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1

תקציר
בפרק הראשו של העונה השנייה בסדרת הדרמה הקומית המצליחה זגורי
אימפריה )אולפני הרצליה ,הוט (20152014 ,מסרב ֶ ֶר ,אב המשפחה ,לעמוד
בצפירה ביו הזיכרו לשואה ולגבורה .בבר ,שמרגיש כי נזרק לשוליי עלֿידי
הממסד האשכנזי ,מצהיר כי ברגע שיתחילו להתייחס למצוקות של יהודי צפו
אפריקה בישראל ,הוא יכבד את הטראומה של יהודי אירופה .פרק זה עורר
תגובות נסערות בשיח הציבורי .רבי תהו הא צרי היה לחבר את השואה
לסוגיות עדתיות? הא המונולוגי של בבר אינ זילות השואה?
המאמר יטע כי הפרק משק דיו חברתיֿתרבותי רחב יותר ,המתקיי
בעשורי האחרוני ,בארבע הסוגיות הבאות :הזיכרו החדש של השואה
בישראל הד בטראומה ג דר ייצוגי הומוריסטיי וסאטיריי; הופעת
הקונפליקט האשכנזיֿמזרחי בטקסטי הומוריסטיי וסאטיריי על אודות
השואה; קליטת של מזרחי בחברה הישראלית וייצוג בתרבות הישראלית.
המאמר ינתח את הדר שבה הפרק מהווה נדב נוס בארבע סוגיות אלו ,תו
דיו בהומור כמנגנו הגנה ,בחשיבות החברתית של ההומור ובתפקידו בשחרור
אגרסיות ומתחי חברתיי.
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הקדמה
הסדרה זגורי אימפריה )אולפני הרצליה ,הוט (20152014 ,נכתבה עלֿידי מאור
ִ
זגורי ,דור שלישי ליוצאי מרוקו בישראל .זגורי ,שגדל בבארֿשבע ,כתב ִסדרת
דרמהֿקומית יומית ,שנקראה כאוטוביוגרפיה ,העוסקת בחיי משפחה ממוצא
מרוקאי הגרה בבארֿשבע .אלברט ֶ ֶר ,אב המשפחה ,הוא אד זעו ,שמנסה
להתפרנס בדרכי שונות; ויויא היא אשתו שמבקשת לשמור על שלמות
המשפחה ועל שמונת ילדיה  ,המסתבכי בבעיות שונות :אביאל ,אבישג,
הסדרה הפכה עד מהרה ללהיט
אביתר ,מרי  ,אבי ,אבישי ,אביר ואביגילִ .
בישראל 2.הפרק הראשו בעונה השנייה מתרחש ביו הזיכרו לשואה ולגבורה
ומתמקד בצפירה הנשמעת ביו זה.
צפירות זיכרו בישראל נשמעו בראשונה בנובמבר  1949בזמ קיומ של
הלוויות חללי קרבות ,וזאת ביוזמת של כמה מועצות מקומיות בישראל ,על פי
הדוגמה שהייתה נהוגה בבריטניה באותה העת .דפוס זה אמ! שנה לאחר מכ
במסגרת הטקסי הממלכתיי שנערכו לזכר חללי מלחמת העצמאות ,וע
קביעתו של יו הזיכרו בֿד' באייר ,שולבה צפירת הזיכרו בטקסי יו הזיכרו.
בשנת  1951החליטה הכנסת לכונ יו זיכרו לציו השואה – "יו השואה ומרד
הגטאות" ,כפי שנקרא אז .כיוו שהחלטה זו לא הייתה חוק ,לא צוי יו הזיכרו
הזה באופ מסודר ומקי ברחבי המדינה .לפיכ ,#חוקקה הכנסת ,בשנת ,1959
את חוק "יו הזיכרו לשואה ולגבורה" וקבעה את צביונו .בי היתר ,קבע החוק:
"ביו הזיכרו תהא בכל רחבי המדינה דומייה של שתי דקות ,בה תשבות כל
עבודה ותיפסק כל תנועה בדרכי ; יקוימו אזכרות ,עצרותֿע  ,וטקסי התייחדות
במחנות הצבא ובמוסדות החינו ."#כיו מקובל להשמיע את הצפירה בשעה
3
עשר בבוקר ,ולאחריה מתקיימי אירועי זיכרו במקומות שוני ברחבי האר!.
2

3

למשל ,הסדרה עלתה לאוויר בתחילת אפריל  .2014בֿ ,29.4.2014לאחר תשעה פרקי
בלבד ,הסדרה כבר הגיעה לשלושה מיליו צפיות בהוטֿ VODוהוכתרה בתור ההשקה
החזקה ביותר בתולדות הוט .מחברת הוט נמסר ג כי התוכנית היא בעלת זינוק הפתיחה
הגדול ביותר בעולמות הדיגיטל ,ע עשרות אלפי עוקבי בפייסבוק ובאינסטגר .ראו:
אברב.2014 ,
"חוק יו הזיכרו לשואה ולגבורה" ,אתר הכנסתhttp://main.knesset.gov.il/About/ ,
Occasion/Pages/ShoahLaw.aspx

יו הזיכרו לשואה ולגבורה נקבע ,לאחר דיוני רבי ,בכ"ז בניס כדי להדגיש את תאריכי
מרד גטו ורשה .בחירת התארי ציינה את חשיבות הגבורה בכוח הזרוע בזיכרו השואה
בישראל הצעירה .להרחבה ראו :ראו שטאובר רוני .2000 ,הלקח לדור :שואה וגבורה
במחשבה הציבורית באר בשנות החמישי ,ירושלי :יד יצחק בֿצבי.
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בפרק מסרב בבר ,אב המשפחה ,לעמוד בצפירה .בבר ,שמרגיש כי נזרק
לשוליי עלֿידי הממסד האשכנזי ,מצהיר כי ברגע שיתחילו להתייחס למצוקות
של יהודי צפו אפריקה בישראל ,הוא יכבד את הטראומה של יהודי אירופה.
הפרק עורר תגובות סוערות בשיח הציבורי .רבי מ הכותבי והמגיבי
בעיתונות ,במדיה האלקטרונית וברשתות החברתיות דנו בסוגייה הא צרי #היה
לחבר את השואה לסוגיות עדתיות? הא המונולוגי של בבר אינ זילות
השואה? הא ראוי היה לעשות כ 4?#א ,#לטעמי ,השאלה הא יוצרי "זגורי
אימפריה" טעו או לא טעו כשחיברו בי השואה לקונפליקט העדתי אינה
רלוונטית ,מכיוו שלא מדובר בהמצאה של היוצר .הדיו שעלה בפרק משק
שיח שקיי ומתנהל בישראל ,בעיקר בעשורי האחרוני  ,בנוגע לקונפליקט
האשכנזיֿמזרחי ועוסק בסוגיית הקליטה של המזרחיי  ,היחס של האשכנזי
אליה מ העבר ועד להווה ,וייצוג בתרבות הישראלית .בנוס ,משק הפרק
תופעות רחבות של שינויי בזיכרו השואה בישראל ,הבאי לידי ביטוי בריבוי
של טקסטי הומוריסטיי וסאטיריי  ,העוסקי בזיכרו השואה בכלל ובמקומ
של המזרחי בזיכרו זה בפרט .כ #ממשי #הפרק את המסורת של סאטירה
ושואה שהתפתחה בישראל החל משנות התשעי  ,ובמקביל מהווה חלק מסוגיות
רחבות יותר של פוליטיקת הזהויות ,המופיעה בעשורי האחרוני בתרבות
הישראלית.

