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אורית אבוהב

האתנוגרף שנשכח
אריך בראואר וחקר יהודי המזרח

'הם יכולים לעשות מה שהם רוצים .דבר אחד נשאר :אני תמיד
אהיה האתנולוג הראשון והיחיד של ארץ ישראל'
1

(אריך בראואר אל שלמה דב גויטיין.)1942 ,

דמותו של אריך בראואר ( ,)1942-1895אתנולוג ,פולקלוריסט ואנתרופולוג,
ציוני יוצא גרמניה ואינטלקטואל ,שחי בירושלים כחמש עשרה שנה עד שהלך
לעולמו ,עומדת במרכז מאמר זה .בשנים האחרונות מגלים חוקרי יהודי המזרח
עניין רב בקודמיהם .מאמרים אלו התמקדו בשרטוט דמויות של חלוצי חוקרי
יהודי המזרח ,והציעו מבט רטרוספקטיבי עליהם ועל תקופתם .למשל הרוי
גולדברג כתב על נחום סלושץ ,יוסף טובי על יוסף הלוי וחקר יהודי תימן,
עמנואלה טרויזן–סמי על יעקב פיטלוביץ ומחקר יהודי אתיופיה ונח גרבר על
יעקב ספיר 2.עבודתי על בראואר עשויה לתרום לגוף ידע זה.
דיון זה מונחה על ידי השאלות מהם הכוחות שדחפו את בראואר  -הכוחות
הפנימיים ,מנפשו ומגופו ,והחיצוניים ,מרוח התקופה  -ואילו כוחות בלמו את
התפתחותו? מי היו בחוג חבריו ,ומי היו העמיתים שעימם החליף רעיונות?
מה היו מקורות השראתו ,ומה טיבה של הקרקע האינטלקטואלית שבה צמחו
הרעיונות שהיו המצע לעבודתו? כיצד ביצע את עבודת השדה שלו ,ובאילו
לבטים התחבט בעריכת מחקריו? מה היו המהמורות שלתוכן נפל ,ומה היו
הפסגות שאליהן שאף להעפיל? כל אלה ,אני מקווה ,ישרטטו דיוקן מורכב ,גם
אם לא שלם ,של איש מדע בן זמנו.

1
2

אא"ע ,תיק בראואר.
גולדברג ,המזרחי; טובי; טרויזן־סמי; גרבר ,עמ' .51 -28
פעמים ( 158תשע"ט) ,עמ' 48-9
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רק במהלך המחקר שערכתי על התפתחות האנתרופולוגיה בישראל
ובמיוחד באוניברסיטה העברית 3,נקרתה בדרכי הזדמנות להיחשף למורשת
האנתרופולוגית שהשאיר אחריו .כשלמדתי אנתרופולוגיה בשנות השבעים של
המאה העשרים לא עלה שמו בפי המרצים שלי ,ובתוכניות הלימודים לא היו
הפניות לעבודותיו .בראואר לא העמיד תלמידים ,משום שנמנע מלהשתלב
בהוראת אנתרופולוגיה באוניברסיטה ,ומאחר שנפטר לפני שהוכנסו
האנתרופולוגיה והפולקלור לאקדמיה הישראלית .הוא לא השאיר אחריו
צאצאים שעשויים היו ללמד על חייו ,ובני דורו וחבריו כבר הלכו לעולמם.
בקבוץ בית זרע ,שבגרעין מקימיו היו ידידים של בראואר מנעוריו ,נפטרו זקני
הקיבוץ שהכירוהו ,ולאיש מבין האנתרופולוגים או חוקרי הפולקלור החיים
עימנו לא הייתה ההזדמנות לפגוש בו .לפיכך מצאתי כי הכינוי המתאים לו
ביותר הוא האתנוגרף שנשכח.
לשרטוט דיוקנו עמדו לרשותי שלושה סוגי מקורות :ארכיונו האישי ,שכולל
את יומניו האישיים ,התכתבויות אישיות ועם מוסדות וארגונים; 4רשימות
ויומני שדה; מאמרים וספרים פרי עבודתו המדעית 5.כמו כן השאיר אחריו
כמות נכבדה של ציורים ,רישומים ותצלומים 6.ביומן האישי מהשנים -1928
 1936תיעד בראואר את חוויותיו ,הגיגיו ,פגישותיו האישיות והאירועים שנכח
בהם ,אולם אין בו מידע על החוויות והניסיון בעבודת השדה .ארכיונו המדעי,
שאורגן וקוטלג בשנים האחרונות ,נמצא במחלקה לאתנוגרפיה במוזיאון
3
4

