הרווי גולדברג :דיוקן אקדמי (בנימה אישית)
יורם בילו ,הגר סלמון ,אורית אבוהב

בפתח אסופה זו ,הכוללת מבחר ממאמריו של פרופסור הרווי גולדברג ,אנו
מבקשים להציג את הרווי ואת פעילותו האקדמית ,המשתרעת על פני כחמישה
עשורים .נקודת המבט שלנו אינה אובייקטיבית במוצהר .שלושתנו תלמידיו
המובהקים .הרווי היה מדריך-שותף בעבודות הדוקטור שלנו ,ואנו רואים בו עמית
וחבר קרוב .בדברי הקדמה אלו נשתדל שלא לגלוש מביוגרפיה להגיוגרפיה — אף
על פי שאנו משוכנעים שאם יש מישהו בקהילה האנתרופולוגית המקומית הראוי
לתואר "צדיק" מבחינת מסירותו ונכונותו להעניק לעמיתיו ,לתלמידיו ולמושאי
המחקר שלו ,הרי הרווי הוא האיש.
הרווי גולדברג הוא מבכירי האנתרופולוגים בישראל וממעצבי דמותה של
האנתרופולוגיה בארץ .רשימת פרסומיו כוללת לא פחות מ 15-ספרים ואוספים
ערוכים ,אשר התפרסמו בהוצאות האוניברסיטאיות היוקרתיות בעולם ,קרוב
למאה מאמרים ופרקים ,אשר הופיעו בכתבי עת מהשורה הראשונה ובספרים
מרכזיים ,ועוד כשישים סקירות וביקורות ספרים .הרווי קנה לעצמו שם בארץ
ובעולם בזכות עבודותיו על קהילתיות ,על דתיות ועל זהויות בעולם היהודי בכלל
ובצפון אפריקה בפרט .במרכז מחקריו נמצאים יהודי לוב ,שאליהם הוא חוזר שוב
ושוב בכל עשרות שנות מחקריו .ואילו יהודי לוב רואים בו החוקר המובהק של
עדתם ושל מורשתם ,והם אף העניקו לו את אות יקיר העדה — בעוד הוא מכנה
אותם "השבט שלי".
מתחילת דרכו המחקרית הבין הרווי שכדי לעמוד על מלוא מורכבותם של
התהליכים המייצרים את תחושות הזהות הקהילתית והכלל-ישראלית בקרב
קבוצות אתניות של עולים-מהגרים ,יש לחתור נגד שתי מוסכמות ,שרווחו
במחקר החברתי המוקדם בישראל .כנגד הסוציולוגיה השליטה אז טען הרווי
כי אין להתמקד בקטגוריות כלליות כמו "מזרחים" ו"אשכנזים" ,אלא בקבוצות
מוצא פרטניות ,לאו דווקא של ארצות מוצא .כמו כן ,לדבריו ,יש להמיר משתנים
מסבירים כוללניים ,כמו "מודרניזציה"" ,חברות מסורתיות"" ,דה-סוציאליזציה
ו"רה-סוציאליזציה" ,באפיוני העולם התרבותי ,הייחודי לכל אחת מהקבוצות,
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ובמערכת הסמלים התרבותית ,המזינה עולם זה .ראוי לציין בהקשר הזה
שפיכחון וביקורתיות כלפי מושגים גורפים ,גם אם הם זוכים להגמוניה מדעית
ונהפכים לז'רגון המקובל ,מאפיינים את הרווי לאורך כל דרכו המחקרית ,כמו
שמלמדות השגותיו כלפי האשמות גורפות של הוגים פוסט-קולוניאליים ואחרים
באוריינטליזם.
בדיון במקומה של ההיסטוריה באנתרופולוגיה סבר הרווי שאין להסתפק
ב"היסטוריה של ההווה" ,הנתחמת על ידי ההקשר הישראלי הצר .המבט
הסינכרוני ,המדגיש את ההווה האתנוגרפי ,אסור שיהיה מנותק ממבט דיאכרוני,
המופנה אל ארצות המוצא של העולים ,אל דפוסי האינטראקציה שלהם עם
הקבוצות הלא יהודיות ,המוסלמיות בעיקר ,שבקרבם חיו ,ואל תהליכי השינוי
ההיסטוריים ,שהתחוללו בחברות האלה .עמדה זו לא הייתה מקובלת במחקר
החברתי המוקדם ,משום שהתייחסה למרכיבי זהות שביקש המודל השליט של
כור ההיתוך לטשטש .והיא נעשתה כמעט מובנת מאליה היום בין השאר בזכות
עבודות חלוציות כשל הרווי .עמדה זו הקנתה לעבודותיו של הרווי איכות בין-
תחומית מובהקת ,המשלבת אנתרופולוגיה ,היסטוריה ומדעי היהדות .הקשר
המשולש הזה הותיר את חותמו ברוב עבודותיו ותרם להיקפן ,לעושר המקורות
שביסודן ,לגיוונן המתודולוגי ולתובנותיהן המעודנות.
