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י ֶאת ֲחרֹן עֵֹלי ָעָרב": ההתקרבנות  ִּ ְמ ַּ ִׁ ִרי  ָׂ ְב ִּ "
האשכנזית כתגובת נגד לשיח הקורבני המזרחי 

אלון גן

הזהות  עיצוב  של  המלך  לדרך  הקורבני  השיח  הפך  האחרונות  שבשנים  דומה 
ומגדירות  זהות קורבנית  הישראלית. קבוצות שונות בחברה הישראלית מאמצות 
את עצמן כקורבנות הציונות. הפלסטינים מגדירים את עצמם כקורבנות הנכבה, 
האתוס  כקורבנות  הקיבוצניקים  האשכנזית,  ההגמוניה  כקורבנות  המזרחים 
תהליך  ועוד.  ועוד  השבע,  המרכז  כקורבנות  הפריפריה  אנשי  הקולקטיביסטי, 
ההתקרּבנות שפוקד את החברה הישראלית ותהליך התבלטותו ההולכת וגוברת של 
השיח הקורבני במסגרת מבעי השיח הציבורי ניצבים ברקעה של מסה זו, המבקשת 
לעסוק במוטיב אחד מתוך מכלול מאפייניו של לקסיקון השפה הקורבנית. אבקש 
להתחקות אחר תופעה שבה מי שנתפס כ"מקרבן" בעיני ה"קורבן" מבקש גם הוא 

לאמץ תודעה קורבנית. 
העמוקים  השסעים  ממוקדי  אחד  הוא  למזרחים1  אשכנזים  בין  העדתי  המתח 
ביותר בחברה הישראלית. מתח זה מהווה מצע לשיח ביקורתי של חוקרים והוגים 
)מרביתם משתייכים לזרם המזרחי הרדיקלי ולתנועת הקשת המזרחית(, המציגים 
יחסי הכוחות בין האשכנזים, הנתפסים כנציגי  בדרך כלל בצורה דיכוטומית את 
לבין  הלאומי,  היום  סדר  את  להכתיב  וממשיכה  שהכתיבה  השלטת  ההגמוניה 
המזרחים, המוצגים כקורבנותיו של סדר יום זה. מסה זו מבקשת להצביע על מגמה 

לסבך  להיכנס  ברצוני  אין  ואשכנזים.  מזרחים  למושגים  שונות  הגדרות  יש  המחקר  בספרות   1

הגדרות זה. אסתפק בהגדרה המסתמכת על האופן הסובייקטיבי שבו אדם או קבוצה מגדירים 
הוא  "יהודי  יהודי:  מיהו  הגדרת  בנושא  שלום  גרֹשם  דברי  את  אשאל  זה  במובן  עצמם.  את 
591(, ואחיל אותה על שיח הזהות העדתי:  1975, עמ'  מי שרואה את עצמו כיהודי" )שלום, 

אשכנזי/מזרחי הוא מי שרואה את עצמו ככזה.
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נגד לכתב האשמה המזרחי, המציג אותם כאליטה  חדשה בשיח העדתי: כתגובת 
מקרבנת, מבקשים אחדים מהאשכנזים לאמץ זהות קורבנית ולהיות שותפים מלאים 

במועדון הקורבנות הישראלי. 
בתחילת דבריי אציג בקצרה את השיח הקורבני המזרחי, ולאחר מכן אתמקד 
חברי  של  הגובר  הרצון  האשכנזית:  הנגד  תגובת  במבעי  ורווח  ההולך  במוטיב 
האליטות להיות שותפים לשיח זה, לא מהצד המקרבן אלא מעברו השני של המתרס.

השיח הקורבני המזרחי 

הדיון הנפיץ בנושא "השד העדתי" בישראל ותרגומו של המתח הגלום בו למאבק 
דיכוטומי בין "אשכנזים" ל"מזרחים" מלווה את השיח הציבורי מראשית המפעל 
הציוני ועד ימינו. מתחילת שנות השבעים של המאה הקודמת אנו עדים למגמה 
כנגד  למחות  המבקשת  רדיקלית  מזרחית  תודעה  פיתוח  של  והולכת  גוברת 
ה"ִנחשול", העוול והקיפוח, וכלפי הניסיון של מה שמכונה בקרב בעלי תודעה זו 
"ההגמוניה האשכנזית" למחוק את הזהות המזרחית ולהנציח את הפער בין שתי 
שבמהלך  יסוד,  תחנות  מעין  קיימות  הישראלי  הקולקטיבי  בזיכרון  האוכלוסיות. 
השנים הפכו לסימני דרך במאבק המזרחי ובעיצוב הזהות המזרחית: מאורעות ואדי 
מנחם  בין  המקופחים"  "ברית  השחורים,  הפנתרים  תנועת  של  הפעילות  סאליב, 
בגין למזרחים שהובילה למהפך של שנת 1977, "נאום הצ'חצ'חים" של דודו טופז 
המזרחיות  המפלגות  צמיחת   ,1981 בבחירות  בגין  של  המפורסמת  הנגד  ותגובת 
)תמ"י ואחר כך ש"ס(, מאבקי הקשת הדמוקרטית המזרחית ולאחרונה שירי המחאה 

