מזרח למערב, בין לובן לשחור, את נזילות הסתירות בין מרכז לפריפריה

 [(.0441] 1112, באטלר; 1110, קריסטבה; 1111, סיסקו; [0422] 1112, איריגארי)לכתיבה נשית 

, הבהירה בעת הצגת דרור נקרא( עורכת המדור החדש יחד עם אבי מוטהדה) שירה אוחיון, בהתאם 

חלקם אף מסתייגים וש, יות/ות מזרחים/אינם מגדירים עצמם כסופריםשהאתר פנה גם ליוצרים ש

. רובם עלו לישראל בילדותם המוקדמת. אני מבינה ללבם: "והיא מסבירה. מהשימוש בכינוי כזה

. להגירה שרואים עצמם כישראלים לא פחות משאר אזרחי המדינה חלקם בני הדור השני והשלישי

על ידי אמן עלול לעתים לגרום לבידודו ממשאבי התרבות שהמדינה ' ת/מזרחי'אימוץ הכינוי 

ביצירה שמגולם בה אימות , קל וחומר. הכרה והוקרה, מלגות, מעניקה ליוצרים בדמות פרסום

או ' סגירות תרבותית'ות מפני /ק מהכותביםלמרות החשש של חל .זהות חברתית ביקורתית

מצייר , ן/ות ועל מקורות ההשראה שלהם/מבט כולל על רשימת הסופרים', גטו מזרחי'מיקומם ב

עורכי דרור נקרא נצמדו ללא רגשי נחיתות למתח הדינמי . "קר תמונה של עושר לשוני ותרבותיבעי

זהות חברתית "מורכבת שבה מגולמת שאמור בעיניהם להנפיק יצירה , בין השתלבות להיבדלות

ד ממשאבי בידו"יש פה שאיפה למצוינות ללא חשש ל. "עושר לשוני ותרבותי"בעלת  "ביקורתית

נגלה שעצם הענקת במה ופרסום לאותה , אם נחזור להיגיון הבורדיאני". התרבות שהמדינה מעניקה

מהגר או )במעמד האחר  משמשת קרש קפיצה לקידום, כעמדה נקוטה" זהות תרבותית ביקורתית"

 . בשדה התרבותי הלאומי והיחשפות לאותם משאבי תרבות של המדינה( יליד

בהיעדר קול ליליד , החזות האחידה כביכול של הספרות הישראלית לא אותגרה באופן מלא, עם זאת

של אבי  קיבלו ביטוי עקיף בביקורת שרק, הפלסטינים אזרחי ישראל -המשחיר האולטימטיבי 

: פלסטיני-הסכסוך היהודי סביבה על שני ספרים מעוררי מחלוקת ומאתגרי הקונסנזוס מוטהד

של דורית  (1109) "גדר חיה"ו, של הלל כהן (1102) "שנת האפס בסכסוך היהודי ערבי -ט "תרפ"

זה ספר היסטורי חברתי שעוזר לנו לרדת לעומק " הקפהעל הספר הראשון ציין מבקר . רביניאן

חשיבותו של הספר בכך שהוא משנה תפיסה ומחולל . 'ט"פרעות תרפ'מכירים כ הסיפור אותו אנו

רק במהלך הסיפור ניתן להבחין שהורדת ש מוטהדהעל הספר השני מציין ". שיח רלוונטי מאוד

. היא מסוגל לאהוב. האדם -ליאת מצליחה להביט בחילמי : "באחרות ההחומות היא דווקא ההכר
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הבועה שיצרה רביניאן התנפצה לעיני בכל משדר , אכן. מה באהבהלהכאיב ולמלא את עול. לשנוא

דווקא . כבר שכחנו הכול, אבל כמה סמלי שדווקא כשתמה המלחמה מזה כמה חודשים]...[  חדשות

הוא הניסיון להכיל , מה שמשותף לשתי הביקורות". עכשיו הצלחתי לסיים את הספר הנפלא הזה

-ישראלים/ערבים-יחסי יהודים -הסוגיה הבוערת ביותר  סביב, נרטיבים שונים ובעיקר מנוגדים

 . עצמו הקפהנושא שהודחק בתדירות בפוסטים של , פלסטינים

הנע , הקפהלכל פועלו של משמשת כאזהרה היא זו ה ל"הנ של הרצנזיה הפסקה האחרונהדווקא 

ראו )ילות בין מוצקות לנז, בין פרטיקולארי לאוניברסאלי, מתח בין היבדלות להשתלבותה בתוך

פה בה אנו חוזרים לשורשים כדי לנסות ולהבין ובמיוחד בתקחשיבות הספר טמונה (: "באומן לעיל

ספר על כך ששיח השנשכיל ונלמד מ, תקוותי. את המציאות המורכבת בחברה שלנו על שלל מרכיביה

כך שלא , גבולות ברורים ופרופורציה יהיואך כדאי שגם לשיח זה , של זהויות הוא מרתק וחשוב

לא , שיח של זהויות, במלים אחרות. "נמצא עצמנו נדחקים שוב לצד שלא בטוח שבו אנו בחרנו

 .כי את החומות בין זהויות שונות אפשר וצריך לפרוץ - כחזות הכול

המשיך בפרסום סיפורים או קטעי ספרים של יוצרים חדשים , העיסוק בספרות שהחל בדרור נקרא

, אלף לילה ולילה (פואמות בערבית) קסידותהוצגה פינה חדשה בשם  1109באוגוסט  .מהפריפריה

 שושן: להלן הרשימה. אחרת אכסניהבמה לסיפורים קצרים חדשים של יוצרים שלא מצאו 

נדיה , (11.01.09) גאולה מלכה ליבוביץ, (2.01.09) אברהם מוטהדה, (2.4.09) אייל בן משה, (10.8.09)

( 10.1.00) אורי ארזי, (9.01.09) הרצברג-נועה ברמן, (19.00.09) ס ריףכאל, (01.00.09) גרינברג

 . נם מזרחים בלבדאי של הכותבים מן הראוי לשים לב ששמות המשפחה(. 10.2.00)אלישע תשובה ו

רפאל . לא פסחה גם על תחום הקולנוע, מהמוזיקה לתחומים נוספים הקפההרחבת היריעה של 

" הדור הבא: אכלו לי שתו לי"ד הפרקים של הסדרה החדשה במאי קולנוע שהיה אחראי לאח, בלולו

וסרט קצר בבימויו הוצג בערב לציון ארבע , קפהעשה את צעדיו הראשונים ב, בעריכת רון כחלילי

מעניין לציין כאן את סרטו המאויר של דותן מורנו . 171אביב -שנים לאתר במועדון בארבי בתל

(. 11.9.00) קפההואשר הוצג במדור הקולנוע של , וגוהמבוסס על סיפור קצר של סמי ברד, 172"שוק"

בקול . הסרט מהווה המחשה מרגשת של הזרות בחיי השגרה והמוות בפריפריה המזרחית הישראלית

בה אתה חש את ריח , עיירה טיפוסית/לקוני מתאר גיבור סרטו של מורנו הווי הישרדותי בשכונה

ום הבוקעת ממכשיר הרדיו 'שירת אום כלת שומע את, האוכל המתובל ואת הזיעה בחום המעיק

. מעין אודיסיאה של מהגרים מסורתיים מצפון אפריקה. וחווה את אווירת השוק האופיינית למקום

ניתן לראות בסרט את נרטיב  . ישראליות לא לייצוא ממלכתי, שפה משחירה, תמונות משחירות

השפלה ואובדן , ורים שחוו הדרהדור סבים וה: שניות 00-דקות ו 08-מתומצת ב נביאיםו הקפה

את חללי השפות , שחי את תעתועי הזיכרון המודחק, שלישי ואפילו רביעי, ודור שני, הונם התרבותי

פירוק הזהויות . על רקע עולם נזיל הדוחק לשובו של הנדחק, הסודיות וסוחב את סימון הוריו

מקבל , אקונומיות-יות וסוציוידי חומות הפרדה גיאוגרפ-המחוזקות על, התרבותיות הישראליות

לבין מציאות שלא מניחה לפצעים , בין עולם שנותר ללא ריפוי מאחור - קפהאמנותי ב-ביטוי ספרותי

 (. נביאים  המזרח והבלקן בסדרה, פרשת ילדי תימן, להמחשה במחקר הנוכחי)של האתמול להתרפא 

                                                      
171
 (.01.0.09" )ארץ עיר"רפאל בלולו במדור ראו ראיון עם  
172
 http://cafe-gibraltar.com/2015/04/shouk 
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, עיצוב, ספרות, שירה, קולנוע)נות עם יוצרים מדיסציפלינות שו הקפהנדבך נוסף המפגיש את גולשי 

בו כל אורח משיב על שאלות דומות על מנת , 173"ארץ עיר"הנו המדור האישי ( מוזיקה ופעילי רשת

אנרים 'בהתאם לרוח האתר והפרויקטים שנועדו להנגיש שמות וז. לחשוף אבני דרך מעולמו הפנימי

. ות המרכזיות שבהן עוסק האתרהתארחו במדור דמויות המתייחסות לסוגי, שמחוץ למיינסטרים

ביניהם , לצד שמות מוכרים, 174אך בהחלט לא אלמוניים, חלק מהאורחים היו בתחילת דרכם

או ( 12.0.09)ארז ביטון , (12.0.09)קציעה אלון , (14.00.02)אסנת טרבלסי , (01.8.02)אהובה עוזרי 

ששידרו ( אך לא רק, בנטיני לרובל-ממוצא מזרחי)מדובר בגלריה של דמויות . 175(0.4.09)מורין נהדר 

הן הרבו לאזכר ערים או אתרים בעלי שמות ". עוצמת הפריפריה"תרבותי ביקורתי ברוח -מסר רב

, והציגו העדפות ספרותיות או קולנועיות בהן לא שלטה השפה האנגלית, פרסים או כורדים, ערבים

 ".מרד נגד ההשכחה"כעוד ביטוי של 

 פמיניזם אלטרנטיבי  ..1

ופתח צוהר לדיון בסוגיית מהות ההבדלים , יח הפמיניסטי קידם את ההבחנה בין מין ומגדרהש

מדובר בשיח . ים/אנחנו לאחר/בעיקר בין אני, האתניים והמעמדיים בתוך החברות פנימה, הגזעים

, מגדריות או תרבותיות, שערער את האבחנות הטבעיות לכאורה בדבר קיומן של מנטליות גזעיות

אותה תפיסה . ותן כהבניה מעוגנת באינטרסים וסטריאוטיפים שעוצבו לאורך ההיסטוריהבהציגו א

בין גבר , בין יהודי לערבי, בין שחור ללבן, ישימה גם לגבי ההבדלים המולדים המהותיים כביכול

לא במקרה הזהירה . הקפהצירים עליהם נע , בין מזרחי לאשכנזי או בין עני לעשיר, לאישה

העלול להיתפס , "אחר"מפני השימוש במושג ( 0441)ודית באטלר 'הפמיניסטית גהתיאורטיקנית 

מבין אינספור צירים ( או אחדים)המסומן על פני ציר אחד לעומת גורם , כניגוד בינארי מובהק

לאופציה השלישית , סוגיה זו נקשרת למושג המרחב השלישי של הומי באבא. מגדירי סובייקט

כתמרורים נגד  -לאותה זהות לבנטינית פתוחה למזרח ולמערב כאחת  שעליה הצביע עמוס נוי או

ביטוי , את הקול הנשי המזרחיהקפה מציג , אל מול הפמיניזם המערבי. טהרנות מכל סוג שהוא

 0דנה שמסיאן בפתיחת קונצרט בת המקום קולה של , למשל. תרבותי-מסורתי-לעוגן קהילתי

 :(11.0.09, "דבר תורה לבת המקום: בושהלמות מ הקולות האלה עלולים| נדה 'אג)"

היא חוויה שהקיפה וליוותה אותי ואת משפחתי בזמנים , החוויה המכוננת של נשים יקרות לי ששרות"

כשהיא מלווה בעוד , ון'מניג, זכורה לי שירתה של סבתא רבה שלי. החשובים ובמעגלי החיים השונים בחיינו

 -' קול, 'גם צהלולים. של ישיבת נשים בישראל יחד בשירהנשים שמתופפות ושרות על הזכות הגדולה 

ומכניס , זהו קול עוצמתי שלא מבוטא במילים. הקיפו אותי מינקות בכל רגע משמעותי בחיי משפחתי, בפרסית

אבל כוחה , לפעמים יש אחת שיודעת לתת קולולו ראוי כמו שצריך]...[ ללב ולראש את חוויית השמחה 

אני תוהה האם יכול להיות , או שמנסות ולא כל כך מצליחות, אחרת מתביישת לעזור. וזה לא מספיק, נחלש

יי מרגיש 'גם הדיג. אפילו קול השירה הבסיסי הזה הולך ומצטמצם בחיינו? שהמיומנות הזו לא עברה אליהן

 ".רושם צהלולים מוקלטים בסינתיסיז, בחיסרון

                                                      
173
 (.08.0.02)אורלי נוי מפרסית ורחת הראשונה של המדור החדש הייתה המתרגמת הא 
174

רעות כהן וליהי יונה , מנהלות בלוג פמיניסטי מעין סודאי, (19.0.02)הבלוגר ופעיל שלום שלום בוגוסלבסקי  
הצלם רמי , (11.01.02)ת האמן חיים בן שיטרי, (11.2.02)המגישה לבנת בן חמו , (0.2.02)האמנית אלהם רוקני , (20.0.02)

הבסיסט , (02.1.09)המוזיקאית מעיין סימונה , (20.0.09)הצורף גרגורי לרין , (00.0.09)האמן אסף עזרא , (20.0.02)מימון 
 (.02.9.00)המשורר עמיחי חסון , (10.9.09)ומלחין עומר אביטל 

175
חנה וזאנה גרינולד , (01.2.02אריאלה אזולאי , (01.9.02)ברק כהן , (14.2.02)מואיז בן הראש , (8.2.02)לצד שי צברי  

האורח (. 10.1.00)מורן איפרגן , או האורחת האחרונה( 18.1.09)נועה בן שושן , (02.01.02)עמנואל מאייר , (04.2.02)
 .(15.5.17)הראשון של המדור בגרסתו הרדיופונית היה קובי אוז 
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-כחלק מדה -המעוררים גיחוך ובוז קנוניים  -שוב מודגש הגעגוע והכאב על אובדן אותם צהלולים 

לפעמים יש אחת : "התוצאה(. פוליטיזציה-לבנטיניזציה ואף דה-מהלך שהגדרנו גם כדה)ערביזציה 

אחרת " ;(?דור הסבים)" וזה לא מספיק, אבל כוחה נחלש, שיודעת לתת קולולו ראוי כמו שצריך

הצהלולים כקול שירה (. ?הצעיר יותר הדור" )או שמנסות ולא כל כך מצליחות, מתביישת לעזור

אפילו ההד . (1.1בפרק  כפי שהבהירה נויס) "לחוש ביחד"בסיסי שאמור לשרת את התחושה של 

-חוויה נשית, פוליטיזציה תרבותית-ערביזציה ורה-המזויף של הסינתיסיזר מהווה סוג של רה

ישה שירה אוחיון פוסט על אותה מסורת של שירה נשית בארצות האסלאם הקד. תרבותית מכוננת

שבמרכזו תרגום , (08.0.02, "ערבית מפוארת של שירה נשית-היסטוריה יהודית: כי קולך ערב)"

"( קולותיהן הנשגבים של הנשים -ערבי -הזמר היהודי)"מאמר של החוקר המרוקאי מחמד אמסקין 

 .למוזיקה הערביתעל כוכבות זמר בארצות ערב והמגרב ותרומתן הייחודית ופורצת הדרך לתרבות ו

לכבוד יום  יםהשנתי יםאירועבייחוד ב, הקפהרוח פמיניסטית נושבת בפוסטים רבים ובצלילי 

, שהופק פעמיים פרויקט מוזיקלי ייחודיבתאריך זה הושק . ץבמר שמיניהאישה הבינלאומי שחל ב

, וםבת המק כל המשמעויות של המושג עםמיקס מדובר ב .במופעים פומביים, 1100-ו 1109-ב

חלקן . ממקום אחר, צלילים ושפות מזמנים אחרים, זיכרונות, נשים נושאות מסורת: "שהוגדר כך

מתחדשות המקום בו הן , אך לכולן מכנה משותף והוא כאן ועכשיו. חלקן מעולם לא, ביקרו בו

זיכרון מזמנים הקול שהוא , ומחדשות ביצירה עכשווית שתובעת מחדש את הקול במרחב הזה

אותו אפשר לכנות ) נעדר אקזוטיות נשית ומקומית כאחתהפרויקט ". דמה ושפה אחרתא, אחרים

בין מרכז  ניכורללא , (מוזיקת עולם שבתוכנואו , מוזיקת עולם של אחרות בידי אחרות

, Galeano176)הצפון העשיר לדרום העני בין מזרח למערב או בין , עולם שלישי/שוליים/פריפריהל

בכורה לישראל  -הציב ישראליות נשית מאתגרת קנון ומיינסטרים קפה ה, גם בסוגיה זו (.0420

יש פגם יסודי , כמו בתת הפרק הקודם, ברם. תגלובלילבנטינית מחוברת לתרבות , פריפריאלית

 -לסוף המשפט " צלילים ושפות מזמנים אחרים, זיכרונות, מסורת"הנושאת , בחיבור בין בת המקום

דוברת ערבית פלסטינית משאיר גרסה מטוהרת של  177ת המקוםהיעדר הילידה ב". ממקום אחר"

 .ערביות בלי ערבים. אחרות ופריפריה תרבותית ולשונית

במסגרת , 11.0.09)א "אוסף שהושק בערב הופעות מיוחד בסינמטק ת, 1בת המקום להלן משתתפות 

נוע בן , רין קדרינס, אילנה אליה, יעל הורביץ, נטע אלקיים, נטלי פרץ, 178אסתר רדא(: ליבי במזרח

מאירה , היווט מקונן ומאיה דוניץ, ויקטוריה חנה, מורין נהדר, זיווה עטר, ליאורה יצחק, שושן

, סגנונות מגוונים וקולות בעברית. מעיין סימונה ואקוט, רננה הנדלר נאמן, משיד'האחיות ג, אשר

שהושק במסיבה  ,2קום בת המאוסף . אמהרית ואנגלית, הודית, צרפתית, ספרדית, כורדית, ערבית

, אדווה עומר, כלל את האמניות נסרין קדרי, (01.2.00)לאיוונט אבן גבירול בתל אביב  במתחם

ליאת , האחיות לוז, כוכבה לוי, אילנה אליה, יסמין לוי, מור קרבסי, ר'דולי בנד ונדיה קוצ, קמילה

שוב מגוון . לדן ונטע אלקייםמירב א, רקפת אמסלם, מורין נהדר, לירון מיוחס, סופי צדקה, יצחקי

כולל שילוב של שירה קלאסית אירופית עם פיוט מרוקאי , (בחלקו הגדול בשפה העברית)של סגנונות 

שיר אזרי , (נטע אלקיים)תיכונית אשקלון -ביצוע בליווי של התזמורת האנדלוסית הים, (מירב אלדן)

                                                      
176
עורקיה "שתורגם לעברית כ, דוארדו גליאנוסופר האורוגוואי אשל ההמכונן  מוטו בספרודרום היה ל-הציר צפון 

 (.0441, הוצאת מפרש" )הפתוחים של אמריקה הלטינית
177
 .פרט לנסרין קדרי 
178
 (.1109)של רדא היה לשיר הראשון באמהרית שנכנס לפלייליסט של גלגלץ " ננו ניי"השיר  
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( יסמין וכוכבה לוי)שירים בלדינו  ,(מור קרבסי)נציגה של פלמנקו , (קמילה)בגרסה פמיניסטית 