5
6

אבוהב ,פני אדם; אבוהב ,אנתרופולוגיה בהתהוות; אבוהב,
קרוב; אבוהב ,בחברת אחרים.
רוב הארכיון האישי בגרמנית ומיעוטו בעברית .היומנים
נכתבו במקור בגרמנית ותורגמו לאנגלית .הקטעים המופיעים
במאמר תורגמו על ידי לעברית מהגרסה האנגלית .ראו:
בראואר ,יומן.
רפאל פטאי ידידו ועמיתו הקדיש לו ערך באנציקלופדיה
הבינלאומית של אנתרופולוגים .ראו :פטאי.
עיזבונו המדעי של בראואר הועבר על ידי משפחתו לאגודה
לאתנוגרפיה בישראל ,וממנה  -למחלקה לאתנוגרפיה
במוזיאון ישראל .יומניו האישיים הופקדו על ידי המשפחה
במחלקה לכתבי־יד וארכיונים בספרייה הלאומית בירושלים.
בידי המשפחה נשאר אוסף עצום של תצלומים (שצילם
בראואר וכאלו שהוא ובני משפחה מצולמים בהם) ,איורים,
ציורים ,עבודות גרפיקה ומכתבים אישיים ,משנותיו בגרמניה
ובארץ־ישראל .אחיינו ערי הלר העלה את המסמכים האלו
למרשתת .ראו :בראואר ,פליקר .מקצת ציוריו של באואר
נתרמו על ידי הלר למוזיאון היהודי בברלין .ראוhttp:// :
objekte.jmberlin.de/object/jmb-obj-452241

10

אורית אבוהב  /האתנוגרף שנשכח

אריך בראואר ,תצלום דרכון שהוציאה ממשלת המנדט ,מוזיאון ישראל ,המחלקה
לאתנוגרפיה יהודית ,ארכיון בראואר

פעמים ( 158תשע"ט)
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ישראל .אוסף ציוריו הועבר למוזיאון היהודי בברלין .דבר קיומם של יומנו
ושל ארכיונו המדעי נתגלה לי במקרה ,ותיעדתי זאת בסרט קצר 7.החשיפה
ההדרגתית והבלתי צפויה של העקבות שהשאיר בראואר בעולם לאחר לכתו
המריצה אותי להמשיך להעמיק את הידע על דמותו ולהכניס אותה למסגרת
של מחקר היסטורי–חברתי על אינטלקטואלים בני דורו שרכשו את השכלתם
8
במרכז אירופה.
אשרטט את דיוקנו תוך ניסיון להעמידו על רקע התקופה :הזרמים
האינטלקטואליים שהשפיעו עליו ,האידיאולוגיות והתנועות החברתיות
שלקח בהן חלק ,המסורות המדעיות שהיה מחויב להן ,והמדע הארץ–ישראלי
והפוליטיקה של האקדמיה .ניתן לראות בבראואר אחד מבני דורו ,מהגר (עולה)
ציוני שבא ממשפחה מתבוללת יחסית בגרמניה העירונית ,ושבנעוריו בחר
להתחבר מחדש ליהדות ולציונות באמצעות פעילות בתנועת נוער .הכשרתו
המקצועית כאתנוגרף סיפקה לו זווית ראייה ייחודית המשלבת את הזהות
המקצועית עם זהותו כיהודי באמצעות מחקר משווה של יוצאי ארצות המזרח
בישראל ,נושא שהציב במרכז עניינו.
נעורים בברלין
אריך (עמנואל) 'חירם' בראואר נולד בברלין ב– 28ביוני  1895להוריו אדולף
ופאני לבית קרבס .המשפחה היגרה בשנת  1890לברלין משלזיה ,שבה נולדה
ביתם הראשונה .בברלין נולדה בשנת  1892הבת השנייה ,גרטה (מרגרטה),
אחריה נולד אריך ,ואחריו פריץ בשנת  .1905בהיותו בן חמש לקה אריך
בתסמונת שוירמן ,דלקת מפרקים קשה ,ובגיל עשר החמיר מצבו ועמוד השדרה
שלו נפגע .כתוצאה מהמחלה הוא היה נמוך קומה ובעל עמוד שדרה עקום.
למרות מאמצי הריפוי לא היה לו מזור והוא נשאר גיבן' ,עובדה שהשחיר[ה] את
כל חייו' 9.בראואר למד בגימנסיה במרכז ברלין שהיה בה ייצוג רב ליהודים,
רובם סוציאליסטים רדיקלים או ציונים .ברובע שבו שכנה הגימנסיה התגוררו
מהגרים יהודים רבים ממזרח אירופה ,והמפגש בינם לבין הברלינאים יצר
תסיסה והפריה רעיונית לצד סטיגמות ודעות קדומות.