הזיקה בין ביוגרפיה לאידאולוגיה ,בין נסיבות חיים אישיות לעיסוק מדעי זוכה
להבלטה רבה באנתרופולוגיה הרפלקסיבית של העשורים האחרוניםֶ ,שבה מקומו
של החוקר בשדה המחקר ,ויחסי הגומלין ביניהם אינם מוצנעים ,אלא מוצגים
במפורש .ראוי לציין את האופן האורגני וההדדיֶ ,שבו התהליכים שעיצבו את עולם
החוויות שביסוד זהותו כיהודי הובילו את הרווי אל האנתרופולוגיה ,וציידו אותו
בהמשגות ,בתובנות ובכלי מחקר .אלה אפשרו לו להגיע להבנה עשירה ומורכבת
של חיים יהודיים בסביבות חברתיות מגוונות .כדי להבין את מיצובו של הרווי
כאנתרופולוג יש לעמוד על תודעתו ועל עמדותיו האידאולוגיות כיהודי .באותה
מידה הזהות היהודית והישראלית שלו מושפעת מזהותו המקצועית כאנתרופולוג.
על ההפריה ההדדית בין הזהות היהודית והמקצועית אפשר ללמוד ממאמר
אוטוביוגרפי ,שפרסם הרווי בזמנו בכתב עת בצרפתית 1,ואשר מעולם לא פורסם
בעברית או באנגלית.
הרווי נולד וגדל בסביבה יהודית מובהקת ובמשפחה מחויבת למסורת במרחב
העירוני של ניו יורק .הוא למד בבית ספר יהודי בד בבד עם הלימודים בבית
הספר המקומי ,והמשיך את לימודיו בישיבהֶ ,שבה שולבו לימודים כלליים עם
לימודי יהדות .שלא כמו רוב חבריו ,שחינוכם היהודי הסתיים בבר המצווה,
החשיפה לנושאי לימוד יהודיים הייתה בעבור הרווי חוויה חיובית ,ובעקבותיה
בחר ללמוד בישיבה תיכונית אורתודוקסית .בד בבד ללימודים בישיבה גם השתתף
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בפעילויות של תנועת נוער של ה ,United Synagogue Youth-שבהן נחשף
לגישות היסטוריות-ביקורתיות למקרא ולשירת החול היהודית מספרד של תור
הזהב" .כך התאפשר לי" ,כתב הרווי" ,לפתח פרספקטיבה דתית וזהות יהודית,
שהפנימו את לימודי היהדות במתכונתם המסורתית בישיבה ,אבל גם התירו לי
להשתחרר מהפרספקטיבה האורתודוקסית של מוריי ,שהתקשיתי לקבל"2.
ִקרבה אמפתית זו ,שאינה שוללת מבט ביקורתי ,מבטאת את המרחק הנאות,
קרי "המרחק האסתטי" ,שממנו המשיך הרווי לחקור את פניה של היהדות
במופעיה השונים לאורך כל דרכו המקצועית .להרווי הומלץ להמשיך את לימודיו
בישיבה גבוהה — "רכוש השכלה קודם שתצא ללמוד בקולג' " — הציע לו אחד
ממוריו .אך הוא פנה ללמוד באוניברסיטת קולומביה שבניו יורק ,ואת השכלתו
היהודית השלים בסמינר התאולוגי היהודי .את הקורסים האלה לקח כמזון לנפש
ולא כבסיס לקריירה מקצועית .את הדילמה של פיצול בין חינוך יהודי לחינוך
כללי פתר הרווי בסופו של דבר באמצעות שתי ההחלטות שעיצבו במשולב את
חייו הבוגרים :הבחירה בישראל כבית ובאנתרופולוגיה כמקצוע .תמיכתה של
רעייתו יהודית (ג'ודי) לבית וינשטיין הייתה מכריעה לא פחות למימוש הבחירות
האלה .למן נישואיהם בשנת  1962השתתפה ג'ודי השתתפות פעילה ,תומכת
ומלאת התלהבות במכלול עבודתו האקדמית .אי אפשר להגזים בתרומתה להישגיו
האקדמיים.