 (.ר'נדיה קוצ)במבטא רוסי כבד " תדרוך לזונה"ואפילו 

, ככה נראית מזרחית| נדה 'אג)"שואלת מיכל בן גיגי , אז כיצד אמורה להיראות אישה מזרחית

להלן הסטריאוטיפ שבן ". צברית"מבלי להזכיר את המושג המיתולוגי , (2.4.09, "תתחילו להתרגל

שוקדת על , נלעגת"לפיו המזרחית היא בעיקר , (אנמוחמד לעיל'ראו ז)מייחסת למבט ההגמוני גיגי 

מטפלת בילדים יומם וליל ולא מכירה , סירי הבישולים במטבח ומתבלת עברית במבטא מגרבי חם

היא . כלום חוץ מחומות הגטו המזרחי הקרוב של משפחתה והרחוק של המדינה שכלאה אותה בו

בן גיגי , לעומת דימוי פולקלוריסטי מוכר זה". תפלה; לא מעניינת, א אינטלקטואליתל, לא משכילה

השומטים את הקרקע מתחת , מעמידה את נינט טייב כמי שמציגה צדדים מורכבים באישיותה

לדעת . תרבותית שהאליטה נאחזת בה באופן נואש כתנאי להיותה כזאת-לאותה היררכיה עדתית

שהאליטה ניכסה " מזרחיים-אנטי"לצד סממנים " מזרחיים"נים נינט מפגינה סממ, הכותבת

יש כאן חזרה : ובכך פוגעת בנקודת התורפה של אותו מבט הגמוני, לעצמה כבלעדיים לה

בלי להתעלם מאסימטריות פוליטית , להיברידיות ולאופציה השלישית שהזכרנו לאורך המחקר

בן גיגי מעלה , המדומיינת שבקנון" הנלעגת"לעומת המזרחית . ויחסי כוח סימבוליים שטרם נעלמו

אולי . מאזינה לשרית חדד כשהיא כותבת עבודה על היידגר: "נגד לכיצד נראית מזרחית-אופציית

ואולי היא . היא מי שיודעת לדקלם את כל השירים של זוהר ארגוב וקוראת אלבר קאמי ובולגקוב

, כשם שעשו אמה וסבתה, בחיר ליבה מי שבסך הכול מבקשת לחגוג בטקס מסורתי את איחודה עם

 ".מבלי לקבל על כך קיתונות של רעל

אדמה , זיכרון מזמנים אחרים. הוצג גם ברוסית וביידיש, בזעיר אנפין אמנם, מדד נשי אלטרנטיבי

נשים במוזיקה : מקסימום שתיים! מלכה יש רק אחת)"הציגה יוליה כסליו , ושפה אחרת

( יאנקה)על חייהן ויצירותיהן של יאנה , (18.00.02, "מועצותהאלטרנטיבית עם התפרקות ברית ה

כשני הפכים של דמויות נשיות מרכזיות של ( 0411-נולדה ב)אנה אגוזרובה 'וז( 0440-0411)דיגיליבה 

| מוזיקה ")דרך פוסט של עמוס נוי  הקפהובלט ב, הקול הנשי בשירים ביידיש. צעירות הפרסטרויקה

 (. 21.2.00, "את השפה פסטיבל היידיש ממקם מחדש

 חקר מקרה -( ?הבת של מי את) ?בינת מן אינתי  1.4

הבת "בעקבות שירה פרסמה  אותו עדי קיסרפוסט של  -אסיים פרק זה בחקר מקרה של בת המקום 

בניתוח שיח אנו נדרשים לשלול את קיומם של כללים רטוריים . 179(1.9.1102" )?של מי את

אמנם המושג . טקסט/בותי של השיחהחברתי ותר, ההיסטורי ולהתמקד בהקשר, אוניברסאליים

אין : אבל כהתכוונות ופועל יוצא מהניגודים בין מסמן ומסומן, שוב חוזר למרכז הזירה פוליטי

 -כפרקטיקות חברתיות  ,אלא התמקדות בדיבור ובטקסט עצמו, מדובר בשינוי חברתי של המציאות

באמצעות  המנסה, של אדם אלא ביטויים לא מלוטשים ,לוגיקה אריסטוטליתשל  לא תוצרים נקיים

 .לקדם את דמותו ומעמדו בסיטואציה מוגדרת, דבריו הסותרים

מחייבת אותנו לזכור את הערותיו של אלסנדרו פורטלי  בפוסט זה ית של עדי קיסרהאפיזודעדותה 

(Portelli, 1981) , לפיו תיאור האירועים באמצעות דיבור(oral history )מאפשר לנו , דות כתובהאו ע

                                                      
התארחה שם קבוצת ערס פואטיקה . 12.9.02-ב ביבבית העיר בתל אב הקפההוקרא בערב מטעם " הבת של מי את" 179

 .וורד-באירוע של שירה שחורה וספוקן
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לא את האירועים עצמם אלא את הרישומים שהללו השאירו אצל המספרים  לחוות מקרוב

, מדובר בהבניה מחדש של רגשות. והפרשנות שקיבלו משמעות מחודשת לאורך הזמן, והזוכרים

ולא שחזור האירועים , (כמו הכתובה)שהם הם נושאי ההיסטוריה המדוברת , עמדות ופרספציות

לא רק על סמך ניסיון חוויות , ניזונים ומתפתחים, הסיפור והזיכרון הם גורמים שחיים. אשר הםב

כל זה  .שבו היה ועודנובתוך הקונטקסט החברתי  ובר המספראלא גם לאור החוויות שע, העבר

 שאת כיוונו, מסלול התפתחותתוך אותן ב לקרואויש , מבהיר עד כמה מסקנותיי תלויות זמן ומקום

בהקדמה מספרת המחברת על הרקע החווייתי של . מקום אחריםבידי אפשר רק לבחון בזמן והעת

 .כתיבת אותו שיר

ידעתי שכשאני . היה ההבדל בין האנשים של העיר לאלו של המושב, עוד דבר שגיליתי בתור ילדה"...

יתגשם ומישהו  מסתובבת ברחובות של השכונה שלי אף אחד לא טורח להביט בי ויש מצב שהסיוט של אמא

. הרבה זוגות עיניים זרות בחנו אותי, לעומת זאת כשהסתובבתי במושב. באמת לא ישים לב אלי וידרוס אותי

, ואחרי המבטים. עיניים שכל הזמן הזכירו לי שאני לא חלק מהרקמה ההומוגנית של המושב התימני הזה

 ...."הגיעה בדרך כלל השאלה

למרות "(. הרבה זוגות עיניים זרות)"מנוכר  כמקוםים שלה בני הדודשל מושב הקיסר מציגה את 

, מקום בו היא הרגישה חריגה -" תימני הזהההמושב "היא משתמשת בביטוי , מוצאה התימני

מישהו באמת לא "בה , תחושה זו באה לידי ביטוי גם בניגוד בין השכונה שלה. לא שייכת, מאוימת

אני , כעולמות בקונפליקט" הכפר"ו" העיר"תו ניגוד בין באו. "לדרוס אותי"ועלולים " ישים לב אלי

 .180בתורו נושא בתוכו ניגוד קיומי וזהותי מטריד" עולם"כשכל , מוטיב של הטקסט-מוצא את הלייט

ובאופן טבעי תמיד נתפסתי להן , אני הייתי הילדה שהן לא מכירות במושב שבו כולם מכירים את כולם"

היה במבט הזה שלהן חשדנות מהולה . חודרות, חסרות בושה, ם סקרניותהן היו תולות בי עיניי. באישון

אחרי כמה שניות של סקירה ואיסוף נתונים  .הן ידעו שאני זרה אבל גם חולקת גנים דומים לשלהן, בקרבה

 ".?הבת של מי את .במבטא תימני, הן היו שואלות את השאלה שלמדתי להכיר כל כך טוב, שנדמו לי כמו נצח

"( מכיר/שלא מכיר"ויש מי " לא מכיר/שמכיר"יש מי )יסוציאציה לשונית משפחתית יש פה ד

לעולם )קונטקסט מורכב שהפך לבסיס הבניית זהותה  -( ילדות לעומת עכשיו)מקומית ואף בזמן 

עם תחושה , "עיניים סקרניות"ידי -הילדה מרגישה נרדפת ומפוחדת על(. לדעתי, ממוקפת/היברידית

עבור : הבת של מי את מהדהד(. ירושלים)ר יעב" הנורמליים"פל שקשור לחייה א שיש במושב סוד

 . ישראלית שלה בסכנה-הזהות הכלל. שיח של פחד. לא יכול להיות משהו מפחיד יותר, ילדה

הזרות . כל כך הרבה פעמים שאלו אותי את השאלה הזו בביקורים במושב ואני אף פעם לא הצלחתי לענות"

עמדתי מולן בזמן שהן חיכו . כל אלו הרתיעו אותי - ל כך ישירה שלהןוהפנייה הכ ,המבטא שלהן, שלהן

הם היו מצילים אותי ושוברים את , במקרים שבני דודים שלי היו בסביבה. השפלתי מבט ושתקתי, לתשובה

לא הן היו חוזרות על שמה של אמא שלי ואני  '…סיונה, אה' .הם היו פולטים. 'זו הבת של ציונה' השתיקה

 ."הבנתי למה הן אומרות את השם שלה ככה

, מתערער( ראה קליין וגרינסון לעיל)הקשר בין שפה לאם ? האם שמה של אימא ציונה או סיונה

האם היא מה . הילדה חשה שמאחורי המבטא יש עולם שלם הנוגע ברבדים העמוקים ביותר שלה

, די השפה והזהות כרוכים בכךמימ? בלי להיות מודעת לכך, או רק מתחזה, שהיא חושבת שהיא

יש לשער שהמילה . והילדה עומדת לבד מול זקנות המושב היודעות סוד שהיא עדיין אינה שותפה לו

                                                      
180
בקופסאות , פנינה מוצפי האלר: ראו, בהקשר של מזרחיות, "אני"על הניגודים בין הזהויות השונות הקיימות ב 

יות חשה במבט המתבונן ובהיותה חוקרת נשים מזרח, מוצפי האלר גדלה בפריפריה הישראלית כמזרחית. (1101) הבטון
 .בה כמי שמנותקת מן המזרחיות וכנושאת זהות אחרת בשל השכלתה
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היא תלמד , "ילידית"עברית " )צ"מהי משמעות ההבדל בין . תהדהד שוב ושוב בראשה שלה" סיונה"

 ". שם"מ" ס"לבין ה( בעתיד

קבוצת . היו המקרים המפחידים ביותר עבורי בתור ילדה, מה נשיםהמקרים שבהם נתפסתי לבד והן היו כ"

ואז אחת מהן הייתה . ממלמלות משהו מתחת לשפם ולא מורידות ממני את העיניים, נשים זקנות בולשות אחרי

 ".?'בינת מן אינתי' - או מנגנת בתימנית', ?הבת של מי את' שואלת

או רק בדיעבד היא למדה את , מן אינתיהאם הילדה הבינה את בינת . השפה הסודית נחשפת

זה מפנה אותנו למשמעות השפה ? מה לה ולשפה הלא מובנת? תרביבעמשמעות המשפט 

 (.ראה גרינברג וגרינברג לעיל)של סיונה באמת זרה לילדה ' והאם הס, פנימית של הילדות/הסודית

, אני יודעת שאני קשורה אליהן ?י אתהבת של מ - כשהן שאלו אותי, היום אני יודעת את מה שהן ידעו אז"...

מילים כמו מטען תרבותי או מורשת . ואני לא יכולה להתחיל להסביר במילים מה זה אומר, קשורה בהן

 ".אז כתבתי על אחד מהם שיר, משותפת מרגישות לי במקרה הזה כמו דפים ריקים

גורם מובנה ומבנה באה לידי בו השפה כ, אידיאולוגי/אנד פוליטי-הפי סוג של ,לעת עתה, לסיפור יש

קשורה , אני קשורה אליהן)"והמקום החדש בו נמצאת הכותבת "( היום)"ביטוי בקונטקסט של זמן 

המטען "ולצורך להעניק תוכן מחודש לגילוי , מפנים מקום להשלמה, הפחד והאיום של אז"(. בהן

יותר צליל )שרק מצפים לטקסט חדש " דפים ריקים": "התרבותי או המורשת המשותפת

 .(צווי החברה/לעומת אובייקטיביות סובייקטיביות, שיר ולא פרוזה -פרימורדיאלי 

ואין זה מקרה שמתרבים , (1110, שנהביונה ו)יש קשר הדוק בין פריצת שיח זה לבין ההיבט המגדרי 

סק ראה די) מוזיקההן ב ,הבאים לידי ביטוי, (כעדי קיסר) ישראל ממוצא מזרחי ותהקולות של יליד

. בכל שדות האמנות -ובכלל , הן בכתיבה, (02.0.1102 הקפה ,181פורוז-אחרון של ריטה יהאן

יש מקום הולך , להיבדלות וחוזר חלילה הנעה בקיצוניות בין השתלבות, בפוליטיקה של זהויות

 .הלועזי/המקור/וביטויו בשפת האם, (לא בהכרח פמיניסטי באופן מפורש)ומתעצם לקול הנשי 

ובו תורגמו , A Sea of Voices (1118)אנתולוגיה לשירה את האפשר לציין  ,סף לבת המקוםכביטוי נו

שיריהן ( צרפתית ועוד, גרמנית, ערבית, יידיש, אנגלית, צרפתית, ממגוון שפות כספרדית)לאנגלית 

יליאנית 'יהודיה צ)ורי אגוסין 'מרג, עורכת הספר. תומשוררות יהודיות ופלסטיניות ישראלישל 

-שנאלצה לגלות ממולדתה עקב ההפיכה נגד הנשיא הנבחר סלבדור איינדה ב, ב"חית ארהאזר

, שירה ונוף, אוסף השירים דן ומעבד סוגיות מרכזיות כשפה וזהות"ש, מציינת במבוא( 00.4.0422

  (.XV' עמ" )שיח בין ישראל ושאר העולם-בצומת של הדו]...[ ' יעצמ'היסטוריה ו

, הוליד( בקונטקסט היסטורי אותו אפשר לכנות כסוף עידן הקולוניאלי) חלוצי-כפי שהשיח הציוני

מגמת השיח , (11.1.0498, "דבר"עיתון " )קרבנויחדלו השמות הלועזיים ב"את סיסמת , בין היתר

בו מתחוללים , תרבותי-קולוניאלי ורב-בעידן פוסט תמתפתח מחקר הנוכחישבאה לידי ביטוי ב

המושג משמעות , עקב כך. ומגדר תרבות, מעמד, אתניות, כגזעשינויים משמעותיים בסוגיות 

ים של "והשאלה לאן יפליגו , מצא בפני צומת היסטוריתנ פנים-רבת ישראליות כזהות תרבותית

 .פתוחה - "קולות
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על ריטה קלינשטיין  -אחרי החתונה , בלבד" ריטה"תחילה כולם שמעו על . ילידת טהרן שהגיעה בגיל שמונה לישראל 
מה היה קורה לו התחילה את אפשר לתאר ! ורק עכשיו היא מופיעה עם שם משפחתה המקורי, "(משלנו"זה נשמע אז כ)

 ".פורוז-יהאן"ה האמנותית כריטה הקרייר
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 ואתגר הסולידריות הפריפריאלית קפהה. 0

 עוצמת השוליים 4.1 

על פניה " עוצמת השוליים"מתן קול ל - הקפהתרבותית של -בפרק הנוכחי אתמקד בעשייה הרב

והאסטרטגיה הבדלנית של באי  0.0דור . א: הלשוניים והחברתיים הנבדלים, התרבותיים, האתניים

; קפהמוזיקה ותרבות אתיופית ב .ג; רהביליטציה לתרבות היידיש .ב; מ לשעבר"מברה 41-שנות ה

 .במבחן הסולידריות בין יהודים לערבים הקפה .ד

בשדה המחקר סקרנו את התהליכים שגרמו לשקיעה ההדרגתית של כור ההיתוך בפרק שעסק 

מבנה (. 1112, רגב ;1112, שנהב ;0488, טורי)שהופעל בכל תחומי החיים  "היהודי החדש"הבניית ב

של  חשף את פניה השסועות, 21-בסוף שנות ה לעיני כול שהחל מתפרק כפוימלאכותי ו, יטמונולי

סטוארט הול הבריטי  .למיניהן הדרגתית של הפריפריותההעצמה ה חדבמיו, החברה הישראלית

תיאר כך את תנופת מאבק הייצוג של הפריפריות בממלכה המאוחדת לאחר מלחמת , ילידי-הלא

  :(11-בייחוד לאחר שנות ה)כתוצאה מכך " אנגליּות"העולם השנייה והתמורות ב

"The most profound cultural revolution has come about as a consequence of the 

margins coming into representation - in art, in painting, in film, in music, in literature, in 

the modern arts everywhere, in politics, and in social life generally. Our lives have been 

transformed by the struggle of the margins to come in representation [...] marginality 

has become a powerful space" (Hall, 1996:34). 

גם מאפיין את  -וביטויים תרבותיים ופוליטיים נוספים  נביאים, הקפהבאמצעות  -המחקר הנוכחי 

מזה מוקה המחולל מהפכה תרבותית ע ,פנים-רב מרחב עוצמתיהישראליים כ( marginality)השוליים 

 ,(1111)אלכסנדרה נוקה פי -על, פריפריה שתחושת הזהות העיקרית שלה. שני עשורים לפחות

ראו )אקטיבית  הזדהותל בפועלשהפכה  זהות .שלה ((Mediterraneanismתיכוניות -יםמאופיינת ב

התרבות בישראל  שלזרם המרכזי מקום הולך וגובר ב תתופסה, (פולנקו לעיל-באומן ודיאס

 the israeliמכנה נוקה ש כחלק ממה ,זאת". להיות ישראלי"את המשמעות של   מגדירההכיה היררכ

locus - ב ביותרההיסטוריה והתרבות במובן הרח, הפוליטיקה, מקוםה. 