הומור שחור ,הומורֿשואה ותודעת השואה בישראל
בעשורי האחרוני  ,לצד ההנצחה הרשמית השומרת על מתווה של זיכרו אפו
ֵאבל ויגו ,החל להתרק זיכרו שונה בתרבות הפופולרית .זהו זיכרו חדש של
השואה ,שנועד לא רק "לזכור ולא לשכוח" ,אלא לזכור אחרת ,לאת ֵגר את
גבולות התפיסה של ייצוג השואה ולחתור תחת מוסכמות חברתיות ומסרי
הגמוניי  .יוצריו מתאימי את זיכרו השואה לעול שנשע על טכנולוגיה; ה
בוחני את הנושא דר #פרספקטיבות הומוריסטיות ,שהיו בגדר טאבו; ה
משתמשי בשואה ככלי למתיחת ביקורת על תופעות חברתיות ,פוליטיות
וכלכליות; מרחיבי את גבולות הזיכרו של הטראומה אל מעבר ללקח היהודיֿ
ציוני ומייצרי השלכות רחבות יותר – אוניברסליות ,חברתיות ופוליטיות – של
לקחי השואה 5.הומור הוא חלק אינטגרלי משינויי אלו .משנות התשעי ואיל#
4

5

ויכוחי בנוגע לפרק הציגו כמה הסוגייה הזו טעונה בחברה הישראלית ,ונעו בי מי
שהצדיקו את ֶב ֶבר ,לבי מי שהתבוננו בזעזוע בהתנהלותו .ראו לדוגמה :שוש;2015 ,
פרשני ;2015 ,חתוכה ;2015 ,נורי ;2015 ,ספיר וי ;2015 ,דוב ;2015 ,הרשקובי.2015 ,
שטיירֿלבני.2014 ,
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נית לראות עלייה במינו הטקסטי ההומוריסטיי  ,הסאטיריי והפרודיי
העוסקי בשואה בישראל .זיכרו חדש זה רואה בשילוב בי הומור ושואה מיזוג
לגיטימי .תפיסה זו מוצאת את מש%נ& יותר ויותר בסרטי  ,בתוכניות טלוויזיה,
6
במיצגי באינטרנט ובמופעי סטנדֿאפ.
אל מול תפיסות ,הרואות בשילוב זה זילות של השואה ,חוקרי אחרי טועני
כי מדובר במנגנו הגנה לגיטימי וחשוב בחברה שחיה את תודעת השואה בהווה.
מ המחקר עולה כי בזיכרו הקולקטיבי הישראלי ,הטראומה של השואה אינה
ממוקדת רק באירועי שהיו והסתיימו .היחסי הרגישי בי ישראל למדינות
ערב ,הימשכותו של הסכסו #היהודיֿערבי ,האיומי בהשמדה ,הפיגועי
והאינתיפאדות – כל אלה יוצרי מצב של דריכות תמידית וחרדה מתמשכת
בישראל ,ואריכות ימיו ואלימותו רבת העוצמה של הסכסו #תורמות לחדירתו
הנרחבת והעמוקה למרק החברתיֿתרבותי הישראלי 7.העובדה שהסכסוכי
אינ מוגבלי למלחמות התחומות בזמ ,אלא מהווי חלק מ השגרה
היומיומית ,יצרה בישראל מצב ביטחוני שבו האנומלי הוא הנורמלי .למצב
חרדה בסיסי זה התווספה ,מראשית ימי המדינה ,הפוליטיזציה של השואה
בישראל ,המעצימה עוד יותר את מקומה של הטראומה ביו ֿיו האישי
והקולקטיבי ,בהופכה את השואה לאירוע מתמש ,#המשפיע על ההווה והעתיד.
השואה הייתה ועודנה טראומה יסודית בחברה הישראלית .זיכרו השואה
בישראל לא התמוסס לאור #השני  ,ויתרה מזו ,נראה כי בזיכרו הקולקטיבי של
השואה חל תהלי #הפו – #ככל שמתרחקי כרונולוגית מ השואה ,הדיו בנושא
גובר .במרבית העול השואה היא מורשת של הניצולי וצאצאיה  ,ואילו
בישראל זיכרו השואה לא נקשר רק במי שחוו את הטראומה ישירות ובבני
משפחותיה  .כתוצאה מלימוד השואה בבתי הספר בישראל מהגיל הר #ועד
לסיו התיכו ,מטקסי הזיכרו הפומביי השנתיי ומהעיסוק האינטנסיבי
בשואה בשיח הציבורי ,הפוליטי והביטחוני ,השואה בישראל היא מורשת ונחלת
הכלל .מחקרי הראו כי בניגוד לזיכרונות קולקטיביי אחרי  ,לא ניכרת בזיכרו
השואה השפעה דורית .זיכרו זה מהווה מאפיי כללֿדורי של האוכלוסייה
היהודית בישראל :בעיני הצעירי הישראלי  ,השואה היא ג היו המאורע
הבולט ביותר בהיסטוריה היהודית ,א יותר מהקמת המדינה ,והיא נתפסת
אצל כמאורע הההיסטורי בעל ההשפעה הרבה ביותר עליה ועל גורל  .בקרב
הישראלי ֿהיהודי בכלל נתפסת השואה כאירוע המרכזי מאז שנת  ,1940לצד
6

ש ,ש; Zandberg, 2006, 2014
7
Ofer 2013
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הקמת המדינה ורצח רבי 8.מחקרי הראו עוד כי הידע של ישראלי  ,בני הדור
השני ,הביולוגי ,על אודות השואה ועמדותיה כלפי הניצולי והנאצי  ,דומי
לאלה של ישראלי אחרי בני גיל  ,שלא גדלו במשפחות של ניצולי שואה.
זאת ,בניגוד בולט לפערי בידע ובעמדות בי בני הדור השני ובי שאר
האוכלוסייה בצפו אמריקה .הבדל זה משק את המקו המרכזי שתופסת
9
השואה בהוויה הישראלית לעומת מרחבי אחרי .
פרויד 10טע כי על מנת להפחית את עוצמת החרדה ,ה"אני" מפתח מנגנוני
הגנה .המונח "הגנה" ,אצל פרויד ,הוא מושג המתאר את מאבק ה"אני" ע
רעיונות או נושאי שגורמי כאב או שאיֿאפשר לשאת  .הוא ראה במונח זה
ש קיבוצי לכל הטכניקות שה"אני" משתמש בה בקונפליקטי העלולי
להביא לידי נוירוזה .מנגנוני הגנה ה תהליכי פסיכולוגיי אוטומטיי  ,אמצעי
התגוננות תתֿהכרתיי שהאד  ,לרוב ,אינו מודע לשימוש שהוא עושה בה ,
ואשר אינ משני את המצב ,אלא את תפיסתו ,וכ #מאפשרי להפחית חרדה.
פרויד ראה בהומור מנגנו הגנה מרכזי וחושב ,שבעזרתו האד מתמודד ע
מצבי קשי וחוס #מעצמו או מצמצ את האפשרות הרגשית של הצער
והסבל 11.מחקריֿהמש #הוסיפו להתייחס להומור כמנגנו הגנה המסייע
בהפחתת עקה ) ,(stressבהתמודדות ע תחושות שליליות ומצבי קשי ,
ובהענקת תחושה של כוח ושליטה מסוימי במצבי של חוסר אוני  .להומור
כמנגנו הגנה יש שתי פני עיקריות :הומור שחור ) (black humorוהומור עצמי
) .(self disparagementההומור השחור עוסק בנושאי מעוררי חרדה ועל כ#
מעידי המונחי החלופיי שלו :הומור זוועה ) ,(horor humorהומור חולני
) ,(sick humorהומור גרדומי ) (gallows humorוהומור אימי ).(grim humor
הומור שחור עצמי הוצג ככלי יעיל של מיעוט מדוכא כנגד התקפותיה של
12
המדכאי  ,ובהקשר היהודי – כמנגנו הגנה של ע .
לפי מחקר זה הייצוגי הסאטיריי  ,הפרודיי וההומוריסטיי של השואה
אינ מעידי על זלזול ונתק מהטראומה ,אלא להיפ ;#מגלי עד כמה הדורות
הצעירי טבועי בחות השואה .הטקסטי הרבי המתייחסי לשואה מתו#
פרספקטיבות של הומור ,משקפי מצב שבו בחברה הישראלית ,הרואה את
8
9
10
11
12