7
8

9

12

בראואר ,המזוודה.
מדר ושרירא הרחיבו על פעילותו של בראואר באירופה .ראו:
מדר ושרירא .שרירא הקדיש לו פרק בספרו על חקר הפולקלור
הציוני .ראו :שרירא.
גרטה הלר (בראואר) על אחיה אריך ,אמ"י ,תיק בראואר.
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המשפחות היהודיות המתבוללות בברלין בתחילת המאה העשרים התנתקו
במודע מהמסורת היהודית והעדיפו להתמזג בסביבתן .דור זה ,שכינה את
עצמו הדור השלישי לאמנציפציה ,נולד לתוך התרבות הגרמנית ובה התחנך
אך חווה מתח בין היהודיּות לבין הגרמניּות .בראואר הצטרף ל'יהודה הצעיר'
( ,)Jung Judaתנועת נוער ציונית שהיו בה כמה עשרות תלמידי תיכון יהודים,
10
ושפעלה בברלין בימי מלחמת העולם הראשונה ובתחילת שנות העשרים.
באמצעות הרעיון הציוני ביטאו חברי התנועה את התנגדותם לתהליכי
ההתבוללות שראו בבית הוריהם ,ושנחוו בעיקר במישור הרגשי .דוברם הבולט
היה גרשם שלום ,לימים אחת הדמויות הבולטות באקדמיה הישראלית ומומחה
בעל שם עולמי במדעי היהדות.
הצעירים מימשו את רעיונותיהם הלכה למעשה באורח חייהם :הם נהגו
לצאת מדי בוקר אל הפארק העירוני ולשוחח ביניהם עברית; אחת לשבועיים
התכנסו להרצאה ולדיון בבית קפה באזור היוקרתי של מערב ברלין או בבית
מלון יהודי (כשר); ועסקו בדרך כלל בספרות על נושאים יהודיים אקטואליים
ובקריאה מתוך הספרות והשירה בעברית או ביידיש או בתרגום לגרמנית .הם
למדו עברית מודרנית מפי סטודנטים ארץ–ישראלים שראו בתלמידי התיכון
עתודה לאגודותיהם ,ושהיו אחר כך ממייסדי 'הפועל הצעיר' בברלין .הדיונים
האינטלקטואליים המשותפים יצרו קשרי ידידות הדוקים בקרב חברי החוג,
ואלה נמשכו במהלך חייהם כבוגרים .חברים מהחוג הכשירו עצמם בחקלאות
באחוזת מרקנהוף ( )Markenhofבגרמניה ,ועם צעירים אחרים הקימו את
הגרעין המייסד של קיבוץ בית זרע .הם היו עבור בראואר קבוצת ההתייחסות
החברתית המשמעותית ביותר וידידיו הקרובים ביותר עד אחרית חייו.
המתחים האידיאולוגיים בין תנועת 'יהודה הצעיר' הקטנה לבין תנועת
הנוער 'בלאו וייס' ( ,)Blau Weissהגדולה והידועה יותר בגרמניה ,באו לידי
ביטוי בעיתון חובבני בשם 'משקפיים בכחול לבן' (,)Die Blauweiss Brille
שכתבו שלום ובראואר ,ושבראואר עיצב 11.כעבור כחמישים שנה כתב שלום
בזיכרונותיו כי זה היה 'עיתון ציוני לנוער פעלתני ,אקטיביסט ,לציונות
רדיקלית' 12.ההילה המחתרתית שיוחסה ל'משקפיים בכחול לבן' התעצמה בשל
העניין שגילה בו מרטין בובר בעקבות ביקורת שהטיח בו העיתון .בובר זימן
אליו את שלום ואת בראואר לשיחת הבהרה בביתו .בזיכרונותיו ציין שלום כי
הוא היה הדובר הראשי ,ואילו בראואר 'שתק כל הזמן  -הוא היה אדם מסויג
 10על 'יהודה הצעיר' ראו :ויינר ,עמ' .105 -94
