הילדה נסימי

יהדות משהד מארץ
גזֵ רה לארץ הגירה
דת ,מסורת וזהות קהילתית בין
יציבות לשינוי

לא מעט כבר נכתב ,בעברית ,באנגלית ובפרסית ,על יהדות משהד ,שנצרפה
בכור ההיתוך של מאת שנות אניסותה .עם זאת רוב הדברים שנכתבו עסקו
בעיקר בניסיון לשחזר את תולדות הקהילה מתוך האפלה של הסתרת פניה
היהודיות תחת המעטה של קבלת הדת המוסלמית מאז ערב פסח תקצ"ט
( .)1839הגם שיהודים חיו בעיר כמאה שנה טרם האניסות  -חלקם הובאו
אליה וחלקם היגרו אליה מרצונם ,כדי להפיק תועלת ממיקומה על דרכי
המסחר  -הם היו ל'משהדים' רק לאחר האניסות.
יעקב דילמאניאן ,סוחר שהיה אחד מראשוני הכותבים את תולדות הקהילה,
כינה את התקופה שהחלה בשנת ' 1945תקופת ההגירה' 1.בעקבות הפוגרום של
 1946וכנראה גם עקב סגירת חלק מדרכי המסחר המסורתיות של יהודי משהד,
ובמיוחד הנתיב אל רוסיה הסובייטית ,ביקשו רבים מיהודי משהד לעזוב את
עירם ,עד שכמעט לא נותרו בה עוד יהודים .אמנם גם הגירות קודמות של
יהודי העיר היו ממושכות ,אך זו הייתה לצמיתות .היו להגירה יעדים רבים -
יש קהילות קטנות של יוצאי משהד בלונדון ,במילנו ובהמבורג ,ויש משהדים
בודדים כמעט בכל עיר סחר חשובה ,אולם רק שני מרכזים גדולים וחשובים
נוצרו :בארץ–ישראל ובארצות–הברית .בארץ–ישראל נוצר ארגון מסודר ליהודי
משהד רק בשנים האחרונות ,ויש להם ריכוזי התיישבות בערים רבות .לעומת
זאת בארצות–הברית מרוכזים מרבית המשהדים באזור ניו–יורק רבתי ובמיוחד
ברובע קווינס ( )Queensובגרייט–נק ( .)Great Neckוקהילה זו מאורגנת
1