פורת  ;2011ברֿטל .2007
סולומו וצ'ייטי .2007
פרויד .1987
פרויד .2007
זיו  .Garrick 2006 ;1996על הומור יהודי ראו ,בי היתרZiv and Zajdman 1993; Brook ,
.2003; Davies 1993, 2010; Samuel, Katz & Hamburger, 1996; Kaplan, 2003
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ל-כ*ל יש חלק גדול
עצמה כמי שנמצאת במצב חירו ביטחוני תמידי ,שה ְ
באתוסי המכונני והדיו בקורבנות ובד אינו רק היסטוריה ,אלא חלק
ֶ
אינטגרלי מחיי היו ֿיו – בחברה זו מבקשי בני הדור השני והשלישי פעמי
רבות לייצר לעצמ מנגנוני הגנה נפשיי ֿתרבותיי ֿקולקטיביי  ,שיאפשרו
לה לשרוד את מצב החרדה התמידי הזה .מנגנוני ההגנה האלה ה ניסיונות
מה ְפ ֵ/לעיבוד ,מהיטמעות
לאבלֶ ,
קולקטיביי תתֿהכרתיי לעבור ממלנכוליה ֵ
13
בעבר ליצירת מרחק ביקורתי ממנו.
הפרק הראשו בעונה השנייה של זגורי אימפריה ,א כ ,#הוא חלק ממהל#
רחב שבו סאטירה ,פרודיה והומור הופכי להיות חלק אינטגרלי מהזיכרו
החדש של השואה בישראל ,מתריסי אל מול הזיכרו הקנוני וסוכני זיכרו,
לקע את השואה כחלק מההווה הישראלי ,ומשתמשי בהומור
ֵ
המבקשי
כניסיו לייצר חי! נפשי בי עבר להווה .מעבר לכ ,#פרק זה הוא מטונימי לשיח
הזהויות בישראל בעשורי האחרוני  ,הבוח מחדש את מקומ של המזרחי
בהיסטוריה הישראלית ,בתרבות הישראלית ובזיכרו השואה .המאמר יעמיד
במרכזו את הדר #שבה הפרק משק את הדיו בכל אחת משלוש סוגיות אלו.

משפחת זגורי ביו הזיכרו לשואה ולגבורה – נדב נוס בייצוג
הסאטירי של הקונפליקט האתני וזיכרו השואה
בסבל של קהילות צפו אפריקה נעדר מהזיכרו הקולקטיבי של השואה
הדיו ִ
במש #שני רבות .אירועי שנות המלחמה בצפו אפריקה נתפסו כסבל כללי של
מלחמה ,ובתודעת הממסד הזוכר שכנה רק יהדות אירופה .רק בעשורי
האחרוני  ,הטרגדיה של יהודי צפו אפריקה הולכת ותופסת מקו במוסדות
ההנצחה של השואה ,במחקרי וביצירות הדנות בסבל של יהודי צפו אפריקה
תחת השלטו הנאצי .מעבר לכ ,#מכיוו שהשואה נתפסה נחלת של האשכנזי
בישראל ,שני רבות הופיעה בישראל התפיסה הבעייתית והמוטעית ,שלפיה
למזרחי אי כל קשר רגשי ותודעתי לשואה .בשל המקו המרכזי של תודעת
השואה בישראליות ,הדרת של המזרחי מזיכרו השואה סימלה ג את הדרת
14
מ המיינסטרי של הישראליות.
יוצרי טלוויזיוני אחרי  ,לפני מאור זגורי ,התעמתו ע הדרה זו בדרכי
שונות :פירקו והגחיכו את סמלי השואה ,יצרו היפו #של הזיכרו עלֿידי השלכת
דימויי נאציי על האשכנזי בישראל והפקיעו את המונח "שואה" ממשמעותו
13
14

שטיירֿלבני.2014 ,
ראו למשל :אברמסקיֿבליי  ;2007יבלונקה  ;2008שטיירֿלבני .2014
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המקובלת כדי לתת לו פרשנות אתנית .ייצוגי אלו חושפי את כאב של בני
הדור השני והשלישי להגירה מצפו אפריקה ומאסיה ,שהתעצבו בתו #חברה
שבה השואה היא טראומתֿיסוד ,הושפעו והפנימו את הזיכרו ,א #מעול לא
התקבלו לתוכו 15.במוב זה ,מהווה ההומור השחור בטקסטי הסאטיריי
העוסקי בסוגיית הקונפליקט האתני והשואה מנגנו הגנה כפול :ה של יוצרי
צעירי החיי בחברה החיה ונושמת תודעת שואה ,וה של מי שייכי לקבוצה
שבמש #שני ארוכות הודרה מזיכרו השואה ונתפסה כמי שאי לה חלק ונחלה
בזיכרו זה .אֵ #מעבר לזה ,טקסטי טלוויזיוניי אלו מציגי את תפקידו
החברתי של ההומור.
בספרו הצחוק ) (1899גיבש אנרי ברגסו את היסודות ְלמה שייקרא מאוחר
יותר התאוריה החברתית של ההומור והצחוק .הוא התייחס אל הקומי והצחוק
כאל תופעה סוציולוגית ,שנועדה ,בראש ובראשונה ,לתת מעגה לליקויי
חברתיי  .ברגסו ראה בצחוק כלי שבאמצעותו מענישה החברה את הפרט
שסטה מהנורמות שזו הציבה לו .לטענתו ,הצחוק הוא הבעת ביקורת על מעשי
החורגי מנורמות חברתיו .הצחוק נועד להשפיל את האד שהוא מכוו אליו,
ובכ #לגרו לו לתק את הליקוי 16.בהמש #לתפיסות אלו ,פרויד טע במחקריו,
שכפי שהחלו מפצה על מצבי רגשיי לא פתורי שהתרחשו במציאות
ומטפל בה או מתק אות  ,כ #ג הבדיחה היא כלי שבאמצעותו יכול האד
לגעת בנושאי רגישי  .הבדיחה ,טוע פרויד ,היא כלי עוק צנזור ,מעי
מטריית הגנה שבאמצעותה מצליח האד לבטא את יצריו התוקפניי בלי
17
שהחברה תבקר או תעניש אותו על כ.#
הומור תוקפני ,כתגובה לתסכול ,מאפשר לבטא עוינות כלפי אלו השווי לנו
במעמד וא עולי עלינו .בדרכי אלו משיג ההומור הרגשת עליונות רגעית
א #מהנה .זה צחוק של חסרי האוני שנותני דרור לרגש הנק והבוז .הומור זה
מאפשר לה להתעלות ול לזמ קצר על מדכאיה  .הוא מאפשר לבטא עוינות
18
ולהגיב לתסכולי רבי תו #כדי הנאה מ האפשרות להתקי בלי להיענש.
משמר של אינטראקציה חברתית – הוא תור
בנוס ,ההומור הוא מעי חומר ַ
לתהליכי חברתיי  ,כגו הגברת הלכידות הקבוצתית ,הפגת מתח בקבוצה
ויצירת אווירה חיובית .הוא מעלה את מורל החברה ומחזק קשרי בי החברי ,
תור להשגת קונצנזוס בתו #הקבוצה ומצמצ את המרחק בי חבריה .הומור
15
16
17
18