החיבור בין אנתרופולוגיה לבין ישראל החל בביקורו הראשון של הרווי
בארץ ב 1959–1958-בתור חניך במכון למדריכי חו"ל .במהלך הסיורים ברחבי
ישראל צצו לנגד עיניו דמויות ונופים "תנ"כיים" ,ולטקסטים מקראיים העניק
משמעויות אישיות .באישה בדואית ,המניקה את עוללה בפומבי בשוק של באר
שבע ,הוא דימה לראות את שרה ,המניקה את יצחק .באותו ביקור למד הרווי
על משטר הגשמים בארץ ישראל ,המשובש על ידי בצורות רבות .ולפתע הקטע
מה"שמע" בתפילת שחרית וערבית — "שמע תשמעו אל מצוותי( ...ו)נתתי מטר
ארצכם בעתו יורה ומלקוש ...ו(אם) עבדתם אלוהים אחרים וחרה אף אדוני
בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר( "...דברים יא — )17–13 ,הובאר בהקשרו
האקולוגי והחווייתי .המשוואה בין גשמים בעונתם כגמול על נאמנות לה' לבין
בצורות כעונש על נטישתו נעשתה לפתע מובנת על רקע משטר הגשמים באזור.
זיהוי ההתאמה בין הטקסט לאקולוגיה היה בעבורו חוויה מכוננת הן מבחינה
אינטלקטואלית הן מבחינה דתית" .אני חושב שבאותו רגע נהפכתי לאנתרופולוג
(בלי שידעתי עדיין מה זה)".
בארץ גילה הרווי צורות "חדשות" של היהדות .קרובות למדי כדי לעורר עניין,
אך עדיין במרחק המאפשר חקירה מאוזנת יותר .כך ,למשל ,יהודים שומרי מסורת
בבתי כנסת ספרדיים בירושלים מתנהגים בשונה מהמוסכמות האורתודוקסיות,
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ומשפחות שומרוניות חוגגות את חג הסוכות חודש אחרי החג היהודי .לפני הרווי
בן התשע עשרה נפתחו בישראל "צורות חיים אחרות" ,במינוחו של קליפורד
גירץ ( .)Geertzאך גירץ הילל את הגמישות האנושית כמעט חסרת הגבולות ואת
השונות העצומה ,המשוקעת בתוך מערכות תרבותיות שונות ומועצמת על ידן.
לעומתו נראה שהרווי הוקסם מהמתח שבין קרבה לזרות .העובדה שהמשפחה
השומרונית חלקה איתו את הטקסט הקנוני תוך שהיא רואה בדוד המלך נבל
הייתה מרתקת ,ואפילו משחררת ,בעבורו.
עוד תחנה חשובה בתהליך עיצוב זהותו המקצועית הייתה שהות של חודש
וחצי במושב שלווה ,מושב של יוצאי לוב בחבל לכיש ,בתור מדריך של בני נוער.
העלייה לתורה בבית הכנסת בשבת זכורה לו כאירוע מפעים ,אשר העלה בתודעתו
הרהורים על כוחם של טקסים .הרווי ותושבי שלווה באו מעולמות שונים זה מזה,
המייצגים גרסות נבדלות מאוד של יהדות .והנה ,במהלך הדקות האחדות של
העלייה לתורה התלכדו העולמות בזכות המסורת המשותפת.
החזרה לאוניברסיטת קולומביה הפגישה את הרווי עם מדעי החברה ,ובייחוד
עם קורסים באנתרופולוגיה ,שנראו לו רלוונטיים ביותר לניסיונו להקנות
משמעות אינטלקטואלית רחבה לחוויותיו מישראל .בהדרגה התחוורה לו הזיקה
שבין הגישה האנתרופולוגית לחקר התרבות לבין הדרכים להבין את היהדות.
מחקריו של פרנץ בועז ( )Boasעל שפות אמריקניות ילידיות הפגישו אותו עם
המושג של יחסיות תרבותית .עבודותיה של רות בנדיקט ( )Benedictהבהירו לו
שתרבות היא מערכת משולבת בעלת עקביות פנימית .והתובנות הללו נראו לפתע
קרובות לרעיונותיהם של חוקרי המקרא קאסוטו וקאופמן .הרווי גילה תחום
דעת אוניברסלי ,המתאים עצמו היטב לזיקתו הייחודית ליהדות .כך נסללה הדרך
לעבודת שדה בקרב יהודים שחיים במושב בארץ ,ושמוצאם מכפרים קטנים בצפון
אפריקה .המתח בין קרבה ליהדות לבין האקזוטיקה של חברות שבטיות תווך על
ידי האפשרות לחקור "יהודים אקזוטיים".