 11בראואר ושלום.
 12שלום ,מברלין ,עמ' .73
פעמים ( 158תשע"ט)
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וצנוע מאד בפגישות עם זרים' 13.מאז ימי בחרותם היה הקשר עם שלום חשוב
מאוד לבראואר ,אם כי לא זכה ליחס הדדי מידידו ,וביומנו האישי הלין בראואר
מדי פעם על היחס המנוכר של שלום כלפיו .עם הגיעֹו לארץ–ישראל ועד
אחרית ימיו נהג בראואר לבקר בביתו של שלום ,ופגש שם רבים מחוג ידידיהם
המשותפים ומהעילית האינטלקטואלית של יוצאי גרמניה בירושלים.
הכשרה כאתנוגרף ואתנולוג
הבחירה של בראואר באתנולוגיה לא הייתה העדפה ראשונה ,אלא בלית ברירה,
לאחר שנדחתה בקשתו להתקבל ללימודים באקדמיה לאומנות בברלין .על
סיפה של מלחמת העולם הראשונה הוא נכנס למסלול לימודיו האקדמיים,
שהחלו באוניברסיטת ברלין בשנת  1917בתחום שכונה מדע האתנולוגיה
החדש ונמשכו בעיקר בפרייבורג ובלייפציג וגם בברלין ,בזל ,ינה וברן.
לימודיו התמקדו באתנולוגיה ,תחום שמקביל לתחום הדעת של אנתרופולוגיה
חברתית ותרבותית כיום .אחד המורים שהשפיעו עליו ביותר היה קרל וֹוילֶה
( ,)Weule, 1864–1926שהנחה אותו בעבודת הדוקטור על דת שבט ההררו.
ווילה כיהן כראש המכון לאתנולוגיה באוניברסיטת לייפציג ,המכון הוותיק
ביותר לאתנולוגיה באירופה ,ושימש גם כראש מוזיאון 'גראסי' המקומי
לאתנוגרפיה ( .)Grassi Museum für Völkerkundeווילה ערך את מחקרו
השדה בקרב בני שבט המקונדה השוכנים בטנזניה (של היום) ,שהייתה אז
מושבה גרמנית .ווילה העריך את בראואר אך ביחסו אליו הייתה גם נימה
אנטישמית' :בראואר הביא את יכולת הבהירות המחשבתית (האופיינית לגזעו)
לדרגה גבוהה ,שבאה לידי ביטוי בדיונים בסמינריונים .לכן הוא דן באופן
14
עצמאי ובטוח בעצמו בנושא עד למיצויו הסופי'.
ווילה ,כמרבית עמיתיו האתנולוגים הגרמנים והאוסטרים בתחילת המאה
העשרים ,הושפע מהתיאורטיקנים של אסכולת חוגי התרבות ()Kulturkreis
הדיפוזיוניסטית .גישה זו התפתחה בתחום האתנולוגיה בגרמניה בשנות
 13שלום ,אימו ,עמ'  .74בהתכתבות של שלום עם אימו
הוא כינה את בראואר 'האיש הקטן' (שם ,עמ'  ,)131רמז
ללקותו הגופנית ,שהיה לה משקל רב בהתפתחות הקריירה
המקצועית והאישית.
 14מידע שמסר אידו מושנק ,חוקר תולדות המוזיאון האתנולוגי
בלייפציג ,מתוך התיק האישי של בראואר במכון המחקר
הסקסוני לאתנולוגיה באוניברסיטת לייפציג .ראו :שרירא,
עמ'  ,213הערה .51
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השמונים של המאה התשע עשרה בהובלתו של הגיאוגרף פרידריך ראצל
( ,)Ratzel, 1844–1904ועל פיה בין אוכלוסיות המתגוררות בסמוך זו לזו
ניכר דמיון רב בתחומי הטכנולוגיה ,אורחות חיים ,השלטון ,הארגון חברתי
והתרבותי ,הדת והגזע .מושג מרכזי בגישה זו הוא מרכז תרבות ,שמשמעו