להרחבה ראו :שטיירֿלבני.2014 ,
ברגסו ,אנרי.(1899) 1998 ,
פרויד.2007 ,
זיו ,1996 ,סובר .2009
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תוקפני ,הלועג לקבוצה אחרת ,מדגיש את עליונותה של הקבוצה המשתמשת
19
בו.
מעבר להומור התוקפני הנובע מתסכול ,הומור נתפס ג ככלי המשפר חברה.
הוא מאפשר לגעת בנושאי שה טאבו חברתי ולנסות לשפר את החברה.
בהיבט זה עוסקת בעיקר התאוריה של ברגסו ,המדגישה את תפקידו החינוכי
של ההומור .ההומור מתמקד בתופעה ,שלדעת היוצר דורשת תיקו ,מנסה לחדד
20
את תשומת לבנו לעיוותי הצדק הקיימי בחברה שבה אנו חיי ולתק אות .
נית להציג כמה דוגמאות מרכזיות לדר #שבה השתמשו יוצרי מזרחי
בהומור תוקפני כדי לפרק את התפיסות החדֿממדיות בנוגע לנתק של מזרחי
מזיכרו השואה .למשל ,בקומדיה הטלוויזיונית החברי של נאור )ערו! ,10
 ,(2011-2006אחד הפרקי הוקדש לסוגייה "הא מזרחי יכול לכונ מערכת
יחסי ע פולנייה" .נאור ציו ,יוצר הסדרה ,שג מככב בתוכנית ,פוגש
אשכנזייה" ,פולנייה משני הצדדי " ,ומתאהב בה .שמה יערה וש משפחתה
"ורשה" ,ולדידו ,הש שלה גור לו "להתנהג כמו פרטיז ולרצות למרוד".
חבריו מזהירי אותו ש " 'פולנייה משני הצדדי ' ,זה מתחיל טוב וזה נגמר
שואה" ,א #הוא ממא לשמוע .ככל שנוק הזמ הוא מגלה שחבריו צדקו.
הסיק ֶוונס המתאר את מערכת היחסי שלה כולל סצנות שבה היא מפגינה
כלפיו קור ,גורמת לו לנקות את הבית ולא נוקפת אצבע ,משתלטת על חייו,
מעירה לו על כל דבר קט ומחליפה את הרהיטי בביתו לפי טעמה .היא
דורסנית ,נודניקית ובלתי נסבלת .לאור #כל הסיק ֶוונס השיר שנשמע בפסקול
הוא "המנו הפרטיזני " .לאחר ארוחת ערב בביתה ,שבה הוא פוגש את אמ&,
בת הדור השני ,שיורדת לחייו ומפגינה כלפיו גזענות ,הוא מסיי את מערכת
היחסי וחוזר אל חבריו המזרחי  .דר #הקומדיה מוצגות כא תפיסות קשות
ורדיקליות בנוגע ליחסי אשכנזי ֿמזרחי בישראל ולחוסר היכולת לכונ
דיאלוג ,ובחלוקה הבינארית בי שני העולמות ,השואה מהווה סממ זהות
אשכנזי .מערכו זה מגחי #את העול האשכנזי :מי שהפכו את השואה לחלק
אינטגרלי מהזהות הישראלית ,א #לא נתנו למזרחי דריסתֿרגל בזהות זו,
"מקבלי כגמול " דר #הלעגת זהות והלעגת האירוע ההיסטורי ,שנתפס
כאירוע המכונ בה.
בסדרת הפשע הקומית הרר )הוט,
אחד הייצוגי הבולטי בנושא הופיע ִ
 (20072007שעוסקת בקורותיה של פושעי ישראלי  ,רוב ממוצא מזרחי.
בפרק החמישי בעונה השלישית ,אחת הדמויות המגוחכות והמוגזמות ביותר
19
20

זיו  ,1996סובר .2009
זיו.1996 ,
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בסדרה ,נעמי כפית ,מזרחית ממשפחת פשע שחזרה בתשובה ,נוסעת לפולי.
ִ
במחוות נלעגות היא יוצאת נגד בעלה ,שלא רוצה לבוא למסע בפולי:
"תתבייש ל .קצת תרבות! אנחנו נוסעי להשתטח על קברי צדיקי  .היו
אנשי בשואה שהלכו לישו בלילה בפחד ,שעשו לה טרור מבית ,שבמש
שני השפילו אות ולא נתנו לה לחיות ...נכו ,מדובר באשכנזי  .א היו
קצת מרוקאי בשואה ,תאמי לי זה לא היה קורה .וואי וואי וואי ,מה אני הייתי
עושה לה א הייתי בשואה .כל הקאואי היו גומרי אצלי באשפוז ביו
הראשו בשואה .מי יעיר אותי בארבע בבוקר ויגיד לי ללכת למקלחות
מוצאי שואה ,ואני
ֵ
בשלג??? ] [...אני הייתי אומרת לה  :חיי ,לכל שואה יש
אות רשמתי!!!"