של קבוצת ערס פואטיקה. 
דוברי "השיח המזרחי הרדיקלי" החלו במסע שחרור מתמשך ממה שהם ראו 
להפוך  לטענתם  שביקשה  האשכנזית,  ההגמוניה  של  המחיקה"  מפעל  כ"פרויקט 
)ואת הפלסטינים( לחוטבי העצים ושואבי המים של מה שהם כינו  את המזרחים 
ה"אליטה" וה"ממסד". מאפייני "המאבק המזרחי" )כשם ספרו של הסופר וחוקר 
]2004[, מהבולטים בעיצוב תהליך זה( זכו  החברה הישראלית סמי שלום שטרית 
לִתלי ִתלים של מחקרים, תערוכות, שירים, סרטי קולנוע וסרטים דוקומנטריים )ראו 
למשל, כסלו והספרי, 1994; לוי, 2013; נזרי, 2004; שוחט, 2001(. לצורך המשגה 
שניים  שכתבו  קטעים  שני  להלן  אציג  זה  שיח  של  הטענות  עיקרי  של  והמחשה 
 מהדוברים הבולטים של שיח זה — סמי שלום שטרית וחוקרת התרבות אלה שוחט — 
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וכן שלושה קטעים משיריהם של שלושה משוררים מזרחים צעירים. קטעים אלה 
הם מעין "מדגם מייצג" שנועד להמחיש הן את התוכן והן את ה"מנגינה" של דוברי 
השיח המזרחי הרדיקלי החדש. שטרית מציג את המזרחים כקורבנותיה היהודים של 

המהפכה הציונית האשכנזית ]...[ וממשיך: 
יהודי ערב וארצות האיסלאם צורפו למהפכה הציונית האשכנזית בנסיבות 
עליהן לא הייתה להם כל השפעה, כדי לשמש מאגר אדם למאבק הדמוגרפי־
טריטוריאלי של הציונות נגד הפלסטינים, וכדי לשמש בתפקיד הפרולטריון 
עליו נבנתה הכלכלה המודרנית הישראלית אשר מפרותיה הם אף פעם לא 

נהנו )שטרית, 2004, עמ' 269(.

שוחט מדגישה גם היא את ההיבט החומרי, אך מוסיפה עליו את ההיבט התרבותי, 
וטוענת שהמזרחים הם תוצר שליטה ומחיקה של ההגמוניה האשכנזית המפלה:

המזרחים הובאו לישראל בשל צרכים ציוניים־אירופאים. משעת הגעתם הם 
הופלו באופן שיטתי על ידי מנגנון שחילק את המשאבים שעמדו לרשותו 
 ]...[ יהודים מזרחים  פני  יהודים אשכנזים על  מתוך העדפתם הברורה של 
ההגמוניה האשכנזית בישראל היא תוצר שליטתו של מיעוט מספרי שיש לו 

עניין בטשטוש 'מזרחיותה' של ישראל )שוחט, 2001, עמ' 141(.

במקביל לשיח המזרחי המחקרי שביקש להמשיג את היות המזרחים קורבנות ותוצר 
של ההגמוניה האשכנזית, החלו משוררים צעירים לתאר את כאב המחיקה ולירות 
את ִחצי זעמם במקרבנים, כפי שמעידים שלושת קטעי השירים פרי עטם של רועי 

חסן, שלומי חתוכה וקלריס חרבון )ראו מסגרת להלן(. 
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]...[