בתוך כך ,ולדבריו כדי להוכיח לעצמו שהוא אנתרופולוג "אמיתי" ,המסוגל
לעבוד גם בתרבויות זרות ,יצא הרווי בסוף לימודיו לתואר בוגר לקיץ של עבודת
שדה בצ'יאפס שבדרום מקסיקו .שם נקרתה לו ההזדמנות ליישם ולהרחיב את
הידע האנתרופולוגי שרכש על המורכבות שסיטואציות בלתי צפויות בעבודת שדה
עלולות לזמן ,ובייחוד סביב הדילמה של אוניברסליות מול זהות יהודית .באחד
הימים התלווה לפרחי כהונה בביקורם בכנסייה בעת הפיאסטה לקדוש המקומי,
ומצא עצמו על ברכיו בעת המיסה מחפש נואשות אחר האיזון הקדוש בין תצפית
להשתתפות ,ותוהה אם כריעתו השפלה על ברכיו במסווה עלוב של מחקר מדעי
אינה ממוטטת עליו את כל המורשת היהודית לדורותיה .ואז באה ההארה :אפוף
בקולות הנעימים לאוזן אך הצורמים טקסטואלית של המיסה סינן מבין שפתיו
את "אשרי יושבי ביתך" (מתפילת מנחה)" .ניסיוני לחוות קיץ אוניברסליסטי,
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הרחק מבעיות היהדות" ,כתב הרווי בהומור טיפוסי" ,הוליכני לחוויה היהודית
הסגולית — של מאראנו (יהודי אנוס)".
החוויה החיובית של עבודת שדה בצ'יאפס חיזקה את ההחלטה של
הרווי לפנות למסלול אקדמי באנתרופולוגיה .הוא התקבל ללימודי דוקטורט
באוניברסיטת הרווארד בהדרכת ג'ון ווייטינג ( ,)Whitingאחד מחשובי
האנתרופולוגים באסכולת תרבות ואישיות .ווייטינג יכול להעניק לתלמידו עצה
נבונה על סמך ניסיונו העשיר ,אך היה רחוק מן התחום שבו הרווי היה עתיד
להתעמק .הדוקטורט שכתב התבסס על עבודת שדה שערך בשנים 1965–1963
בפורת ,מושב של יוצאי לוב .את הדוקטורט אפשר למקם במסגרת הרחבה של
מחקרים שהחלו להופיע על מושבים ,ובהם דיון בשאלות סוציולוגיות של קליטת
עלייה ,של שינוי תפקידים במשפחה ושל תהליכי בינוי אומה .בשלב הזה עדיין
נמנע הרווי מלעסוק בנושאים הטעונים של דתיות ויחסי יהודים–מוסלמים ,אשר
לימים ייהפכו לתחום מומחיותו .הוא חש חופשי לעסוק בנושא ההיסטורי של
יחסי יהודים–מוסלמים בצפון אפריקה רק לאחר עלייתו לארץ .אז יכול היה לגשת
לנושא זה בגישה פחות אידאולוגית ויותר מאוזנת .ביהדותם של בני המושב לא
ראה באותו הזמן נושא למחקר ,אך ציין לאחר מכן שבמפגש עמם חווה חוויה
דומה לזו שחווה במושב שלווה ,קרבה על אף הזרות.
רק בהדרגה עבר הרווי מחקר המושב למבט היסטורי-תרבותי רחב יותר של
יהודי לוב ,ורוב מחקריו הבאים הופנו להבנת ההיסטוריה הקרובה של יהודי
צפון אפריקה יותר משעסקו בחברה הישראלית בהווה .החיבור בין עבר להווה
לא היה מובן מאליו ,אף על פי שהרווי ציין באירוניה עצמית אופיינית שמיקומו
הבין-תחומי ִאפשר לו להציג עצמו מומחה במדעי היהדות בקרב האנתרופולוגים
ואנתרופולוג מומחה בין אנשי מדעי היהדות .החיבור הבין-תחומי שבין
היסטוריה ,יהדות ואנתרופולוגיה נעשה קל יותר בעקבות הצלחתו המקצועית
ועם השתרשותה של אנתרופולוגיה אחרת :סמלית ופרשנית .בהדרגה החל הרווי
לחוש שהשכלתו היהודית היא מקור של תובנות ויצירתיות בעבודתו המקצועית-
אקדמית .כך ,הקובץ הערוך שערךJudaism Viewed from Within and Without: ,
 3,Anthropological Studiesהיה הסנונית הראשונה של חקר הזיקה ההדדית שבין
מדעי היהדות לבין האנתרופולוגיה .באוסף עבודות זה ,כמו בעבודות רבות אחרות,
השתרגו זה בזה העניין של חוקרי מדעי היהדות בטקסט עם העניין של מדעני
החברה בקונטקסט.
בכל עבודותיו של הרווי שולב הדיון הפרטני בחיים המקומיים בהקשר רחב
יותר של החברה והמסורת היהודית ,אם בחגיגות המימונה או אם בשבירת כוס
בחתונה .אין זה מקרי שברוב ספריו הערוכים יש מקום לדיון הן ביהדות המזרח
הן ביהדות אשכנז ,משום שהרווי במבט חד של היסטוריון חברתי חשף דפוסי
3
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חיים דומים בפולין ובצפון אפריקה .עם זאת ,היתכנות של מסגרת השוואתית,
שמומרצת בארץ גם על ידי לחצים לאיזון פוליטי ,אינה מחלישה את הצורך לחקור
כל קבוצה במונחיה שלה תוך הצגת ההבדלים הברורים בין הקבוצות.