דר #דמותה של נעמי ,שאינה מבינה את משמעות השואה ,מרחיק הטקסט את
הזוועות ומאלי אות .אבל במונולוג שלעיל מסבירי היוצרי  ,שלא מדובר
באמת בנתק נפשי או בזלזול ,אלא להיפ – #ה מתריסי נגד התפיסה ,שלפיה
השואה היא חלק רק מהזהות האשכנזית ,וממסמסי את החלוקה בי הקבוצות.
העיצוב ההומוריסטי של מזרחי הנגררי אל מרחבי השואה ובתהלי #זה
מגלי חוסר הבנה של האירועי ההיסטוריי  ,עלה ג בתוכנית ַע סגולה )ערו!
 ,2קשת ,(2011 ,העוקבת במערכוני שוני אחר דמויות חוזרות ,שאות
משחקי חברי שלישיית "מה קשור" .אחד המערכוני עוסק בחייה של שרית
המזרחית ובעלה עמי בוושינגטו" :מאמי ,חייבי להפצי! את אירא .תראה מה
האיש הזה אומר ,הוא מכחיש את הדבר הזה של האשכנזי " ,היא אומרת
לבעלה במערכו "סוארו ַג'סטי" ,לאחר קריאת כתבה שבה מצוי
בסדרה
שאחמדינג'אד מאיי להפצי! את ישראל .שורת מערכוני מרכזית ִ
עוסקת בצמד התיכוניסטי המזרחי "יוסי ויוסי" )שמוצגי  ,לפי שורה קבועה
ומוגזמת של סטריאוטיפי שליליי  ,כמכוערי  ,בורי  ,עילגי וולגרי (,
המגיעי לפולי במסגרת טיול שורשי  ,שאליו הצטרפו כדי להתחיל ע מור
היפה והאשכנזייה )"מור ,מה המצב?" ,ה שואגי לאור #המערכוני במבטא
מגוח .(#יוסי ויוסי ממירי את העיסוק בזוועות במרחב הטרגי ְ ִסדרה של
קלישאות נטולות רגש )"איזה עצוב זה .זה לא נתפס"" ,זה הכי עצוב בעול ",
ה ממלמלי אחד לשני בעילגות בפתיחת כל מערכו( .ה רואי את המסע
כהזדמנות להגיע אל מור )"חייבי להתכונ" .ואי" ?#נביא וודקה וקונדוני "(.
אמתי בנושא ,ה לא מביעי צער או כאב ,ועסוקי רוב הזמ
אי לה כל עניי ִ
בעצמ  ,במריבות פנימיות ,בניסיונות להתחיל ע מור ובחיפושי אחר משחקי
וידאו ואינטרנט כדי להעביר את הזמ.
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במערכו " ַשואה לא היה פייסבוק" ,אחרי שה מסיימי בקצרה את
הקלישאות הדרושות )"איזה עצוב זה"" ,לגמרי"( ,יוסי מודיע ליוסי שהמצב
חמור :כבר יומיי הוא לא היה בפייסבוק" .כל הכבשי שלי בחווה בטח מתו
מזמ" ,הוא קובל בהתייחסו למשחק " .farmvilleאיזה עצוב זה" ,ה ממלמלי ,
"זה לא נתפס" .כ #ה מדגישי שעבור מה שקרה בשואה ומה שקורה במשחק
בפייסבוק זה היינו ה" .#אי #אני אשיג עכשיו פייסבוק? לא היו מחשבי
בשואה" ,מקונ יוסי .אבל אז ה שומעי את המדריכה המסבירה על עמדות
המחשבי במוזיאו אושווי! ,שבה נית להכניס את ש המשפחה ולגלות
חומרי על השורשי המשפחתיי  .ה משתמשי במחשב כדי לשלוח לחבר
שלה הודעה בסגנו "אה ,פ ָרג' ,מה המצב"...
במערכו "הגרמני הפסידו" ,צופי יוסי ויוסי בשעמו בסרט על אודות
המלחמה שמקריני לה במסע" .מתי נגמר כבר הסרט?" שואל האחד" ,תלוי
א ה ַיראו עכשיו את כל המלחמה או רק לקט" ,עונה השני .ה מתחילי לריב
מי משחק טוב יותר בפלייסטייש ,וכאשר המורה מכנסת את התלמידי ליד
"אש התמיד" ,ה משתמשי במקר שהקרי את סרטי השואה כדי לחבר את
הפלייסטייש ולהכריע את הוויכוח במקו  .המצלמה עוברת בעריכה מקבילה
התמיד ,ובי צמד
בי התלמידי האשכנזי  ,העומדי בדומייה ליד אשֿ ָ
ה"יוסי " שמשחקי .
במערכו "אש ֵרי הגפרור" ,יוסי טוע" :א הייתי אז ,הייתי מצטר לפרזיטי ,
אלה שנלחמו ביערות"" .לא קראו לה פרזיטי " ,גוער בו יוסי" ,קראו לה
פרטינאצי " .מור שרה את "הליכה לקיסריה" ,וצמד ה"יוסי " צריכי להופיע
אחריה .את הזמ ה מעבירי בשתיית אלכוהול ובניסיונות לפלרטט ִאתה .ה
עולי על הבמה .יוסי מצית גפרור ,ויוסי השני מתחיל לשיר – "אשרי הגפרור
שהצית להבות" .הוא נוש על הגפרור של יוסי כדי לכבות אותו ,ופיו המלא
באלכוהול מצית את הגפרור ששור את חולצתו של יוסי ,הצועק" ,ש ֵרפה ,אחי,
ש ֵרפה"" .יוסי נשר בשואה" ,בוכה חברו כשברקע מתנגנת מוזיקה נוגה.
את התפיסות הפוליסמיות של טקסטי טלוויזיוניי נית להשלי #על
המערכוני שנסקרו לעיל .לכאורה ,ה מתארי חוסר הבנה של המזרחי את
זוועות השואה וחוסר רגישות כלפיה ,וכ #נית לקרוא אות כעוד נדב #בטענה
ההגמונית בדבר הניתוק של המזרחי מ השואה; א ,#מצד שני ,נית לפרש
אות כביטוי של התנגדות ולומר כי ה חותרי תחת תפיסות אלה :העובדה
שקומיקאי מזרחי עוסקי בנושא שוב ושוב יכולה להצביע על עניי עמוק
שלה בנושא ,ולא על נתק .יתרה מזו ,בהמש #לטענות ,שלפיה הגזמה או
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וולגריזציה של סטריאוטיפי יוצרות פיצו! שלה  21,הדמויות של המזרחי
במערכוני מהוות אסופה כוללנית של סטריאוטיפי שליליי  ,מוגזמי
ומנופחי  ,ולפיכ #מערכוני אלה שוברי את הסטריאוטיפי – ולא מאשררי
אות  .ה יוצאי נגד תפיסות רווחות בחברה בנוגע לנתק הנפשי של מזרחי מ
השואה ,כדי למרוד בה ,להגחי #ולנפ! אות .ה מתעמתי ע חברה שדחקה
אות ואת הקשר שלה לשואה לשוליי עלֿידי יצירת דמויות של מזרחי ,
החודרות למרחב "האסור" וממירי את הזיכרו המקודש בפירוק הומוריסטי.
העיצוב ההומוריסטי של הנושא מאפשר להרחיק מ הנפש בעת ובעונה אחת את
טראומת השואה ואת טראומת הדרת של המזרחי מזיכרו השואה.
בזגורי אימפריהֵ ,מעבר לעימות בי בבר לאביאל ,מופיעות בפרק סצנות שבה
שלושה מבניו משתעשעי בחיקויי היטלר .בסצנה אחרת בתו של בבר ,אבישג,
מברכת אותו ב"יו שואה שמח" .כלומר ,הפרק מציג נתק רגשי של כל בני
המשפחה ,חו! מאביאל וגולי ,מתודעת השואה .גולי ,כמו אביאל ,ג היא רואה
ְ%מוב מאליו את העמידה בצפירה כדי לכבד את קורבנות השואה ובורחת מ
הבית בדמעות כאשר בני המשפחה אינ מיישרי קו ע הציווי הזה .א #הסצנה
העוקבת מראה שג בת המשפחה ,שמפגינה יחס רגשי לצפירה ,רחוקה מהבנת
הנושא :בסצנה זו מתיישבת אביגיל הבוכה על ספסל ,ליד אדו לוי ,ניצול
השואה העיוור" .אדו לוי ,אתה מאשכנזיה ,נכו?" שואלת אביגיל" ,נכו",
צוחק אדו לוי" ,את יכולה לקרוא לזה אירופה"" .אוקיי ,וסליחה על החוצפנות,
אבל אתה היית באזור של השואה?" "באזור?" צוחק אדו לוי" ,כ ,אפשר לומר
שהייתי באזור" .הוא חוש בפניה את המספר שעל ידו .אביגיל מבקשת לגעת,
והוא מספר לה שעשו לו את זה באושווי! .היא מספרת לו שלמשפחה שלה לא
אכפת ,ה לא מכבדי  ,ה לא יודעי כלו ולא עומדי בצפירה" .זגורצ'יקית",
הוא צוחק" ,בתו #הבית שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה ,מה שהוא מרגיש .מי
שלא מרגיש עצוב ,שלא יעשה את עצמו בוכה"" .בא לי לרצוח אות  ,כאילו לא
באמת לרצוח" ,נבהלת אביגיל מעצמה" ,זה ביטוי "...אדו לוי מתחיל לצחוק –
והיא איתו.
בעוד בבר מציג נתק רגשי ,אביגיל מציגה הזדהות רגשית ,רצו לכבד ולזכור,
בלא כל קשר לסוגיית הקונפליקט העדתי .א #המשפטי של אביגיל ,שלכאורה
מייצגת את הצד של המשפחה המזרחית שרואה עצמו קשור רגשית לנושא,
מעידות על בורת עצומה .כ ,#למרות שה לכאורה סותרות את עמדתו של בבר,
ה מחזקות למעשה את התחושה של ניתוק מזרחי מתודעת השואה.
21
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ההומור השחור בזגורי אימפריה ,כמו אצל יוצרי אחרי  ,הוא לא רק מנגנו
הגנה אל מול חברה החיה את השואה בהווה ,אלא ג מנגנו הגנה אל מול חברה
שדיכאה ,מחקה ודחקה לשוליי  .בהקשר זה ,יש לציי ג את תפקידו החברתי
החשוב של ההומור.
הייצוגי ההומוריסטיי העכשוויי  ,העוסקי בקשר בי מזרחי לשואה,
משקפי את הדר #שבה מנסי בני הדור השני והשלישי להגירה מאסיה ומצפו
אפריקה להתמודד ע הטראומה של הדרת מזיכרו השואה .תפיסותיה של
חוקרי ושל אישי ציבור שוני  ,היוצאי נגד כל היבט הומוריסטי הקשור
בשואה ,הפוסלי אותו ורואי בו "פיחות" או "זילות" של מנגנוני השואה,
מתעלמות לחלוטי מ ההיבטי הבסיסיי והטבעיי של שינויי בזיכרו
הקולקטיבי ומ הצרכי הנפשיי של הדורות הצעירי  ,האחראי  ,במידה רבה,
על שינויי אלה והיוצרי אות  .היצירות הללו מעידות על המידה שבה יוצרי ,
בני הדור השני והשלישי להגירה מאסיה ומצפו אפריקה ,שקועי בנושא.
יצירות אלה משתמשות לא פע בהומור ,וריקו המושג "שואה" מתוכנו
ההיסטורי עולה בה כמחאה על הדרת של המזרחי מזיכרו זה .נראה כי דיו
בקונפליקט האתני ובשואה דר #הומור ,מהווה ,עבור חלקי מהדורות הצעירי ,
דר #לשחרר תסכול ,לייצר לכידות בקרב הקבוצות השונות המרכיבות את
ההגדרה "מזרחי " ,ולחתור לתיקו החברה בסוגיות של אפליה ופער עדתי.
העיסוק בנושאי אלו מצביע על כ ,#כי ג הטקסטי העוסקי בנתק ,מצביעי
למעשה על עניי בלתי פוסק בנושא ועל סוגיות כואבות ובלתי פתורות ,שבה
מטפלי דר #הומור שחור.