דילמאניאן ,היסטוריה ,עמ' .82
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כבר משנות השמונים של המאה העשרים ומרבה בפרסומים ,ועל כן היא נוחה
יותר למחקר היסטורי.
על התקופה שלאחר יציאת הקהילה ממעבה אניסותה ובמיוחד אחר צאתה
ממשהד נכתב אך מעט .ראוי לציין במיוחד כי הכותבים לא תהו מה עיצב
את קבוצת היהודים לכדי קהילה מלוכדת בעלת סניפים ומושבות כמעט בכל
מרכז סחר בין–לאומי בתקופת האניסות ובוודאי אחריה 2,ומטרת מאמר זה
לבחון תופעה מיוחדת זו .אתרכז בו בהיבט אחד ,היבט מרכזי ,בעיצוב זהותה
הייחודית של הקהילה  -הגורם הדתי ,ואעסוק בו בהקשר של צמיחת הקהילה
המשהדית בארצות–הברית ,המרכז השני בגודלו לאחר ישראל והפעיל ביותר
מבחינה ארגונית.
מאנוסים לקהילה – הדת כמכוננת הקהילה
הגז ֵרה על המרת הדת חילקה את היהודים במשהד לשלוש קבוצות עיקריות:
קבוצה גדולה  -כ– 400משפחות  -יצאה את משהד להֶַראת שבאפגניסתאן;
הנותרים ,כ– 300משפחות ,התחלקו  -חלקם ביקשו למצוא דרכים להתאים
את ההווה המוסלמי שלהם לעברם היהודי; וחלקם שמרו בנאמנות על זכר
העבר היהודי על ידי קיום מצוות קפדני ככל שאפשרו התנאים החדשים.
מספר מקיימי המצוות ומידת ההקפדה בעניין זה קשים מאוד לשחזור .המסורת
הפנים–קהילתית דבקה בטענה כי 'לא יִּדַח ממנו נִּדָח' ,וכי לא היו התאסלמויות
של ממש .עובדה היא שהקהילה שימרה בקנאות מעוררת התפעלות את זכר
אבותיה וקיימה נישואים פנים–קהילתיים מסועפים ,ומכאן שלכל אורך הקשת
הקפידו על קיום מצוות במידה שאפשרה נישואים כאלה .השמירה המחתרתית
על נאמנות ליהדות עיצבה את קבוצות היהודים במשהד לכלל קהילה מלוכדת
היטב בעלת זהות ייחודית.
דת בכלל והיהדות בפרט יוצרות זיכרון קהילתי בשתי דרכים :הן חוגגות
את זיכרון העבר ,המשמש כהיסטוריה מקודשת ,ומזמנות אותו  -באמצעות
חגים וטקסים  -לחיים מחודשים בהווה כמקור לערכים ולמנהגים וכמצפן
מוסרי; והן גם מספקות סביבה חיה לבניית מערכת יחסים חברתיים וליצירת
ליכוד חברתי  -חומר שממנו נבנים זיכרונות 3.ידוע היטב כי הדת מתפקדת
בין השאר כמקור זיכרון הקובע גבולות קהילתיים .האפיון המקומי שקיבלו
2
3
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טובי ,עמ' .99
הרוויו־לז'ר ,דת ,עמ'  ;127–124באומן ,עמ'  .80–69דוגמה
המבליטה בעיקר את מרכיב הזיכרון ופחות את מרכיב הדת
בקביעת גבולות קהילתיים ראו :ארנפרוינד ,עמ' .20–18
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מנהגים ומסורות בקהילות שונות ,לעתים בהשפעת תרבויות סובבות ,מחזק
את כוחה של הדת כמקור זיכרון קהילתי 4.הקישור של דת לזיכרון דרך מסורת
אבות הופך את הדת לאחד מאמצעי השחזור של קבוצות חברתיות שבתוכן
מסורת מסוימת התעצבה ומקיימת את עצמה .דת היא מפתח הצופן של
5
המסורת.
תופעה זו בולטת במיוחד בקהילות שנאנסו להמיר את דתן ,וששמרו
במחתרת את דתן הקדומה 6.הנאמנות לדת בתנאי מחתרת יצרה אפיונים
המיוחדים לקבוצה .קיום המצוות היה בהכרח סלקטיווי ,הן בשל הצורך
להסתתר מעיני אוכלוסיית הרוב והן עקב שכחה שקשה היה למצוא לה פתרון
בלימוד ובהתחדשות .סלקטיוויות זו הפכה את הנאמנות הדתית להצהרת
נאמנות לזהות נבדלת .כך נחוגו חגים בשינוי ,לעתים אף שינוי תאריך,
ואפילו כלים שונו על מנת לטשטש את אופיים היהודי הייחודי ,כמו החנוכייה
שהורכבה מאוסף נרות בודדים .אמנם שינויים אלה היו בחלקם קצרי ימים,
אך הם חיזקו את כוחן של המצוות כאמצעי זיכרון להעברת זהות וליצירת
תחושת ייחודיות קבוצתית 7.חיזוק מיוחד לקהילתיות נבע מכך שקיומן של
רוב המצוות היה תלוי בשיתוף פעולה בין–משפחתי ואפילו בארגון קהילתי:
רכישת לולב ,אפיית מצות ,שחיטת בהמות לבשר ובעיקר הפעלת בתי כנסת.
8
כך חיזקה כל מצווה את היהדות ואת תחושת הייחודיות המשהדית כאחד.
היהדות עברה אפיון מיוחד שנצרב בזיכרון הקהילתי מחד גיסא ,והזיכרון
9
הקהילתי קודש כקו המוביל את המסורת מאידך גיסא.
טקסים דתיים הם כלי חשוב לאישושה של קהילה :טקס יוצר כללים וגם
10
מספק הגדרה .מערכת היוצרת הגדרות יוצרת מעצם טבעה גם גבולות.
היהדות אכן מתאפיינת בנטייה להגדיר קהילתיות ,משום הדגשים שהיא שמה
על ההלכה כמספקת עקרונות התנהגות ,אולם המשפחה הייתה תמיד זירה
 4שרוט; ולנסי ,עמ'  ;289–284ובהכללה ראו :מרטין ,תאוריה.
 5הרוויו־לז'ר ,מסורת ,עמ'  ;79וכן :הרוויו־לז'ר ,דת ,עמ'
.100–83
 6ראו לדוגמה על שרידי האנוסים באמריקה הלטינית :ושטל;
וכן על הפרוטסטנטים בצרפת :קבנל ,עמ' .28
 7על פסח וחנוכה ראו :דילמאניאן ,היסטוריה ,עמ' ;49–48 ,9–7
על סוכות ראו :בן־צבי; ועל מנהגי קבורה ראו :פטאי ,עמ'
.272–268
 8זביחי ,עמ'  ;5–3סמאד אקא בן יוסף דילמני מצוטט אצל:
יהושע־רז ,עמ'  ;117–116וראו גם :חקלאי ,עמ' .5
 9ירושלמי ,עמ'  ;67–66 ,49–21בטלר ,עמ' .23
 10רדקליף־בראון.
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מרכזית לחגיגות דתיות ואפילו לחלק גדול מחיובי ההלכה 11.תקופת המחתרת
הגבירה מאוד אצל בני משהד את הצורך להפוך את המשפחה לזירה העיקרית
לקיום יהדותם .נטייה זו גררה תלות בנישואים פנים–משפחתיים או לפחות
פנים–קהילתיים ,כך שהקהילה הפכה למארג סבוך של יחסי קרבה משפחתיים.
נישואים פנימיים היו הכרח להנחלת הזיכרון ולשמירת הסודיות כאחד .אמנם
המוסלמים מצדם לא היו מוכנים בדרך כלל לקלוט את הקהילה ולהטמיע
אותה על ידי נישואים ,אבל הפחד התמידי מפני תביעה לטמיעה חיזק את
המגמה לנישואים פנימיים 12.הנאמנות לדת שאבה חלק מעצמתה מהנאמנות
למשפחה ,אבל היא גם קידשה את המשפחה .הנישואים הפכו את היהדות לדת
13
הקהילה ואת שמירת הדת למסורת קהילתית.
הקשר בין שמירת הדת ובין הזהות הקהילתית הפך לזהות ממש; אפשר
היה אמנם לשמור את הדת במידות שונות ,אבל עצם הדבר היה לתנאי הכרחי
לחברּות בקבוצה .הקהילה המשהדית היא מקרה ברור שבו הדת סיפקה
לגיטימציה וחיזוק למבנה החברתי אך גם שאבה את כוחה ממנו 14.מי שרואה
בהבניית הנאמנות לעל–טבעי בצורת נאמנות לסדר החברתי ולערכיו מעשה
שיש בו חילון ,ומייחד אותו כתגובה על פגיעת המודרניזציה במעמד הדת,
מתעלם מן הקשר ההדוק והמתמשך שבין דת לקהילה 15.הדת סיפקה מאז
ומעולם לגיטימציה לקהילות מקומיות 16.לכן הדת היא חלק אינטגרלי של
תרבויות רבות ,של ישויות אתניות ושל תנועות לאומיות 17.למעשה שבירתן
של מסגרות קהילתיות היא שמביאה בדרך כלל לידי חילון 18.אצל המשהדים
שמירת הדת בתנאי מחתרת יצרה את חלוקת העולם בין 'אנחנו' ל'הם' .קל
להבין אפוא כיצד נוצר חוסר היכולת להפריד בין המשך קיומה של הקהילה
ובין שמירת אופייה הדתי .חוסר ההפרדה הזה יצר גם את הזהות בין ההיסטוריה
הקהילתית ובין ההיסטוריה המקודשת של העם ,עד כדי מיזוגן .אצל בני משהד,
11
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מרטין ,דת ,עמ' .30–29
דילמאניאן ,היסטוריה ,עמ' .56 ,30
כך גם אצל אנוסים אחרים .וראו במיוחד :ושטל ,עמ' ,321 ,29
 .328על היווצרותה של 'דת חדשה' לאנוסי ספרד ופורטוגל
ראו :גרבר ,עמ'  ;144–143ובדומה לכך על דגשים שונים אצל
הפרוטסטנטים שנכפו לעבור לקתוליות בצרפת ראו :ירדני,
עמ' .118–113
בורדיה.
גלנר ,עמ' .3
הרוויו־לז'ר ,דת ,עמ' .97–92
הייסטינגז ,עמ'  ;4סמית ,לאומיות ,עמ' .74
וילסון ,דת ,עמ' .159
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תפילין זעירות עם תיק ,ניתנות להנחה מתחת לבגדים .שימשו את מתתיהו
בן אהרונוב בזמן החג' למכה ,משהד ,איראן ,אמצע המאה התשע עשרה.
באדיבות מוזיאון ישראל
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שלא כמקובל באירופה ,לא באה ההיסטוריה הקהילתית להחליף את ההיסטוריה
המקודשת בדרך למודעות ולזהות מודרנית 19.הזיהוי בין ההיסטוריה הקהילתית
ובין ההיסטוריה המקודשת הוא דווקא אחד המאפיינים של כתיבת ההיסטוריה
שלהם.
הביטוי היפה ביותר לזיהוי הזה מופיע ב'שירה למאורעות אנוסי משה'
שכתב בשנת  1905ר' שלמה משיח ,מקובל משהדי שישב בירושלים .השירה
בנויה מפסוקים ומשברי פסוקים ,והיא שולבה בשנת  1910בסוף סדר זמירות
ליל שבת בסידור שערך הרב מרדכי אקלר ,משהדי אף הוא ,סידור שכלל מלבד
התפילות גם תפסיר  -תרגום התפילות לפרסית–יהודית .ייתכן שהייתה הכוונה
20
שהשירה תיקרא כל ליל שבת.
מיד לאחר פתיחה שהיא בבחינת נטילת רשות לספר את גבורות האל,
קובע המשורר את המסגרת לדבריו  -כל תולדות עם ישראל כבר משתקפות