ַנז ֲאִני  ְּ ְׁ ְמִדיַנת ַא ִּ

 מְּפֶלָטה

ֲאִני ַחְפל ָה

בו ֹד ָּ ֲאִני 

ן ֲאִני ַעְצל ָ

ֹא ָהָיה  ֶׁ ל ַמה  ָּ ֲאִני 

ַעם ַּ  ֹּה 

ֹּל ָהָיה ָלָבן ַה ֶׁ ְּ 

ס ֲאִני ַהֶהר ֶ

ן ָּ ַהֻחר ְ

ן ָּ ֻז ְּ ד ַה  ַהּׁשֵ

ה ָּ ִּ ן ִעם ַה ָהֲעַבְרי ָ

ט ָּ ְׁ ִּ ֵבית  ַה ְּ

יִקים ִּ  ֲאִני ִקְבֵרי ַצ

 ְּקֵמעֹת

 ֲאִני ַעְרס

 ֲאִני ָיאְלָלה

ִים ַּ ַּ 

 ּמִּסיָקה זָֹלה

ְרּּת ַּ ת  ַּ 

ת ָרָמה ַּ

]...[

)חסן, 2013(

]...[

יבּ ָמרָֹקִאים, ִׁ ְק ַּ 

ְהיָֹתם  ִּ ֶכם  ָּ ֶׁ ַעל ָסִבים  ֶׁ

 ְנָעִרים

ָירּ ַעל ָהרֹאׁ ְמכֹנֹת ִעם 

ן ֶּ ע ֵמאֹת ָרד ַקְרֵני ֶרְנְט ַּ  ַאְר

ר ֲעֵליֶהם ֵּ ְמקֹם ְלַפ ִּ 

ֶמׁ; ֶׁ  ֶאת ַקְרֵני ַה

יָמִנֹּת, ֵּ יבּ  ִׁ ְק ַּ 

ְהיָֹתן  ִּ ֵכן  ָּ ֶׁ ְבֹּת  ַּ ַּ ֶׁ

ינֹקֹת ֵמֵחיָקן ִּ הֹת ָחְטפּ   ָּ ִא

ִאּּ ֵהִסירּ ְּ 

ֶמׁ;  ֶׁ ִמן ָהעָֹלם ֶאת ַה

ל  ַּ ַגְל ְּ ב ָהִאיֹׁן  ִמְקֶרה ִנּצָ ְּ ֹא 

 ָהַעִין

ֶדה: ָׂ ַּ ְחִליל  ַּ מֹ   ְּ

ִים ִמן  ַּ ים ָהַעְפַע ִּ ַּ ֶׁ ַאֲחֵרי 

ִּּרים ִּ  ַה

ִים ָמעֹת ִמְתַנֹּת ִמן ָהֵעינ ַ ְּ ְוַה

נֹת ָּ ם ָקְר ַּ 

ֵהם ֵעִדים. 

)חתוכה, 2014(

]...[

ִקים ְׁ ְק ַׁ ַחד, ְמ ַּ ם ֵמִתים ִמ ַאתֶּ

ם  ֶּ ַנְב ְּ ֶׁ ח ָלֶכם ֶאת ָמה  קַּ נִּ ֶׁ

ְלאֹר ַהֹּם

י, ֶאת  ִּ ם ִממֶּ ֶּ ַזְל ְּ ֶׁ ֶאת ָמה 

י  ִּ ֶׁ ֶהָעָבר, ַההֶֹוה ְוֶהָעִתיד 

ּּד ֵאם  ִּ י, ֶאת  ִּ ֶׁ ָפה  ָׂ ֶאת ַה

ְוָאב

י, ֲאִני ִּ ֶׁ הּת  ֶּ ַה

ֲאִני ֹא סַֹלַחת ָלֶכם

ֲעַדִין ֹא

ה  מָּ ַּ ְרָאה ְּתַגּּ  ַּ ַּ יטּ  ִּ ַּ

ם ְמכָֹעִרים ֶּ ַא

מְֹתֶכם, ֵאיְ  ְּ ֶׁ ַחְמָדִנים 

ַבח ֶּ אן ַל צֹּ ַּ ם אָֹתנּ  ֶּ הַֹבְל

לּת,  ְּ ים, ַל ִּ ַּ ֶזת, ָלעִֹני, ַל ֶּ ַּ ַל

נּ ָּ ֶׁ ִתים  ָּ ְלִפּּי ֵמַה

הִּדים־ָהֲעָרִבים. ְּ נּ ַה ָּ ֶׁ ַלָֹׁאה 

]...[

ם אָֹתנּ ַבֲאָרִעּּת ְקבָּעה  ֶּ ֲעַטְפ

לּם ְּ ל  ֶׁ

לֹן ָּ ל ִח ֶׁ ִנְצִחּּת 

מְֹתֶכם ְּ ֶׁ י ָֹׁאה  ֵׁ ַמְכִחי

י ִיְהֶיה  ִּ ֶׁ א  ָּ ם ְלַסְב ַּ ָמַתי 

ד? ָּ ר ַעל ַה ָּ ִמְס

)חרבון, 2009(
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השיח הקורבני האשכנזי כתגובת נגד

כאמור, מטרת כתיבתה של מסה זו איננה לעסוק בוויכוח סביב טענות אלה, ויכוח 
טעון ואולי כבר לעוס לעייפה, ש"זכה" לאינספור מבעים, אלא לבחון ז'אנר אחד 
של ריאקציה אשכנזית כלפי כתב אשמה קורבני זה. בשפה תקנית ואקדמית אכנה 
תגובה זו ריאקציית ההתקרבנות האשכנזית. בשפה עממית ניתן לאפיין תופעה זו 
ולחלופין לראות בה מעין תחרות מסוג  גדול",  יותר  יש  "למי  באמצעות הביטוי 

"קורבן נולד".
בחינה של עשרות מבעי תגובה אשכנזיים כלפי כתב האשמה המזרחי מצביעה 
על תופעה מעניינת: חלק מהאשכנזים מבקשים גם הם להתעטף בשמיכת הקורבנות 
ולהיות שותפים לשיח הקורבני, לא מהצד המקרבן אלא מעברו השני של המתרס. 
הרדיקלי  המזרחי  השיח  כלפי  האשכנזי"  "השיח  הנגד של  תגובות  מכלול  ניתוח 
של  כסוג  גם  כפול:  סוכן  משמש  קורבנות"  היינו  אנחנו  "גם  שהטיעון  מלמד, 
של  בהקשר  ולהעמידה  המזרחית"  ה"בכיינות  בערך  להמעיט  המבקש  נגד  טיעון 
ולהציג  ולא מודע( להשתתף בתחרות הקורבנּות  )מודע  וגם כרצון  רוח התקופה, 
את הסבל האשכנזי כמשקל נגד מאזן לסבל המזרחי. מתפתחת כאן מעין תחרות 
יותר מנחת זרועו של ַמכבש המחיקה של כור ההיתוך הבן־ קורבנית — מי סבל 