ֶ ֶר מול אביאל – שתי התפיסות ההיסטוריות
ביחס לקליטת המזרחי 22בישראל
משלהי שנות הארבעי ועד שנות השישי של המאה הֿ 20הגיעו לישראל,
בכמה גלי הגירה ,מאות אלפי יהודי מצפו אפריקה ומאסיה .חוקרי ,
פוליטיקאי  ,עיתונאי ואישי ציבור ,בעיקר משנות השמוני ואיל ,#מנתחי את
המפגש הקשה בינ לבי החברה הישראלית .החוקרי תמימי דעי כי בעשורי
הראשוני לקו המדינה התרבות המזרחית נדחקה לשוליי  .מדיניות העלייה
והקליטה בשנות החמישי הייתה מדיניות ריכוזית ,שנבעה מ התפיסה שאי
22

המושג "מזרחי" הוא בעייתי וזוכה לביקורת מצד יוצאי צפו אפריקה ואסיה וצאצאיה
הרואי בו ,פעמי רבות ,הכללה שיצרו האשכנזי כחלק מתפיסות אוריינטליסטיות של
המזרח .המאמר ישתמש במושג זה תו הכרת הבעייתיות שלו ,מכיוו שזה המושג הנפו
כיו בתרבות הפופולרית ,בהתייחס ליוצאי צפו אפריקה ואסיה וצאצאיה.
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להסתפק ב"קיבו! גלויות" ,אלא יש לשאו ליצירת תרבות הומוגנית" .כור
ההיתו "#החברתי ביטא את הרצו לשמר את הגוו המערבי של התרבות ששלט
ביישוב היהודי באר!ֿישראל בשני שלפני קו המדינה ,ולהחילו על כל
היהודי בישראל .באקלי תרבותי כזה ,המורשת של רוב יוצאי אסיה וצפו
אפריקה נותרה מחו! למסגרת המער #הפוליטי והציבורי בישראל ה באופ
23
כללי ,וה באופ ספציפי בסוגיית השואה.
ע השני התפתחו שתי תפיסות מרכזיות והפוכות בשיח ובמחקר הישראלי
בדברי ימי העלייה ההמונית ,דרכי קליטת של יוצאי אסיה וצפו אפריקה
ומקומ של המזרחי בחברה הישראלית עד היו :
השייכי לאסכולה הראשונה טועני שתהלי #הקליטה בישראל משק יחסי
דיכוי קולוניאליסטיי  .לטענת  ,הפער הסוציוֿאקונומי בי אשכנזי ומזרחי
התפתח ,בעיקר ,כתוצאה מאפליה שיטתית :המזרחי נותבו במכו לעשירוני
התחתוני של החברה כאשר נשלחו למערות ומה לפריפריה ,שבה היכולת
הס ָל ָלה" ,שהפנתה את
למויליות חברתית נמוכה יותר .במערכת החינו #נערכה " ְ
רוב האשכנזי לבתיֿספר עיוניי  ,ואת רוב המזרחי לבתיֿספר מקצועיי  .על
פי אסכולה זו ,התפיסות האוריינטליסטיות נשמרות בחברה הישראלית ג היו ,
וכ ,#יותר משישי שנה לאחר תקופת העליות הגדולות ,עדיי מדובר בחברה
24
"לבנה" ,שדוחקת את המזרחי לשוליי .
האסכולה השנייה התפתחה בעיקר משנות השמוני והתשעי של המאה
הֿ 20כחלק מגל של ביקורת של היסטוריוני חדשי )המכוני לעתי "פוסטֿ
ציוני "( בנוגע לעשורי הראשוני של המדינה .חוקרי אלה מבקשי להציג
ראייה חדשה וביקורתית של התנועה הציונית ,תו #כדי התמקדות בתחומי
שוני  ,פוליטיי וחברתיי  .בי היתר ,ה עוסקי בבדיקה מחודשת של
הקונפליקט היהודיֿערבי ,מלחמות ישראל ,היחס לניצולי השואה ותהליכי
הקליטה שלה  ,והקונפליקט האתני 25.בנוגע ליחסי אשכנזי ֿמזרחי  ,ה
23
24
25

לדיו נרחב בסוגיה ובסיבות להדחקה ולשינויי ראו למשל :יבלונקה  ,2008אברהמי ,1986
 ;1989אברמסקיֿבליי  ;2007דהאֿכלב  ;1999בֿעמוס .1995
ראו למשל סבירסקי  ;1990 ,1981פלד ושפיר  ;2005קימרלינג  ;2001שלו שטרית ;2004
חבר ושנהב  ;2002אבוטבול ,מוצפיֿהלר וגרינברג  ;2005שוחט  ;2010 ,2007משעני .2006
רבות נכתב על ההיסטוריוני השוני ועל פניו המגוונות של המושג "פוסטֿציונות" .למשל,
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גרודז'ינסקי  ;1998זרטל  ;2002 ,1996ברֿטל  ;2007עברו  .2010בנוגע לביקורת על זר
זה ראו למשל :יקירה ,אלחנ .2006 ,פוסטֿציונות ,פוסטֿשואה :שלושה פרקי על
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טועני כי לא הייתה מדיניות מכוונת של אפליה .לתפיסת  ,המפגש בי
הוותיקי  ,שהיו ברוב אשכנזי  ,ובי יוצאי צפו אפריקה ואסיה אכ היה רצו
באיֿהבנות ,בהתנשאות ובפטרונות ,א #הדחיקה לשוליי לא נעשתה במכוו.
אנשי האסכולה הזאת מדגישי את הנסיבות ההיסטוריות בעת העלייה ההמונית:
הקושי הכלכלי הגדול שעמד בפני המדינה הצעירה ,התפיסה שלפיה רק ליה
תרבותית משותפת תוכל ליצור סולידריות בי יהודי שהגיעו מארצות רבות
ושונות ,האמונה כי על כל היהודי המהגרי לזנוח את תרבות מוצא )אשכנזי
ומזרחי כאחד( כדי ליצור ישראליות חדשה ,והתמימות וחוסר הניסיו
בהתמודדות ע כמות מהגרי עצומה – ה אשר הובילו למדיניות קליטה,
שהיה בה מידה של איֿצדק .רבי מהשייכי לאסכולה זו ג גורסי כי היו
26
הפערי אמנ לא נסגרו ,א #המקו של המזרחי בחברה השתפר מאוד.
אסכולות אלו נקשרות ג ביחס של בני המשפחה ליו השואה ,ובראש –
סירובו של בבר לעמוד בצפירה .עד לזמ הצפירה ,מתעסקת המשפחה בענייניה
הרגילי – רבי  ,מתפייסי ומנסי לנהל את עסק הפלאפל המשפחתי .בזמ
הצפירה נוכחי בבית בבר ,ויויא ,סבתא אלגריה ,אביאל ,אביתר ,מירי ואביגיל.
כאשר מתחילה הצפירה ,אביאל ,שעד אז חיטט בחפציה של אבישג אחותו ,ר!
לסלו ונעמד בדו מתוח" .מה זה ,עוד פע קסאמי ?" שואלת סבתא אלגריה,
"זה לא קסאמי  ,זו הצפירה" ,צורחת בהיסטריה אביגיל ,בת הזקוני במשפחה.
"אביאל ,אביאל ,ה לא רוצי לעמוד ,נו ,תגיד לה משהו" ,היא צועקת לעבר
אחיה ,בעוד המצלמה סוקרת את בני המשפחה ,שממשיכי לשבת .בבר יושב
בכורסה שלו; ויויא ,אלגריה ומירי זרוקות על הספה .למשמע תחינותיה של
בתה ,ויויא נעמדת ,נראה שהרבה יותר עבור בתה מאשר בשל האירוע,
וממשיכה לסרוג" .נו מה את חירשי ? יש צפירה .תעמדו" ,דורש אביאל .מירי,
אלגריה ובבר ממשיכי לשבת .מירי מכרסמת באדישות צ'יפס משקית" .זו לא
המשפחה שלי שמתה .אני לא עומד" ,מודיע בבר" .זה הע של .#תעמוד",
ממשי #אביאל לדרוש" .זה לא הע שלי" ,קובע בבר" ,הע שלי הגיע לאר! הזו
מע*שר ,ארמונות ופאר ,וה הרסו לנו את החיי  .באמת סליחה שלא הרגו ג
אותנו .לא עומד" .אביאל מתבונ בו ,מתקשה להאמי" .א הוא לא עומד ,ג
אני לא עומדת" ,מודיעה מירי וממשיכה לשבת על הספה ולכרס  .אביאל מפנה

26

הישראלי בנושא ה"פוסטֿציונות" בשני  19961993ומקומה של סוגיית השואה בו –
מקראה ,אוניברסיטת ברֿאיל ,רמתֿג; פרילינג ,טוביה .2003 ,תשובה לעמית פוסטֿציוני,
תלֿאביב :ידיעות אחרונות.
ראו למשל צור  ;2000ליסק  ;1996עמיר  ;1998סמוחה  ;2007אליאב ואלפי  ;2006מולכו
 ;2011פלוצקר  ;2012גול .2012