בתנ"ך:
ברוך אתה השם השומר הבטחתו לישראל.
בנפול עמו ביד צר ביד עשו וישמעאל.
בהיותם בארץ אויביהם לא מאסם ולא געלם האל.
כי לא יעזוב את חסידיו השם.
מרכיביו של בית זה וכן של הבא אחריו ממקמים את תולדות הקהילה בתוך
הסיפור המופלא של קורות עם ישראל והבטחת גאולתו .הפתיחה מבוססת
על לשון ההגדה של פסח ('ברוך שומר הבטחתו לישראל') ומרמזת אליה.
ליל הסדר היא חגיגה שזוכרים בה גאולה מן העבר ועל ידי כך הופכים אותה
לחוויית הווה ,ומנגד הופכים את ההווה לבלתי נפרד מן העבר .חגיגה זו
מאורגנת סביב התביעה בהגדה של פסח' :בכל דור ודור חייב אדם לראות את
עצמו כאילו הוא יצא ממצרים' .כך הופך סיפור האניסות של הקהילה לסיפור
שעבוד מצרים הפרטי שלה .ביסוס לגישה זו יש בפרפרזה בשיר על הפסוק
'ואף גם זאת בהיותם בארץ אֹיביהם לא מאסתים ולא געלתים לכֹלתם להפר
בריתי אִתם' (ויקרא כו ,מד) ,הבא בתנ"ך לאחר פסוקי תוכחה קשים ומבטיח
שם את הגאולה העתידית .ראיית הגלויות בפרספקטיבה דתית ולא מדינית -
גלות האסלאם המיוצג על ידי ישמעאל והגלות בארצות הנצרות המיוצגות על
 19נורה ,עידן ,עמ'  .610יהודי גרמניה הרגישו צורך דומה לשלב
את המקודש בתולדותיהם ,כי התרבות הגרמנית לא הותירה
מקום ל'היסטוריה חילונית' של מיעוט .ראו :ארנפרוינד ,עמ'
.173–171
 20משיח.
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ידי עשו  -הכרחית לקריאה הדתית של תולדות ישראל.
מכאן ואילך נמשכת השירה בסיפור תולדות הקהילה עד לבתים הקוראים
לנקם ,לגאולה ולנחמה בתוך המסגרת הזו:
גם בערי פרס ומהם עיר משהד והיא רבתי עם.
גלו שם בימי נ ַאִדר שאה מַקזְו ִן מדלת העם.
גרים שם עד היום והם נדיבי עם.
אמונים נוצר השם.
בבית זה מזהה המשורר את סבל בני קהילתו עם חורבן הבית וקובע את סיפור
הקהילה הנוצרת את דתה בסתר כמסמל את מערכת יחסי שמירת האמונים שבין
העם לאל .שברי הפסוקים מכוונים כולם למטרה זו .העיר משהד מזוהה על ידי
ביטוי המיוחס לירושלים בפתיחת מגילת איכה ,המבכה את חורבן העיר' :איכה
ישבה בדד העיר רבתי עם היתה כאלמנה רבתי בגוים ׂשָרתי במדינות היתה
לָמס' (איכה א ,א) .את הביטוי 'דלת העם' אין לפרש כלשונו ,אבל הוא מרמז
אל 'דלת עם הארץ' שנשארה אחרי גלות יהודה הראשונה בימי יהויכין (מלכים
ב כד ,יד) .לעומת זאת הביטוי 'נדיבי עם' מופיע בפרקי ההלל' :להושיבי עִם
נדיבים עִם נדיבי עַמו' (תהלים קיג ,ח) ,ומרמז אל הגאולה העתידה .הסיומת
'אמונים נוצר השם' (תהלים לא ,כד) משמשת כסיומת לבית גם בפיוט בשם 'אל
מסתתר' .כמו בפיוט זה של ר' אברהם מימין ,בן המאה השש עשרה ,המבוסס
על ענייני קבלה ,סיים משיח ,שהיה מקובל חשוב ,כל בית במילה 'השם' .בשני
המקרים ,הן בפיוט והן אצל משיח ,מכוון ביטוי זה לשמירת אמונים לתורה ובה
במידה לשמירת האל את עמו .ואכן האניסות ,שרק נרמזת בביטוי 'בנפול עמו
ביד צר' ,היא שולית לשמירת האמונים לדתם' :אמונים נוצר השם' .בבית הבא
מודגש שבני משהד ,שנאלצו להמיר דתם ,שומרים לה אמונים ,והם מכונים
'כרם חמד השם' ,ואחר כך' :בני ציון'' ,אוהבי שמך'' ,רעיך'  -כולם כשמות
חיבה נרדפים לעם ישראל ,ובמיוחד הכרם' :כי כרם ה' צבאות בית ישראל
ויהודה נ ְטע שעשועיו' (ישעיה ה ,ז) ,וכרם גם נקשר לחמדהֹ' :רעים רבים ׁשִ חתו
כרמי ּבֹססו את חלקתי נתנו חלקת חמדתי למדבר שממה' (ירמיה יב ,י).
דת ,מסורת ,מורשת ומה שביניהן
יעקב דילמאניאן ,שהחל בכתיבת תולדות הקהילה בהיותו במומביי ,בשנות
השלושים של המאה העשרים ,הלך ביודעין או בלא יודעין בעקבות שלמה
משיח .חיבורו אינו דתי כלל ,אלא מבקש להיות ספר היסטוריה של ממש ,אולם
אף הוא הציג את סבל קהילתו כדוגמה של סבל היהודים בגולה .בכך העניק
פעמים ( 118תשס"ט)
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לסבלה של הקהילה את המשמעות הטרנסצנדנטית שמיוחסת לסבלו של העם
היהודי וקשר אליו את הבטחת הגאולה ,וכן זיהה את ההיסטוריה הקהילתית עם
21
ההיסטוריה המקודשת של העם.
דילמאניאן ציין בכתיבתו את הגבול שבין תקופת האניסות ובין היציאה
ממנה .הוא כתב אמנם עוד בתקופת האניסות אך כאשר כבר נוצרה פתיחּות
יחסית ,לאחר עליית השושלת ה ַּפהְ ַלו ִית ,שאפשרה ליוצאים את משהד לחזור
לדתם בגלוי ,אם כי במשהד עצמה עדיין נדרשו לכפילות הדתית .באותה
תקופה החלו להיווצר מרכזים קבועים של בני הקהילה מחוץ למשהד  -בארץ–
ישראל ,בלונדון ובטהראן .נסיבות אלה הן שהביאו כנראה לראשית הכתיבה
ההיסטורית בקהילה ,שכן נראה היה כי מעתה עשויה הקהילתיות לאבד את
חשיבותה ,והקשר שבינה לדת עשוי להיחלש.
המבחן הראשון היה בעת ההגירה לטהראן .החילון קשור באופן הדוק
לעיור ,הן משום שהעיור כרוך בשבירת קהילות מסורתיות ,והן משום שעם
העיור נוצרים סדרי חיים הדוחקים את חיי הדת ואת הסברי הדת ממרכזיותם.
מאחר שבני משהד באו מעיר מסחר חשובה ,קשה לראות במעבר שלהם לטהראן
חלק מתהליך עיור רגיל .אולם משהד הייתה עיר דתית חשובה ביותר והייתה
נתונה להשפעתם של מנהיגי הדת ,לעתים קרובות יותר מאשר לשלטון השאה
בטהראן .יתר על כן ,המעבר ,במיוחד עבור מי שבאו לטהראן אחרי ,1945
חתם את התקופה שבה שמירת הקהילה ומסגרתה מילאה צורך מוחשי לשמירת
הזהות היהודית .בטהראן פגשו יוצאי משהד עולם יהודי נטול סיבוכי אניסות,
ומאחר שיצאו ממשהד לצמיתות ,לא הייתה עוד החובה שהייתה קיימת בעבר
לשמור על קשר אל הקהילה .המעבר לטהראן פתח אפוא פתח לשבירת הקהילה
המסורתית .יתר על כן ,טהראן הייתה מרכז למדיניותו המחלנת במכוון של
השאה ,מאז המהפכה של ְרז ַא שאה פהלוי בשנת  1925ובמיוחד מאז החוק
הסמלי להסרת הצ'אדור .מעבר יהודים מקהילות שבערים אחרות לטהראן מאז
22
ראשית המאה העשרים היה ידוע בהשפעתו המחלנת.
המעבר של בני משהד לטהראן גרם להם אמנם לאמץ 'גישה ליברלית יותר
לשמירת מצוות הדת' 23,אבל הם עדיין הרשימו את רואיהם באדיקותם ,ושימרו
את קהילתם כבעבר על כל מאפייניה .שיעורי תורה ניתנו לכל בני הקהילה,
וחשיבותם של שיעורים אלה הייתה לא רק בהנחלת ידע אלא יותר מכך ביצירת
רוח קבוצתית ומייחדת לצעירים שחלקם כלל לא ראו את משהד ,ושהאניסות
 21דילמאניאן ,היסטוריה ,עמ' .7
 22נצר ,הקהילה; נצר ,בעיות ,עמ'  ;72–70לוי ,יהדות; ניניו ,עמ'
 ;155מלדינוב ,עמ' .246
 23נסימי ,שאלות.
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הייתה עבורם זיכרון בלבד 24.למעשה הקשר שנוצר בתקופת המחתרת בין הדת
ובין הזהות האתנית ,שימר אצל המשהדים את זו בעזרת זו .ייתכן שהמיסוד
שעברה הקהילה בטהראן הפך את הדת לאבן הפינה של הקהילה ושל ערכיה,
ובכך ייצב לדת מקום גדול במיוחד בקהילת יוצאי משהד .עם זאת המיסוד גם
25
העביר את ההנהגה במידה רבה מידי הרבנים לידי פעילי ציבור.
המעבר מערבה ובמיוחד לארצות–הברית חשף את הקהילה למודרניזציה
רבה יותר ולחילון חריף יותר ,כנהוג בחברות שבהן נדחקה הדת לשולי השיח
הציבורי .זאת לא רק משום שדתיות המשמשת כלי לאישור חברתי נתפסת
לעתים כחלק מתהליך חילון ,אלא מפני שהדתיות בארצות–הברית נראית
לעתים דחויה לקרן זווית בחברה מחולנת מעיקרה .אף שמספר המבקרים
בבתי תפילה בארצות–הברית גדול בהרבה מזה שבמדינות אירופה ,השיח
הפוליטי הוא מעיקרו חילוני ,ואפילו כשמשתלבות בו נימות דתיות ,אלו נימות
המאושרות על ידי האתוס החילוני 26.אמנם זהות קהילתית מתקבלת בברכה
בארצות–הברית בעיקר סביב התארגנות דתית 27,ומוסדות דתיים דרכם להתחזק
בקהילות מהגרות עם הגיען לארצות–הברית ,מפני שהם מספקים למהגרים
מרחב המהווה גשר בין המולדת הישנה לסביבה החדשה .אולם מוסדות אלו
מהווים גם גשר לטמיעה .מלכתחילה צומח כוחם של המוסדות הדתיים כי הם
מספקים תמיכה בשפת המקור ובתוכן התרבותי המקורי ,אבל הם גם מעבירים
ידיעות על הארץ החדשה ומנהגיה ומסייעים לבני הקהילה להיקלט בה 28.על
כן גם כשהדת ומוסדותיה עולים בחשיבותם הם לעתים מכשיר טמיעה ולא
בהכרח כלי לחיזוק הפרטיקולריזם.
ובכל זאת המעבר לארצות–הברית הותיר את הקשר בין בני קהילת משהד
מרכזי כבעבר ,וגם מעמדה של הדת בקהילה לא התערער .הזיהוי של דת ומסורת
קהילתית התגלגל בקהילה האמריקנית לנטייה לזהות את מורשת הקהילה עם
דתיותה .המושג מורשת או מסורת ,המציין את אוצר המנהגים שהתגבשו באופן
היסטורי ,ושהתקדשו מכוח קיומם לאורך השנים ,מבוסס על ההנחה שקיימת
אפשרות ברירה ,ולכן יש בו יסוד של חילון 29.בקהילת בני משהד בניו–יורק
24
25
26
27