ן של קבוצות נוכחותבאמצעות  ,קפההועצמה ב תוהגמוני-אנטיתיכונית -ים תרבותיות-רבאותה 

של השפה הרוסית  נוכחותה יוצאת הדופן, כך. משחירות-תדווקא לבנטיניו-לאו, שוליים נוספות

כהמשך  -לבלוגוספרה של האתר ( ראו להלן) 0.0קבוצת דור  ידי צירוף-מובלטת על, קפהב ותרבותה

בפרק זה  .בין מזרח ומערב ובין דת וחילון, לניסיון להבנות אופציה שלישית נזילה בין שחור ולבן

 בפסיפס ההטרוגניּות האתנו־לשונית־דתיתבוצות שוליים נתייחס לנציגות נוספות של אותן ק

ניצולי שואה , המייצגת את החרדים האשכנזים - קפהמקומה של שפת היידיש ב:  המתהווה

וחלק מהדור ( וצאצאיהם מאמריקה הלטינית וצפון אמריקה)קשישים ממזרח ומרכז אירופה 

תוך מתן פתחון פה  -לרתום  הקפה נסקור בנוסף את הניסיון של. מ לשעבר"המבוגר של באי ברה

למרות שאין פוסטים : השחור שבפסיפס היהודי הישראלי" אחר"ל -לקולה של הקהילה האתיופית 

לצד מתן ביטוי , זאת. מורגש מאמץ להפוך את האמהרית לנוכחת ברוב אירועי האתר, רבים בעניין

אמריקאית -בתרבות האפרואנרים המוזיקליים של יבשת אפריקה וגלגוליה השונים 'לרבים מהז

, במדיומים נוספים הקפהעקב מרכזיות אנשי (. ראו האטלנטי השחור של פול גילרוי לעיל)העשירה 
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נייחס לתופעה , עם פרופיל מזרחי פריפריאלי מובהק ומוצהר, נביאיםבמיוחד בסדרה האינטרנטית 

עילות אינטנסיבית שהינה חלק מסביבה אינטראקטיבית פומבית מתפתחת של פ -מקום בפרק זה 

נסיים את הפרק עם (. 1110-נוסד ב) youtubeאו ( 1112-נוסד ב) myspaceבאתרי שיתוף קבצים כגון 

כמלכד המרחב העוצמתי הישראלי את מי שמייצג באופן מובהק את  הקפהבחינת ייצוגיות 

 .ישראלי-הציבור הפלסטיני -הפריפריה 

 מ לשעבר"מברה :9-האסטרטגיה של באי שנות הו 1.5דור   0.6

הפוסט פרי . יוליה כסלו והמפיקה האמניתביניהם , הקפהצורפה לכותבי  0.0קבוצת דור , כאמור

היה לפוסט עם מספר הכניסות הגדול ביותר , (19.02.02" )אמרו נובי גוד, אל תאמרו סילבסטר" עטה

אשר הצליח ( "הבעצם ליל)כסלו תיארה יום  (.פי מקורות האתר-על, אלפים)אתר היסטוריה של הב

כמו גם מהמטענים החתרניים , איכשהו לחמוק מכל המטענים האידיאולוגיים שנכפו על ידי המשטר

הדתות , יחד עם כל העדות, כאילו אין מחר]...[ ערב אחד שבו היה אפשר פשוט לחגוג . של מתנגדיו

נים בקלות אנחנו לא מתמיי: "0.0183וכך מציגים את עצמם חברי דור . 182"ושכבות האוכלוסייה

לקטגוריות המקובלות והמקובעות של השיח הישראלי אלא נעים ביניהן ומציעים קטגוריות 

, שבה דת ולאום קשורים אך אינם היינו הך, מכילה וגמישה, יש לנו תפיסת יהדות משלנו. חדשות

 . "ותפיסה עשירה של חילוניות שאינה מסתכמת רק באי קיום מצוות

מבורכת "של הומי באבא אודות המרחב השלישי כקטגוריה בניסוח זה מהדהדת הגדרתו 

אבל גם אינה , העל השליט-שאינה מצייתת לנרטיב" תרגום והתדיינות"זירה של , "ומבלבלת

 0.0תעודת הזהות של דור , בנוסף(. 0449, באבא)זה  מעמידה את עצמה בהכרח כקוטב מנוגד לנרטיב

מגדריות או , ית ככלי לגיבוש קטגוריות אתניותמתכתבת עם הפוליטיקה של זהויות הקונטקסטואל

אל מול האתגרים ( 1.0ראו שנהב בפרק )המספקות משמעות לחבריה , ישנות-חברתיות חדשות

חלק מהדור הצעיר של באי הרפובליקות הסובייטיות לשעבר . והעימותים במרחב התרבותי המקומי

תרבותית -כחלק מתנועה רב, Freedom to be-ניסח כ( 0441)י 'תובעים את מה שמלוצ, 41-של שנות ה

  .הבוחנת את גבולות הזהות הלאומית הקנונית

מ לשעבר "ההתגבשות הקהילתית של יוצאי ברה, (0444)פי מחקר של אלעזר לשם ומשה ליסק -על

הגדיר ( J.W. Berry, 1997)ון ברי 'נוצרה לפי הדגם שהפסיכולוג של תרבויות ג 41184-משנות ה

ברי הסביר שקהילת מהגרים עשויה לנקוט באחת (. Separation)ת בדלנית כאסטרטגיה קהילתי

על מנת לשמור על תרבות המוצא וכדי לשלוט במידת המגע והשיתוף עם , מתוך ארבע אסטרטגיות

מ "יוצאי ברה, לדעת לשם וליסק. שוליותאו  שילוב, התבדלות, טמיעה: תרבות החברה הקולטת

דהיינו שימור תרבות המוצא תוך מגע מבוקר ומתוחם , התבדלותנקטו ברובם ב 41-משנות ה לשעבר

                                                      
182
-זה היה חג משפחתי פרטי שלא נכפה על. Novy Godעץ אשוח היה בברית המועצות סמל לכניסתה של שנה חדשה " 

ותקים בבואם לכאן היו רובם המכריע של העולים מנ. כתם צבע בחיים אפורים, ידי המפלגה-לא הוכתב על, ידי השלטון
במדינה הקומוניסטית הם לא הכירו כלל את . וביקשו לשחזר משהו משמסורת שהביאו עימם, מזיקה לחכים היהודיים

העץ . היה זר להם לגמרי -האפיפיור שעל שמו מכונה ליל המערב לשנה האזרחית החדשה  -וסילבסטר , חג המולד
מוך ספרם של לילי גלילי ורומן ברונפמן " )חייהםהמקושט היה אביזר אשר נועד להרבות שמחה ויופי שכה חסרו ב

 (.1102, הוצאת מטר, " העלייה הסובייטית לישראל: המיליון ששינה את המזרח התיכון"
183
 https://www.facebook.com/dor1vahetsi: בדף הפייסבוק שלהם 
184
לפי האומדנים של . ומעלה 08 בני 212,111, מ לשעבר"נפש מברה 408,211הגיעו  1110-0484בין , ס"פ נתוני הלמ"ע 

 .מכלל האוכלוסייה 00%, היום מדובר במעל למיליון נפש, אותו מחקר
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ששילבו אסטרטגיות , 21185-מ בשנות ה"בניגוד לזרם העולים מברה, זאת. עם חברת הרוב ותרבותה

לשם וליסק מבליטים את השוני בין אותו מהלך של שילוב וטמיעה לבין . של שילוב וטמיעה

ואף בהשוואה להתארגנותם , בייטית עצמהההתארגנות הקהילתית של היהודים בחברה הסו

ל לסווג "אל מול הניסיונות הנ(. 0444:21)ב ואוסטרליה "בארצות הגירה מועדפות כארה

להשתדל להיחלץ מהבחנות  186(1102:02)ממליצה החוקרת יוליה לרנר , אסטרטגיות סותרות

קצוות שבין המארגנות בדרך כלל את הדיון על המהגרים הרוסים בישראל לפי ה, בינאריות

בין אחידות להטרוגניות או בין המטען התרבותי הסובייטי המיובא לבין , גטואיזציה לאינטגרציה

 .המטען התרבותי הישראלי

. (1111) "אתם ואנחנו"אילנה גומל בספרה  ניסיון נוסף להיחלצות מהבחנות דיכוטומיות מורגש אצל

אודות מהות התרבות של באי " ייםהתרגומים השגו"גומל נוטלת על עצמה את מלאכת חשיפת 

, בעיניה(. שם קוד לאשכנזים עבורה" )צברים"בקרב ה( 21-גם מאלו שבאו בשנות ה)מ לשעבר "ברה

להציל אותה מהאיום , העלייה ההמונית בעשור שעבר הייתה אמורה לשנות את פניה של ישראל"

מעמדה כקהילה ל כנה את להחזיר ע, המתרבה במהירותהדמוגרפי הגובר של האוכלוסייה הערבית 

היא הייתה אמורה . מערבית תרבותית של אשכנזים בלונדינים וכחולי עיניים במזרח התיכון

מתוך " )דמוקרטיה לחזית סדר היום הפוליטי-את המדינאות ואת הסוציאל, להחזיר את השפיות

 -ל הפרק הנוכחי גומל נכנסת באופן ישיר לסוגיות מרכזיות ש, מעבר לסרקאזם הסגנוני(. שם, 0פרק 

הרוסים וההשחרה הלבנטינית הגוברת של החברה הישראלית על ההיררכיות בתוכה והיחסים בין 

תרבותי -חברתי-ההבדלים בנסיבות הגירתם והשינויים ברקע הכלכלי. יהודים לערבים במרחב

 המפתח העיקרי לטלטלה שעבר כור ההיתוך ולדעיכה מהווים את, 41-ו 21-בישראל בין שנות ה

בעקבות הצטרפות כמיליון נפש לאוכלוסיה הישראלית בפרק זמן  ,המתמשכת במיתוס הישראלי

שהראו , (0448) 187ויזלרימונה צמח ומינה מהלך זה קיבל אישוש מקביעתן של החוקרות . קצר ביותר

 (בעיקר בשנים הראשונות לאחר הגעת גל המהגרים ארצה) אותו תהליך של הסתגרות בדלניתכיצד 

ית והקונצנזוס התרבות ההגמונ ה שלעל רקע קיומו בפועל של חלל שהותירה התפוררותהתאפשר 

לגבי עניין ההגמוניה פחות , קביעה מרחיקת לכת לגבי היעדר קונצנזוס - 21-הלאומי בשנות ה

עוד התאפיינו  21-אם שנות ה: מקורה של ההסתגרות הבדלנית גם בדרכי קליטה שונות .התרבותית

, תעסוקה, דיור, שפה)עם פיקוח ושליטה על המשך דרכם של הבאים , קליטה בקיומם של מרכזי

יש הסרה לעיתים  - גלובליליברליזם ה-בעיצומו של עידן הניאו - 41-בשנות ה, (הדרכה, חינוך

של אחריות המנגנונים הממשלתיים לרווחת האזרח והיעדר חסות על , לעיתית הדרגתית, דרסטית

מדגישים שבתהליך הקליטה הישירה מאבד הממסד הקולט את המגע ( 0444)לשם וליסק . המהגרים

ידי כך גם את יכולתו לבצע תוכניות התערבות אינטנסיביות -ועל, הישיר עם אוכלוסיית העולים

 .חינוכי כפי שהתבצעו במערכת מרכזי הקליטה-במישור התרבותי

שהפולקלור ) 21-המ בשנות "בהשוואה לקליטתם התעסוקתית המוצלחת יחסית של באי ברה 

 ,Ofer)כולל בעלי מקצועות האקדמיים והמדעיים , (וולוו, וילה - V-העממי סימן אז בהלצה מרה ב

Vinokur, Bar Haim, 1989 ;בולט השוני בקליטתם התעסוקתית של עולי , (0440, פלוג וקסיר, עופר

                                                      
185
 .נפש 011,111-כ 
186
 .מכון ון ליר והקבוץ המאוחד: ירושלים. רות פלדחי ויוליה לרנר: עורכות(.  1102" )הרוסים בישראל" ראו 
187
דחף מכון : תל אביב(. 842סקר ) 1קר מעקב מספר מח". בישראל( 0441-0441)הסתגלות עולי חבר העמים "ראו  

 (.0448)למחקר 
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ה האישית רמת ההכנס; רמת האבטלה הגבוהה היורדת לאורך זמן בקצב איטי: 41-שנות ה

שיעור תעסוקה הגבוה בתחומים תעסוקתיים שאינם קרובים לתחום ; והמשפחתית הנמוכה

טען שזו לשון מכובסת להשתלבות בתפקידים בלתי ( 0448)משה סיקרון . התעסוקתי בטרם עלייה

המסקנה של לשם . ובמיוחד לגבי בעלי מקצועות אקדמיים ומדעיים, מקצועיים בסולם התעסוקתי

האבטלה והירידה בסטטוס התעסוקתי והחברתי מחריפים את מצבי הלחץ הכרוכים  -( 0444)וליסק 

 .שפתה ותרבותה, בהגירה ואף מגבירים את הנוסטלגיה לארץ המוצא

ברגע שאתה : "שואל שלום בוגוסלובסקי, 188בעיתונות המקומית 0.0בכתבה אודות חברי דור 

והופך למין , בעצם מפסיק להיות קיים אתה גם', עולה'מתאקלם ומתערה בארץ ומפסיק להיות 

כי אני לא מכיר את אריק איינשטיין וסבא שלי  אני לא אשכנזיהרי ? מה זה בעצם. ישראלי גנרי כזה

את דרכי גיבושו ושימורו של הונם ". ?אז מה אני כן. ח ולא ייבש ביצות בנהלל"לא היה בפלמ

מ לשעבר או נולדו להורים שהיגרו בין "הסימבולי והתרבותי של רבים בין הצעירים שנולדו בברה

 - (אביב-מתגוררים בערי הפריפריה או בשולי הכרך המטרופוליטני של תל שרובם) 1101-ל 0441

 . הקפההשתדל לבטא 

מ לשעבר "דורשת לבחון את משקלם ופיזורם הפריפריאלי של המהגרים מברה סוגיית הטריטוריה

בהם הם מהווים , יישובים עירוניים 12-ולטת במיוחד בנוכחותם ב. ביחס לאוכלוסיה הוותיקה יותר

, אשקלון, אשדוד, אור עקיבא(: מקומות שנהוג לכנות אצלנו פריפריה, לרוב)מהתושבים  11%-מעל ל

, מגדל העמק, לוד, כרמיאל, ירושלים, חיפה, חולון, חדרה, דימונה, בת ים, שמש-בית, שבע-באר

קריית , קריית ים, קריית גת, כרכור-פרדס חנה, עפולה ,ערד, נתניה, נשר, נצרת עילית, מעלות

, לפחות חלקית, נתון זה מסביר(. 0448, משרד הקליטה והעלייה)שדרות ותל אביב , רמלה, מלאכי

התנערו ( שגדל או נולד במדינת ישראל, בעיקר בקרב הדור הצעיר)למה חלק מאותם רוסים 

 .נגד עליית כוחם של צאצאי הלבנט( גומל לעילכפי שמציינת " )נשק דמוגרפי"כהמיועד מתפקידם 

לפי פרמטרים ייחודיים ) 189גוברת בקרבם גרמה להסללה ליברלית-הרי המדיניות הכלכלית הניאו

ותעסוקה בשכר אבטלה , כולל אחוזי נשירה משמעותיים מהלימודים -( ל"לגלי המהגרים הנ

התחרפנה "ש, ה של ויקי אידזינסקילהלן עדות. ומשם לנוער שוליים על כל המשתמע מכך, מינימום

שלא נתן לה לעשות חמש יחידות במתמטיקה , ים-מההסללה הפריפריאלית של התיכון בבת

לצעירים הרוסים לא רק שאין "תוך קובלנה ש, (שם, אוט תל אביב-טיים" )ובהיסטוריה במקביל

רבים מהם גם . הסיכוי לקנות דירה או דירות שמחכות לעבור אליהם בירושה הוא קטן, דירה

שנה קם  21אחרי ]...[ עובדים כדי לעזור להורים לסגור את המשכנתה עבור הבית שבו הם גרים 

אנחנו חבורה של אנשים שבטוחים . הדור הצעיר של המהגרים ומוציא את כל הטראומות החוצה

ת סוגיית ההסללה על פניה המגוונו. "מה שמאפשר לנו לדבר על השוני, מאוד בישראליות שלהם

                                                      
188
 .עם עופר מתן, Time Out Tel Aviv, 01.00.09-בראיון של הקבוצה ב 
189
שיעור הזכאים לתעודות בגרות עמד על מעט למעלה ממחצית  1100-ב": 1101פי פרסום של מרכז אדוה מאוגוסט -על 

-אתי קונור, שלמה סבירסקי: מאת" )?אלה שלא השיגו תעודת בגרות, היכן המחצית השנייה. 01% -שכבת הגיל 
מכלל בתי הספר של שתי הרשתות  20%: היא כדלקמן 2116תמונת ההסללה נכונה לשנת  ,(בוזגלו-נוגה דגן, אטיאס

ירות בעי 92, ביישובים ערביים 20: ממוקמים ביישובים בעלי דירוג כלכלי נמוך -אורט ועמל  -המקצועיות הגדולות 
במידה וישנם בתי , ואילו ביישובים מבוססים. 0-0כלכליים -נוספים ביישובים מדורגים באשכולות חברתיים 20-פיתוח ו

שיעורי , להוציא מסלול ההנדסי, מסלולים המקצועיים".  דרומיות"ספר מקצועיים הם ממוקמים בדרך כלל בשכונות 
 .יונייםהזכאות לתעודות בגרות נמוכים בהשוואה למסלולים ע
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ברק כהן ונילי , עמוס-אצל כרמן אלמקייס, נביאיםבסדרה לצעירי הפריפריה מקבלת ביטוי בוטה 

 (.0ראו פרק )אהרון 

 באותן אזורי גבול פריפריאליים בשלהי המאה העשרים ותחילת המאה , ניתן לאפיין מפגש ייחודי זה

, בין היתר, פגש שמשתקףזהו מ. חזית משותפת נגד האחדה ושלילת תרבויות הגלותכסוג של , 10-ה

יוליה ו  190רקטוב'יבגני צ התקליטןכמו  דוברי רוסית שאוהבים וחיים את התרבות המזרחיתאצל 

שהפכה בארץ לרקדנית בטן ומארגנת ליינים של מסיבות מזרחיות בתל , ילידת האי קרים כסלו

מיון בין רוסים אני בהחלט חושבת שיש קשר בין השיח הרוסי החדש לשיח המזרחי ומזהה ד" .אביב

אבל ", (ראו לעיל)אוט תל אביב -אמרה כסלו בכתבה של טיים, "ומרוקאים באופי ובהשקפת העולם

למרות , צריך לזכור שעדיין מעל שתי הקהילות האלה יש את ההגמוניה האשכנזית שנותנת את הטון

סיכמה  ,מזרחי-אחד הקולות הבולטים של הקשר הרוסי, כסלו ."'שמספרית היא לא מהווה רוב

מ הנחיתה את המכה "ההגירה מברה: "191סוגיית ההגמוניה והאליטות בישראלבדרכה את 

הרי יש המון  -' רוסים'רוב ה]...[  האחרונה על יוקרת התרבות המזוהה עם האליטה האשכנזית

אבל לעלייה הרוסית הגדולה מגיע , כנראה יכעסו על מה שאומר -קבוצות בחברה דוברת רוסית 

הפכה לנישה אחת בין ' ארץ ישראל']...[ ' כור ההיתוך'התפוררות של אידיאולוגיית העל קרדיט ענק 

בהתייחסה לתרומתם של יוצאי חבר המדינות  ".כל הנישות האחרות שקיימות במקום הזה

המוני אדם שלא יודעים מי זאת : "מיסטיפיקציה לאותו מושג-עושה כסלו דה, למוזיקה הישראלית

המוזיקה 'הפכו את , ל"ונת התפוזים או על איזה תדר משדרים את גלי צהמתי זה סוף ע, ריטה

אל מול ". עוד נישה מני רבות החיות והקיימות במחוזותינו -למה שהיא באמת ' הישראלית

כסלו טוענת שדבריה מן הסתם לא יותר נועזים , יומרנית ומרחיקת לכת הטענתשיתכן ההסתייגות ש

מוזיקה ישראלית זה לא . לאזרחים מה היא המוזיקה שלהם יומרת הממסד הישראלי להכתיב"מ

דברים המתכתבים . 192"זאת בסך הכול מוזיקה שנעשתה בישראל, תואר כבוד או אישור להתקיים

 .הקפהעם פרויקט הבוז של 

מאשה ידי המראיינת -ה עלהודגש ,בזירת השוליים העוצמתיים דוברת רוסית הקפה מעורבות

ובמקביל שיתופי  193בפישקא כסלואופי הפעילות של : "(ראו לעיל) לומכס פרידה איוןרב אברבוך

הם היו קשורים לעובדה שהשיח . לא היו תלושים מהמציאות שמסביב, קפה גיברלטרהפעולה עם 

היה מקור השראה לדוברי ודוברות רוסית , שהחל לצבור תאוצה באותן שנים, המזרחי הביקורתי

מהפעילים הרוסים של חלק  י מזרחי את סוגיות הזהותשיח ביקורת היכן פגש אותו. "בישראל

בואם " ,לשם וליסק בדבריהם שלחלק מהתשובה ניתן למצוא ? פריפריהב (וגדלים)שגדלו הצעירים 

" במלוא חריפותו' הגירה'מציב את המושג , לארץ של כמיליון איש ואישה ללא מניע ציוני מודגש

ביטויים האמנותיים בתרבות מהץ חדשה לא נעדרו אמנם הגעגועים וכאבי המעבר לאר(. 0444:22)