שואה ג שלנו – מזרחי והומורֿשואה בתרבות הפופולרית בישראל 181

את מבטו אל סבתו" :אני יש לי פטור" ,היא אומרת" .הרגליי מאוד כואבות
לי"" .לא צרי ,#אל תעמדו" ,אומר אביאל בזע " ,גולי ,עיזבי ,אנחנו עומדי ,
אנחנו"" .לא רוצה" ,היא צועקת ובורחת מהבית בדמעות .אביאל ואמו צועקי
אחריה שתחזור ,א #היא בשלה" .כוסאמק" ,מקלל אביאל .המצלמה עוברת בי
בני המשפחה השוני  :בבר שיושב בפרצו אטו ע הכורסה ,מירי והסבתא
שממשיכות לכרס  ,אביתר שמסרק את שערו במקלחת בחוסר עניי מובהק,
בפני חתומות ,אבי ,אבישי
אביר שיושב על השירותי וממשי #בענייניו ָ
ואבישג שעומדי דו מחו! לבית עד שמסתיימת הצפירה.
מילותיו של אביאל אינ מייצגות דעה פרטית ,אלא מהוות מיקרוקוסמוס של
האסכולה הסלחנית יותר .לעומתו ,בבר מייצג את האסכולה הרדיקלית,
המתבצרת בטענות על קיפוח וגזענות בעבר ובהווה .מדבריו של בבר עולה ,כפי
שטועני אנשי האסכולה ,שדבר לא השתנה .בעבר ובהווה המזרחי נדחקו
לשוליי עלֿידי האשכנזי  .המחאה שלו היא להמשי #לשבת במקו שבו
החברה הישראלית דורשת ממנו לקו .

זגורי אימפריה וסבתא אלגריה – העימות ע
ייצוג המזרחי בתרבות הישראלית
סוגייה נוספת שעולה א היא במאבק המילולי בי בבר לאביאל ,היא סוגיית
ייצוג של המזרחי בתרבות הישראלית" :תגיד לי אתה ...אדו גור" ,מני בבר
את ידו אל אביאל בלעג" ,למה אני צרי #להכיר את השמות של כל המקומות
ואט שלה ? את הערי שה חיו?"
שלה ? את כל ההיסטוריה והסופרי וה= ֵ
"כי זו ההיסטוריה של הע היהודי" ,צועק אליו אביאל" .ואני לא ההיסטוריה
של הע היהודי?" ממשי #בבר" ,למה ,ה יודעי מה שקרה אצלי? ה יודעי
השטעטעל שלי באפריקה?" "אתה כזה
ֶ
משהו? בביתֿספר מלמדי משהו על
קט .כזה!" מחווה אביאל ע אצבעותיו תנועה של סנטימטר" ,בכיי .משפחות
שלמות נרצחו רק בגלל שה יהודי  ,והוא בוכה לי על השטעטעל שלו
באפריקה" .מירי ויויא מתבוננות בעניי" .כל שנה אני הייתי עומד בצפירה,
אבל אחרי שראיתי שה לא מתענייני במה שקרה אז הפסקתי ,וא אחד לא
יכריח אותי .שיעשו תוכניות וזיכרונות עליי .כשהבמאי של הדינוזאורי יעשה
סרט ג על אוניית אגוז ,אז ,ורק אז ,אני אעמוד דו "" .יש משהו במה שהוא
אומר אביאל" ,אומרת ויויא" .את מגעילי אותי כולכ  ,אומר אביאל ופונה
לבבר" ,לא פלא שהב של #ישב בכלא ,למה אי לו ערכי  ,בדיוק כמו."#
אביאל מצהיר שהוא עוזב ,ויויא מנסה לעצור אותו" .תל #ואל תחזור" ,מפטיר
בבר לעצמו.
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טענותיו של בבר חורגות מעבר לסוגיית השואה ,ונוגעות בסוגיות רחבות יותר
באשר לשאלת ייצוג של מזרחי בתרבות הישראלית ,שנדונו בהרחבה
במחקרי רבי משנות השמוני ואיל .#מהמחקר עולה כי בעשורי הראשוני
של ישראל ,הייצוג של מזרחי בתרבות הישראלי היה מזערי ,ובפעמי שבה
ה הופיעו ,ה יוצגו לרוב לאור סטריאוטיפי שליליי  .בעשורי הראשוני
למדינה ,נדחקו היהודי מארצות אסיה ומצפו אפריקה מספרי ההיסטוריה,
ובמקומות המעטי שהוזכרו ה נקשרו בדימויי של פרימיטיביות ונחשלות.
בשנות הארבעי והחמישי מזרחי כמעט שלא הופיעו על מס #הקולנוע.
הקולנוע הישראלי בשנות השישי ובשנות השבעי  ,המשי ,#לרוב ,להתייחס
בזלזול למסורת ולשורשי המזרחיי  .בעשורי אלו הופקו סרטי ש%נו "סרטי
בורקס" ,בשל זיהויי ע מאפייני עממיי  ,ושיצרו קישור בי מסורתיות
לנחשלות .ברבי מ הסרטי בשני הללו ,התרבות של בית ההורי מתאפיינת
27
באמונות טפלות ,עצלות ושתייה לשוכרה.
משנות השמוני ואיל ,#ע המש #התמוססות דמותו של "היהודי החדש"
בפרט ושל האידאולוגיה הציונית בכלל ,וע עליית של זרמי פוסטֿמודרניי
ופוסטֿציוני  ,הניסיו לעצב היסטוריה אחת ותודעה הומוגנית הל #ואיבד
מתוקפו .כור ההיתו #כבר הומר בייחודיות אתנית ,בלוקאלֿפטריוטיז של
אזורי פריפריאליי ובטיפוח הקשר אל העבר בגולה .אלפיי שנות גלות
נתפסות כחלק בלתי נפרד מעבר& של המדינה וכשני שיש לשלב בהיסטוריה
המודרנית .זהות ישראלית ,כזו המנותקת ממקורותיה היהודיי ממזרח וממערב,
כבר לא נראתה סבירה 28.בתרבות הישראלית התחזקה המגמה של פסיפס של
זיכרונות וזהויות ,שבה סממני גלותיי מאירופה ,מאסיה ומצפו אפריקה
מהווי מקור לערגה ,בסיס ְלזהת ,וחלק אינטגרלי מ הזהות הישראלית .הדור
השני והשלישי למהגרי מאסיה ומצפו אפריקה החל לחזור מאז יותר ויותר
לתרבות ולמסורות ,שהתרבות האשכנזיתֿישראלית ביקשה להדחיק ולמחוק.
רבי מנסי לשק את השורשי ולכונ זהות ישראליתֿמזרחית ,המשלבת בי
הגלות שממנה הגיעו ההורי להוויה המקומית .יוצרי מזרחי בעשורי
האחרוני פועלי במגמה כפולה :הראשונה היא הנכחת התרבות המזרחית
לדורותיה בתרבות הישראלית ,והשנייה היא מחאה כנגד מחיקתה והדרתה
לשוליי במש #עשורי רבי  .בתרבות הישראלית נית למצוא ייצוגי רבי
27