28
29

קליינבאום; נסימי ,ראיונות שונים; נסימי ,ראיונות; נסימי,
שאלות; אבראני ,ריאיון.
לצ'נר ,עמ' .1109
וילסון ,מחשבות ,עמ' .210–195
וורנר ,עמ'  ;1062–1059היילמן ,עמ'  .195קיים קשר בין קיומה
של זהות דתית לשימורה של זהות אתנית בקרב מהגרים .ראו:
יאנג ואיבו ,עמ' .270
ווליס וברוס ,עמ'  ;18יאנג ואיבו ,עמ' .283–281 ,270
שפירא ,עמ' .305–304
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מודגש ההיבט הקהילתי ,ושמירת הדת לעתים מוכפפת להיבט זה .גישה זו
באה לידי ביטוי בפרסומיה של הקהילה בניו–יורק לקראת כל חג ולקראת
רוב האירועים הקהילתיים .בפרסומים אלה מועלית על נס הנאמנות הדתית
של הקהילה ובמיוחד תרומתה של הנאמנות הדתית ללכידות הקהילתית.
למעשה ההסכמה על חשיבות הנאמנות הדתית כדבק קהילתי חוצה גבולות
של גיל ,ומתקבלת כמובנת מאליה גם על ידי הדור הצעיר ,שגדל והתחנך
בארצות–הברית 30.אחד הקוריוזים הממחישים נטייה זו הוא חישוב שפורסם
באחד מעיתוני הקהילה ,שגלות מצרים ו'גלות משהד ( )1950-1740נמשכו
שניהם  210שנים!' 31.אולם בראש ובראשונה בולט הדבר בספר ההיסטוריה
הקהילתית ,מעין היסטוריה רשמית ,שנדפס לאחרונה בארצות–הברית בתמיכת
הוועד המרכזי של הקהילה ובהנחיית ה'ועדה למורשת והיסטוריה' שלה .הספר
פותח בסיפור ההיסטוריה עם כיבוש הארץ על ידי יהושע ונמשך בתקציר
ההיסטוריה היהודית עד האניסות ,ומשם מתרכז בתולדות הקהילה .יתר על
כן ,לקראת סוף הספר נדפס שירו של משיח בתרגום לפרסית .יש בזה יותר
מהמשך נטייה  -זוהי סגירת מעגל של כמאה שנה לפחות 32.מבחינה ממסדית
הנטייה באה לידי ביטוי בעובדה שב'ועדת הצעירים המשהדים' ,המייצגת בני
שש עשרה עד שלושים ושש ,ושהיא הגוף הפעיל ביותר בקהילה ,תת–הוועדה
העוסקת ב'הנחלת מודעות ליהדות ולהלכה יהודית' היא גם האחראית 'לשימור
33
המורשת המשהדית'.
בשנים האחרונות ,בהשפעת הגיוון הדתי של הקהילות היהודיות בארצות–
34
הברית ,בולטת המחלוקת בקהילה בשאלה מהי הדרך הראויה לשמירת הדת.
30