אבל הם באו לידי ביטוי בין השורות ובניגוד לרוח , העברית המתגבשת מסוף המאה התשע עשרה

                                                      
190
 .של רום כחלילי על האליטות החדשותבסדרה  "המתמזרחים"מנגן מוזיקה מזרחית ומדבר על זה בפרק על ה 
191
 (.00.00.01" )'הארץ'"מוסף גלריה של , בראיון עם מאשה אברבוך 
192

 ברוח צעירי רקטוב'צישראלי בעריכת -מיקס רוסי( 02.9.00, "גם ברוסית -מוזיקה ישראלית | רדיו )"ראו  
רוק אלטרנטיבי עם התפרקות ברית : ליצני הפרסטרויקה": קפהלהם כסלו הקדישה סדרת פוסטים ב, הפרסטרויקה

 (.01.0.02" )המועצות
193
חיי קהילה ופעילות רב , פישקא מקדמת יזמות חברתית. ארגון קהילתי ועמותה רשומה, קהילת חברים פישקא זו 

העצים את חברי הקהילה וליצור שיח בגובה העיניים בין קהילת דוברי בכוונה ל", תרבותית בקרב צעירים דוברי רוסית

 ./http://fishka.org.il/he/about :ראו ."רוסית לבין החברה הישראלית
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למשל )ן של באי הלבנט שהיה חריף אצל הדור הראשו, הכאב והגעגוע למזרחמרחב . 194התקופה

מפי נציגי  קפהב וקיבל ביטוי מחודש, (ללעי פרלסון ראו, 01-של שנות ה ערבים-המוזיקאים היהודים

. ישראלים החדשים-אצל הרוסים הדהד בקול ברור -של מזרחים ( ואף רביעי)חלק מהדור השלישי 

לא כללו התכחשות לחברה ולתרבות  41-המניעים שאותרו לעליית שנות ה: "מבהירים לשם וליסק

היוצאים לא התכחשו לחברה [ ]...תרבותית חליפית , תוך חיפוש מסגרת חברתית, ארץ המוצא

גם אם , ולתרבות מוצאם והמשיכו לראות בה מרכיב חיובי משמעותי בזהותם ובדימויים העצמי

מפי חוקרים שאינם נחשבים " להגר ממולדתם"הצירוף . (0444, שם) "נאלצו להגר ממולדתם

"( ממולדתם"וגם יציאה , לישראל" הגירה"גם )טומן בחובו סתירה מושגית כפולה , ביקורתיים

ולא להגר " לעלות"שאמורים , הרואה בישראל מולדת לכלל היהודים, הנוגדת את האתוס הציוני

 .אותות הזמןמ .אליה

במרכזו אפשר למקם את ) 21-על מנת לקבל מושג על השוני בדרכי היצירה בין הגל הרוסי של שנות ה

, בשילובם בתרבות הישראלית 41-והגל של שנות ה( ארקדי דוכין כסמן בולט במוזיקה הישראלית

, "הסצנה הרוסית בישראל חיה ובועטת)"של אילה בלופולסקי  קפהכדאי לקרוא ולהאזין לפוסט ב

, ר'כמו עבודתה של נדיה קוצ, בלופולסקי מתאר שילובים משתנים של אמנים ולהקות(. 21.0.01

, ילותיהם הם פרוצותששלפה ממעמקי העולם התחתון הרוסי שירים בני למעלה מיובל ושכוכבי על

חלקו , הרפרטואר הקצבי, כפי שציין בלופולסקי". קרימינלים אחרים"עבריינים קטנים ושלל , גנבים

חלקו בלדות קורעות לב , חלקו קאברים וחלקו חומר מקורי, בשפת המקור וחלקו מתורגם לעברית

ליים שנפוצו על משתעשע עם הסטריאוטיפים השלי -וחלקו דאחקות בשפה שאינה עוברת צנזורה 

רבים יכלו להתוודע לראשונה להווי תרבויות  הקפהדרך . 195ההגירה הרוסית של שנות התשעים

עוד בטרם , משולבות עם המסורות המוזיקליות הרוסיות, הרוק ואפילו הראפ הסובייטיות, הפאנק

 .וב של אמצע שנות השמונים של המאה הקודמת'ימי הפרסטרויקה של מיכאיל גורבצ

ם וההערכות שצוינו לעיל הובאו לצורך הבנת הרקע לשילוב של קבוצת פעילים מהדור הצעיר הנתוני

יש הגורסים שמפגש . פוליטיים של השיח המזרחי הרדיקלי-הרוסי במאבקים התרבותיים

רוסי עשוי למוטט את ההגדרות הדיכוטומיות בין לבן לשחור או בין מרכז -האינטרסים המזרחי

קיים תרגום ) הערס הרוסיקב הופעת קטגוריה סוציולוגית חדשה בדמות בין היתר ע, לפריפריה

דמות המשתלבת בסצנה אותה בחנו לעיל , (196פרחה/לערסית Gopnitsa, לערס  Gopnik-לרוסית 

 197שהקדיש גיליון שלם, בכתב העת הכיוון מזרח. (כי כולם רוקדים ביחד) אודות הגוף השחור הרוקד

ר למצוא תובנות מעניינות ברוח הנזילות והלימינאליות עליהן אפש, "ערסים ופרחות"למושגים 

פורע כי קיומם , העורכים מציינים את מימד החתרנות של הערס והפרחה. התעכבנו לאורך המחקר

הסופר  .זמנית-ולכן זו קטגוריה שהיא מאיימת ומשחררת בו, את סדר המרחב הציבורי הישראלי

מדובר במערכת )ך מבחינה אתנית לקבוצה ה״נכונה״ ייטוען שהערס הרוסי אמנם ש 198דביר צור

                                                      
194
 ".מכורה שלי"הפרשנות אודות מושא הגעגועים של לאה גולדברג ב, למשל 
195
ומאמרה של ( 204' עמ" )הרוק הרוסי בישראל הנגד של-תרבות? נגד מה בעצם"מאמרו של אלון ויינר , בין היתר, ראו 

הרוסים "מתוך (. 291' עמ" )אז הלכתי לחנות רוסית וקניתי שמנת ונקניק חזיר, אתמול היה לי עצוב"יוליה ברנשטיין 
 ".הכלאה של צורות תרבות והמצאתן מחדש: יין ישן בקבוק חדש: "שער שישי,  (שם" )בישראל

196
 (.1.00.09)מאת איליה ספיצרוב ויוליה כסלו , "ברוסית' רסע'איך אומרים |  0.0דור "ראו  
197
 .שחר גורמזאנו גורפינקל ועמרי הרצוג-בעריכת בת, (4/1118) 01גיליון  
198

 .באותו גיליון של הכיוון מזרח" הערס המזרחי, הערס הרוסי"במאמר  
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, (כול על בסיס של הבחנה אתנית-מנוהלת קודםששממצבת את הערס והפרחה בתחתית הסולם ו

, הוא משייט לו בין ההגדרות בהתאם לצרכיו" :אבל מתנהג על פי הקודים של הקבוצה ה״אחרת״

הוא יכול ליהנות מהחנוניות . של זהויות ויכול להשתמש ביכולותיו בכדי לחדור אל תוך מארג מורכב

 .(שם" )כמו גם מהמזרחיות הערסית שלו, האשכנזית שלו

בא לידי ביטוי בפרויקט מיוחד בשם , המקורי לבין ההווי הישראלי ניסיון לחיבור בין ההווי הרוסי

לשוק בהפקת  1100אלבום של ביצועים חדשים לשירי סשה ארגוב שיצא בשנת  -" מסע אספלט"

השיר הראשון שפרסם את שם הלהקה לתודעה הציבורית הייתה גרסת כיסוי . דיו קול הקמפוסר

להופעת אורח אצל לונדון " קט'קרימינל פרוג"ביצוע שהביא את אמני , "הפרוצה החלוצה"לשיר 

הפיץ גם פרויקט  הקפה. וגרם להזנקת המודעות לאותה סצנה רוסית גועשת 01וקירשנבאום בערוץ 

צר לי : יוסי גיספן)"נקה מורוז 'בביצועו של ז, זמונאי יוסי גיספן מתורגמים לרוסיתעם שירי הפ

הפוסט הוקדש (. 01.8.09, יוליה כסלו איליה ספיצרוב, "לאכזב את המתכננים של אותו כור היתוך

, לפרויקט הניסיוני של גיספן במסגרתו תורגמו חלק מלהיטיו לשפה הרוסית בשיתוף חברו הוותיק

 .י בוריס אליאבהמוזיקא

בו , (18.0.09, "זהות זרות רוסית| נדה 'אג)"אחתום את הפרק הנוכחי בפוסט של איטה סקובלינסקי 

דווקא כילידת ישראל של הורים שהגיעו בגל של , הכותבת מנסה לסכם לעצמה את מאפייני זרותה

מתוך רצון עז , במידה רבה מבחירה, חוויית היטמעות ומחיקה"קבוצה שחוותה כאן  ,21-שנות ה

שוב אנו נתקלים . כדבריה" מ השנואה"לממש את הפנטזיה הציונית ולמחוק את הזיקה לברה

פיסקה נוספת יכולה . בקביעה המחברת אותנו להוויה של רבים מבין באי ארצות האסלאם הלבנטיני

ינת כי הזהות של בת למהגרים היא מעני: "ידי מזרחי בן דור שני ואפילו שלישי-הייתה להיכתב על

את . של נוסטלגיה 199מעין סימולקרה, היא מורכבת מנוסטלגיה למשהו שלמעשה מעולם לא היה לי

זו זהות . המימד הנוסטלגי מעצימה תחושת גזל על הבושה שנכפתה עלי באשר למוצא הרוסי שלי

יחד עם משיכה וסקרנות לתרבות שהיא בעצם , שמורכבת מתחושת קשר עמוק עם התרבות הרוסית

 מש בלתי אפשרי של תרבות מזרח-מיש"סקובלינסקי מתארת את התפאורה של חייה כ". הגם זר

המצביע על האפשרות שתיווצר כאן , כמרחב מעורר תקווה הקפהומדגישה את , "רוסית-תיכונית

-חציחברה שבה " -המורכבות והכאב של מגוון הזהויות , חברה שתכיל את הערבוב, חברה מקבלת

 ".חצי יהיה מצב טבעי

 הביליטציה לתרבות היידישר  0.1

קושרת בין מה שהיא מתארת כרנסנס של , (1101" )הפיוט כצוהר תרבותי"בספר , חביבה פדיה

חזרתו , לדעתה. הפיוט כרפרנט חיוני בזיכרון של תרבות המזרח אל העניין המחודש בתרבות היידיש

כולל  -יהודי בכלל של המודחק המזרחי הקדימה ובישרה את החזרה הגדולה של המודחק ה

היידיש הייתה שפת , כזכור(. 1101:01)ההתעוררות העמוקה בשל הפיוט האשכנזי ושפת היידיש 

בלי לכלול את , זאת. מ לפני השואה"הזהות התרבותית בקרב יהודי מרכז ומזרח אירופה כולל ברה

ת בפלסטינה בעיקר בקרב הקהילות היהודיו( 0490ת תלולה לאחר גלובליבמגמת ירידה )תפוצתה 

פסטיבל היידיש | מוזיקה )"בפוסט אותו ציינו קודם  .ב ובאמריקה הלטינית"בארה, 200המנדטורית

                                                      
199
, יימסון'פדריק ג, 1112, אן בודריאר'זראו  )שאמור לתווך בין המציאות לבין ייצוגה , פירוש המושג דמיון או הקבלה 

1114.) 
200
 .על מלחמת השפות ביישוב נגד היידיש ראו לעיל 
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רהביליטציה לשפת החיים של רוב יהודי  נוימקדם ( 21.2.00, עמוס נוי, "ממקם מחדש את השפה

ובלעות ולשפת חיים כמעט אך ורק במ מצחיקה ונלעגת שפהלמעין , בעיניו, שהפכה בישראל, אשכנז

גם הוא קושר את חזרתו של המודחק מהלבנט לחזרתו של המודחק ממזרח . החרדיות האשכנזיות

 : הקפהנדה של 'כביטוי לאג, ומרכז אירופה

שולל 'שחינוך ציוני  -הדימוי הזה הוא שיאו ותוצאתו של תהליך המחיקה המסיבי של היידיש כשפת תרבות "

מבטא ', נורא משעשעות'חמת אותה סופית באוסף קוריוזי של מלים ותו -התאמץ כל כך להסתיר מאתנו ' גלות

יש הבדלים רבים בין היחס והדימוי . סנטימנטלית שלא הייתה מעולם-האשכנזית' העיירה'ושפת , נלעג ומלעיג

התפקידים השונים שדימויים כאלה ממלאים ביחסי בעיקר בהקשר , של התרבות המזרחית ותרבות היידיש

', פיגור'ו' ניוון'אידיאולוגיה שלטת שזיהתה גלות עם : אבל יש גם דמיון, ה הישראליתבתוך החברהכוח 

ההתרגשות שמעוררים . פעילה ויוצרת, חיה, מחקה והדירה שיאים יוצאי דופן של תרבות מודרנית

ת ערבית כמו לין מונטי וסמיר נקש אינה שונה מההתוודעות ליצירות מודרניסטיו-גילויים של תרבות יהודית

נציגים גאוניים של , כפי שהם ראויים להיות, ולא -' היילפרין וכו, קשות וקורעות לב ביידיש כמו גלטשטיין

 ".תרבות מודרנית שחרבה והושכחה

 (1101, פדיה) ומזרח אירופה מרכזאותו חיבור בין השיח המזרחי לבין חזרת המודחק הגלותי מ

בו  ,(02.00.02, "מסע לוורשה: לי היסטוריה אחרתיש | קולנוע ")מקבל המחשה בפוסט של הגר שיזף 

נמצאת במסעי זהות של שותפים  נקודת ההתחלה של מסע הזהות שלי"היא מציינת במפורש ש

שבשנים האחרונות אני חווה איתם וקוראת את הטקסטים הפוליטיים והאישיים , וחברים מזרחים

להיווכח עד כמה הדרכים מצטלבות מרתק ". (חלק גדול מהם ממש באתר זה)שהם מפליאים לכתוב 

הקולנוע של , ורשה - "מערבה" פי ששיזף מייעדת את חיפושיה-על-אף, 201"בנות המקום"בקרב 

 - "מזרחה" במקום, (שזה מבחינת המבט האירופי מזרחה)יי ויידה או תיאטרון היידישפיל 'אנדז

 (. שזה מערבה למזרח התיכון) קזבלנקה או טוניס, קהיר

על דרכים לשימור והבניית זהות ועל  -האשכנזים )"ל מקצינה את הרהוריה של שיזף מרב ליבנה די

הפיוטים האשכנזים ושירי אחר החיפוש  -תוך עיסוק בסוגיה אותה סימנה פדיה ( 0.0.00, "מוזיקה

בהקשר האשכנזי באופן זהותיים ותרבותיים , נראה שיש צורך לגעת בנושאים פוליטיים: "היידיש

בכדי ליצור , ולהניע תנועות לזהות אשכנזית בעלת אמירה חברתית רלוונטית, ה יותרמשמעותי ובוט

איך כדאי לחגוג את נטרול אמירות פטרנליסטיות המורות . מרחב נוח ופתוח המאפשר דיאלוג

המכנה . אבל האכסניה מפתיעה בהחלט, דבריה של ליבנה דיל היום לא כל כך מפתיעים". זהותנו

 הזדהות יהודיתולזהות  ("היהודי החדש)" הזדהות ישראליתוח בין זהות המת -המשותף הסמוי 

 "(.הלותית"ו" החלשה", "הישנה)"

  קפהמוזיקה ותרבות אתיופית ב  0.0

היו , והאסטרטגיות שהפעיל להשחרת שדה התרבות בכלל והשדה המוזיקלי בפרט הקפהעקרונות 

עקב מיקומם הפריפריאלי ואף . אתרלכר טבעי לנראות האמנותית של בני הקהילה האתיופית ב

אתנית בקרב הציבור -והיותם סמל לאחרות הגזעית, אקונומית ותרבותית כאחת-סוציו -השולי 

להציב את הקול השחור  הקפהתרבותי של -הורגש מאמץ מטעם המיזם הרב, היהודי אזרחי המדינה

 .ההיררכיה המגדירה" קומות"מבית במיקום גבוה ב

שבאי אתיופיה ( 1119:990" )מפלאשים לביתא הישראל"רלינג טוען במאמרו הסוציולוג ברוך קימ

לעומת ". המועצות וחבר המדינות-מראה הפוכה של המהגרים שהגיעו מברית-הם כמעט תמונת"
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 .במרץ לעיל 8-המכוון ל" בת המקום"ראו פרויקט  
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ניתן למצוא בהחלט במסלול הישראליזציה של הדור הצעיר דמיון עם גלי הגירה אחרים , זאת

כיצד חווה בנעוריו כמו צעירים  202מתאר ,"לון דאב סיסטםזבו"סולן להקת , גדי יאלו. לישראל

כשהייתי ילד ואחר כך נער לא : "והתנער מהתרבות של הוריו ,משבר זהות רבים יוצאי אתיופיה

כשילדים אחרים . בואו תהיו ישראלים, המסר היה תשכחו מה שהיה. ידעתי שום דבר על אתיופיה

. ונגל'שבאמת באתי מהג, חשבתי שהם צודקים', באתונגל שממנו 'ור לגזתח, קיבינימט'אמרו לי 

ואתה מגלה איזו תרבות  ,שאתה רוצה לדעת מאיפה באתאתה פתאום מרגיש , בגיל מסוים, ואז

אתה יודע שזה לא . 'ונגל'תחזור לג'ועכשיו יכולים להגיד לי כמה שירצו . עשירה הייתה באתיופיה

ל יאלו אכן אינם מזכירים דווקא את הוויית באי דבריו ש. "אתה עומד איתן. יש לך שורשים. נכון

את תחושות בני הדור השני , במידה לא מבוטלת, אבל כן, והלאה 41-חבר המדינות של שנות ה

במה שונים כל כך דבריו של יאלו מעדותו של הצלם איתי . והשלישי מבאי המזרח וצפון אפריקה

, "פרויקט תיעוד: ישראל שבחוץ, רן שבביתטה| צילום " - בעקבות פרויקט צילומי נוסף, דוידיאן

כשנתיים לאחר תחילת , מאירן 0481-ב שנולד בישראל שנה לאחר שהוריו הגיעו, דוידיאן? 11.9.00

בתהליך איטי אפשרתי לעולמות : "מעיד ,של הבאת הגל הראשון של באי אתיופיה" מבצע משה"

זה לא מסע . לגאווה, לאהבה, ניינותההדחקה והבושה פינו את מקומן להתע. השונים שלי להתערבב

מרכיב , על עצמי, על המשפחה, מנסה לגבש את נקודת המבט שלי על הקהילה, אני מחפש. שכולו כיף

אפשר כמובן לעמוד על ההבדלים בין  ".מחדש תמונה שניסיתי לטשטש לאורך שנות ההתבגרות

תרבות , צבע עור) רן אפריקהתהליכי הישראליזציה בין צאצאי באי הלבנט לבין ילידי וצאצאי ק

עוצמה דמוגרפית והיותם חלק , ותק ביישוב ובמדינה, לבנטינית עם שורשים במזרח אך גם במערב

מדובר בשיח . אך אי אפשר להתעלם מקווי הדמיון העכשוויים ,(למרות השוליות, מהאתוס ציוני

 . הקפהאחרות אותו ניסה להוביל 

האתיופית  מוזיקהאיפה ה| מוזיקה )"נירית בן ארי . דינחזור להווי התרבותי האתיופי הייחו

: ברחוב המסגר בתל אביב" באתי ספייס"על הווי לילות שישי במועדון מתארת ( 11.2.00, "?בישראל

, וללא התראה מוקדמת עולה להקה לנגן, יי מנגן מוזיקה אתיופית במקצבים שאני לא מכירה'הדיג"