גוריוני. 
באמצעות  האשכנזית"  ההתקרבנות  "ז'אנר  ממאפייני  חלק  על  לעמוד  אבקש 
לוי  אמנון  העיתונאי  של  הטלוויזיה  סדרת  רלוונטיים.  טקסטים  כמה  של  ניתוח 
את  שהעצים  מאורע  לעוד  הייתה   )2013( העדתי"  השד  של  האמיתיות  "הפנים 
רצונו "להשתכנז",  לוי תיאר את  היתר,  בין  השיח הציבורי סביב השיח המזרחי. 
את הבושה שחש בהוריו ואת כאב מחיקת זהותו המזרחית למען רצונו להיות שייך 
הטלוויזיה  מבקרת  שפרסמה  בביקורת  ממנו.  המצופה  ההתנהגות  לקוד  ולציית 
אריאנה מלמד על סדרה זו היא מציבה את סבלה האשכנזי של משפחתה כמשקל 
נגד מאזן כלפי כתב האשמה המזרחי ומבקשת לשלול מלוי את המונופול על עמדת 

הקורבן. מלמד דורשת שלוי יכיר גם בכאבו של אביה האשכנזי:
כל מה ששמע אמנון לוי מהוריו, שמעתי מהוריי: אביו מכר ברגים וציפה 
מסילות  איתם  והרכיב  כאלה  ברגים  קנה  אבי  בחנות.  אתו  יעבוד  שהבן 
של  אביו  ששמע  פרח"  "פרענק  כל  על  באשדוד.  תפרה  שאמי  לווילונות 
לוי, שמע אבי עשרה "רומני גנב" ]...[ השלתי מעלי את המבטא האשדודי 
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והרומני גם יחד, התביישתי קשות בהוריי ]...[ )תירגעו, זה עבר לי( וחשבתי 
אחת  רק  אני  מזרחית.  אינני   ]...[ הפרימיטיביות  גבול  על  מיושנים  שהם 
ילדי  כמו  שבדיוק  בעצמי,  מהגרת  ובכלל  מהגרים,  ילדי  אלפי  ממאות 
המזרחים הצטוותה להשיל מעליה כל סממן של "ארץ שם" כדי להתקבל 

כאן. )מלמד, 2013(

מלמד מבקשת להקהות את ִחצי זעמו של לוי באמצעות שתי טענות משלימות: 
זה  מסוג  בחינה  כולל.  היסטורי  בקונטקסט  לבחון  יש  שהיה  מה  את  א.  
היא המשתנה המסביר את הקושי,  לנו לראות שלא העדתיות  תאפשר 
במקביל  הצברי  ההתנהגות  קוד  אימוץ  הבן־גוריוני.  ההיתוך  כור  אלא 
ל"מפעל המחיקה", תהליך שהסוציולוגית רבקה בר־יוסף כינתה "דה־
סוציאליזציה ורה־סוציאליזציה" )בר־יוסף, 1969(, התרחש ללא הבדלי 
דת, גזע ומין ו... עדה. כולם עברו תהליך דומה, שבו הם נדרשו למחוק 

את זהותם הקודמת ולאמץ זהות חדשה.
אבי לא סבל פחות מאביך )"על כל 'פרענק פרח' ששמע אביו של לוי,  ב.  
בהוריי  התביישתי  כמוך,  בדיוק  ואני,  גנב'"(,  'רומני  עשרה  אבי  שמע 
ועשיתי כל מה שניתן כדי להשיל את עברי הגלותי ולאמץ זהות צברית.

ממש כשם שמלמד מבקשת להציב את משפחתה באותה דרגת "סולם ריכטר קורבני" 
של אמנון לוי, כך גם ישי שריד מבקש לתאר את כאבו האישי בשיר האוטוביוגרפי 
קרית שמונה, 1977 )שריד, 2014; ראו מסגרת(. ישי שריד הוא בנו של יוסי שריד, 
שר חינוך לשעבר ואיש חינוך שעבר בצעירותו עם משפחתו לחיות שנים מספר 
בקריית שמונה מתוך תחושת שליחות. עובדה זו חשובה לענייננו, מכיוון שכוחו 
של השיר מקבל מעין משנה תוקף דווקא למול רצונה של משפחת שריד לרכך את 

המתח העדתי באמצעות מעברה לקריית שמונה.
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קרית שמונה, 1977

