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התיאטרון  בימת  על  מזרחיות״  “עושים  כיצד  לפענח  מנסה  טוב  שם  נפתלי  של  ספרו 
התיאטרון  של  הדרך  אבני  את  ביסודיות  משרטטים  הספר  של  פרקיו  שבעת  הישראלי. 
פמיניסטי,  תיאטרון  חברתי,  ריאליזם  הקהילתי,  התיאטרון  הקמת   — מראשיתו  המזרחי 
מופעי שירה, מופעים אוטוביוגרפיים ותיאטרון במרוקאית. כל פרק ממחיש עד כמה רחבה 
ועד כמה המתרחש על הבמה מאיר את מקומם התרבותי  ההגדרה של תיאטרון מזרחי, 

והסוציו-פוליטי של מזרחים בישראל לאורך השנים. 
בעצמו  שצמח  כמי  בשדה,  כיליד  שלו  במיקום  טוב  שם  של  הרפלקטיבית  ההכרה 
בתיאטרון הקהילתי בכפר שלם בתל אביב, מעניקה משנה תוקף לכתוב ומקשרת היטב 
בין המיקרו ובין המקרו, בין האישי ובין הפוליטי. מתוך המקום המוכר לו ביותר מבקש שם 
טוב להרכיב וגם לפרק את מושג התיאטרון המזרחי, מאחר שהוא אינו מניח שיש לו הגדרה 

בלעדית אחת הרמטית.
והדיכוי של  התיאטרון המזרחי לא רק משקף את הסדר החברתי, את שנות האפליה 
מזרחים, אלא גם מעצים באופן דיאלקטי את הכוח והיצירתיות המתפרצת של פוזיציית 
התרבותית.  המחיקה  שורשי  את  ולנתק  ההגמוניה  מכבלי  להשתחרר  הממאנת  השוליים 
באופן אירוני, דווקא ההדרה מתגלה כמרחב לימינלי שופע, הזדמנות נטולת פיקוח מוסדי. 
ההדרה של הייצוג המזרחי במרחב האתנו־לאומי סייעה לסובייקט לפענח את עצמו, לנבור 
וזיכרונות בצליל ובתנועה על הבמה. אותו הסטראוטיפ  ולחשוף שורשים, להביא קולות 
רפלקסיה  בקרבו  מעורר  הישראלי  בתיאטרון  המזרחי  של  והדמות  הייצוג  על  שהודבק 
לעלות  זכו  לא  שיצירותיהם  אלה  המזרחים,  היוצרים  חדשה.  ויצירה  כתיבה  שמולידה 
בתיאטרון הלאומי, מוכיחים את הקשר האימננטי שלא יינתק בין היוצר ובין היצירה והסדר 
החברתי, בין הנרטיב האישי של היוצר ויצירתו ובין המציאות החברתית שאינה מנותקת 
מהם. כך, נראה שהתיאטרון שותף לא פעם למסע שבו מסך הבערות ממוטט ומציע במה 

פוליטית תוססת לגיבוש תודעה חברתית ואף לקידום אקטיביזם.
עולה  מפרקי הספר, המתארים את העשייה התיאטרונית המזרחית במלוא תפארתה, 
השאלה אם קיימת “אותנטיות״ בתיאטרון המזרחי ובייצוג של המזרחי את זהותו האתנו־
פרפורמנס  חוקרי  לה.  שקדם  מקור  קיים  האם  כזאת,  אותנטיות  קיימת  ואם  תרבותית; 
עסוקים מאוד בשאלת המקור — האם המופע הוא שחזור של התרחשות שקדמה לו, רגע 
חקייני עמוס אידאולוגיה ותו לא. כפי שעולה מכתיבתו של שם טוב, התיאטרון המזרחי 
דוחה את הבינריות הזאת של חיקוי ומקור, של אז והיום, וחושף ניסיון להביא לבמה את 
מסייעת  אף  האותנטיות  הדרו.  כלל  על  שלו,  בקולו  המודר  הייצוג  ואת  המושתק  השיח 
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להכיר באחר ולשאול מיהו אותו אחר משמעותי שניצב בפני המזרחי: האם זהו האשכנזי 
שקרא במשך שנים למחיקתו, או דווקא הערבי היליד, שקרוב לדמותו ולשפתו?

תמה נוספת וחשובה העולה מבין עמודיו של הספר היא הגירה. כינון הייצוג התיאטרוני 
של המהגר המזרחי, “העולה החדש״, חושף עד כמה מפעל העלייה הציוני, שהבטיח קיבוץ 
גלויות, פגע בדימוי היהודי וזיקק אותו מכל סממנים של גלות, ובייחוד מאלה הערביים. 
חוקרי הגירה עומדים על הסיטואציה המשברית שמהגרים חווים ועל כך שההגירה עשויה 
לעורר התנגדות הן בקרב הקולטים הן בקרב המהגרים עצמם, שכלל אינם מרוצים ואינם 
מסופקים מאופני הקליטה )Joppke, 1998(. התנגדות זו משועתקת גם אל הבמה, ולא פעם 
גם זוכה לביטויים סמויים ולא מודעים. למשל, הקמתו של תיאטרון מרוקאי עשויה להביע 
ערגה וגעגוע למאמא קזבלנקה, אך גם להציג התמקמות אופוזיציונית למול “מרוקופוביה״ 
שמאפיינת את שדה התרבות הישראלי המצטייר כאליטיסטי ואשכנזי. יהודי מרוקו, בניגוד 
המוצא;  מדינת  עם  קרובים  יחסים  על  לשמור  למשל, ממשיכים  תימן  או  עיראק  ליהודי 
ובין המולדת  ביניהם  כמה שעות מפרידה  בת  וטיסה  בה,  סוחרים  במרוקו,  הם מבקרים 
האפריקנית )Weingrod & Levy, 2006(. תיאטרון מרוקאי איננו אפוא מופע של תיעוד או 
שחזור, אלא רגע פוליטי שמוכיח כי גבולות הגזרה של התיאטרון הישראלי אינם נמתחים 
רק בין רחוב דיזנגוף לשדרות רוטשילד. זו אינה עוד יצירת שוליים של פריפריה עלובה 
ונשכחת, אין זה עוד סיפור מיקרו בודד על עיירה נידחת ובית רעוע; זהו סיפורה של קבוצה 
בחברה הישראלית שמבקשת למקם עצמה כחלק אינטגרלי בשיח האמנות והתרבות, אז 

וגם היום.
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