אנתרופולוגים חוקרים היסטוריה "לאחור" באמצעות היסטוריה בעל-פה.
כאשר מדובר בחברות שבטיות לא אורייניות ,אתנוגרפיה היא פעמים רבות
התיאור הטקסטואלי היחיד של אותה תרבות .בהקשר של יהודי המזרח ,גם אם
החקירה נוגעת לקהילות כפריות קטנות ,הקהילות האלה קשורות תמיד למסגרות
רחבות יותר של "מסורת גדולה" .וכתיבת התרבות מתקיימת בסביבה אוריינית,
שבה מּוכרים ספרים ותיעוד טקסטואלי .בקרב יהודי המזרח למילה הכתובה הייתה
יוקרה רבה ,ואוריינות בסיסית הייתה נחלתם של רוב הגברים .במסגרת האוריינית
פעלו משכילים מקומיים בעלי תובנות על תרבותם שלהם ,כדוגמת מרדכי הכהן
בלוב.
הביטוי המרשים ביותר בעבודתו של הרווי לחקירה למדנית של המסורות
וההמשגות המקומיות הלוביות של כתיבה ,תיעוד ,ואם תרצו אתנוגרפיה
והיסטוריוגרפיה מקומית ,הוא ,כמובן ,המהדורה המוערת של "הגיד מרדכי" 4.אם
בעבור מרדכי הכהן ,הרב המשכיל מטריפולי מראשית המאה ה ,20-היה החיבור
שכתב כרטיס כניסה לתרבות היהודית האירופית ,בעבור הרווי היה פרסום כתב
היד אות של התקבלות והתערות בקרב "השבט" שלו .הרווי גאל את חיבורו של
הכהן משכחה .חוקר יהודי לוב מתחילת המאה העשרים נחום סלושץ ()Slouschz
נסמך רבות על חיבורו של הכהן בעבודותיו בלי שמסר את מקור ידיעותיו
במפורש .כתב היד למעשה הוחזק בידי בני משפחתו של הכהן (ראו הקדמתו של
גרבר לשער הרביעי) .הפרופסור אפרים אורבך ,בשעתו הרב הצבאי של הבריגדה
הארץ-ישראלית ,שהגיעה לטריפולי ב ,1943-שכנע את המשפחה להפקיד את כתב
היד בספרייה הלאומית שבאוניברסיטה העברית .שם המתין יותר משלושים שנה
עד שגילה אותו הרווי מחדש.
הכהן הושפע מספרות ההשכלה ,וראה בחזונו קהל גדול של חוקרים וקוראים
נאורים ,שידעו להעריך את מאמציו .בעבודה על ההדרה של "הגיד מרדכי" ועל
פרסומו ידע הרווי לנווט בשום שכל בין בני המשפחה ,שבידיה נותר עותק
אחר מהחיבור ,מנהיגי הקהילה ,חוקרים של יהדות צפון אפריקה ומכון בן-
צבי ,שהכיר בחשיבותו והוציא את הספר לאור .רוחב ידיעותיו של מרדכי הכהן,
"פרוטו-אנתרופולוג" בעל סקרנות ותאוות ידע רנסנסיות ,תאם את היקף הידע
של המהדיר ואת תחומי העניין המגוונים שלו" .אחת הסיבות ששום חוקר לא
התמודד עם האתגר של פרסום החיבור בעבר" ,ציין הרווי" ,היא אולי הפיכחון
המדעי ותחושת האחריות הנלווית אליו ,השוללים מאיתנו את תחושת השלמות
וההתלהבות ,שפיעמה במרדכי הכהן ,הצועד בנתיב המוליך להשכלה ולנאורות".
4
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החיבור ,מיני אנציקלופדיה של ההיסטוריה והתרבות של יהודי לוב ,חייב היכרות
עם ספרות ההשכלה ,עם הבלשנות הערבית ,עם ההיסטוריה העתיקה ,עם תולדות
האימפריה העות'מאנית והקולוניאליזם האיטלקי וידע מעמיק בספרות ההלכתית.
הרווי ראה במרדכי הכהן סוג של אב קדמון ,ורווה נחת כאשר כינתה אותו ִבתו
הצעירה של הכהן בחיבה נכד של גיבורו.