31
32
33

34
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מערכת  .20ביטוי דומה יש בשילוב תאריכים בעלי משמעות
קהילתית עם חגי ישראל בלוח שנה שמוציאה הקהילה.
דוגמה של הדור הצעיר ראו :חכימיאן ,לחשוב.
מרדכי.
כאבולי ודילמאניאן.
למשל באותה ישיבה של הוועדה דנו בהרצאה של הרב,
בשיעורים בפרסית ובבישול פרסי כאפשרויות חלופיות
לפעילות לצעירים .ראו :ישיבת ועדת הצעירים המשהדים8 ,
בינואר  .2001הסבר לשוני בין המושגים מסורת ומורשת ראו:
הרוויו־לז'ר ,דת ,עמ' .100–97
יש הרואים את הקהילה כרפורמית בהתנהגותה ,אם כי לא
בשמה .ראו :ישיבת הוועד המרכזי 17 ,בנובמבר  ,1997וכך עלה
גם בשיחות שקיימתי עם חברי קהילה שונים באוגוסט .1999
אבל במציאות אין הקהילה מתאימה אף לאחת מהרפורמות
המאפיינות את הקהילות הרפורמיות ואין לה עניין ברפורמות
כאלה .ראו :רפאל.
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מחלוקת כזאת קיימת גם בקהילות רבות אחרות ,אך בקהילת יוצאי משהד
35
רואים בה רבים איום על עתידה של הקהילה כגוף בעל לכידות ומשמעות.
אף על פי שאכן יש במחלוקת החדשה חריגה מעבר לגיוון שתמיד היה קיים
בקהילה ,בגלל החשש שחלק מבני הקהילה לא יסמכו על רמת הכשרות של
האחרים ובכך תישברנה מסגרות משפחתיות ,עדיין רמת ההסכמה על קיום
מצוות על פי המקובל באורתודוקסייה ,לפחות להלכה אם לא למעשה ,היא
מן הגבוהות בארצות–הברית .במחקר המשווה בין הקהילה הטהראנית ובין
הקהילה המשהדית המתגוררת בסמוך לה בגרייט–נק ניכרים הבדלים בין שתי
הקהילות .במיוחד בולטים ההבדלים בחשיבות הרבה שמייחסים המשהדים
למצוות הנוגעות לקשרים קהילתיים או מחזקות אותם .כך באשר לקיומו של
בית כנסת קהילתי ולהשתתפות קבועה בתפילות בו 74 .אחוז מן המשהדים
אמרו כי הם מבקרים לפחות פעם בשבוע בבית הכנסת לעומת  49אחוז מקרב
הקהילה הטהראנית .גם שמירת הכשרות בקרב המשהדים גבוהה באופן בולט:
 100אחוז מן המשהדים ענו שהם שומרים על הפרדת כלים לעומת  34אחוז מן
הטהראנים ,וכן בולט האחוז המכריע של המשהדים שכל חבריהם יהודים -
 72.9אחוז ,לעומת  36.7אחוז מן הטהראנים .ההבדלים מובהקים פחות בשאלות
אמונה ובשאלת היחס לחינוך ישיבתי–דתי אורתודוקסי 36.הבדלים אלו מהווים
אחד התירוצים השכיחים שמעלים המשהדים לשמירת ייחודם מיתר הפרסים.
המגעים בין הקהילה המשהדית ובין הקהילה הטהראנית שבשכנותה הקרובה
מצומצמים מאוד .קיימים אמנם מדי פעם מגעים זהירים בין מנהיגי הקהילות,
אבל הם מעטים ומשמעותיים פחות מן המגעים עם ה'פדרציה הספרדית
37
העולמית' או עם ארגוני צדקה שונים כמו 'הדסה' או 'הצלה'.
אפשר שהבדלים שאין מדברים עליהם חשובים לא פחות לעניין ההפרדה
בין המשהדים ליתר הפרסים .מנהיגי הקהילה בארצות–הברית ,הן הצעירים והן
המבוגרים ,רואים קשר בין זהותם כמשהדים ובין התרבות הפרסית הכללית.
 35נסימי ,שאלות; ובמיוחד :נעמתזאדה; כמאלי.
 36יש לציין כי תוצאות המשאל מוטות בחלק מן הסעיפים כלפי
מעלה .ראו :רייכל ,עמ'  .141–135פשרה המצביעה על הפער
בין שמירה להלכה ובין שמירה למעשה היא שמגרש החניה
לבאים לבית הכנסת המרכזי בשבת מופרד ממגרש החניה
הרגיל ,שנותר בשבת ריק במופגן .ראו :ישיבת הוועד המרכזי,
 17בינואר  25 ;1997בפברואר  3 ;1997בספטמבר ;2002
אבראני ,שאלות.
 37מערכת  .23בנוגע ליחסים עם הפדרציה של יהדות איראן,
שהייתה אז בשלבי התארגנות ,ראו :ישיבת הוועד המרכזי6 ,
במאי .2002
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עם זאת רק חלק מבני הקהילה רואים קשר זה כהכרחי לזהותם הנפרדת
והייחודית ,ולא נמצא בפרסומיהם מי שמזהה את עצמו כאיראני בן דת משה.
אם נותרה בהם פטריוטיות איראנית היא מתמצה בנוסטלגייה למשפחת השאה
שהסיר מעליהם את עול האניסות 38.בפרסומיהם יש מעקב אחר חדשות
מישראל ,מארצות–הברית ומהעולם היהודי ,ורק מעט מאוד מאיראן ,שלא כמו
הדיווחים הגאים בעיתון 'שופר' ,עיתונם של היהודים דוברי פרסית בארצות–
הברית ,על הצלחות האיראנים במלחמתם נגד עיראק 39.אמנם הבישול הפרסי
והשפה הפרסית עודם מושלים בכיפה ,אולם אין במסגרת הקהילה שום ניסיון
להרחיב את הידע בהיסטוריה הפרסית ,ורוב האירועים המוצעים בקהילה
בתחום האמנות ,החברה והתרבות קשורים למדינת ישראל או לחגי ישראל,
ורק מיעוטם בעלי תוכן פרסי 40.בולט ביותר היעדרו של ראש השנה הפרסי
מלוחות השנה המשהדיים ,בעוד שיום זה מצוין בקביעות בקהילה הפרסית
בלוס–אנג'לס .בני הקהילה לא חזרו לאיראן אחר הגירתם עם עליית חומייני,
ואינם מבטאים רצון לעשות כן ,שלא כמו בקהילות יהודיות פרסיות אחרות.
המדינה היחידה שמעוררת את הזדהותם ,את דאגתם ואולי את נאמנותם ,מלבד
ארצות–הברית ,היא מדינת ישראל.
המחלוקת בעניין הדת נוגעת לא רק ליהדותם של יוצאי משהד אלא
לא פחות מכך לזהותם כמשהדים .זהו למעשה ויכוח על הזהות המשהדית
במונחים של השילוב בין דת לזיכרון ,כשהדת משמשת כשרשרת זיכרון,
אמצעי להנחלת זיכרון קהילתי ודתי כאחד ,ועל כן תופסות מקום מרכזי
בוויכוח פניות ללגיטימציה מן העבר המשהדי .אחד מסלעי המחלוקת הוא
ההתנגדות של חלק מבני הקהילה לשלוח את הילדים ל'ישיבות' ,היינו לבתי
ספר דתיים .המתנגדים רואים בבתי ספר אלה את המקור והסיבה להיווצרות
השונות הדתית בקהילה ,אבל גם מביעים את עלבונם מן הרעיון שיש ללמוד
יהדות בבית הספר ,ולא בבית ההורים כפי שנעשה בקהילה במשך למעלה
מ– 150שנה 41.מנגד בני הקהילה הדורשים הקפדה רבה יותר על מצוות היהדות
רואים בהקלות בשמירת המצוות פגיעה בזיכרון האבות והאימהות 'שהצילו
את דתנו ,מסורתנו ומורשתנו [ההדגשה שלי] בסכנם את חייהם' 42.למעשה
זיכרון שמירת הדת בתקופת המחתרת מועלה על נס על ידי הצדדים החולקים
 38נצר ,בעיות ,עמ'  ;72–70והשוו :אליס ,עמ'  ,113–98במיוחד
עמ'  .99וכן ראו :חכימיאן ,אמת; אשר; דילמאניאן ,תשובה.
Shofar 2 (1982), the front page 39

 40אונגר ,עמ' .317
 41נבוויאן; דילמאניאן ,סוף.
 42נמדר.
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יותר מאי פעם בעבר בתור גרעין הזהות ממש ,ולכן כמחייב את ההווה ,וזאת
לא פחות משהרגישו אבותיהם מחויבים לזיכרון יהדותם המגולמת במצוות
שהצליחו לשמר.
בתי הכנסת של הקהילה הם אנדרטה חיה לַשילוב שבין דת ובין זיכרון
קהילתי המגדיר את הקהילה לעומת אחרות ומקבע לה גבולות מולן .כבר בסוף
תקופת המחתרת ,כאשר היו החיים היהודיים בבחינת סוד גלוי למדי ,הפכו
בתי הכנסת למרכזים קהילתיים ששימשו לא רק לתפילה אלא גם כעין מועדון
43
קהילתי ,מרכז הוראה לנוער ,מרכז הפעילות הציונית ומקום להתכנסות.
היווצרות המרכזים של יוצאי משהד בישראל ובלונדון לוותה בהקמת בתי כנסת
קהילתיים דומים .בשני המקומות היו בתי הכנסת הנפרדים בסיס לפעילות
קהילתית ולשמירה על גבולות הקהילה .היעלמות בית הכנסת המיוחד בלונדון
44
שיקפה את ההיטמעות הגוברת של המשהדים בקהילה היהודית המקומית.
בשנות החמישים של המאה העשרים היו ששת בתי הכנסת של המשהדים
בטהראן כולם תחת קורת גג של ועד קהילתי אחד 45.בניו–יורק עמד להיבנות
בית כנסת מרכזי ליוצאי משהד לפני שהגיעה ההגירה הגדולה שאחרי מהפכת
חומייני ,והתכניות לבית כנסת זה הורחבו כדי לאפשר הקמת בית כנסת שיכיל
את כל חברי הקהילה .היום יש ברשות הקהילה המשהדית ארבעה בתי כנסת,
בניהול של ועדים שונים ,אולם את ענייני הכספים של שלושה מהם מנהל
הוועד המרכזי ,בעוד הרביעי מנהל חלק מענייני הכספים בנפרד .עם זאת
46
ארבעת הקהלים בוחרים את חברי הוועד המרכזי ונחשבים קהילה אחת.
מבנה זה של בית הכנסת כמבנה קהילתי תואם מאוד את בית הכנסת האמריקני
שמקורו בלנדסמנשפט ( ,)Landsmanschaftאיגוד של יוצאי ארץ מסוימת,
מסגרת ששימשה את בני מזרח אירופה בארצות–הברית בסוף המאה התשע
עשרה 47.מבנה זה היה עבור המשהדים אחד הגשרים בין הסביבה האמריקנית
ובין תבנית העבר שלהם ,בין שמירה על ייחודיות ובין הסתגלות והיקלטות.
המשהדים רגילים ,כמו האמריקנים ,לקיים תלמוד תורה בבית הכנסת ,והקשר
בין תלמוד תורה לבית הכנסת מייצג נאמנה את המטרות של תלמוד תורה -
48
נאמנות קהילתית ולכידות.
43
44
45
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בניית בית כנסת מיוחד למשהדים מקשרת באופן הדוק בין השמירה על
קהילתם הנפרדת ובין ההיאחזות ביהדות .כך הדבר במיוחד במקום שבו כבר
קיים בית כנסת אחר ,שאינו שונה מהותית במנהג התפילה שלו מזה המשהדי;
במקרה כזה נדרשים בני הקהילה להסביר את פשר היבדלותם ולהיזכר בעברם
הבלעדי ולהזכירו לאחרים ,ובית הכנסת הופך למקום המציין ומזכיר את
אניסותם 49.בתי כנסת אלו הם אמנם אנדרטות לתקופה שהייתה ואיננה ,אך
בה במידה הם מחוזות זיכרון חי ומתהווה המצווה את ההווה 50.אף שאין הם
נבנים מתוך כוונה מודעת לשמר את זיכרון העבר ,בדרך כלל משהו בשמם או
על לוחות הקדשה שעל כותליהם מרמז על האניסות 51.דווקא חוסר ההתכוונות
מחזק את היותם חוליה חיה המקשרת בין העבר ובין ההווה ,המקום שבו הזיכרון
52
האמִתי והחי והזיכרון ההיסטורי חיים זה לצד זה.
רבני הקהילה ,שכבר בתקופת המחתרת היוו חוליה מקשרת בין הנחלת
הדת ובין גיבושה של זהות קהילתית ,הפכו לאחר ההגירה לארצות–הברית
לפקידי הקהילה .בעבר ,במשהד וגם בטהראן ,שימשו הרבנים בתפקידם ללא
שכר ולצד השתכרותם מיגיע כפיהם ,ולא היו שונים מאנשים אחרים שפעלו
בהתנדבות לקידום צורכי הקהילה .תפקידם היה למעשה רחב מאוד :הם ביקשו
להיות עורק להעברת ידיעות לקהילה על העבר היהודי ועל הדת היהודית ,אבל
בפועל היו בעלי תפקיד משולב של מנהיג דתי ,עובד סוציאלי ,יועץ לענייני
נישואים ,מי שמוטל עליו לדאוג לאורח שנטה ללון וגם מקור לחדשות בתוך
53
הקהילה ומחוצה לה.
גם בארצות–הברית תפקיד הרבנים נתפס כחוליה מקשרת בין זיכרון
המורשת הקהילתית ובין הדת ,והמטרה של גיבוש זהות קהילתית אינה משנית
לגיבוש הזהות היהודית .הרבנים נדרשים ללמד עברית ,תורה והלכה ברמה
בסיסית ולספק מנהיגות והשראה ,במיוחד לדור הצעיר ,על ידי הרצאות
49
50