ִני, ְּ  ָמה ֶזה? ֵֹׁאל 

ָמאִלית. ְׂ יֵרִכי ַה ִּ דָֹלה  ְּ ֶקת ַה ֶּ ַּ  ַּמְרֶאה ַעל ַה

ֶפר  ֵּ ית ַה ֵּ ם ְמַנֵחם ַעל ַמְדֵרגֹת  ֵׁ ְּ ה ִלי ֶיֶלד  ָׂ ֶזה ָע

 ְמצּדֹת

חֶֹרף 1977. ְּ ָבן,  ָּ מָֹנה, מּל ַהֶחְרמֹן ַה ְׁ ִקְרַית  ְּ 

תְֹ  ְּ ְכָנַסִים ְוָחָרט  ִּ ְקּּק ְוָקַרע ֶאת ַה ַּ ֶבר  ֶׁ ָלַקח 

ִרי.  ָׂ ְּ

י, ִּ ְע ַּ ִה ֶׁ ְּ ֲאלּ  ָׁ ה, רָֹמִני?  ָּ  ֵמֵאיֶזה ֵעָדה ַא

ם(, ָׁ י ִמּּג ַאֵחר ֹא ָראּ  ִּ ַנ ְּ ְׁ  )ַא

יב. ִׁ ִדּּק ְלָה ְּ י  ִּ  ֹא ָיַדְע

ב  ֵּ ע, ְלִהְתַח ַׁ ֵּ ן  ֶּ ל  ֶׁ ֵיֶצר ִקּּם  ְּ י,  ִּ ַרק ָחַפְצ

ֲעֵליֶהם. 