וזיקה שהם מנגנים לא שונה בהרבה מהמוזיקה שניגן המ. והקהל נסחף אל קדמת הבמה הקטנה

היא מעידה שנהנתה , למרות שבן ארי לא מבינה את השפה". והקהל מכיר את כל המילים, יי'הדיג

היא מביטה מסביב (. כך במקור" )יות'לאוזניה הפרנג"ז שנשמע יותר 'אולי בגלל נגיעות הג, מהשירה

מכיוון שהמוזיקה הישראלית : "מסקנת הכותבת. יםורואה בצער שבמועדון מתגודדים רק אתיופ

הלילה ', התחום המוביל בייצוג הסימבולי של ישראליות, 'כפי שכותב הסוציולוג מוטי רגב, היא

, אכן". ל הדינמיקה של חברה וזהות בישראלאזהו צוהר  -בבאתי ספייס היא יותר מבילוי יום שישי 

מתברר שגם סביב . חברת מהגרים בהתהוות מתמדתשוב ושוב חוזר החיבור בין מוזיקה וזהות ב

וכפי שהובהר לאורך המחקר , המוזיקה האתיופית על מרכיביה השונים אפשר ללמוד רבות באתר

, גם מהזווית של צאצאי באי אתיופיה" להיות ישראלי"פתח צוהר נוסף בסוגיית  הקפהאכן , הנוכחי

 ".ישראלים חדשים"כעוד חטיבה של 

זבולון "חזרת המודחק האתיופי הוא גלגוליו של הרפרטואר של להקת  שליים דוגמה מאירת עינ

. במוזיקת עולם ובפרויקט הבוז הקפהאנר אותו קידם 'ז, שהתבסס על סגנון הרגאיי, "דאב סיסטם

הביא לגיבוש שירים המשלבים בין רגאיי למוזיקה , ללהקה ,יליד אתיופיה, הצטרפות גדי יאלו
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 .מאת הכתב למוזיקה בן שלו( 02.0.09" )'זבולון דאב סיסטם'שביל הזהב של "בראיון ביומן הארץ שכותרתו  
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פרט לשיר אחד , המושר כולו באמהרית, 1109באמצע " אנבסה דאב"ם מאתיופיה והוצאת האלבו

' זבולון דאב סיסטם'מ: אסף סמילן| רדיו )" קפהכבר התארחה הלהקה ב שנה קודם לכן. בטיגרית

מספר , מתופף הלהקה ואספן מוזיקה מושבע, סמילן(. 1.0.02, אופיר טובול, "עם גרוב אתיופי נדיר

עם , לקראת הופעה של זבולון דאם סיסטם 203גרוב מיוחד-תיועל הדרך לבניית מיקסטייפ א

ל הוקדש "המיקסטייפ הנ(. ראו לעיל) הקפהמטעם  liveטיגריניה לילאי ולירון עמרם בסדרה מסורת 

תקופה בה המוזיקה המקומית , של המאה הקודמת 81-עד ה 11-למוזיקה אתיופית משנות ה

שילוב מעניין של שירים ומנגינות בסולמות , אההתוצ. אמריקאית-הושפעה מאוד מהמוזיקה האפרו

כפי שאסף , מוטאון/יימס בראון'הייחודיים של המוזיקה האתיופית על ביטים פאנקיים בסגנון ג

הוצאה , Ethiopiquesהוא הדגיש שרוב השירים נלקחו מהסדרה . קפההסמילן הסביר באמצעות 

כשכל שנה , אלבומים שונים 18 סדרה שכללה עד אז, מחודשת של הקלטות ישנות מאתיופיה

אז במקום להתייחס . כל אחד מוקדש ליוצר או סגנון אחר במוזיקה המקומית, מתווספים עוד כמה

אנרים המוזיקליים של 'מן הדין לדבר על הז, בהכללה למוזיקה אתיופית כהגדרה מצמצמת

 .אתיופיה

מהיילה : מחמוד אחמד)"סטורית סקירה הי, בנוסף, הניב הקפהשיתוף הפעולה בין אסף סמילן לבין 

באדיס אבבה הבירה )של המוזיקה האתיופית וחיי הלילה שלה ( 00.01.02, "סלאסי לירושלים

שכאמור  ,לבין אריק איינשטיין פופולריהשוואה מעניינת ערך סמילן בין מחמוד אחמד ה(. בעיקר

, למוזיקה אתיופית עושה רושם שבכל מה שנוגע, בדומה לאיינשטיין: "קפהכמעט ולא מוזכר ב

שנתיים לפני ". בכל הצמתים החשובים במחצית השנייה של המאה העשרים, אחמד תמיד היה שם

תוך ציון , (1.01.00, נדב הבר)ישראלית -זה האתר קידם את פסטיבל הולגאב ליצירה אתיופית

ע לא אירו. שמדובר באחד האירועים המשמחים בנוף התרבותי הישראלי של השנים האחרונות

אלא פסטיבל , פולקלוריסטי המתעלם מכך שהקהילה האתיופית נמצאת בישראל כבר עשרות שנים

, המציג לקהל את מיטב האמנים הקשורים ליצירה האתיופית המקומית בתחומי המוזיקה

, הכובשת לעצמה מעמד במוזיקה הישראלית העכשווית, הזמרת אסתר רדא. התיאטרון והמחול

, כדי להביע את רצונה העז לבקר באתיופיה, (00.1.00-ב) קפהב" ץ עיראר"ניצלה את במת המדור 

 .ארץ הולדת הוריה

קידם  הקפהפירוק הגישה הפטרנליסטית של המרכזים ההגמונים כלפי תרבויות הפריפריה ש

אפרת ירדאי (. 1111, 1119, 1111" )הפרויקט של עידן רייכל"של יושם גם במקרה , בהרחבה

הסבירה למה היא , (8.00.01, "רייכל לא יכול להיות חלק ממאבק האתיופים למה עידן| מוזיקה )"

שגרם להנכחת המוזיקה האמהרית )עוד מהאלבום הראשון  ל"הנחשה אנטגוניזם כלפי הפרויקט 

אולי התקשיתי כי לא רציתי להודות (: "והיבטים מהתרבות האתיופית בהצלחה בארץ ואף בעולם

הוא חלק מהיסטוריה של ניכוס וניצול של תרבויות , לוציות שבולמרות הח', הפרויקט'בעובדה ש

 -מקצבים והזמרים הם אתיופים , אף על פי שחלק מהצלילים. שהפכו למוצר צריכה, ואנשים

, היא שואלת לאן הלכו השמות של כברה קסאי או אבי ווגדרס וואסה". הקרדיט הולך לרייכל

ים לה את אותן תמונות מאפריקה ומאסיה מזכיר( בין רבים אחרים)ושהיעדרות שמותיהם 

כיצד נראים אנשים במקומות האלה וכיצד מתנהלים אורחות , "המערביים", שאמורות להראות לנו

יורדאי חשה . זהות או אישיות, בתמונה מופיעים אובייקטים חסרי שם: חייהם ללא זכר שמותיהם
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בעולם ומסבירה שהפרויקט לא  ל ניחוחות קולוניאליים מוכרים ממקומות אחרים"בפרויקט הנ

 -שיוף וריכוך הפך אותם לארץ ישראל היפה והעכשווית "ולאחר , השאיר מהם הרבה אתיופיות

מעבר של המוזיקה המזרחית בן ארי מביעה תקווה שבדומה ל". צ בלבד"עטופה יפה למאזיני גלגל

בעוד , (חברה ובצבאב, ביטוי גם לעליית מעמד המזרחים בפוליטיקה) מהשוליים למרכז התרבותי

כשמוזיקה בסגנון אתיופי , עשרים שנה גם זמרים וזמרות אתיופיים יהפכו לאלילי הזמר הישראלי

 .צ ובקיסריה"תישמע בגלגל

ניכוס והכלאות , של גיבוש ומיזוג פרשנויות מתמשךתהליך קווים מקבילים בתהליך הישראליזציה כ

בין הדור השלישי והרביעי  -משמעות מקומיים לכדי עולם תוכן ו של רכיבים תרבותיים ועיבודם

שפת הילדות או , צבע העור. קפהמסומנים דרך הפוסטים ב -המזרחי לצעירים צאצאי אתיופיה 

טראומת ההגירה ומעמדה הריבודי של הקהילה האתיופית על רקע , המסורת, (שפה סודית)הבית 

אחת הדרכים . שילוב או שוליות, תהשינויים בחברה הישראלית מטלטלים את הצעירים בין התבדלו

היה , ובמקביל לגבש סולידריות פריפריאלית עם שותפים לדרך להשגת הכרה לגיטימית, לחוש ביחד

 .ובמותיו קפה גיברלטרלקבל קול ונראות דרך 

 הסולידריות בין יהודים לערבים במבחן הקפה  0.5

האסלאמי , העולם הערבי)הלבנט  להנכחת תרבות יהודי הקפהלאורך המחקר הדגשנו את פועלו של 

חידוש וחידוד הקשר עם . כביטוי לשורשים ולקשר עם אותו המרחב במרוצת הדורות( מאני'והעות

-פולחן וחג של הלבנט אמור היה לאתגר את המהלך המתמשך של דה, ניגון, אורחות חיים, שפה

לבי , וסח גופי במזרחכסוג של חינוך מחדש בנ( כהנובאליבא דלבנטיניזציה -או דה)ערביזציה 

 - הקפהתשובת . המדגיש את הכמיהה לעולמות ההגירה של בני הדורות הקודמים להם, במערב

למוזיקה , ערבי-ידי מתן לגיטימיות ואף בכורה למבטא היהודי-השחרת שדה התרבות הישראלי על

בערבית  "שיחה בין ידידים"כמו גם ל, המבוססת על מקצבים ערביים ולמסורת הפיוט של המזרח

 הקפהלא במקרה שידר והפיץ . המתגבשת זה עשורים בפריפריה הישראלית, ומזרחית ברובה

פלסטינית -ואף מוזיקה ערבית, מאירן ומהמגרב, מסוריה, מלבנון, ממצרים, בעקביות מוזיקה מירדן

 .פס קול חריג בבלוגוספרה המקומית -

ה התאפיין במתן במה נדיבה בעיקר מראה שהמהלך המתריס הז הקפהבחינה מדוקדקת של שידורי 

והמעטה בהשמעת קולם של יוצרים , לגיבורי תרבות ערביים מחוץ לגבולות ישראל ופלסטין

| רדיו )"ולונא אבו נסאר ( שהמיינסטרים אימץ לחיכו)אמנם שמות כמו נסרין קדרי . פלסטינים

אבל רשימה ארוכה של , קודמו באתר( 09.1.02, הגר שיזף, "השירים שהשפיעו על לונא אבו נסאר

נין או 'בסח, פחם-באום אל, נוצר הרושם שבנצרת. ישראלים נעדרת-יוצרים ואמנים פלסטינים

" ערבים"קיים פער בין צירוף כוללני של הקטגוריה . מוזיקלית-בחיפה הערבית אין פעילות תרבותית

 הקפהרוב כותבי . יפוליט-לבין ייצוגה הממשי בהקשר תרבותי, לתרבויות המודרות של הפריפריה

-ההדרה ודחיקת הנראות של הפריפריה המזרחית מצד ההגמוניה הציונית, הרבו לציין את האפליה

-אך מקום מועט הוקדש לפקטורים המפלים המופעלים בעיקר בפריפריה הערבית, אשכנזית

 אבל מתמיהה ,קול אחיד באתרבסוגייה זו אי אפשר להצביע על , אמנם .204הפלסטינית בישראל

                                                      
204

בין , אפשר לקרוא -כלפי הציבור הערבי הפלסטיני במדינת ישראל  -על האפליה הפריפריאלית האולטימטיבית  
: 1102-9ח של מרכז מוסאוא על הצרכים התקציביים של החברה הערבית לקראת גיבוש תקציב המדינה "בדו, היתר

www.mossawa.org/uploads/E582.pdf .מתקציב משרד  2%רק , 1100ץ באמצע "ות עתירה שהגיש המרכז לבגבעקב
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חמישית של  כמייצג, מאותו מיעוט לאומישלאורך חמש שנים לא צורף כותב קבוע  העובדה

המאתגר ביותר של כאן טמון המבחן . של הלבנט הגועש ושהינו קול מובהקהמדינה  מאוכלוסיית

 . הסולידריות הפריפריאלית

שעסק  הקפהמ אביא פוסט - "?למה לי פוליטיקה עכשיו"שניתן להגדירה כ, זו כמקרה בוחן למגמה

|  גנדה'א)"תום מהגר . זמנואת הציבור ב אירוע שהסעיר, 205מנסורומחמוד  מלכה מורלשל בחתונה 

אותי )"מברך על איחוד הזוג תוך הבלטת דברי הכלה ( 21.8.09, "הרגשתי את האהבה של האנשים

והחתן "( אלקבל כל אחד כמו שהו, נחנך את הילדים שלנו לאהבת אדם]...[ לא מעניינת פוליטיקה 

אמירה הולמת , "(אין בינינו עניינים של דת ופוליטיקה]...[ כולם בני אדם , אין אצלי יהודי וערבי)"

כשבמקום להתפלמס עם הגורמים , אך תפנית מפתיעה מתרחשת. לרוח הסולידריות הפריפריאלית

מדגיש , ענייםגז/מטעמים לאומניים( ה"כחמש מאות אנשי ארגון להב)שהפגינו נגד בני הזוג הטרי 

ומדוע הוא נכשל , החתונה שלהם מלמדת אותנו משהו על פרויקט הנאורות של השמאל"הכותב ש

ששרה בגמר התוכנית , הוא משווה בין מורל מלכה לבין הזמרת עדן אבוטבול". עוד לפני שהתחיל

של בטבעיות ולא כביטוי " רוח ים" 206את שירו של עמאר דיאב( ראו לעיל)אייל גולן קורא לך 

, הקשת המזרחיתמהגר מבליט פעם נוספת את הפער בין הדור שלו לבין אנשי . עקרונות מסוימים

: ערבים כהתרסה נגד ההגמוניה על מנת להנכיח את המודר-שכאמור השתמשו במושג יהודים

( 'הגדרה אנינה ואקדמית')' ערבי-יהודי'ולא נתקלתי ב, גדלתי בשכונה שהיה בה רוב מזרחי מובהק"

הוא , "שמאל"בנוסף לביקורת כנגד מה שמקובל לכנות . כותב מהגר ,"געתי לאוניברסיטהעד שה

כשאל מול , היומיומי והחתרני של מעשה הקירוב בין יהודים לערבים, מדגיש את ההיבט החווייתי

מושגים כמו , (של נסרין קדרי" )הופעה כיפית וסוחפת בערבית"או ( מורל ומחמוד)מעשה האהבה 

אפשר להסכים עם מהגר שרצוי לא להחיל עקרונות ". לא מעניינים"ערבים -ו יהודיםפלורליזם א

למרות שמדובר בסוגיות המבצבצות )מוסריים או אידיאולוגיים על קשרי אהבה בין שני אנשים 

מהקלאסיקה )באותה מידה שאין אפשרות להתעלם מהקונטקסט המלווה את אותו קשר , (207ברקע

 (.208עד לתקדימים ידועים מחיי היישוב, רומיאו ויוליה לשקספירנוסח האיליאדה להומרוס ו

מעל פני השטח אפשר לטעון כנגד מהגר שבתיאור . דבריו של מהגר מאפשרים לפחות שתי קריאות

תקנות או נורמות מפלות המפרידות בין שני העמים בתוך ישראל , אין חוקים, שלו אין קונפליקט

, אין תקשורת עוינת המוזנת מהשלטון; (ת מעבר לקו הירוקבייחוד על רקע השליטה הקולוניאלי)

                                                                                                                                                            
, ח משרד התרבות מתאריך זה"לפי דו(. הנמנית כחמישית מכלל אזרחי המדינה)התרבות מועבר לאוכלוסייה הערבית 

  .(09.1.1100, "הארץ: "מקור)ס לאמנות ביישוב ערבי "סינמתק או בי, אין אף מוזיאון
205
שהתאסלמה לצורך )שתות החברתיות והתקשורת סביב חתונתם המתוקשרת של מורל מלכה געשו הר 1109באוגוסט  

כינה ( 12.01.09" )הידברות"האתר  (.מבצע צוק איתן)בעיצומה של המלחמה בעזה , ומחמוד מנסור תושבי יפו( החתונה
 ".חתונת ההתבוללות"את האירוע 

206
 .מלחין ושחקן קולנוע המצרי, זמר 
207
אפילו אם מישהו ירצה לטעון שהקשר . של אווה אילוז[( 1110] 1102" )מדוע האהבה כואבת"ן בספר בנידון כדאי לעיי 

שתסייע "בזמן שהספר מתמקד בהתוויית מסגרת מחקרית , בין מורל ומחמוד מתקיים במסגרת פריפריאלית מסורתית
אין אפשרות לטעון שאין , (09' מע)במודרניות על שלביה המשתנים " בזיהוי הגורמים המוסדיים לאומללות הרומנטית

. בייחוד מעמד הנשים בו, השקה בין העולמות ושאין קשרי גומלין בגישות המשתנות לסוגיית הקשרים הרומנטיים
, "חמסין: "רשימת הסרטים בקולנוע הישראלי העוסקים במורכבות קשרי האהבה בין דמויות משני העמים היא ארוכה

מנין הספרים העוסקים בנושא . ועוד" אש צולבת", "מקום אחר", "קרבת דם", "היםכלת ", "גשר צר מאוד", "המאהב"
של " גדר חיה"על ספרה (. יהושע. ב.של א" המאהב"סרטים לא מעטים מבוססים על ספרות כמו )היא עוד יותר ארוך 

 .הקפהדורית רביניאן יש התייחסות בפרק ביקורת ספרות של 
208
מיס איש 'לסליבא ח, ח ובתו של החוקר המלריה מראש פינה גדעון מר"בפלמ לוחמת, הקשר בין ארנה מר, למשל 

 .ספרו של סמי מיכאל, (0422" )חסות"מתוארים ב( בשמות בדויים)שמערכת היחסים ביניהם ,  שמאל מנצרת
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תום למרות ש. בעיקר בין יהודים לערבים -אין היררכיות בין האחרים , אווירה ציבורית מדירה

יש תחושה שהוא מנסה למסמס את הפוליטי , בין יהודים לערבים" טוב המשותף"מהגר פונה ל

בלי , טהור" אישי"כעניין אהבה הולשווק את מושג להתעלם מהגזענות , (הנוכח בכלוהבלתי נמנע )

סביב הכנסת ( 1111)קרקוצקין -אמנון רזההיסטוריון  מדובר בסוגיה אותה מנתח ."לאומי"קשר ל

. 209יוסי שריד, על ידי שר החינוך דאז 1111תוכנית הלימודים בשנת לשני שירים של מחמוד דרוויש 

חשיפת הנוער הישראלי אל גדול המשוררים קרקוצקין היא שלמרות החיוב שב-רז טענתו של

חלק , "למרות דעותיו הלאומיות"יש ללמדו , דהיינו, יש במעשה גם סוג של טיהור, הפלסטיניים

לא ביטאו שר החינוך ותומכיו עמדה שונה "החוקר טוען שבכך . בלתי נפרד מאישיותו ויצירותיו

 (.שם" )מהותית מזו של אנשי הימין

של דברי מהגר עשויה להצביע על טענה אודות כישלון שילובם של  ותרשונה וסמויה י קריאה

שאותה הוא מכנה " הישנה"בישראליות  -ביחד עם רוב הציבור המזרחי  -הפלסטינים  האזרחים

יש בדבריו . לבין המעשים היה תהומי" אחוות העמים"בה הפער בין הדיבורים אודות , "שמאל"

המחיצות בין יהודים לערבים נופלות דווקא  -רים חריגים לפיה פרט למק, אמירה מובלעת נוספת