28

שוחט ;2007 ,יוס .2004 ,א לצד סרטי אלו ,הציגו כמה במאי מזרחי בשנות השבעי
מבט עמוק יותר על החברה המזרחית ועל שורשיה .למשל ,בסרט הבית ברחוב שלוש )משה
מזרחי .(1972 ,ראו דיו בסרט זה וביצירותיו של משה מזרחי בכלל אצל שוחט.2007 ,
שפירא.2004 ,
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לכינונה מחדש של זהות זו עלֿידי יוצרי מזרחי בתיאטרו ,בספרות ,בקולנוע,
29
בשירה ובמוזיקה פופולרית ,שהופכי להיות חלק מ המיינסטרי הישראלי.
יש יצירות המשלבות בי שתי הגישות – ג מנכיחות משפחות מזרחיות ותרבות
שנדחקה לשוליי וג משתמשי באלמנטי הומוריסטי  ,כמו גרוטסקה
ואבסורד ,כדי להדגיש הדרה של המזרחי מהמיינסטרי הישראלי.
הסדרה זגורי אימפריה היא חלק אינטגרלי מהייצוגי החדשי של מזרחי
ִ
הכובשי את החברה הישראלית .הוא מנכיח את המשפחה המרוקאית ונות לה,
הסדרה מרבי לקלל ,לריב ,אבל ג
לתרבות ולמנהגי מקו מרכזי .גיבורי ִ
הסדרה
מאוד אוהבי זה את זה ומנסי לשמור על המשפחה .בשל ייצוגי אלוִ ,
עוררה פולמוס בשאלה הא זגורי מנציח סטראוטיפי שליליי בנוגע למזרחי ,
וא מחזק אות בבחינת הנחתו שמעיד על עיסתו ,או שמא הוא מנפ! אות
30
ומציג תמונה מורכבת ורחבה של המשפחה המרוקאית.
מסדרה המציבה במרכזה גיבורי  ,שבעבר
הפרק הוא לא רק חלק אינטגרלי ִ
נדחקו לשוליי או הוצגו בצורה נלעגת ,אלא מציג אלטרנטיבה לתרבות
האשכנזית ג בסוגייה הספציפית של יו הזיכרו לשואה שבו הוא עוסק.
אלטרנטיבה זו מתבססת דר #דמותה של סבתא אלגריה .היא "צופה" בשירי יו
הזיכרו המושמעי מתו #הטלוויזיה – כששקופית המציינת ש"השידורי
יתחדשו בתו יו הזיכרו לשואה ולגבורה" מוצגת על המרקע .בשלב מסוי
מתחיל להתנג השיר "החול יזכור" ,בביצועה של חוה אלברשטיי ,למילותיו
של נת יונת .אלגריה מראה חוסר שביעות רצו מהשיר )"אשכנזי יש לה
שירי  .מה .כאילו ה נהני להיות עצובי "( ,ומבקשת לשי דיסק של הזמר
המזרחי ,עופר לוי ,הידוע בשיריו העצובי והקשי  .אביגיל ואביאל מבקשי
בכעס לכבות את השירי האלו ,כי "זה ערב יו השואה" .א #היא טוענת" ,א
רוצי להיות באמת עצובי  ,זה שירי דיכאו" .השיר זה טומ בחו ביקורת על
הסלקטיביות של הזיכרו .הוא מספר כי אחרי פעולת המחיקה של ההיסטוריה,
במקו קונכיות או קו החו ,נותר רק "הקצ הלב" .לפי חרל"פ ,ההתמקדות
בשיר זה אינה מקרית .בבר ,למעשה ,הוא זה שיוצא כנגד "הקצ הלב" ,שמחק
את הזיכרו של החיי בצפו אפריקה .בנוס ,כ #מתעמת היוצר ע ההבניה של
דרכי זיכרו וההתאבלות ביו הזיכרו לשואה ולגבורה ,הקשורי בטקסטי
אשכנזיי בלבד .אל מול "הקצ הלב" ,מציעה הסצנה אלטרנטיבה "שחורה" –
29
30

שטיירֿלבני.2004 ,
למשל :שילוני ;2014 ,הדס ;2014 ,מלמד ;2014 ,חפ ;2014 ,קיגל ;2014 ,אלושֿלברו,
.2015
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שיר נוגה של זמר מזרחי – דר #אחרת להתאבל בתו #חברה ,המאפשרת רק דר#
31
זיכרו לגיטימית.
לסיכו  ,לכאורה הפרק הראשו בעונה השנייה של זגורי אימפריה ,כמו
ייצוגי טלוויזיוני נוספי המשלבי בי הקונפליקט האתני והשואה ונסקרו
במאמר זה ,משקפי חוסר הבנה של המזרחי את זוועות השואה וחוסר רגישות
כלפיה ,וכ #נית לקרוא אות כעוד נדב #בטענה בדבר הניתוק של המזרחי מ
השואה; א ,#מצד שני ,נית לפרש אות כביטוי של התנגדות ,אותו כלי של
מיעוט שד%א אל מול הטראומה המכוננת בהוויה של "המדכאי " .כלי הנובע
מתסכול ומאפשר לשחרר תוקפנות בלי להיענש ,להשיג תחושה רגעית של
עליונות ,ללכד את המזרחי אל מול "המדכאי " ולנסות לשנות את החברה דר#
הצבת מראה מולה .בנוסֵ ,מעבר להתנגדות ,העובדה שקומיקאי מזרחי
עוסקי בנושא שוב ושוב יכולה להצביע על עניי עמוק שלה בנושא ,ולא על
נתק .ה מתעמתי ע חברה ,שדחקה אות ואת הקשר שלה לשואה לשוליי ,
עלֿידי יצירת דמויות של מזרחי  ,החודרות למרחב "האסור" ,וממירי את
הזיכרו המקודש בפירוק הומוריסטי כדי להתריס ,א #התרסה זו מביעה דווקא
קשר ועניי בנושא ,ולא ניתוק.
א ,#כאמורֵ ,מעבר לזיכרו השואה ,מקומ של המזרחי בו ,וסוגיית השימוש
בהומור במסגרת זו ,לפרק יש חשיבות גדולה במסגרת הדיו ההיסטורי על
אודות קליטת של המזרחי בישראל והדיו התרבותי על אודות ייצוג בתרבות
הישראלית .לטענת רוגל אלפר ,הפרק הראשו בעונה השנייה של זגורי אימפריה
חירת
כמעט שהצליח להיות הדרמה הישראלית החתרנית ביותר מאז שהסרט " ַ
ִחזעה" ,המצדיק את נרטיב הנ%בה ,שודר בערו! הראשו ,המונופוליסטי,
בֿ .1978אבל חופש הביטוי בטלוויזיה כיו קט יותר .אי דר #אחרת להסביר
את האופ התמוה שבו השמיד עצמו הפרק בסופו .בסצנת הסיו רואי ויויא
ובבר סרט שואה" .מסכני  ,אי #מתו ככה סת " ,נאנחת ויויא על רקע כינור
מייבב .בבר ,לפתע אמפתי ועצוב ,אומר שאיֿאפשר לשפוט אות שלא נלחמו,
ואז מכריז ,כאילו שמישהו הצמיד אקדח לרקתו" :בסדר ,קיבלנו מדינה" .למה
הפ #פתאו את עורו? מה ִ=ֵייס אותו? זה כאילו שחמש הדקות האחרונות של
הפרק שכתבו עלֿידי איזה פקיד צנזורה" .בשנה הבאה אנחנו עומדי בצפירה.
כולנו ,ג הילדי " ,מסכמת ויויא .זו לא שורה מנומקת בתסריט דרמטי .זה מס
שפתיי  32.א ,#לטעמי ,פוליסמיות הטקסט הטלוויזיוני הפופולרי ,המאפשרת
31
32
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רוגל אלפר" ,השואה של בבר :זגורי אימפריה כמעט הפכה לדרמה החתרנית ביותר
בטלוויזיה" ,האר.4.2.2015 ,
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קריאה אחרת של הפרק כולו ,מאפשרת ג תפיסה אחרת של סצנת הסיו  :זו
אינה התקפלות בפני ההגמוניה ,אלא דר #להציג את מורכבות הנושא ,דר#
שעלתה כבר בסצנות העימות של בבר ואביאל ,שהרי א זגורי היה מבקש רק
להתריס ,הוא לא היה משתמש בדמותו של אביאל ובנימוקיו .הצגת הצדדי
השוני של תהליכי הקליטה של המזרחי בישראל ,ההתייחסות לסוגיית ייצוג
בתרבות ,מעמד בתו #זיכרו השואה וייצוג זיכרו השואה דר #הומור – כל אלו
מהווי דיו בסוגיות חברתיותֿתרבותיות מורכבות העומדות על סדר היו  .כ,#
הסדרה את
דר #ז'אנר טלוויזיוני הנתפס קליל ולעתי א שטחי ,מדגישה ִ
תפקידו החשוב של ההומור בכלל וההומור השחור בפרט בהצפת סוגיות
33
מורכבות ומעוררות מחלוקת ,ואת יכולתו להציג באופ מורכב ורבֿרבדי .
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