51
52
53

לרסון .אותו עיקרון הנחה את חיפוש השם למרכז צעירי
המשהדים .ראו :ישיבת הוועד המרכזי 7 ,באפריל .2003
נורה הבחין בין  ,lieux de mémoiresהמציינים את הזיכרון של
מה שהיה וחלף וצריך החייאה ,ובין ,milieux de mémoires
המציינים את הזיכרון החי .ראו :נורה ,זיכרון ,עמ' ,12 ,9–7
 ;19–18שוורץ ,עמ' .66
נספח לישיבת הוועד המרכזי 10 ,באוקטובר .1998
שרמן ,עמ'  ;50–55גונגוואר ,עמ'  ;490נורה ,זיכרון ,עמ' ;14–12
וראו גם :הלבוואכס; ירושלמי; קריין ,עמ' .1382–1379
על פי סיפורים שאסף ראובן נסימי ,בעלי ,על סבו הרב לוי
נסימי .ראו :נסימי ,ראיונות .וכן סיפורים שמסופרים בקהילה
על הרב מרדכי אקלר .ראו למשל :זבולוני; בצלאלי.
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ומאמרים .מעמדם כפקידי הקהילה לעומת מנהיגי הקהילה ,העושים את
מלאכתם בהתנדבות ,קובע גם את ההייררכייה היחסית ביניהם ,ואף שהמנהיגים
54
הדתיים זוכים לכבוד ולהערכה ,במידת הצורך ניתן להכריע בניגוד לדעתם.
את הצורך בפקיד קהילתי המקדיש את כל זמנו ומרצו להנחלת הדת מייחסים
בקהילה בין השאר ללחץ התרבות האמריקנית ולצורך למשוך את לבו של הדור
הצעיר .אכן זוהי התפתחות המתאימה לקהילות האמריקניות ,אולם ראוי לשים
לב שאצל המשהדים הרבנים נתפסים גם כמי שתפקידם לחזק את הייחודיות
55
המשהדית.
מועדים מעצבים זיכרון קהילתי
גם משהדים שאינם מגדירים את עצמם דתיים מציינים את השבת ואת החגים
היהודיים בהתכנסות משפחתית .בתקופת המחתרת תרמו ההתכנסויות בשבת
ובחגים להנחלת זהות יהודית ודתיות יהודית ולחיזוקן ,וכיום הן הפכו לאירועים
המחזקים את המשפחה ואת הקהילה 56.משהדית צעירה סיכמה בתיאור נוגע
ללב את תפקידו של בית הכנסת הראשון של הקהילה בארצות–הברית ,בקווינס.
היא סיפרה לא על החוויה הדתית שזומנה לה בבית הכנסת אלא על חוויית
ההתכנסות של אנשים שהכירה כבני משפחה ,והציגה את הקהילה כמשפחה:
אני זוכרת איך זה היה; משנסתיימו תפילות השבת אלפי אנשים זרמו
החוצה מהאולם הראשי במורד המדרגות אל אולם המסיבות המפואר.
עבורי להיות באותו אולם פירושו היה להיות מוקפת במשפחה .פגשתי
את ...ואת ...ואת ...ואת ...ואת ...ואת ...וגם את ילדיהם .אני זוכרת את
עצמי עומדת בראש גרם המדרגות ומביטה מלמעלה על החדר הענק
ומשחקת את גרסתי הפרטית ל'איפה וולדו?' 57,אלא שבמקום לחפש את
54

55
56

57
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כך למשל התכוונו לנהוג ,אילו היה צורך ,בכך בנושא החניה
בשבת ליד בית הכנסת .ראו :ישיבת הוועד המרכזי 15 ,בינואר
 .1996גם המועצה הדתית הוקמה כדי לפעול לקידום האחדות
הקהילתית .ראו :ישיבת הוועד המרכזי 13 ,באוגוסט ;1997
הנספח לישיבת הוועד המרכזי 26 ,בדצמבר .2000
הזמנה לרב קסורלה; אעתצאמי ,עמ'  ;1פאלק ,עמ'
.217–216
 61אחוזים מבקרים סבים בשבת .ראו :רייכל ,עמ'  .138כמעט
כל המשיבים לשאלון של ועדת הצעירים המשהדים קישרו
בין מועדים למשפחה .ראו :שאלון מגילה; וכן ראו את דבריו
ברנרד ליווי אצל :אונגר ,עמ' .213–212
סדרת ספרים וסרטים מצוירים שבהם וולדו מאבד את חפציו
הילדה נסימי  /יהדות משהד