 (. כמו במקרה של מורל)בפריפריה ובשוליים ללא אידיאולוגיה ואפילו בניגוד למסורות מהבית 

נידרש שוב למסקנות המחקר , "אהבה-טרנס"לצורך הבנת הרקע שהפך את אותה חתונה לאירוע 

מתוך שאלות רבות שהוצגו בפני  (. 1114, "ישראליותזהויות )"האמפירי המקיף בעריכת יאיר אורון 

תשובות הסטודנטים , פלסטינים אזרחי ישראל-יהודים ישראלים וערבים, סטודנטים להוראה

לגבי האפשרות : הרוב הגדול אמר לא -משמעיות -היהודים לגבי יחסי קרבה בין שני העמים היו חד

 12%-מהמסורתיים ו 41%, מהדתיים 48%-זכתה ל" לא מוכן"התשובה , שבתם תתחתן עם ערבי

 1%וכמוהם , "מוכן אבל מעדיף יהודי"דתיים ענו -מהלא 10%-מהמסורתיים ו 01%; דתיים-מהלא

בשאלה האם אתה מוכן שבתך תתחתן . בקרב המשיבים הערבים נוצרה מן תמונת ראי. מהדתיים

מוכנים שתתחתן רק  10% ,מוכנים 02%, השיבו מוכנים בהחלט 2%, בין כלל המסוקרים, עם יהודי

עבור שני , כאמור)משתנה הדתיות היה משמעותי . לא מוכנים שתתחתן עם יהודי 00%-עם ערבי ו

 28%-בזמן ש, מהדתיים בקרב הסטודנטים הערבים אינם מוכנים לנישואין כאלה 84%(: המחנות

גים כחילוניות מעבר לוויכוח סביב תוקף מוש. דתיים אינם מוכנים לכך-מהלא 90-מהמסורתיים ו

בין שני העמים גדולה יותר בקרב הציבור " אהבה"המחקר של אורון מראה שההתנגדות ל, ונאורות

פרויקט הנאורות של השמאל "ואם נכונה הקביעה ש, דתיים-היהודי המסורתי מאשר בקרב הלא

ה חוצ"האלטרנטיבה של המסורתיות היהודית המגשרת בענייני אהבה , "נכשל עוד לפני שהתחיל

 .עדיין טעונה הוכחה( פי הסקר-לפחות על" )גדרות

קרבה גדולה יותר  לפיו הפלסטינים הישראלים חשים עדיין זה נתון מעניין נוסף עולה מסקר

לעומת היהודים שחשים קרבה גדולה יותר , ליהודים ישראלים מאשר לבני עמם בשטחים הכבושים

שבחן " האני והאחר"רפים את מסקנות הפרק מצ ללואם לנתונים ה, לדעת החוקר. ליהודי התפוצות

(. 181' עמ)אין ספק שהמרחק בין היהודים לערבים גדול יותר מאשר להפך , את המרחק החברתי

-אם נצא מההנחה שבמשך שמונה. הקפהשנתיים לפני הקמת , 1118-המחקר שבעריכת אורון נערך ב

ושקיצוניות אחת מזינה , ק החריפותשע השנים האחרונות הניכור והעוינות בין יהודים לערבים ר
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 .20-29' עמ, 1111מאי , מצד שני. "תלמדו את מחמוד דרוויש[ אל]" 
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רקע , מקצבים משותפים)ורקע משותף קשה לצפות שאהבה , תגובה בהתאם בקרב המחנה השני

 . יביאו מזור למצב בלבד( והמסורת ברקמה החברתית דומות בערכים המשפחתייםומשותף תרבותי 
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 פיםנוס המדיוכיבוש  נראות במרחב: נביאים. 5
סדרה , נביאיםשל הציבור המזרחי הפריפריאלי הינה נראות נדבך נוסף בניסיון להנכיח ולקדם 

של הדור השלישי והרביעי של  שוליות מסיבית מה שדה סרטו מכנההתוהה אודות אינטרנטית 

ונעשית לרוב  יתסלאוניברשהשוליות הופכת ל שוליות מסיבית עבורו פירושה. מזרחים בישראל

לא , לא קריאה, לות לא חתומהיפע, יצרנים של התרבות-הלא"הפעילות התרבותית של  עקב, דומם

תמורת , בקנייתם, שנותרת הפעילות האפשרית היחידה עבור על אלה שבכל זאת משלמים, מסומלת

גם מנסה להתמודד עם  נביאים. (0442:08, דה סרטו)" המוצרים שבהם מתגלמת הכלכלה היצרנית

כמו , רובנו מודבקים בדבק מגע אל הפריפריות: "ואן'וקרת סיון מזל רגהחהאתגר הרטורי של 

מעט מאתנו נמצאים ; של אמנון לוי שחולמים להיות כדורגלן או מכונאי' השד העדתי'הילדים ב

]...[  אם במקרה עוד נותרו עליו צלצולי זהבים ונצנצים מסנוורים, נתבעים למרק את גופנו, במרכז

אבל חיים חיים שלמים בצילה של הגזענות שמופנית אל , כמזרחים' עוברים'רבים מאיתנו כבר לא 

דברים אלה מבטאים את (. 14.1.01, העוקץ" )בהזדהותנו עימם, הורינו ושמשליכה גם עלינו

 .  כקולם של אלו שמבפנים חשים עדיין שקופים ומסומנים, נביאים  הדמויות של

הקפה אחרונים של הבימיו  210יזיה החברתיתבאתר של הטלווהסדרה עלתה לרשתות החברתיות 

 נביאים - תרבותית ואתנית, לשונית -ל האתר בשונה משאיפתו האינטגרטיבית ש. (1100אמצע )

 .211"שמאל מזרחי חדש"פי יוצריה ב-והיא עוסקת על, הפריפריאלית הגבילה את עיסוקה למזרחיות

ל פרק יש מונולוג של כשבע דקות עם בכ)פרקים  01הפרויקט של אלעד בן אלול ויוסי בראומן כולל 

. כמה פרקים עם הרחבות בנושאים שחרגו מהמסגרת המקוריתשאליהם נוספו , (ה שונה/נביא

, מזרח והבלקן, סביב פרשת ילדי תימן - ם"פרשת עמר: נביאים -נוצרה סדרת המשך  1101באמצע 

הנושא הכאוב והנפיץ חורג  .ממוקדת בחקירת היעלמות  המניין הגדול של תינוקות בשנות החמישים

 ם"הדרישה מצד חברי עמותת עמר, שהאך נציין שבמוקד הסדרה החד, ממסגרת מחקר זה

 ".האשכנזים יכירו באחריותם לחטיפת תינוקות ואף בסחר בהם"ש

תופעה  נביאיםניתן לראות ב, ופתיחותה כלפי האחרות הישראלית לשוני בהיקף היריעהמעבר 

דיאלוג לא מצונזר ולא , רדיקלי, צעיר, משהו אורבני: "הקפה ת של משלימה לאופציה התרבותי

כקהילה מקוונת מכוונת  נביאים  (.כפי שיודגם להלן)תוך נגיעה במנעד רב של נושאים , 212"מתנצל

כלי לקידום סדר יום כ 213(1101:09, און-לב) הקצנה פוליטיתלגיוס פעילים על בסיס של 

המדגישה נושאים , יוםאסכולת סדר לפי הפרמטרים של  נביאיםלאפיין את אפשר : אלטרנטיבי

קרש , זירה לחשיפת כוכביםכ; אגב עמעום ודחיקה של אחרים, מסוימים תוך התמקדות בהם

תעדוף ולסינון מידע כזירה ל; תרבות מגווניםחברה וקפיצה לאנשים השואפים להתקדם בתחומי 

מרכז כ; ין שלהם ייחודיים לשיח המקווןשתחומי העני, עבור קהלי יעד מפולחים, ללובתחומים ה

 .ץ לסטטוס קוולעשייה שמחולגיוס פעילים 

                                                      
210
עצמאי לקידום סדר יום חברתי -הפועל כגוף תקשורת אזרחי( ר"מלכ)חברתי  הטלוויזיה החברתית היא ארגון לשינוי 

 .https://tv.social.org.il: בישראל
211
 .01.2.00, "הארץ"מתוך כתבה של רוויטל מדר במוסף גלריה של , כדברי בן אלול 

212
 (.שם)דברי רוויטל מדר בראיון בהארץ  
213
 .לעיל( 1101" )קהילות מקוונות"או ר 
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: תהודות זהות"בהקדמה של , כפי שבא לידי ביטוי בין היתר, שיח הזהויות מזין ומניע את הסדרה

בו נאמר שעל אף שהספרות העוסקת בחוויה המזרחית כבשה , (1112" )הדור השלישי כותב מזרחית

בתרבות הישראלית ולמרות הניצחון בשדה המוזיקה המזרחית ופתיחת ערוצי מקום של כבוד 

(. 8' עמ, שם" )זיכרון הדיכוי נצרב בלבה של המזרחיות החדשה", תקשורת שהובילו לריבוי תרבותי

" המשליכות גם עלינו"ויות טריות אלא גם בחו, ואין מדובר רק בזיכרון של שנות החמישים והששים

שוליות , מבצבצות בתחושות הדרה ושקיפות המבוססות על סימון והדרהה ,(לעילואן 'רגראו )

 . הון תרבותי נבדל או מסורת ודת, אתניות, מבטא, אקונומית-סוציו

השיח , לטענתה. התייחסה לייחודיות הפריפריה בהקשר של מרחב והדרה( 1101:228)חביבה פדיה 

על פי : י ההגמוני שונה במרכז ובפריפריההתרבותי שהתגבש בישראל בין המהגר לבין הקוד התרבות

יש יחס הפוך בין מרכז ופריפריה בדבר טיפוח ההון התרבותי העצמי לבין התאמתו לקוד , רוב

בה , נון השליט לעומת הפריפריהעם הק" ליישר קו"יש נטייה גדולה במרכז  :הלגיטימי של התרבות

מסקנותיה של פדיה . חד יותר המבנה הקהילתי עמיד יותר ולכן העימות עם הקנון השליט

אליו התייחס בורדייה ( ביטוי לקוד תרבותי הגמוני" )הפריזאי"מתקשרות לסוגיית ההון הלשוני 

הרי . יש קושי גדול יותר להישאר נאמן להון העצמי שלו וטען כי למהגר למרכז, (1.2ראו פרק )

( כיום הפירנאים האטלנטיים ,פרובינציה דרומית בשם בארן, במקרה של בורדייה)באותה פריפריה 

יחס הרמוני וטבעי יותר עם תרבות ( תל אביב במונחים ישראליים" )פריז"יש למהגר הרחוק מ

(. 1110)לוג הצרפתי עליה הצביע הסוציו" שיחה בין ידידים"המקור שלו  והוא יכול לקיים את אותה 

ת פריפריאליות עם הבהרה פדיה מסייגת את אותה הרמוניה וטבעיו: שני צדדים אך למטבע זה יש

המדגישה את נזקי היעדרו של דיאלוג פורה עם , "לא רפלקסיבית( בין ידידים)שיחה "שמדובר ב

כשמצד אחד התריע  214 אזהרה דומה השמיע באומן. של ההגמוניה מהמרכז כולל השונות, תהשונּו

גם את )זהיר אך מצד שני ה, (מצד ההגמוניה) תרבותית כפויה "המרת דת"מדיניות של כנגד 

התבצרות הדדית והימלטות מוויכוח על היתרונות והחסרונות היחסיים של "מפני ( המודרים

 .."נותוהמתעוררות בתרבויות מגו, פתרונות ספציפיים לבעיות אנושיות משותפות

 -התקליטנית חן אלמליח : מגוון, פעילים רהוטים ומשכילים, נביאים  הייצוג הפריפריאלי של גיבורי

בנו של )מנהל הפרויקטים ודור שני לפנתרים השחורים ; קרית גת -המשורר ישראל דדון  ;יפו

המורה אבי ; דרום תל אביב -עובדת נוער אור סיונוב ; באר שבע -יהודה אלוש ( ויקטור אלוש

 -" לא נחמדות -לא נחמדים "עמוס ממקימות הארגון -היוצרת כרמן אלמקייס; חולון -מוטהדה 

הסוציולוג ; ירושלים -ד ברק כהן "עו; רחובות - 215ם"מייסדת בעמותת עמר קטיעינעמה ; אשקלון

כל אחד מהם . ירוחם - "דור ממשיך בפריפריה"נילי אהרון יוזמת ; מעלה אדומים -איתמר טובי 

. כשמוזיקה ערבית מתנגנת ברקע, מוצג על רקע אזור מגוריו בלי לציין מפורשות את שם המקום

פרט למונולוג של איתמר )כל הרחובות והשלטים דומים , כיר את הסביבהעבור הצופה שאינו מ

כשהשוט הראשון , המתנהל על רקע הנוף המשגשג של מעלה אדומים בגדה המערבית הכבושה, טובי

קירות מקולפים , מכולת צנועה או מוסך(: פעם סמל שנוא של הקיבוצים, מתמקד בבריכה העירונית

לא הולכי רגל עם , (אפילו לא של פרבור)נוצצים או בניינים חדשים  בלי מרכזי קניות, עם גרפיטי

כל אלה יוצרים את התפאורה . ד"ילדים עם כיפות או מרכז של חב; מותגים או מכוניות חדישות

                                                      
214
 .02.01.00, "הארץ"ון במתוך ראי 
215
 (.ראו לעיל)דמות מרכזית בסדרת ההמשך של נביאים  
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שכונה  אווירה שלבצילום המדגיש את ה, כאשר הדובר מתהלך או יושב על קיר בטון, למונולוג

רק יהודה אלוש מעביר את (. 0441, ליסק" )ישראל השנייה"סמל ל, מוזנחת או עיירת פיתוח גוועת

 . המסר שלו מול חבר ילדות

מ "ברה)יקיסטן 'אירן וטג, תימן, טוניס, עיראק, מרוקו -מוצאן של משפחות המשתתפים מגוון 

ההעדפות : חברתי מקבלת ביטוי באמצעות מגוון נושאים-סוגיית הקנון התרבותי(. לשעבר

הפגיעה בהישגים במערכת החינוך עקב יחס מפלה והסללה לחינוך המקצועי ; (מליחאל)המוזיקליות 

, שגרמה לדימוי עצמי נמוך אצל התלמידים המזרחיים, (עמוס-אלמקייס, אהרון, סיונוב, מוטהדה)

מוטהדה ואהרון מגדירים את עצמם כתלמידים , למרות שכהן". שמד תרבותי"עובדה שטובי מכנה 

על ההכרה המאוחרת ; חס מזלזל בתחילתה או בסופה של דרכם האקדמיתהם זכו לי, מצוינים

מזרחי /היתרון במוצא הלבנטיני; כהן וטובי, עמוס-אלמקייס, בתרבות המקור התייחסו מוטהדה

 -דתית -עקב הכרת השפה והמוזיקה הערבית והדמיון במסורת הקהילתית -להשתלבות באזור 

חוסר התוחלת שבנסיעות : יש עוד נושאים. טובי וסיונוב, כהן, מוטהדה, מקבל ביטוי אצל אלמליח

היסטוריה מזרחית , (קטיעי)ם "פעילות עמותת עמר, (דדון)התלמידים למחנות ההשמדה בפולין 

אדמות , (אלמליח)מפגשים בין מזרחים לערבים וסוגיית ימין ושמאל בישראל , (אלוש)וציונות 

ניכור ההגמוניה כלפי הדת והחזרה , (סיונוב)ות פעילות העובדים הסוציאליים בשכונוהקיבוצים 

, (טובי)השכלה וייצוג , התנחלויות, (עמוס-אלמקייס)טיול שורשים למרוקו , (מוטהדה)לשורשים 

דיכוי וזכויות אדם , שלטון, יהדות, (אהרון)מ לשעבר ופיתוח הפריפריה "גורל המזרחים בין באי ברה

 (.כהן)

נימה אישית , היא משלבת מסרים דיכוטומיים שכן, אתנוצנטריניתן לסווג את הסדרה כבעלת שיח 

" חומה כפולה" מכנהשטיינברג (. 1101216, שטיינברג)והדגשת המשותף לקבוצות התייחסות 

. ובהאשמה של צד אחד את השני בעמדת התקפה, מבוססים על טיעונים ללא רגשותהמונולוגים 

על וכן , הכרה והכלה בשוני, דיאלוג, "חלוןפתיחת "מבוסס על ה, שונהכנגד חומה זו קיים שיח 

לדעת לא לדעת על מה על בסיס הכלל הסוקראטי הפשוט והקשה של  - היכולת להכיר באי הידיעה

 קובץ המאמריםולטת בב, לדוגמה, הכזפתיחת חלון  .עליו ניסינו לבנות מחקר זה, שלא יודעים

יקט שלהם אינו מעוניין בבדלנות בו העורכים מדגישים שהפרו, "הדור השלישי כותב מזרחית"

 .אלא רק בצוהר ובקול עבור חוויה דורית שלא זכתה עד כה לתשומת לב ראויה, ובהסתגרות

ילידת , נילי אהרון. הקפההממשיכים את מה שנשמע קודם לכן בפעילות , נביאיםנחזור לקולות 

. שלחו אותנו לירוחם עקב צבע העור. מ נשלחו לפריפריה"העולים הלא רוסים מברה: "יקיסטן'טג

ברגע . תל אביב או נתניה, אולי הייתי מוצאת עצמי באשדוד, אם הייתי מאוקראינה או מבלארוס

, פתאום הרגשתי שאני יוצאת מאיזשהו כלוב, ספרדי, שהבנתי שאנחנו מתפללים בנוסח מזרחי

הבנתי שיש  -ם בתושבת ירוח, כאישה, כמזרחית, כנילי. הבנתי שיש בי איזושהי שלמות בזהות שלי

כור ההיתוך הישראלי זה לא כמו ": ך"מורה לאזרחות ותנ, אבי מוטהדה". 'השד העדתי'דבר כזה 

איתמר טובי . "כאן לקחו את תרבות הבאים וזרקו את זה לזבל ,כור ההיתוך ביתר המקומות בעולם

מהמגרב  תוך ציון הישגי יהודי מרוקו בצרפת לעומת ההישגים של הבאים, החרה החזיק אחריו

שם הם יכלו לשמור על המסורת . לכאן, זה לא נכון שהמשכילים עברו לצרפת ואלו שלא: "בישראל

                                                      
216
לאה : עורכות" )ניתוח נתונים במחקר איכותני"מתוך הספר ". ניתוח שיח בקבוצות קונפליקט. "שושנה, שטיינברג 
 (.1101)הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגד : באר שבע(. נבו-מיכל קרומר, קטן
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הלעיגו לנו את : "אור סיונוב". בישראל הם נדחקו לשוליים, 217וגם להגיע להישגים מקצועיים

של הפכתי גוף "קובעת ה ,(0.0ראו פרק ) ואן'רגסיון מזל כמו  ".את התרבות, את הבית, המשפחה

, "ן העיראקית הרגשתי לבנה ומולבנתוברמת ג ,בצפון תל אביב הרגשתי שחורה ומושחרת: פרדוקס

 (2.8פרק ראו " )הבת של מי את"בפוסט את זרותה במושב של משפחתה  המדגישהעדי קיסר או של 

לקחו אותי מרחובות שכונת התקוה ושלחו אותי ללמוד אצל " מכריזה אור סיונוב נביאיםב -

 ".למדתי שאני ברברית ופחות מוצלחת. ולכן אני נראית ומדברת כך, ים בצפון תל אביבהאשכנז

, באשר לסוגיית הפלסטינים אזרחי ישראל, מעניין להתעכב כאן על העמדות העולות בסדרה

איתמר טובי טוען כי ההישגים של . הקפההמזכירות התייחסויות שונות שעלו גם בפועלו של 

עולים על אלו של המזרחים בזכות , "(גם הם סבלו מגזענות"תוך ציון ש)הפלסטינים הישראליים 

בה הם לא סבלו מהדרה , תחושת השותפות נגד הממסד והודות למערכת חינוך נפרדת ואוטונומית

הנתונים סותרים את קביעתו של טובי אודות ". שלא פגעו בדימוי העצמי שלהם"מצד מורים 

ח מרכז אדוה תמונת מצב חברתית "ראו דו)סייה הערבית לכאורה של האוכלו" הקיפוח המועדף"

לעומת מצבם של אלה , אך מאשרים את הישגי המהגרים היהודיים מהמגרב שעברו לצרפת, (1109218

: הסתת המבט מהיליד המודר או הנכבש הפלסטיני בולט במשפט אחר (.שם)שהגיעו לישראל 

סבתא שלי (. ל.ק -בגדה הכבושה  מעלה אדומים)המשפחה שלי תמיד היו חלק מהמקום הזה "

 ". סבתא נעה במרחב של עצמה. 'זה כמו במרוקו'אמרה 

האנשים : "מדגישה את האופציה של שיתוף פעולה בין מזרחים לפלסטינים, לעומת זאת, אלמליח

הם יותר מחוברים למרחב הזה ממה שאתה , שאתה רוצה לעשות להם הפרד ומשול שבעים שנה

למרות , בבתי הסוהר, יהודים מזרחים וערבים נפגשים בתחתית הפירמידה]...[ פעם -הייתם אי

אור ". הגיע הזמן לתת למוחלשים עמדות כוח. ס והשני לתנועה האסלאמית"שאחד מצביע ש

' מוות לערבים'היא אמרה . לסבתא שלי היה ידיד ערבי במשך שנים ואיש לא פחד מרעהו: "סיונוב

את קולו , למרות זאת". כך הם ישבו ביחד לשתות תה-ואחר, 'איבטח אל יהוד'והחבר הערבי שלה 

אין , נביאיםאין שומעים ישירות ב" הערבי של תחתית הפירמידה"או " החבר הערבי של סבתא"של 

 Orientalism without the-כ שאלכסנדרה נוקה הגדירה המחזירה אותנו למה תופעה, לו שם ופנים

Arabs (ראו לעיל.) 