במסע מרתק בין סוכנים שונים של זיכרון תרבותי של יוצאי לוב — מרדכי
הכהן עצמו ,טוני מוסיירי בתו ,הרב פריג'א זוארץ ,דיסי חג'ג' ממושב פורת,
רפאלו פלח ,איש עסקים מרומא ,משה ג'יעאן ,עוזר מחקר של הרווי ,שנהפך
לחוקר בעצמו ,ורבי לוי נחום ,המוציא לאור כתבי יד של חכמי לוב ,נקרא החוקר
החיצוני מהאקדמיה להעניק אישור ותוקף לחוויות ולזיכרונות אישיים כדי ֶשאלה
יישמרו לדורות הבאים .בעבור הרווי הוביל המאמץ להכיר יהודים "אחרים" לגילוי
השורשים התרבותיים העמוקים ,הנמצאים ביסוד כל הקהילות היהודיות באשר הן,
ומכאן ל"חזרה הביתה" אל שורשיו שלו.
המחקר על יהודי לוב ,שעל אודותם שמע מפיהם בשבתם בארץ ,מגוון וכולל
תחומי חיים רבים :שמות משפחה ומקצועות ,פיזור גאוגרפי בערים ובכפרים,
מנהגי אכילה ומזון ,הבילוי על שפת הים ,קריאה בזוהר ועוד .חלק נכבד
מהתחומים האלה מופיע בספר שלפנינו .התמונה המחקרית הרחבה ,המצדיקה
את המוניטין שיצא להרווי בתור מומחה עולמי ליהדות לוב ,מתגלה פעמים רבות
מאוסף של פרטים המצטרפים יחד ,מעשה צורף ,לכלל תובנות בעלות משמעות
על מערכת התרבות הרחבה.
העניין העמוק של הרווי במרחב הצפון אפריקני לא נעצר בלוב .כך ,מחקרו
על יהדות מרוקו אולי מקיף פחות מהמחקר על יהדות לוב ,אך כמוהו הוא מגוון,
מקורי ומעורר מחשבה .בין עבודותיו בספר נמצא סקר מקיף של קהילות המלאח
היהודיות בדרום מרוקו — שוב מנקודת מבט היסטורית ,מעין "אתנוגרפיה של
זיכרונות" ,המנתחת את שני ערוצי הקיום היהודי ,המודגשים בעבודותיו של הרווי:
היחסים עם המוסלמים מצד אחד והקשרים בין הקהילות היהודיות ,המאפשרים
שימור של הזהות היהודית למרות הריחוק הגאוגרפי ודלילות האוכלוסין ,מצד
אחר.
בעבודה אחרת אפשר לראות "אתנוגרפיה של טקסטים" ,ניתוח מרתק של
מרכזיותו של ספר הזוהר על המשמעויות הסמליות ,שיוחסו לו בעולמם החברתי
והדתי של יהודי מרוקו .הפרקטיקות הטקסיות סביב ספר זה הציבו אותו במעמד
דומה לתורה ,והפכו אותו לעיתים אף נגיש ומשפיע ממנה בחיי הקהילה .התובנה
שהיחס בין הזוהר לתורה הוא כמו היחס בין הצדיק לאל מתקשרת לעניין
של הרווי בהילולות ובפולחני הקדושים של יהודי מרוקו ,שגם אותם ניתח
הקרבה והדו-ערכיות שלהם .הרווי
באספקלריה של יחסי יהודים–מוסלמים על ִ
צייד אותנו גם בקריאה פרשנית מבריקה ומלאת דמיון של המימונה .קריאה זו

07/05/2020 11:10:56

Goldberg_F.indd 15

 16יורם בילו ,הגר סלמון ,אורית אבוהב

מסתמכת על המשגות ותובנות אנתרופולוגיות ,המקנות לה ערך מוסף ייחודי על
כל ההסברים הרבים לחג חידתי זה.
תקצר היריעה מלהרחיב על עוד תחומי מחקר של הרווי .עבודתו כוללת
מחקרים מגוונים על מארג הזיקות שבין מדעי היהדות לבין האנתרופולוגיה ,ובהם
ָחקר את השורשים היהודיים של מקצת האבות המייסדים של הדיסציפלינה,
יישם תובנות אנתרופולוגיות לחקר פרקטיקות מקראיות ,הקשורות לקשרי מוצא
ולשארות ,לברית המילה ,לקשרים הסמליים בין תורה לצאצאים ואף למנהגים
הנקוטים גם כיום ,כמו שבירת הכוס בחתונה .ספרו Jewish Passages: Cycles of
 5 Jewish Lifeהוא אולי המקיף ביותר בעבודותיו של הרווי ודוגמה מצוינת לחיבור
בין אנתרופולוגיה להיסטוריה ,בין עבודת שדה לטקסטים ,בין עיסוק בקהילות
מודרניות ומסורתיות למזרחיות ולאשכנזיות.