ּּן, ִׁ ִדיַרת  ְּ ְרנּ  ַּ ִנים  ָׁ לֹׁ  ָׁ 

ְטָיה, ַּ ִלי ַאְמ ְּ ַנִים ָוֵחִצי ֲחָדִרים,  ְׁ 

ילֹת, ֵּ ַּ ה ְיָלִדים, ַקְטיֹּׁת  ָׁ לֹ ְׁ 

ר  ֵעיַנִים, ֵּ ּלֹא ְנַנ ֶׁ ּּת ֵמָרצֹן, ַרק  ַּ

ל יִֹסי, ֶׁ ן  ֵּ א, ַה ֵׂ ָלִדים, ֶזה ִמְתַנ ְּ ל זֹאת ָאְמרּ ַה ְּבכ ָ

נּ.  ָּ ב ֶאת ַעְצמֹ יֵֹתר ֵמִא ֵׁ חֹ

מַֹרד ָהָהר ת ָהֳאָרִנים בְּ ַׁ ֻחְר ְּ 

ַאף. ָּ ֶלד ִמיָכֵאל ֶאְגרֹף  ֶּ ַקע ִלי ַה ָּ 

הּא ָהָיה ָיֶפה ְוָזִריז ְּבִהיר  ֵעיַנִים,

ְחָדן. ַּ י  ִּ ַנ ְּ ְׁ קֹל, ַא ְּ ְ ָצַחק ְוָקָרא  ָּ  ַאַחר 

ְיָתה. ַּ ֶרְ ַה ֶּ ַּ י  ִּ ְר ַּ ם ִצ ָּ ל  ֶׁ ִביל  ְׁ 

י ֶאת ֵעיַני, ָאסּר ִלְבֹּת, ִּ ְב ַּ ֶלת  ִנ ֶּ ַּ י  ִּ ְכַנְס ִּ ֶׁ ִלְפֵני 

ם.  ָּ בּ ַעל ִל ְּ י ְוִיְתַע ִּ ֹא ִיְראּ ָאִבי ְוִא ֶׁ

ָנה ָהַאֲחרָֹנה ֵהִטילּ ֵחֶרם, ָׁ ַּ 

ירּ ַלָֹּרה ִריִקי  ִּ א, ִהְס ֵׂ הּא ִמְתַנ

ֶפר ְמצּדֹת. ֵּ ֵבית ַה ְּ 

י  ִּ ַא ְּ ָמִתי,  ְׁ ִנ ְּ אֹת ָקלֹן ָטְבעּ 

קָּרה. ְּ בּר ִּביֵרִכי ַה ָׁ  ַה

ִעים ְלַיד  ְׁ ַע ַּ ְׁ ָרִאיִתי אָֹתם ִמ

ְסָחִרי, ִּ ז ַה ָּ ְר ֶּ  ַמְדֵרגֹת ַה

ַיד  ְּ ֶׁ ָאה  ָׁ ְד ִּ ַּ ֶּּרֶגל  ַּ ֲחִקים  ַׂ ְמ

ְתַנ"ס, ַּ  ַה

חּ  ָּ י ֲאֵליֶהם, ַאְ ֵהם  ִּ ַֹּקְק ְׁ ִה

ה חָֹלה. ָּ ַח ְּ  אִֹתי 

ַחד ִמְבֵני ָאָדם.  ַּ י ַה ִּ ַבק  ָּ ֵמָאז 

י, ִּ ְנַאת הֵֹריֶהם ָנְקמּ  ִׂ ל  ָּ  ֶאת 

ִּּצים ִּ א"י  ָּבִרּּס ַּב ַּ ַמ בְּ

י ֶאת ֲחרֹן עֵֹלי ָעָרב, ְמת ִּ ַּ ִׁ ִרי  ָׂ ְב ִּ

מָֹנה.  ְׁ ִקְרַית  ְּ ַנת 1977,  ְׁ ִּ

מַֹע ִעיָראִקים ְזֵקִנים  ְׁ ֲאִני אֵֹהב ִל

עּד ְּ ִנים  ְּ  ְמַנ

ָּּרה ַעל ְלִֹׁני ֶׁ  ְוָהֲעָרִבית 

חֹרֹת ְׁ ֲערַֹתי  ַׂ ֶהה ְו ֵּ  ַמְרִאי 

א, ְקחּ אִֹתי, ָּ  ָא

ם ֲאִני רֶֹצה ִלְהיֹת ִמְזָרִחי ֶֹּאִטי, ַּ 

 ָהִניחּ ָעַלי ְיֵדיֶכם,

ירּ ִלי, ִׁ 

ַצע.  ֶּ אּ ֶאת ַה ְּ ַר
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המזרחי  והעוול  הכאב  מונופול  על  תיגר  לקרוא  מבקש  שריד  של  הכאב  שיר 
לפרדס"  "נכנס  הוא  אימצו.  שהם  הקורבנית  השפה  בלקסיקון  שימוש  באמצעות 
הקורבנּות על מנת לקצץ בנטיעותיו המזרחיות. דומה ששורשי המוטיבציה בשירו 
של שריד נטועים בשאיפה לנטרל את ִחצי הזעם, האשמה והכאב של משוררי "ערס 
"סבל תחת סבל".  עין" באמירה  "עין תחת  פואטיקה" באמצעות המרת האמירה 
סבלו של הילד האשכנזי יוצר היפוך ביחסי הכוח והשליטה שדוברי השיח המזרחי 
הרדיקלי מיטיבים לנסח: הילד האשכנזי הופך בשיר זה מסמל שליטה לסמל דיכוי, 
ולהסתרה,  לבושה  לעילה  יוקרה  ממותג  לנטל,  מנכס  הופכת  האשכנזיות  ואילו 

מכרטיס כניסה לתג מידור.
שירו של שריד הוא מעין דגם ובו שלושה מרכיבי יסוד במוטיב של ריאקציית 

ההתקרבנות האשכנזית: 
לא רק אתם סבלתם, לא רק בכם התעללו, לא רק אתם הייתם חריגים,  א.  

לא רק אתם סכרתם את כאב השפלתכם למול ההורים.
הקורבנות  ל"היכל  כניסה  כרטיס  מעין  הוא  הכאב  ששיר  זאת  מלבד  ב.  
למאשים,  הופך  המואשם  הכוח:  ביחסי  היפוך  מבצע  הוא  הישראלי", 
נהיה  המקרבן   — לכול  ומעל  לאכזר  הופך  החלש  לחלש,  נהפך  החזק 

לקורבן, והקורבנות למקרבנים. 
המרכיב השלישי הוא היפוך בהצגת יחסי הדחייה־משיכה בין מזרחים  ג.  
כישלון  על  מזרחים  של  כואבות  עדויות  עשרות  קיימות  לאשכנזים. 
בין  "צבר  ולהיות  הצברי  ההיתוך  כור  בפרויקט  להשתלב  ניסיונם 
צברים". עדויות אלה מתארות כיצד התנפצו ניסיונות אלה למול סכר 
מבטי הבוז, הניכור, ההדרה והזלזול. השיר מחולל מהפך גם בסוגיה זו: 
כעת האשכנזי הרוצה בכל מאודו להשתלב ולהיות שייך, מוצא עצמו 
ה חֹוָלה". ַחּיָ חּו אֹוִתי ּכְ י ֲאֵליֶהם, ַאְך ֵהם ּדָ ּתֹוַקְקּתִ דחוי, מושפל ומוכה: "ִהׁשְ