או  קפהכי אמירותיהם מהדהדות לא רק ב, של בן אלול ובראומן הנביאים תדמויו התעכבתי על

סדרות , טלוויזיה -מדובר בנראות שבאה לידי ביטוי במגוון של מדיומים חדשים . נביאיםב

מוזיקה , ובפסטיבלים של שירה הקפהבנוסף לאירועים פומביים שיזם  -אינטרנטיות ואתרים ברשת 

, שוניםבמדיומים  משתכפלים נביאיםו הקפההם של רבים בין אנשי ודיוקנותי םקולותיה. 219ופיוט

ערסים , השד העדתי, נביאים)אור סיונוב , (נביאים, ערסים ופרחות, הקפה)חן אלמליח : ביניהם

, הקפה)אבי מוטהדה , (ערסים ופרחות, השד העדתי, הקפה)עדי קיסר , (האח הגדול, ופרחות

                                                      
217
תרבותי עמוק במאמרה -מתייחסת לאותו הבדל חינוכי( ילידת פס שבמרוקו שהתחנכה בצרפת)אווה אילוז ' פרופ גם 
הגעגועים לחוויה הקוסמופוליטית של מרוקו ולאוניברסאליזם של "בו היא מכריזה על , (ראו לעיל" )עייפנו מעדתיות"

בלא כל תחושה של בלבול או חציית , השפות השוניםהדתות ו, בלי כל מאמץ נענו בין העולמות"שהודות להן , "צרפת
 ".עולם אחד ובו קבוצות ושפות רבות. גבול

218
  http://adva.org/wp-content/uploads/2015/02/social-2014-11.pdf 
219
המתקיים באשדוד כבר , ממדינות הים התיכון -קולנוע וטעמים מדיטרנה , מוזיקהבין היתר הפסטיבל הבינלאומי ל 

בנובמבר  11-11שהתקיים לראשונה בין הימים , "שירה-אשדוד"הפסטיבל ; יוני-נים במהלך החודשים מאיארבע ש
 . בהנהלתו האמנותי של המשורר סמי שלום שטרית, 1101
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השד , נביאים, הקפה)עמוס -כרמן אלמקייס, (נביאים, הקפה) איתמר טובי, (ערסים ופרחות, נביאים

אפשר למצוא את , וכפי שהזכרנו קודם(. נביאים והשד העדתי)ברק כהן , (ערסים ופרחות, העדתי

 .(9.1ראו פרק )חתימתם גם במכתב הפומבי נגד הגיוס הכפוי בקרב הציבור החרדי 
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 סיכום זמני
תוך , בחברה הישראליתפוליטי -לשינוי האקלים התרבותי הקפהבתרומת  נוכחי התמקדבמחקר הנו

ותנופת , הדגשת הקשר הדיאכרוני בינו לבין ביטויים רבים ומתוקשרים של המזרחיות החדשה בפרט

, אך גם בקולנוע, זו באה לידי ביטוי בעיקר בתחום המוזיקה תנופה. העשייה הפריפריאלית בכלל

קיבלה נראות בולטת בעיקר בשני העשורים ו, המקומי זהותי-שיח הפוליטיבכלל הו בשירה, בספרות

זמן "שחביבה פדיה כינתה בשנים בייחוד . ברשתות החברתיותבכל אמצעי התקשורת והאחרונים 

שבה שלובים זה בזה ובלי , עשור של עליית המוזיקה המקודשת מהמזרח -( 1102-1112" )התרחשות

שהשלימו את המסע של המוזיקה , ערביים ומלות הקודש של התפילה והפיוטהכר המוזיקה והלחן ה

 (.1111:4) מהפריפריה ללב ולמרכז התרבות של ישראל

שבמהלכן פנו מפעיליו ומשתתפיו הרבים לפעילות חברתית ופוליטית )כשנתיים לאחר סגירת האתר 

שבועית בתחנה החדשה כאן  נשמעים שוב בתוכניתעם פרשנות נלוות  הקפה צלילי, (במסגרות שונות

למרות שהמחקר . אופיר טובול הקפהבהגשת העורך ומייסד , תרבות מטעם תאגיד השידור החדש

הקדשנו בסיכום המחקר כמה הרהורים סביב , 1100-1101הנוכחי התמקד בעשיית האתר בין השנים 

 .1102אי תוך בחינת הנסיבות וההדגשים המתגבשים החל ממ, ההופעה הרדיופונית המחודשת

על מנת לתרום גם " במסגרת המאבק שמתנהל בשדה התרבות המקומי הקפהבחנו את הדהוד 

בשדה  את האתר כשחקן בולט וסוכן שינוי הצבנו(. 02' עמ, שם" )לארגון מחדש של המרחב הישראלי

לא דרך אתרים חברתיים או ) שלא פעל בתוך מוסד תרבות קיים על מנת לשנותו מבפנים, התרבותי

למבקר ולמפיק של , לפרשן, ליוצר, בזמן למפיץ-בוהיה  אלא, (במוסדות האקדמיים למיניהם וךבת

 ,כפועל יוצא מכך .המובל בעיקר בידי הדור השלישי להגירה מהמזרח הלבנטיני - קנון אלטרנטיבי

פריפריאלית לקהל /מבלי להתכוון לתווך תרבות מזרחיתתבע ריבונות תרבותית  הקפה

מתן פתחון פה ו ,וסדר יום תרבותי פריפריאלי מוצהר פופולריתתוך שילוב מוזיקה  ,מערבי/אשכנזי

 .האחרים בחברה הישראלית לכלל גלריית( ולב)

יכולתו לייצר , דהיינו .נותר לא גבוהעדיין  הקפההרייטינג של  בעידן פריחת הרשתות החברתיות

 - (0442 ,בורדייה)אוטונומיים  תוך העמדת מודלים אלטרנטיביים של קנוניזציה -אמונה /משמעות

כתבי , ספרים, אתריםשל  שרשרתאת פעילותו כחוליה משולבת מתוך לכן שפטנו  .תמוגבל נותרה

. תהגמוניה שאתגרו את התרבותסדרות טלוויזיה ופרסומי פרוזה ושירה , פעילויות ציבוריות, עת

מקושרים עם ציבור ם בהם היוצרימתעצמת כי ל "המצרפית של כל הפעילות התרבותית הנהאמירה 

הפרושים כבר לא , "צרכני תרבות מסוג חדש"אותם סיווגנו גם כ - הגדל ומתגוון, צעיר ומשכיל

, לדוגמה(. 0442:114, לאש" )את ההמונים בשדה החברתי מהווים"הולכים ו אלא, חמיםותבשדות מ

הפנים "של הסדרות או הרייטינג הגבוה , מזרחי/מסולסל/תיכוני-אנר המוזיקלי הים'אוהבי הז

רון " )ערסים ופרחות"או ( מאור זגורי" )זגורי אימפריה" ,(אמנון לוי" )יתיות של השד העדתיהאמ

 (.כחלילי

בהקשר של סוגיות , במוזיקה ובתרבות כגורמים בוני זהותתמקד השדה המחקר , מטבע הדברים

 להפר ולפרק את הקפהניסה מדובר בסוגיות דרכן . הגירה וזיכרון, קשורות הדדית וחיוניות כשפה

באמצעות התכת זהויות הגלות  ,מית שנקבעו עוד בשלב המדינה שבדרךמאפייני התרבות הלאו

מהלכים פעילים להטות את  - עקב העובדה שמדובר בעמדות נקוטות. צברית אחידה-לתבנית עברית
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אופי ל כביטוי, צירפנו את המושג הזדהות - ההכלאה המקומית במאפייני הזהות המשתנים

 .צרכי ההווהבהמסורת ואף הדת ברוח ו, השפה, הזיכרון, האקטיבי של גיבוש הזהות

נעזרנו בהיקף פרסומים , מזרחית ברמה עיונית ואקדמיתהעל מנת לבחון את הנקודה האפיסטמית 

 -ובכך שיקף תהליכי עומק והלך רוח רדיקלי יותר , שהתרחב והעמיק בעשרים השנים האחרונות

ת ולהעצים תהליכים שהודחקו מן השיח במשך עשרות השנים הראשונות לכינונה של לחוו, להבין

-יש לציין שבשני העשורים האחרונים עוסקת הכתיבה גם בפיצול בין המונחים יהודים. המדינה

 אך לא מעט באמצעותצליל דרך ה בעיקר, סוגיה שהשתקפה בתכני האתר, ערבים לבין מזרחים

תוך שלילת , (לפחות במוצהר)ציה ואליטיזם מזרחי אלטרנטיבי התנער מאקדמיזהקפה . מללה

לכתוב וליצור , לדבר, לשיר"האסטרטגיות התמקדו ב. היררכיות נוסח תרבות גבוהה לעומת נמוכה

שחורה  -במגמה לסמן טריטוריה ריבונית , (אמהרי וערבי, בתוספת עברית עם טעם רוסי" )במזרחית

בדרך  -" קול משלך", "חדר משלך" -טריטוריה ריבונית . לייםבהכללה ופריפריאלית במונחים ישרא

 .לערעור גבולותיו של המרכז ההגמוני

בעקבות , במינוח לבנטיני השתמשתי הקפה זהותית שקידם-ת האופציה התרבותיתעל מנת לאפיין א

תיכונית והמזרח תיכונית ששימשה מסגרת -קלין כהנוב והמפה התרבותית הים'הגותה של ז

ראו ) כאן קפה גיברלטרבתוכנית השנייה של . מוזיקליים והתרבותיים של האתר-והאתנ לביטוים

הגדיר את , (במאי שמפיק סרט דוקומנטרי על כהנוב)בשיחה עם רפאל בלולו , אופיר טובול, (להלן

בעקבות הכללים שהציב  (.10.0.02" )לפני שהופענו קפה גיברלטרדיברה "שהמסאית כמישהי 

, המושג זהות תרבותית בהקשר של שינוי עבור (1111) פולנקו-ר דיאסהקטוהחוקר המקסיקני 

הדוהרת לעבר הקומה , תרבותית-לקטר רכבת של אחרות פריפריאלית רבהקפה מיתי במחקר את יד

במטרה להציב בקומה העליונה את , זהותי הלאומי-על מנת לשנות את התמהיל התרבותי, העליונה

 . נית שלולבנטי/תיכונית-אופציה המזרחה

בחנתי בקצרה את העימות הגלוי והסמוי בין מערב למזרח בתוך החברה ההנחות הללו לאור 

עוד מימי המדינה  - במאבק בין התרבות המתמערבת האשכנזית ההגמונית, וספציפית, הישראלית

החיצונים ועל על ביטוייה ) האסלאמי הלשון והתרבות של יהודי הלבנט, לבין המורשת -בדרך ש

לבנטינית -כינו את המדיניות המדירה האנטי הוגים מזרחים רדיקליים(. דים המוחבאים בהםהקו

. פריפריאליזציה והמצאת המעמד הנמוך המזרחי, ערביזציה-דהמטעם הממסד דאז כשילוב של 

/ ערביות  -הייתה הדחייה של אחרות בעלת פנים שונות  שיח אחידאותו שאפיין את מה , בעיניהם

בעוצמה ואופנים שהופעלו מדובר במאפיינים מסמנים ומדירים . דת/ גזע / נשים / מזרח / גלות 

 בכל שלב ושלב של גיבוש הזהות הלאומית, משתנים בהתאם למידת האיום על הקונצנזוס השולט

 \ יהודי \ מהגרישל  (ולא רק דה יורה דה פקטו)תרבותית -קואליציה רב - הקפהתשובת . הישראלית

מ לשעבר "ברה מהגריהציבור הפריפריאלי בין , ארצות ערב והאסלאם( אצאיובעיקר צ) יוצאי

עקב ההתייחסות  שימש את הניתוח התרבותיהמושג גזע . ישראלי-ואתיופיה והמיעוט הפלסטיני

כלפיהם ההגדרה שחור אינה מטפורה של  .הקפההנכללות בין תכני  ,לתרבות של יוצאי אתיופיה

אסטרטגיות להשחרת השדה התרבותי מטעם בבאה לידי ביטוי סוגיה ש)שונות צבעונית אתנית 

 (.יהודי המזרח הלבנטיני

הכוללת פעילות ציבורית ענפה לצד )כקהילה מקוונת  הקפהקשה להעריך את משמעות פריצת 

מההנחה שבתקופה  תייצא. ית השדההיסטורי ללא סקירה בסיסית של (נוכחות ברשתות החברתיות
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דבר שמחייב את , רבות על סוגי הון שונים בין קבוצות העימותים רותלהתגבהמודרנית אנו עדים 

תם מאבקים המתקיימים בשדה השחקנים החדשים לרכוש ידע חיוני אודות ההיסטוריה של או

ופיצוח הקוד , בכל מוצרי התרבות מגולמת היסטוריה סוערת ספציפית, פי אותה גישה-על. התרבות

. משמעותם ומיקומם בשדה הרלוונטי, כוחם, ותיים עצמםשלהם מאפשר לפענח את המוצרים התרב

המקום הגובר , פואטיקה בשדה השירה המקומית קבוצת ערסשל  הבולט מיקומהמשמעות , למשל

מעל גלי  (רוסית או אמהרית, פרסית, כורדית, ערבית-בנוסף ליהודית)של המוזיקה בשפה הערבית 

סוגיות שהעסיקו , ם בשדה המוזיקה בישראלאו השינויים במשמעות ההגדרה מוזיקת עול ,האתר

 . מחקרהורך אל נואות

לבין , ים תיכונית/לבנטינית/בין תביעה להגמוניה מזרחית, וסותרים קולות שונים קפהבגיליתי 

כי בפועל האיזונים בין סוגי , כשלעצמו ונזיל מושג בעייתי)השתלבות באליטות על בסיס של שוויון 

אם ליישם את הדגם של (. משתנים ללא הרף -מובהק  חומרי מימדעם  - תרבותי-הון סימבולי

נוטים להציב ולעצב את עצמם ( עוד יותר נביאיםו) הקפהמסיק שהייתי , (ראו לעיל) פולנקו-דיאס

תוך סיוע , (למרות ההצהרות בדבר שלילת תרבות גבוהה)כהיררכיה מגדירה בקומה העליונה 

על מנת  ,ם בקומות נאותות יותר באותו מבנהאת מצבלשפר  תאתיופיהו תרוסילפריפריאליות ה

לא  נביאיםו הקפהלפלסטינים אזרחי ישראל , למרות ההצהרות. לקעקע את הישראליות הישנה

 .אפשרות מסוימת לצאת מהמרתףלכל היותר , רביםמציעים שיפורים 

לא . רטיתציבורית ופ, עדר תמיכה כספיתנומק בהי 1100כאתר במחצית השנייה של  הקפהסגירת 

אפשר , אך על סמך עדויות ותכני האתר, האתרסגירת העמוקות ל ותהצבתי לעצמי לתחקר את הסיב

הפעלת תוכניות עסקיות -איואולי )היעדר מקורות כספיים : להסיק שכמה גורמים חברו גם יחד

עקב )פרישה גלויה או שקטה של כמה מחברי המערכת , (מגובשות על מנת להזרים משאבים חדשים

והמעורבות ( או חילוקי דעות על כיווני העשייה/מאתרים מתחרים ו הצורך להיענות להצעות שכר

. המרכזיים בזירה הפוליטית בעקבות הבחירות לכנסת בשנת הסגירה הסוכניםשל רוב הפעילה 

המשותפת הן רק קצה הקרחון של  מזרחיתה הקבוצהו" תורנו_עכשיו#תור הזהב "הקמת התנועה 

 הגולשים או היעדר צמיחה מנייןכל זאת על רקע התמעטות . גיות פוליטיות סותרותמגמות ואסטרט

שיחה בנוסף להקמת אתרים חופפים חלקית כ -ההנחה שלי : תהליכים מקבילים בעקבות כמה

הקהל הלא מזרחי אהב את הכיוון האקזוטי כל עוד מימד  -המקום הכי חם בגיהינום ו מקומית

, ירושליםומעט ב, דרום תל אביבות בפופולריל פרטנראה שובה בעת . לא הובלט האחרות המזרחית

יותר תחנות  אולי העדיף)נענה לאתגר פשוט לא  רוב הקהל המזרחי הפריפריאלי  - אשדוד ואשקלון

 (.מסורתיות ופחות פוליפוניות

*** 
 דעתואני מבקש להביא את , בנוסף להדים שהובאו במחקר, לתרבות הישראלית הקפהעל תרומת 

אנרים 'זההשיח סביב רינג סבור ש. עורך עיתונות ובלוגיסט ותיקו הקפהממייסדי , של עידן רינג

לא  -מרכז אנגלוסכסי שולט לעומת פריפריה כוללנית וחסרת ייחוד על רקע  - למיניהם מוזיקלייםה

תקשורת גם רשימת הפלייליסט בהוא אף הרחיק לכת באומרו ש. הקפההיה משתנה ללא השפעת 

המדורים על המזרח במוסף  ואפילו, דרת וברשתות החברתיות הושפעו משידורי האתרהמשו

 . הקפהללא פריצת הדרך של ולדים נ היו הארץ לא עיתון של "גלריה"
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פוליטיות החדשות בהן פועלת התוכנית המחודשת של -התרבותיותנסיבות מן הדין להוסיף שה

 בין השנים קפה גיברלטרנית של אתר תולדה של הפריחה הזמ במידה רבההן אופיר טובול 

בו הוא מפרט  ,220המנהל החדש של כאן תרבות, אור אברבך-ראיון עם ליב עייןנ מומלץ. 2115-2111

רצועה השבועית יש ב, טובולבעריכת  קפהבנוסף ל. התחנה החדשהתוכניות ואופי שידורי את ה

לצד , קפה גיברלטראתר בה ופואטיק דמויות מפתח בערס -תוכנית עם רועי חסן ושלומי חתוכה 