האיש הממושקף בעל החולצה המפוספסת ,חיפשתי אנשים בעלי ׂשֵ ער כהה
ועיניים כהות בים של פנים בעלי תווים חומים .כאשר כמעט כל אדם בחדר
הוא קרוב משפחה ,אתה יכול לתאר לעצמך כמה קשה להבחין בין התווים
השונים ...עבורי 'ׁשַערי טובה' [שם בית הכנסת] פירושו משפחה .זה היה
58
קשור בלי ספק להיותי משהדית.
התחושה שביקור בבית הכנסת הוא קודם כול ביקור משפחתי והתכנסות
קהילתית לא הייתה נטולת בסיס .תרם לה המארג הסבוך של יחסי קרבה
משפחתיים בקהילה ,אבל גם להשתתפות של רבים מבני הקהילה בתפילות
השבת והחג היה חלק בתחושה זו .אפילו מעבר הקהילה לגרייט–נק ,שגרם
להתפרׂשותה במרחב גדול ,לא פגע בנוהג זה .ההשתתפות בתפילה הקהילתית
נתפסת כחשובה מן ההקפדה על האיסור ההלכתי על נסיעה בשבת ,ורבים
מבני הקהילה נוסעים בשבת .רק ביום הכיפורים הקהילה מקפידה בעניין זה,
ועל כן האנשים מתכנסים בכמה בתי מלון ומתפללים בהם .חלק מבני הקהילה
מייחסים חשיבות מועטה בלבד להשתייכות התנועתית של בית הכנסת -
לתנועה הרפורמית ,הקונסרווטיווית או האורתודוקסית 59.חשוב להם שבית
הכנסת יהיה מקום תפילה לכל בני המשפחה ,גם אם הבן נוסע לבית הכנסת
והאב הולך ברגל .בית הכנסת צריך להישמר כמנחיל מחדש ערכים משפחתיים,
60
גם אם כרוכה בכך פשרה הלכתית.
הקשר בין אירועים דתיים  -שבת וחגים  -ובין התכנסות משפחתית בולט
יותר בהתכנסות הביתית סביב שולחן ,ואף זו פועלת לחיזוק הזהות הקהילתית.
בהקשר זה יש להביא בחשבון את אחד המאפיינים הייחודיים של הקהילה:
הנישואים הפנים–קהילתיים ,נוהג שהיה הכרחי בתקופת המחתרת ,ושנותר
בעינו במידה רבה גם לאחריה .נוהג זה יוצר קשרי משפחה מסועפים ומורכבים,
ואין כמו אירועים משפחתיים לדיון בחדשות ובישנות בתחום זה 61.העברת
חדשות ,היינו רכילות משפחתית ,אינה רק יצירת זיכרונות חדשים ,אלא גם
כלי חשוב לכפיית סדרים חברתיים ,והלחץ לקונפורמיות מובנה באירועים
אלו 62.הם גם הזדמנות לקלוט בני משפחה חדשים שאינם משהדים ,ולהקנות
להם בתהליך חִברּות את דפוסי ההתנהגות המקובלים בקהילה ,והתואמים את
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והקוראים או הצופים אמורים למצוא אותם.
אליס ,עמ' .102
מכתבים 'למערכת'.
ישיבת הוועד המרכזי 15 ,בינואר .1996
אליס עמ' .vii–iv
על תפקידה החברתי של הרכילות ראו :אישיה ,עמ' .213
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ערכיה וכלליה .מפגשים אלו מאפשרים למצטרפים החדשים לנכס להם את
הזיכרון המשפחתי המורחב ובתוך כך לרכוש למשל הרגלי דיבור ותנועות
גוף המאפיינים את בני הקהילה .אפשר שאירועים אלה הם בבחינת אבן דרך
לקראת השתנות הקהילה מקהילת מוצא ,המבוססת רק על מוצא וקשרי דם,
63
לקהילת הסכמה ,המבוססת על אתוס משותף.
החגים בכלל וליל ראש השנה וליל הסדר בפרט מספקים לקהילה אפשרות
להתאחד סביב טקסט וטקס ולהתייחד על ידם .ליל ראש השנה ,שבעיקר
בקהילות ספרדיות אוכלים בו סדרה ארוכה של מאכלים סמליים ומברכים
שורת ברכות לשנה החדשה ,מאופיין בכל קהילה בווריאציה ייחודית של
המאכלים ,של הברכות ושל סדר אמירתן .במחזורים המקובלים הדברים
מופיעים על טהרת העברית ,ולרבים מבני הקהילה המשהדית זהו מחסום
להבנת הטקס .הוועד המרכזי של יהדות משהד בארצות–הברית דאג לספק
לקהילה טקסט אחיד–מאחד לסדר הערב .הן סדר ליל ראש השנה והן ההגדה
מתורגמים לפרסית עבור הדור המבוגר ולאנגלית עבור הדור הצעיר .טקסטים
אלה יוצרים את התחושה או האשליה של קהילת קוראים ותחושת שותפות של
כל בני הקהילה  -כל הדורות החיים עם אבותיהם ועם ההיסטוריה היהודית
המקודשת 64.שני חגים אלו ,ובמיוחד ליל הסדר ,שבו מספרים את סיפור יציאת
מצרים כנרטיב מכונן של העם היהודי ,מרכזיים בהנחלת התרבות היהודית
לאורך הדורות ,ויהודי ארצות–הברית מציינים את שני החגים האלו יותר מכל
65
מועד אחר.
אירועים דתיים והמעשה הדתי  -תפילה ,סעודה חגיגית  -מספקים
הזדמנויות להפוך את המשפחה ואת בית הכנסת למחוזות זיכרון חיים .אלו
הזדמנויות שבהן הזיכרון אינו דבר מה פלקטי שעבר זמנו ,אלא מהות הכופה
את עצמה על ההווה ויוצרת אותו בדמותה ובצלמה ,במיוחד בתחום הערכים
המשפחתיים והנאמנות הדתית .הזיכרונות החדשים הנקנים בכינוסים אלו
כפופים לערכים הקהילתיים ,שהכינוסים האלה מהווים תרגול שלהם בפועל,
66
והישנותם יוצרת תבניות פעולה לעתיד.
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הלחץ הממשי של הרכילות יוצר תלונות למכביר מצד צעירי
הקהילה .ראו למשל :חכימיאן ,מכתב.
קונרטון ,עמ'  ;104–82אוליק ורובינס ,עמ'  ;129אונגר ,עמ'
.326
כמאלי; אנדרסון ,עמ'  ;70–61ישיבת הוועד המרכזי 1 ,במאי
.1997
רבהון ,עמ' .94
סמית ,דת ,עמ'  ;1175הרוויו־לז'ר ,דת ,עמ' .134–133
הילדה נסימי  /יהדות משהד

התפקיד הקהילתי של אירועים דתיים בולט במיוחד בטקסי בר מצווה
ובת מצווה בקהילה .טקס בת המצווה הוא נוהג אמריקני ,שהלך ונחלש אמנם
בעשורים האחרונים של המאה העשרים; הוא נועד לתת גם לבנות הזדמנות
לרכוש  -במסגרת הלימוד לקראת האירוע  -ידע הדרוש לחיזוק זהותן היהודית,
וכך הוא מבטא גם את רעיון השוויון המגדרי 67.טקס בת המצווה אומץ בקהילה
לאחר ההגירה לארצות–הברית והפך לטקס מרכזי ,ותבניתו הועתקה גם לבר
המצווה .שלא כנהוג בארצות–הברית עורכת הקהילה המשהדית טקס קהילתי
לכל הבנות או הבנים של שנתון מסוים ולא טקס אישי .טקסים אלו משקפים
את תהליך התערותה של הקהילה בכלל הקהילה האמריקנית ואימוץ ערכים
של החברה הכללית ובמיוחד אימוץ של רעיון השוויון המגדרי .אך הקהילה
אימצה נוהג זה בתקופה שהוא מצוי בנסיגה בקהילה האמריקנית הכללית,
והנופך הקהילתי שהעניקה לו הפך אותו לעוד אירוע דתי המשמש לחיזוק
הזהות הקהילתית ולהפיכת הדת למורשת קהילתית ,ובכך למעצב גבולות על
68
בסיס שמירת הדת.
כדי לעמוד אל נכון על חלקה הנכבד של הדת בעיצוב הזיכרון והזהות של
הקהילה המשהדית בניו–יורק יש לבחון אותה בהשוואה לסוכני זיכרון אחרים
בקהילה .השינוי הגדול ביותר שחל בדפוסי הזיכרון בקהילה בארצות–הברית
הוא בכך שלראשונה בתולדות הקהילה המשהדית מדיניות הזיכרון מנוהלת
מלמעלה ,על ידי מנהיגות מרכזית ,שיש לה כוונות ברורות להוביל לחיזוקה
של הקהילה .המנהיגות יוזמת אירועי זיכרון מרובים ומגוונים ,היוצרים רצף,
אך אין הם עקביים ואינם קבועים 69.רוב הפעילות בתחום זה נתונה בידי
מתנדבים ומתנהלת לפני צורכי השעה .אחד מיוצאי הדופן הברורים היה ציון
 150שנה לאניסות בשנת  1989בשורה ארוכה של אירועים ,וגם עשור מאוחר
70
יותר צוין התאריך באירוע רב רושם.
נוסף על כך הממסד הקהילתי מתמיד לעודד צעירים ומבוגרים כאחד
לפרסם בעיתוני הקהילה רשמים ,חוויות ,זיכרונות מאיראן וכמובן היסטוריה
של הקהילה ,ובכל פרסום של הקהילה יש התייחסות לעברה .בהנחה שפרסומים
אלה נקראים בכל בית בקהילה האמריקנית ובקהילה העולמית ,חשיבותם עולה
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רבהון ,עמ'  ;163 ,107 ,104 ,88פאלק ,עמ' .228–227
הדיווח השנתי בכתב־העת  .Megillahוכן :כרמלי.
נורה ,עידן ,עמ' .611
בשנת  1999צוין התאריך בהצגה מרובת משתתפים .ראו:
דילמאניאן ,חינוך.
פעמים ( 118תשס"ט)