ספר זה כולל מבחר מגוון ממחקריו האתנו-היסטוריים של הרווי גולדברג על
יהודי לוב ועל סביבתם הצפון-אפריקנית .באסופת מאמרים זו ,מנחת תודה של
תלמידים-עמיתים ,מכונסות מיטב עבודותיו ,אשר מרביתן מופיעות כאן לראשונה
בעברית .לאסופה ארבעה שערים ,וכל אחד מהם נפתח ומוצג על ידי חוקר בעל
שם בתחום .השער הראשון ,הנפתח בהקדמה של דניאל שרוטר מאוניברסיטת
מינסוטה שבארצות הברית ,כולל ארבעה מאמרים ,העוסקים בתשתית הדמוגרפית
והכלכלית של הקהילות היהודיות בצפון אפריקה .השער השני ,שהקדים לו דברים
עומר בום מאוניברסיטת קליפורניה שבלוס אנג'לס ,עוסק בהיבטים סמליים
וטקסיים של מערכות היחסים המורכבות שבין הקהילות היהודיות לבין הקהילות
המוסלמיות בצפון אפריקה .מאמרי השער השלישי עוסקים בתמורות החברתיות
והתרבותיות ,שעיצבו את חיי הקהילות היהודיות בצפון אפריקה בתקופה
המודרנית ,ונפתחים בהקדמתו של ירון צור מאוניברסיטת תל אביב .השער
הרביעי והאחרון ,עם הקדמתו של נח גרבר מאוניברסיטת תל אביב ,מפנה את
המבט למפגש הטעון שבין החוקר לבין מושאי חקירתו ,המתקיים תמיד בסבך של
הקשרים ותמורות פוליטיות.
על ארבעת שעריו הספר הוא תרומה אקדמית חשובה ,המאפשרת לקהל הרחב
בכלל וליהודי קהילות לוב ולצאצאיהם בפרט להתוודע אל תחומי העניין והידע
העשירים ,אל התובנות המקוריות ואל נקודות המבט המגוונות ,המאפיינות את
עבודתו של הרווי במהלך השנים .תרומתו של הרווי לאנתרופולוגיה ולאקדמיה
בישראל אינה מתמצית רק בהישגיו המחקריים ,שמבחר מהם מוצג באסופה זו.
מאז עלייתו לארץ קנה לו שם בתור חבר סגל פעיל במיוחד בקהילת האוניברסיטה
העברית ובאקדמיה הישראלית .הוא הדריך עשרות תלמידים לתארים מתקדמים,
ורבים מהם בחרו באנתרופולוגיה בהשראתו בתור דרך חיים מקצועית.
תלמידיו שמצאו מקומם במוסדות להשכלה גבוהה רואים בו מודל לחיקוי
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בזכות תחושת השליחות ,המקצועיות ,הצניעות ,האמינות והכבוד האמיתי לזולת,
המאפיינים את התנהלותו .הרווי נענה תמיד לקריאה לשרת בתפקידי הנהגה
בקהילה האוניברסיטאית והאנתרופולוגית .הוא שימש ראש החוג לסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בשנים  ,1987–1984ועמד בראש האגודה
האנתרופולוגית הישראלית בשתי קדנציות מאתגרות ,הראשונה בשנים –1979
 ,1981והשנייה בשנים  .2016–2014בתקופת נשיאותו השנייה עמד הרווי בראש
המאבק המוצלח של האגודה ותומכיה לסיכול היוזמה של האגודה האנתרופולוגית
האמריקנית להטיל חרם על האנתרופולוגיה הישראלית.
חובה נעימה לנו להודות למוסדות ולאנשים שבזכות מאמציהם ותמיכתם
ספר זה רואה אור .חברי הנהלת הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב קיבלו
בהתלהבות את הצעתנו לכנס את מאמריו של הרווי לספר בעברית ,והתגייסו ברוח
ובחומר להביא למימושה .יבואו על הברכה יעקב חג'ג'-לילוף ,מאיר כחלון ז"ל,
היושב ראש היוצא של המרכז ,שמעון דורון ,היושב ראש הנוכחי ,אוצר המוזאון
למורשת יהדות לוב באור יהודה וגזבר המרכז ,ואבי פדהצור על הסיוע הכספי
החשוב ,על התמיכה ועל המעורבות בכל שלבי הוצאת הספר לאור .הוקרתנו
המיוחדת למכון אלישר ולמרכז לחקר הפולקלור באוניברסיטה העברית באמצעות
קרן רפאל פטאי על תרומתם להוצאת הספר .כמו כן תודה מיוחדת שלוחה לד"ר
אמירה מאיר על מאמציה להשגת תמיכה להוצאת הספר לאור.