ִמספר על היד וריסוס בדי־די־טי כסמלי סטטוס קורבניים 

דרכה  בראשית  הסבל".  "מונופול  שאלת  סביב  דיאלקטי  תהליך  מעין  לפנינו 
ב"סולם  ביותר  הגבוהה  הסבל  כדרגת  דורגה  )ה"אשכנזית"(  המדינה, השואה  של 
ריכטר הקורבני", בעוד המזרחים נאלצו להצניע את כאבם ואת קלונם למול הסבל 
האולטימטיבי שעברו יהודי אירופה "שם" )יבלונקה, 2008(. החל מראשית שנות 
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השמונים ניתן לזהות ניסיון של מזרחים לפרוץ את הסד המעֵקר של השואה, אשר 
שימש מעין "פילטר קורבני" המסנן ומדיר את הסבל שלהם. משלב זה ואילך מתפתח 
שיח לאורך שני נתיבים מקבילים: בנתיב האחד מפעל היסטוריוגרפי )חשוב וראוי( 
המבקש להרחיב את גבולות הגזרה של השואה ולהצביע על כך שגם מזרחים עברו 
את ֵאימי השואה — בתוניסיה, באלג'יריה, במרוקו ובמדינות לא מערביות נוספות; 
ובנתיב המקביל מאבק הדורש הכרה בסבל של המזרחים בניסיון להיחלץ מהצל 
המחניק של הסבל האשכנזי כגורם המקהה והמעקר את כאב קליטתם המשפיל. את 
שיאו של תהליך זה ניתן למצוא בשירה של קלריס חרבון שהוצג לעיל והמסתיים 
הפרובוקטיבית  כמיהתה  היד?"  על  מספר  יהיה  שלי  לסבתא  כבר  "מתי  בשורה: 
של חרבון למספר על ידה של סבתה היא קריאת תיגר על מונופול הסבל שניכסו 
הקורבני  הקסם  סוד  את  המעצימה  ללגיטימציה  קריאה  זוהי  האשכנזים.  לעצמם 
והדורשת שותפות שוות זכויות בשיח זה. דומה שהחוק הפיזיקלי שעל פיו כל כוח 
מוליד כוח נגדי במידה זהה חל גם על תגובת הנגד האשכנזית: דווקא לאור הצלחת 
המזרחים להמשיג את כאבם, באו אשכנזים וביקשו לומר שהם סבלו במידה שווה. 
המזרחי  בשיח  העוסקים  אינטרנטיים  למאמרים  )טוקבקים(  תגוביות  במאות  עיון 
מגלה אמירה החוזרת שוב ושוב בגרסאות דומות: "לא רק אתכם ריססו בדי־די־טי 

אלא גם אותנו".2 
במובן מסוים ניתן לראות את המחקרים ותכניות הלימוד על השואה של יוצאי 
ארצות אפריקה ואת השיח על הדי־די־טי שחשו על בשרם גם האשכנזים, כשני ִצדי 
גבולות  רצון להרחיב את  יש  המטבע של הלגיטימציה הקורבנית. בשני המקרים 
המגרש של הסבל: כשם שלא רק האשכנזים עברו את השואה, לא רק המזרחים 
רוססו בדי־די־טי. זאת ועוד: העירוב בין הזעם האשכנזי נגד "הבכיינות המזרחית" 
עיבוד  לאותו  עדות  משמש  כואבת  פחות  כלא  האשכנזית  הקורבנּות  הצגת  לבין 
כפול המבקש ליהנות מכל העולמות: גם לנטרל את מתקפת הקורבנות המזרחית 

וגם לאפשר לאשכנזים לקבל כרטיס חבר לגיטימי במועדון הקורבנות הישראלי.
למצוא  ניתן  הקורבן  בהילת  להתעטף  האשכנזי  לרצון  נוסף  מוחשי  ביטוי 
של  כקרבן  האשכנזייה  האישה  הפולניות!  עורו  "עורו,  פדבה  גלעד  של  במאמרו 

2  בעת קליטת העלייה ההמונית בראשית ימי המדינה נהגו לרסס את כל העולים החדשים בדי־
בימי הבריטים  )DDT(, מחשש להתפשטות טפילים שהם אולי נשאו. המנהג השתרש  די־טי 
שעשו זאת למעפילים שהם כלאו במחנות ובעיקר בעתלית. במרוצת השנים הפך הריסוס בדי־

די־טי לסמל להשפלת העולים החדשים עם כניסתם לארץ. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%97%D7%93%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
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תעמולת־שנאה אשכנזיפובית" )פדבה, 2008(. פדבה מוחה על כך שהסטראוטיפים 
איש  בעוד  הציבורי,  בשיח  ומותקפים  מוקעים  למזרחים  המודבקים  המכוערים 
אינו תובע את עלבונן של הנשים שמוצאן מפולין, המושמות ללעג ולקלס במגוון 
אחרים  ומבעים  קולנוע  סרטי  סוקר  הוא  במאמרו  מוצאן.  כלפי  גזעניות  בדיחות 
ומוצא שה"פולנייה" מוצגת בהם תמיד כאנטיפטית, פריג'ידית, חונקת, קמצנית, 
האנטי־פולני  הסטראוטיפ  "הבניית  את  מתאר  הוא  וכיו"ב.  אטומה  קרה,  רודנית, 
בתקשורת הישראלית" ושואל, "איך הפכה החברה הישראלית לגזענית כל כך כלפי 
נשים ישראליות ממוצא יהודי־פולני?" )שם, עמ' 24(. כך מסיים פדבה את מאמרו: 
"הפיכתה של עדה מפוארת לקרבן של בדיחות מטומטמות לא מצחיקה אותי. עורו, 

עורו, הפולניות!" )שם, עמ' 28(.