65

על זו של כל אירוע קהילתי 71.המפעל המרשים ביותר בהקשר זה היה כתיבת
החלק הראשון של ההיסטוריה הקהילתית ,מעין היסטוריה רשמית .אמנם הספר
נכתב בפרסית ,ורבים מצעירי הקהילה אינם קוראים שפה זו ,אולם במבוא
קראה הוועדה המארגנת לציבור להקים קבוצות קריאה כדי להתגבר על קושי
זה .מטרת הספר לעצב זיכרון קולקטיבי אחיד ,והצלחתו תימדד במידה שבה
72
אכן יאמצו אנשים את הכתוב בו כזיכרון אישי.
למרות החשיבות הניכרת של עברה של הקהילה והמודעות ליכולתו לקבוע
לה גבול ,לא התהוותה בקהילה התמקצעות של הזיכרון .אמנם הועלו רעיונות
למנות היסטוריון קהילתי ולהקים מוזאון קהילתי או ארכיון קהילתי ,אך הם
לא יצאו לפועל 73,והאיסוף של פריטים בעלי ערך היסטורי נתון להתלהבותם
וליכולתם של יחידים .כך נשארה בעצם הנחלת הזיכרון כבעבר בידי יחידים,
וביסודו של דבר מטרת הזיכרון של יחידים  -בתקופת המחתרת כמו בתקופת
ההגירה של הקהילה  -היא הנצחת המשפחה .רק דרך המשפחה המורחבת
עד כדי אפשרות לראותה כקהילה נולד הסיפור הקהילתי .המטרה הראשית
של הסיפורים הייתה להבטיח את המשך הזהות היהודית ובעקבות זאת את
המשך הנישואים הפנים–קהילתיים .סיפורים משפחתיים הפכו את הנאמנות
לדת לנאמנות משפחתית .הנאמנות המשפחתית והדתית כאחת הפכו לקשר
משולב של דת ודם .ההסתעפות של הנישואים הפנימיים בהכרח הפכה סיפור
של משפחה לסיפור הקהילה.
כל זמן שמשהד סיפקה מרכז קבוע היה לכולם סיפור שגווניו אחדים אבל
הגיונו אחד .גם כיום הזיכרונות המשפחתיים עדיין מועברים מדור לדור ,אבל
עם עזיבת משהד והיווצרות מרכזים אחדים לקהילה ,הפכו סיפורי המשפחות
לחלקים שאינם בהכרח משקפים בזעיר אנפין את השלם .התוצאה היא שבתוך
המשפחות יש עדיין כתמיד העברה עשירה של העבר המשפחתי ,אבל רק מעט
היסטוריה קהילתית 74.מנגד ,הקהילה רואה עצמה כמשפחה מורחבת ,ולכן
הנחלת הזיכרון המשפחתי עדיין נחשבת חלק מבניית הפסיפס של ההיסטוריה
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בטקס יום השואה בשנת תשנ"א השתתפו  550איש ,וזה
מספר המשתתפים הגדול ביותר שדווח עליו באירוע כלשהו.
ראו :לוי ,יום השואה.
כאבולי ודילמאניאן ,פתח דבר.
אמנם הצליחו להעמיד תערוכות זמניות ,למשל בזמן הכינוס
של ה'פדרציה הספרדית העולמית' ראו :ישיבת ועדת
הצעירים המשהדים 14 ,ביוני  .1993על כוונות להקים ארכיון
ראו :ישיבת ועדת הצעירים המשהדים 4 ,באוקטובר .2004
אוליק ,עמ'  ;338אליס ,עמ' .vii–iv
הילדה נסימי  /יהדות משהד

טקס הנחת תפילין משותף לבני קהילת משהד מניו–יורק שהגיעו למצוות,
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של הקהילה 75.ככלות הכול המשפחתיות עודנה הערך המרכזי והמנחה
בקהילה ,והדבר בא לידי ביטוי בהמשך קיומם של נישואים פנים–קהילתיים,
גם אם מספר החריגים הולך וגדל.
ההנצחה החובבנית של העבר עשויה להיות התחלה של שכחה .אולם שכחה
בדרך כלל מּונעת על ידי רצון להימנע מכאב ,ואין סימנים שהמשהדים חשים
אי נוחות מעברם .נהפוך הוא .שכנים המתקשים לחדור לקהילה המלוכדת
מייחסים למשהדים התנשאות וגאוותנות .נראה כי הצורך לגיבוש הקהילה
בא לידי ביטוי בעיקר בפעילות קהילתית המהווה המשך של הזיכרון החי,
יותר מאשר הנצחת הזיכרון שעבר זמנו ,והאירועים הדתיים הם הליבה של
פעילות זו.
סיכום
כשהמשהדים עברו ברובם לגרייט–נק הם ניסו להקים במקום בית כנסת מרכזי
שכולם יוכלו להתכנס בו .לשם כך צריך היה המבנה להכיל כ– 1,000איש
לפחות .מכיוון שמדובר באזור כפרי ושקט עוררה התכנית התנגדות רבתי.
הטענה המרכזית שהושמעה ,גם מפי יהודים ,הייתה' :יש לנו כבר מספר
בתי כנסת בסביבה .מדוע אינכם מצטרפים לאחד מהם?' 76.הייתה זו שאלה
קשה במיוחד ,שכן עוד לפני בואם של המשהדים גרו באזור יהודים–פרסים
לא מעטים ובנו בית כנסת לתפארת .כדרכם של בתי כנסת באמריקה היה
זה לא רק בית תפילה אלא גם תלמוד תורה וכן פעלה במקום קייטנת קיץ
לילדים .והיו מן המשהדים שנעזרו בחלק מהשירותים הללו כל עוד אלה חסרו
בקהילתם שלהם .אין בין המשהדים ליתר יהודי פרס לא שינויי נוסח בתפילה
ולא הבדל שפה ,ולפעמים אף אין ביניהם הבדל מוצא  -רבים מן המשהדים
באזור ניו–יורק אינם ילידי משהד או שלא גדלו בה .אין בין המשהדים ובין
יתר יהודי פרס וכן בינם ליתר היהודים אלא זיכרון אניסותם ,והוא ההסבר
שסיפקו בתשובה על השאלה בעניין בית הכנסת בגרייט–נק ,ממש כשם שהוא
ההסבר שהם מספקים למי שתוהה על קיום בתי הכנסת הנפרדים שלהם בכל
מקום אחר.
אף שהאניסות תמה לפני למעלה מחצי מאה ,ועבור מי שהקדימו לעזוב
את משהד תמה עוד קודם לכן ,ז ִכרּה ומנגנוני השחזור שהיא הפעילה בקהילה
 75קצביאן.
 76על ההתנגדות המקומית להקמת בית הכנסת 'שערי שלום'
ראו :אונגר ,עמ' .314
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עדיין קיימים .הלכידות הקהילתית ,שהייתה חיונית לשימור יהדותם של בני
משהד ,יצרה את יהדותם ,כך שהיא הפכה לחלק בלתי נפרד ממשפחתיותם
ומקהילתם.
ההגירה והחילון לא גרעו ממקום הכבוד של האירועים הדתיים ושל בתי
הכנסת בקהילה המשהדית ,להפך  -חשיבותם כמשמרי זהות גברה לאחר עזיבת
משהד .בתי הכנסת הם כיום משכן קבע לרענון הקהילתיות של בני משהד
ולציון זכר אניסותם .החגים והמועדים מספקים הזדמנות מתמידה לחיזוק
קשר המשפחתיות עם ההווה ועם העבר כאחד .הקהילתיות והמשפחתיות
בתורן מבטיחות את המשך הצורך בקיום המקומות והאירועים הדתיים כחלק
ממורשת קהילתית ומסורת משפחתית.
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