כאתר על מוזיקה ערבית קלאסית -עם הפסנתרן ניזאר אל( שש בערב)שעת שידור בפריים טיים 

-המצטיירת כתחנה רב, "פינה לכולם]...[ תחנה לא למעמיקים "העורך החדש מוסיף שזו . ומודרנית

 ."מדבר קפה גיברלטר"אברבך  .תרבותית עם נגיעות לבנטיניות בולטות

בזמן המנדט , כמו התחנה העברית הראשונה קול ירושלים)לשים לב ששידורי כאן תרבות נפתחו יש 

כשמונים שנה לאחר . ביצוע של ברכה צפירהבעם השמעת שירו של אלכסנדר פן ( 0421-הבריטי ב

אז זה הזכיר אקזוטיקה : קולה של צפירה עשויה לומר דברים שונים, מכן ובקונטקסט החדש

כולל )ייצוג שנזנח , דימוי לתימנים ביישוב דאז, הארצישראלי" הפרא האציל"נוסח  אוריינטליסטית

קולה של צפירה  1102-ב. במהרה במהלך האירופיזציה הממסדית המואצת( ?את ברכה צפירה עצמה

 .מזרחית מהדהדת-תרבותית לבנטינית-אמירה רב, כשיבת המודחקמתפרש 

*** 
הכריזה בראיון  הקפהשותפה ותיקה של , יוליה כסלו .יםאבקש להבהיר ולחדד מספר היבט, לסיום

מצליחה להפנים מדוע חשוב אך אינה , מאבק המזרחימאוד מתחברת לשהיא אמנם  221פרידה

 -הדורשים חלוקת משאבים אחרת מהאליטה האשכנזית  - להרבה קולות בולטים במאבק המזרחי

יטה תמיד מגבילה את אפשרויות אלכל , לדעתה. לשים את הדגש על האשכנזים ולא על האליטה

מה הסיכוי שהיא , אם תהיה לנו אליטה מזרחית"לכן היא תוהה , הצמיחה של מי שלא נמנים עמה

פולנקו ציין -דיאס. "?או כלפי מזרחים שאינם חלק ממנה, תנהג באדיבות כלפי לא מזרחים

שהוא מצדד בו  מאבק)קוו שמדיר אותם -לצד ניסיונם לערער את הסטטוס -שמיעוטים אתניים 

עלולים להיסחף לטהרנות שמרנית ואף  - etnofagiaובהתנגדותם למה שהוא מכנה ( בהחלטיות

הכמיהה של : אציג כמה דוגמאות שעומדות בפני מבחן. שתחזק את המבנה המקובע הקיים, גזענית

 השאיפה של, בטרם גילוי וכיבוש היבשת" המאושרים"עמים ילידים באמריקה הלטינית לימים 

הפיכת הדיכוטומיה , להבדילאו , "ליפות'לחזור לתקופת הח"מסוימים חוגים מוסלמים 

גם סטוארט הול מתריע בפני סוג חדש של . לחזות הכול" ערבים/יהודים"או " אשכנזים/מזרחים"

 :הנוכחיתעל רקע התקופה , פונדמנטליזם

"When the movements of the margins are so profoundly threatened by the global forces 

of postmodernity, they can themselves retreat into their own exclusivist and defensive 

enclaves. And at that point, local ethnicities become as dangerous as national ones. We 

have seen that happen: the refusal of modernity which taken the form of a return, a 

rediscovery of identity which constitutes a form of fundamentalism" (1996:36). 

כשפיוט מרוקאי ומוזיקה )"מבינה היטב הזמרת והסופרן מירב אלדן כנראה  ל"את כל הסכנות הנ

תהיות סביב מעלה  ימיחכ ,במבוא לראיון(. 9.0.1100, תהילה חכימי, "קלאסית עולים יחד על הבמה

                                                      
220
 (.01.0.02, מוסף גלריה של הארץ) "משדרים גבוה" 
221
 (פריפריאלית סולידריות על ראו פרק" )'הארץ'"מוסף גלריה של , בראיון עם מאשה אברבוך  
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והאם למוזיקה זו יכולה להיות , מוזיקה קלאסית כמו שאנחנו מכירים היוםאודות המופע של אלדן 

חיבור והמקום של מוזיקה על רקע ה, נטיות או אפילו משמעות פוליטית בחברה הישראליתוורל

 :תשובתה של אלדן. מרוקאית קלאסית בתרבות הישראלית העכשווית

ולהתחיל , התחלתי להרגיש צורך אמיתי לחזור אל השפה של סבא( ל.ק, "צוק איתן)"מה בתקופת המלח"

והייתה תחושה חזקה של דיסוננס בין מה שקורה , התחלתי להאזין למוזיקה הזו. לשיר בערבית מרוקאית

 אולי ההרגשה הזו שיקפה גם איזושהי צרימה, לבין הצלילים שיצאו מהרמקולים, ברחוב מתחת לדירה שלי

בין אם מדובר בפיוטים , שעצם ההעמדה של מוזיקה ערבית, באיזשהו שלב הגיעה אליי ההבנה. פנימית אצלי

והעמדה של מוזיקה קלאסית , ובין אם מדובר בשירים מרוקאיים, שמבוססים על מוזיקה אנדלוסית ערבית

, ינה ברורה מאליה כיוםהעמדה הזו לצערי א. עצם הבחירה הזו מהווה נקיטת עמדה, אירופאית על אותה במה

 ".ולא רק בישראל

באמצעות פינה  הקפהחידוש פעילות מתחייב לציין ש, כסיכום זמני אך פתוח לבחינה מחודשת

פועלו של עורכו ו הקפהמדגים עד כמה רישומיו של , שבועית בת שעה במסגרת תאגיד התקשורת כאן

 כאתר דאז הקפה מפעילי. שב בומהווים נכס תרבותי ופוליטי שכדאי להתח ,222גם לאחר סגירתו

והן הן בעיתונות ובתקשורת האלקטרונית , הן ברשתות החברתיות, פעילים היום בזירות שונות

והתואר אליטות  (הקפהטרם הקמת בחלקם עוד ) מוכרים ציבוריתרובם . ציבורית ופוליטיתבעשייה 

כבר נמצאים  חלקםכי  - המעמד מחייב, noblesse obligeלכן . לגביהםחדשות לא נשמע מופרך 

קלין 'ז ברוחהאם זו תהווה אלטרנטיבה לבנטינית מכילה . גבוהה בהיררכיה המגדירהבקומה 

או תתמקד בנישה , וחתרנית לעיתים ימים יגידו האם היא תשוב להוות במה פוליפונית נועזת ?כהנוב

בדברי גיבור  נזכר בהקשר זה אני .קונצנזוס מסכנותבעיקר מזרחית ללא אמירות פוליטיות 

  ...".הרי שהדברים חייבים להשתנות, אם אנחנו רוצים שהדברים יישארו כפי שהם: "223הברדלס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
222
כי עמל יותר "אופיר טובול תבע את משרד התרבות והספורט ( 11.4.01, "הארץ)"פי ידיעה בעיתונות מלפני כשנה -על 

ואז קיבל הודעה שהפסטיבל בוטל ולא . תיכונית בעבור המשרד-לתרבות ים' כתר המזרח'מחודשיים של גיבוש פסטיבל 
ולבסוף הופק אמנותית לא בידי , יים בחג סוכות אשתקד ונדחה לפסחהפסטיבל תוכנן להתק. שולם לו שכר עבודתו

, אינני מציין זאת על מנת להיכנס לסוגיה שבמחלוקת". כי בידי השדרן ירון אילן -שטוען שנוצל בידי המשרד  -טובול 
 .פוליטי המקומי-לשעבר בעשייה בשדה תרבותי הקפה אלא כדי להבליט את המשך מעורבותו הבולטת של עורך

223
 Il Gattopardo פה תומאסי 'מבוסס על ספרו של גוז, (0412)הסרט המרשים של הבמאי לוקינו ויסקונטי . באיטלקית

שלה ואמציה -את הגרסה הראשונה בעברית תרגמו פנינה בת. 0408שפורסם בשנת  איטלקי-די למפדוזה הסיציליאני
בהוצאת , בתוספת כמה סיפורים של המחבר, עבריתהופיעה מהדורה מורחבת של הספר בשפה ה 0449-ב. (0410) פורת

 .עם עובד
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 אחרית דבר
והיא מספקת לנו פרספקטיבה , לתחום הפוליטי התרחשה לאחר סגירתו הקפהכניסתם של אנשי 

בין . הקפהב אנשי חברתיות שרחשו מתחת לפני השטח בקר-רחבה יותר על הסוגיות הפוליטיות

בשידורי תאגיד השידור כאן קפה גיברלטרלבין עלייתו לאוויר של ( 1100בספטמבר )סגירת האתר 

הן , פוליטיים. המקורי הקפהו ויכוחים ונעשו מהלכים פוליטיים בקרב יוצאי עהתגל, (1102במאי )

 . נייני כלל הציבורשל מעורבות אזרחית ישירה בניהול ע הבסיסיוהן במובן , במובן הצר המפלגתי

מבלי לנטוש  התרבותיוהחזרה לשדה )ארגוני -המעבר מהזירה התרבותית לשדה הפוליטי המפלגתי

מחייב שינוי בתפיסת השיח וקיום שיתופי פעולה טקטיים , (per seאת המרחב הפוליטי 

, יםחיאזר, יםעל סמך גישות שונות ומנוגדות אודות סדרי עדיפויות פוליטי, ואסטרטגיים בהתאם

נחשפו חילוקי הדעות בין מפעיליו ומשתתפיו , כפועל יוצא מאותו מעבר. יםוחברתי יםכלכלי

חברתי או -סביב סוגיות מפתח כמו הדרכים לצבירת כוח בתחום הריבודי הקפההעיקריים של 

, כל עוד מגוון הגישות בנושאים אלה התנהלו במסגרת האתר. ישראליות-בסוגיות אזרחיות כלל

צוות העריכה ושותפיהם הרבים נכנסו אל , אך ברגע שהעורך. להלך בין הטיפות פההקהצליח 

הסיסמה , למשל, נוצר מתח בין פתיחות תרבותית ואתנית מכילה לבין, הפוליטיקה המעשית

, "מה ששמעתם. ס"בש. מזרחיות. פמיניסטיות)"שירה אוחיון . 224"מצביע למזרחי( 'שקוף')מזרחי "

ס יכולה להתחולל מהפכה "ירה מדוע דווקא מתוך חבירה למפלגה כמו שהסב, (00.2.00, 225העוקץ

הקפה הצטרפו חלק מאנשי , הקפהעם סגירת . מזרחית חברתית ופוליטית שהיא חולמת עליה

לצד אפרת )ס "למועצה האזרחית המייעצת של ש( אופיר טובול ואברהם מוטהדה, ביניהם אוחיון)

מזרחית "בעת שקבוצה אחרת התגבשה ל, (ם נוספיםאלונה אלוז ופעילים מזרחי, שני שטרית

 226.(ש"חד)כ איימן עודה "תוך יצירת דיאלוג ישיר עם הרשימה המשותפת שבראשות ח" המשותפת

 טובול אופיר בראשות (1101 במהלך) "תורנו_עכשיו# הזהב תור" החדשה המזרחית התנועה הקמת

 ס"ש ר"יומ טובול בראשות הקבוצה לש ופרידה עצמאית לדרך יציאה על בישרה ,אלמקייס וכרמן

 ס"ש של תפקידה אודות מזרחיים גורמים בין הער בפולמוס לעסוק המחקר מטרת אין .דרעי אריה

והמזרחית  הזהב תור בין העקרונית במחלקת או ,המקומית פוליטית-חברתית-הכלכלית בזירה

 את ולתקן לרפא רתיתמסו-מזרחית אג׳נדה של בכוחהשנדגיש רק שתור הזהב הכריזה . המשותפת

 הפניית באמצעות - היתר בין ,227ופרגמטית מתונה ,מכילה דרך היותה בשל ,הישראלית החברה

 בדיור ,גבוהה בהשכלה (במקור הדגשה) המקום בני צעירים לטיפוח הפריפריה פיתוח תקציבי

 .בגזענות לאומי ומאבק 'א מכתה החל ערבית לימוד ,ובתרבות

                                                      
224
(  (1.24.15,"מרצ רוצה להחזיר את הכיף שלקחו לה| נדה 'אג)"יואב רונאל  .1100-ס בבחירות ב"ראו סרטוני ש 

על כן לא , שזקוקה לצעירים ממעמד הביניים בשביל להתקיים( מרצ)זו מפלגה : "הדגים היטב את ההכרעה השנייה
 ".ס"דיבור מעמדי כמו בסרטון הזה של ש, כן. לייצר דיבור מעמדי אמיתי מסוגלת

225
 http://www.haokets.org/2015/03/15 התשובות-כל-בשס-מזרחיות-פמיניסטיות 

 עמוס ,אלמקייס זהר ,שמואלוף מתי ,נוי אורלי ,דוד בן לילך ,מהגר תום ,יל'אברג ראובן ,נעמן יונית החותמים בין 4
 .בהר אלמוגו נוי
227

 התנועה" פלסטיני-הישראלי הסכסוך פתרון לגבי. hazahav.org-https://www.tor :ראו התנועה עקרונות מתוך 
 לחתור ובראשונה בראש - לעשות רבה עבודה ישנה ,מפורטים ביטחון להסדרי וניגשים מפות שפותחים שלפני מאמינה

 ."המקום בני אלא התיכון במזרח אירופאי-זר-נטע אינם היהודים כי היסוד להבנת
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 בעל חיבור מתוך בבסיסה נבעה אבותינו אבות של הציונות"ש הזהב ורת בעקרונות מצוין ,בנוסף

 חלק ביהודים רואה המזרחית הציונות ]...[ ישראל ולעם הקודש לארץ והיסטורי רוחני ערך

 שרשרת את ולהמשיך היהודית הזהות את לחזק שואפת ,תיכוני המזרח מהמרחב ליאאינטגר

 הדגש ".ממש של הזהב תור ,התפילות התגשמות יהתה היהודית המדינה כי אמונה מתוך ,הדורות

 ,הזהב תור קוד מילת בתוספת) יהודית מדינה על לשמירה המזרחית הציונות של קול היותה על

 הקפה שעבר המטמורפוזה את מבטאת להניח יש ,(המוסלמית בספרד ערבים-יהודים ליחסי כאזכור

 והספורט התרבות שרת של היום סדר את יותר כתואמת לעכשיו נכון הנשמעת ,החדשה באכסניה

 ציונות שהמושגים נגלה ,(נספחים ראו) המקורי האתר עקרונות עם אלו יסודות נשווה אם .רגב מירי

 לפי ,המחודש הקפה .ברשת פעילותו שנות חמש במשך מפורשות הוצגו לא יהודית ומדינה מזרחית

 מזה שלה הסלקטיבי הנרטיבו (הציונית) מההגמוניה כחלק מפורשות מתייצב ,אלה פרמטרים

 באתר שהן ההכרזה למרות ,"(הקודש ארץ" אדמת על ההיסטוריות הזכויות ,למשל) שנים עשרות

 228."רוח אותה היא הרוח" תרבות בכאן הרדיו ובתוכניות המקורי

כל זאת נאמר אך . שפנו לכיוונים פוליטיים שונים, הקפהתחילת המשך הדרך של יוצאי הצבענו על 

ולכן הידיעה שבעצם דרכם הפוליטית של , הכרת האופי הדינמי של תהליכים מסוג זהתוך , כאן

 .רק החלה נביאיםו הקפהאנשי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
228
כאן . תרבותית-רב, תיכונית-מזרח, שורשית, קפה גיברלטר היא בית ליצירה תרבותית מקומית"במשך נאמר ש 

ואהובים ביותר עלינו הם . קלאסיקות של הפיוט ולהיטי פופ עכשוויים, מסורת ומודרנה, מזרח ומערב, נפגשים חדש וישן
 ".מי שמערבבים את כל אלה ביחד
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 .אוחדהקיבוץ המ, אדום

 הקיבוץ : תל אביב. גבריאל אש: תרגום". הרצון לדעת - 0תולדות המיניות . "1118, מישל, פוקו

 .המאוחד

 רסלינג: תל אביב". הבית הערבי כטקסט חברתי: ארכיטקטורה. "1118, קובי, פלד. 

 לינגרס: תל אביב". מוזיקה יהודית ערבית וזהות מזרחית: שמחה גדולה הלילה. "1111, ענבל, פרלסון. 

 עם עובד: תל אביב". 0409-0492יהודי מרוקו והלאומיות : קהילה קרועה. "1110. ירון, צור ,
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 קורס לסמינריון לתואר מתוך ". מבט סוציולוגי של שמות בישראל: מי אני ומה שמי. "מיכל, רום

 (.1100ספטמבר ) אילן-אוניברסיטת בר .ראשון

 הווה הנע בסבך עברו  -חזות מזרחית ". עיצוב של אפיסטמולוגיה מזרחית: שבירה ושיבה. "אלה, שוחט
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את האירועים האלה אנחנו מעדכנים בעיקר . מתקיימים בהזדמנויות שונות, בניהול אמנותי של אנשי הקפה
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Abstract 

This study is engaged in the surge in activity in Israel’s periphery - especially in the  

cultural and social fields - an issue that has always fascinated me. At issue is a changing 

and liquid multicultural reality which avoids generalizations. It is not only difficult in 

representing the mosaic, but in understanding the deep currents that influence and 

shape the multiple and changes faces of Israeliness, given the backdrop of the rapid 

exchanges that affect all facets of life in the country. This study does not engage in the 

identities of others, but, to a large extent, in my own identity - personal and familial - 

which is perceived as outside the circle of identity examined in this study.  

 
In order to examine this cultural surge in the periphery, I chose as a case study to  

examine Café Gibraltar (hereinafter: The Café), a public internet venture, which has 

positioned itself as an active agent in reshaping the cultural map in Israel, with a  

demonstrably polyphonic Mizrahi emphasis. As a representative of the Israeli  

periphery, The Café is trying to harness the other micro-cultural elements in the  

national space (Russian, Ethiopians, haredim, Israeli Palestinians) to its project, in  

order to challenge the traditional elites and change the power relations between the 

Ashkenazi hegemony and the rest of the players in the cultural field. The alternative 

canon being examined is mainly led by third-generation Levantine Mizrahi immigrants.  

 
The basic assumption in the present work is that the basis for the establishment of The 

Café is the relationship between unequal groups in the cultural field in Israel, against a 

backdrop of power relations between the original languages and cultures and the  

economic, social, ethnic and religious disparities - to a great extent on a territorial  

basis - that prevail in it. Naturally, research in the field focuses on music and culture 

and identity-building factors in the context of reciprocally and critically related issues, 

such as language, migration and memory.  

 
In order to strengthen the empirical examination, I used cultural aspects from the  

internet series Nevi’im (Prophets), a supplementary phenomenon to the cultural  

option of The Café, as an online community partly aimed at recruiting activists as a tool 

for promoting an alternative Mizrahi agenda in the periphery.  
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In order to discover the canon of origin, we asked what are the features that The Café 

is promoting and what are the strategies that the site has taken to shape the changes 

that have taken place in Israeliness - Israeliness that was shaped even before  

independence. These changes, in the opinion of the site’s captains, are supposed to 

better express the wishes of the majority of Israelis - by creating a Middle Eastern 

identity, which we will seek to present in the study as a Levantine option. 

 
The spirit of the object being examined and the nature of the field motivated me to  

focus on a range of quality perspectives, such as Post-structuralist approaches, Cultural  

Studies, Feminism and Gender, alongside approaches such as Marxism and  

Psychoanalysis. The same methodological montage was utilized to present the points 

challenging the status quo, and, at the same time, reflect the contradictions,  

weaknesses, and even the dangers in the proposed perspective of the site’s  

proponents and operators. I also assume that the objective reality in the world can  

only be very partially trapped, which is why this is a clearly ambivalent interpretative 

look.  
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