הנהלת מכון בן צבי לחקר יהדות המזרח והוועדה האקדמית שלו קיבלו עליהן
להוציא את הספר לאור ,ועשו זאת במיומנות ובמקצועיות .ראשי המכון מאיר בר-
אשר ואייל ג'יניאו והמזכירה האקדמית יהודית לובנשטיין-ויצטום נרתמו למלאכה,
וליוו את הספר בשום שכל ובמסירות .שלמי תודות לדניאל שרוטר ,לעומר
בום ,לירון צור ולנח גרבר על המבואות שכתבו לארבעת שערי הספר .כמו כן,
שוני ליפשיץ קיבלה עליה את מלאכת התרגום ,ועל כך הוקרתנו ותודתנו .רוב
תודות גם לג'ק מטנקי על שארגן את הביבליוגרפיה ולשושי הייזלר על שעשתה
במקצועיות ובקפדנות את מלאכת הריכוז וההתאמה של ההערות והביבליוגרפיה.
אנשים רבים בארץ ובחו"ל נרתמו בנפש חפצה לסייע בהכנת הספר .הנכונות
הנלהבת של כל העושים במלאכה להרים את תרומתם להשלמת הקובץ מעידה על
ההוקרה הרבה שכולנו רוחשים להרווי בתור אדם וחוקר.
*
ארגונים ומוסדות בישראל ובעולם סייעו לעריכת המחקרים המפורסמים באסופה
זו באמצעות מענקי מחקר .יבואו על התודות :הקרן הלאומית למדע ,קרן הזיכרון
לתרבות יהודית ,מכון אשכול בפקולטה למדעי החברה שבאוניברסיטה העברית
בירושלים ,משגב ירושלים — מרכז המחקר למורשת יהדות ספרד והמזרח
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שבאוניברסיטה העברית בירושלים ,הקרן הדו-לאומית ארה"ב-ישראל ,קרן
הזיכרון לתרבות יהודיתNational Institute of Mental Health – USA National ,
 Endowment of the Humanitiesו.National Science Foundation – USA-
במאמרים שהיו בסיס לפרקי הספר משולבות תודות לחוקרים ,לעמיתים
ולסטודנטים שאיתם התייעץ המחבר ,ובהם הוא מודה במיוחד לבאים :אורית
אבוהב ,משה אידל ,חיים בלנק ז"ל ,חן ברם ,יעקב גויטע ז"ל ,שלמה דשן ,דון
הנלדמן ,מארווין הרצוג ז"ל ,ורד ויניצקי ,דניאל מט ,ג'ק קוגלמס ,אפרים קנרפוגל,
ברי שוורץ ופסח שנער ז"ל .נוסף על כך ,מודה המחבר למרואיינים הרבים על
שניאותו לשתפו במידע על אודותיהם ועל אודות קהילותיהם .וללא נכונותם
לשתפו בכל אלה לא היו מחקריו מתממשים כלל.
במהלך כחמישים שנות מחקריו על יהודי לוב היו רבים מבני הקהילה אשר
סייעו לו .בשל רוחב ידיעותיהם ונכונותם לסייע בידו נעשו לעמיתים ולחברים
קרובים .יצוינו בעיקר הרב פריג'א זוארץ ז"ל ,בנציון רובין ,יוסף בן דוד ג'אן ,משה
ג'יעאן ,הרב גבריאל מגידיש ז"ל ,דיסי חג'ג' ז"ל ,רפאלו פלאח ז"ל ואלדו חביב
ז"ל .שני פרקים (השנים עשר והשלושה עשר) הופיעו קודם לכן כמאמרים שחוברו
בשיתוף עם ההסטוריון קלאודיו ג' סגרה ז"ל .ראיונות משותפים נערכו בישראל
וגם ברומא בקרב יוצאי לוב וגם בקרב יהודים מאיטליה ,שגרו בטריפולי לתקופה
ממושכת .תודה מיוחדת לניסים בן תורה ,למרינה ברדה ,לאברהם גואטה ,לסרג'יו
דוויב ,לרחל וטורי ,לד"ר ולגב' ויטרבו ,לניסים חביב ,לחיים כלפון ,לציון לביא,
לקלרה לוי ,ליוסף מימון ,לחליפי סבג ולקלרה פדלון על הסיוע רב הערך.
מחבר המאמרים מבקש להביע הערכה ורגשי תודה עמוקים אף לעמיתיו
במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה שבאוניברסיטה העברית ,שהייתה מאז
עלייתו לישראל ועודנה כיום ביתו האקדמי ,ושאפשרה לו להתמיד במחקריו.
ובהיבט מאוד אישי ,המחבר מבקש להדגיש שג׳ודי רעייתו מלווה אותו זה שנים
בדרך ארוכה ,עתירת למידה ועמוסה בחוויות של היכרות עם יהודים יוצאי לוב.
מאז הצעדים הראשונים שלהם במושב פורת בסתיו  1963ועד היום מעורבותה
ועידודה היקרים מפז ניכרים בכל רובד של מחקריו .יעיד הספר הזה על אהבתם
ועל שותפותם.
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