"הקורבנות משחררת" 

היא  זו  תגובה  רחב.  בהקשר  למקם  צריך  האשכנזית  ההתקרבנות  ריאקציית  את 
החברה  בקרב  זהות  מכונן  כשיח  הקורבני  השיח  לאימוץ  רבות  מני  אחת  דוגמה 
הישראלית. בספרי קורבנותם — אומנותם: משיח קורבני לשיח ריבוני )גן, 2014(, 
המחיר  על  ולהצביע  ההתקרבנות  תופעת  מאפייני  אחר  להתחקות  מבקש  אני 
הקורבני  השיח  של  והולכת  הגוברת  בולטותו  על  משלמת  הישראלית  שהחברה 
והפיכתו למעין "עמוד אש זהותי". העובדה שבקרב האשכנזים — אלה שנתפסים 
כמקרבנים, כממסד, כקבוצה הגמונית — מתפתח שיח קורבני, גם היא רק דוגמה 
הזהות  בעיצוב  הפוסט־מודרנית  המלך  דרך  זה  שיח  של  להיותו  רבות  מני  אחת 
הקולקטיבית. מרוקאית ופולנייה, ילדי השמנת הקיבוצית וילדי המעברה ועיירות 
של  )"הקורבנות  ופלסטינים  )הקורבנות(  יהודים  והאשכנזים(,  )המזרחים  הפיתוח 

הקורבנות"( — כולם מבקשים להשתתף בתחרות היוקרתית "קורבן נולד". 
וכאן נשאלת השאלה: מה פסול בכך? מדוע יש לבקר את "אמנות ההתקרבנות"? 
משיח  הקורבני  השיח  את  הפכה  המשחררת  הקורבנּות  שתסמונת  היא  התשובה 
של  קולם  את  ולהשמיע  להמשיג  וההכרחי  המבורך  הצורך  מנציח.  לשיח  מתקן 
המּודרים, המושתקים והקורבנות השתנה והחליף את ייעודו: במקום ליצור תודעה 
קורבנית כאמצעי להיחלצות מהמצב, נוצרה תודעה קורבנית שייעודה ותוצאתה הן 
התבצרות ארוכת־טווח במעמד הקורבן. התבצרות כזאת מאפשרת בריחה ִמַקבלת 
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אחריות אישית וחברתית לשינוי המצב, ומעניקה תג יוקרה שבצדו רווחים כלכליים, 
פסיכולוגיים ופוליטיים.

ישנו  קורבנית.  תודעה  יצירת  של  תהליכים  סוגי  שני  בין  להבחין  הראוי  מן 
הבדל בין פיתוח תודעה קורבנית כתנאי ראשון והכרחי להמשגת העוול ולתיקונו, 
שיאפשרו בהמשך היחלצות מעמדת הקורבן, לבין פיתוח תודעה המבקשת לקבע 
זהות קורבנית על מנת להשיג את הערכים המוספים הנגזרים מעמדה זו. מוזר ככל 
מוספים:  וערכים  רווחים  מתלווים  אכן  הקורבן  בעמדת  להישארות  יישמע,  שזה 
במישור הפסיכולוגי היא מאפשרת לזכות ביחס אמפתי, בחמלה, באהדה ובתשומת 
הסוציולוגי  ופיצויים; במישור  היא מאפשרת קבלת תמיכה  לב; במישור הכלכלי 
הסבל משמש כמכנה משותף ליצירת קהילת טראומה שהקורבנות היא מעין דבק 
מלכד ומאחד שלה; במישור הפוליטי העמדה הקורבנית מאפשרת מינוף והשגת כוח 
אלקטורלי. ערכים מוספים אלה מסבירים את סוד הקסם הקורבני, הגורם ליחידים 
להיחלץ  במקום  משחררת"  "קורבנות  של  זו  בעמדה  להישאר  לרצות  ולקבוצות 
כתגובה  שלהם  קורבנותם  את  להמשיג  בחרו  רבים  שאשכנזים  העובדה  ממנה. 
למתקפת הקורבנות המזרחית מעידה על הכוח הטמון באימוץ עמדת הקורבן. הצגת 

הסבל האשכנזי כמשקל נגד מאזן לסבל המזרחי יוצרת מעין מאזן אימה קורבני. 
מבט  דרך  הנחקר  הנושא  את  למקם  מאפשר  אינו  זו  מסה  של  היריעה  רוחב 
משווה, אך מן הראוי להעמיד תופעה זו בהקשר רחב יותר: מאזן האימה הקורבני 
האימה  למאזן  בבסיסו  העומדות  מהמוטיבציות  בחלק  דומה  המזרחי־אשכנזי 
היווצרותן של קהילות  ניתן לעמוד על  היהודי־פלסטיני. בשני המקרים  הקורבני 
כאמצעי  בהם  סבלן ומשתמשות  המשגת  מבעי  את  אמנות  לדרגת  שהעלו  קורבן 

המנטרל את היכולת להכיר בסבלם של האחרים.
האם תשכיל החברה הישראלית לחלץ את עצמה מהתבוססות ודשדוש בביצת 
הקֹורּבנּות? האם נצליח לנתב את אנרגיית העשייה מהצגת העוול לחיפוש הדרכים 
להיחלץ ממנו? מסה זו מזמינה את קוראיה ליצירת שיח אחר, שיח ציבורי המבקש 
לקחת  חברה המבקשת  בגיבוש  נולד"  "קורבן  בתחרות  לנצח  את המאמץ  להמיר 
אך  בה,  שהתרחשו  העבר  בעוולות  תכיר  כזאת  חברה  גורלה.  עיצוב  על  אחריות 

תנתב את כוח היצירה שלה לשם בריאת עתיד שונה. 
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