מוקד שממנו נפוצים פריטי תרבות ,ושהשפעתו הולכת ומתפשטת במעגלים
קונצנטריים; ככל שמתרחקים ממרכז תרבות אחד לכיוון מרכז תרבות אחר
הולכת ונחלשת השפעתו של האחד ומתגברת השפעת האחר .גישת חוגי
התרבות צמחה לאור הגילויים הגיאוגרפיים של המאות שקדמו ,ובמיוחד
על רקע השליטה הקולוניאליסטית של גרמניה במושבותיה ברחבי העולם.
אפיון ההתפשטות של צורות תרבות במרחב הגיאוגרפי עשוי היה ללמד על
תהליכים היסטוריים ולתרום לתיאוריות גזעיות ולתיאוריות על מהלכה של
הציוויליזציה האנושית.
באוניברסיטת ברלין למד בראואר אצל פליקס פון לושאן (Von Luschan,
 ,)1854–1924שהיה רופא בהכשרתו הראשונית ,ושניהל את המוזיאון
האנתרופולוגי בברלין .הוא נודע בזכות לוח צבעי העור שערך ,ושהיה כלי
תיאורי נפוץ במחקר במדעי הגזע 15.השימוש במונח אנתרופולוגיה בהקשר זה
מכוון לאנתרופולוגיה פיזית .פון לושאן היה אחד התורמים העיקריים לחקר
האנתרופולוגיה של היהודים בשלהי המאה התשע עשרה 16,ובדיון בגזע הוא
גרס שאין לערב בין מאפיינים לשוניים ותרבותיים למאפיינים פיזיים ,כגון
17
תווי הפנים ,ממדי הגולגולת או צבע העור.
עבודת הדוקטור של בראואר ,שכותרתה 'קווים לדת ההררו :מחקר בבעיה
החמיטית' 18,התבססה על מקורות עיוניים ,וניתן לאפיינה כאנתרופולוגיית
ספרייה ,לעומת איסוף המידע בעבודת שדה אנתרופולוגית בזירת המחקר
עצמה .השאלה החמיטית הייתה סוגיה שעמדה על סדר היום בחוגים
הדיפוזיוניסטיים שבהם למד בראואר ,ובמרכזה ההשערה בדבר מקורם ומוצאם
הגזעי של בני שבט ההררו בדרום–מערב אפריקה ,כיום בשטחי נמיביה .על פי
התזה החמיטית ההררו  -שהיו במונחי הזמן שבט מפותח  -מקורם ברועי
בקר שהיגרו לאזור במאות השבע עשרה והשמונה עשרה ממזרח אפריקה
והתיישבו בקרב לקטים–ציידים וחקלאים .ההנחה המקובלת אז הייתה ש'כל
15
16
17
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במחקרו בארץ השתמש בראואר בלוח צבעי עור.
ראו על כך בהרחבה :פלק; הירש.
ארתור רופין ,שלימד את תחום החלוקה הגזעית והסוציולוגיה
של היהודים באוניברסיטה העברית בירושלים ,הושפע ממנו.
ראו :רופין ,א.
בראואר ,הררו.
פעמים ( 158תשע"ט)
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דבר בעל ערך שנמצא באפריקה הובא אליה על ידי החמיטים ,שהם עם השייך
לענף של הגזע הקווקזואידי' 19,ושההֶֶררֹו מפותחים ברמת הארגון השבטי יותר
מהשבטים המקומיים ,ועל כן ניתן להסיק שמוצאם הגזעי חמיטי או חמיטי
למחצה 20.לפיכך ביקש בראואר לבדוק אם יש בדת ההררו סממנים של אמונות
המאפיינות שבטי רועים ובכך לבסס את ההשערה באשר למוצאם .וכן קיווה
למצוא מקורות משותפים לדת ההררו ולדתות של חברות אפריקאיות אחרות,
שלא הייתה מחלוקת על זהותן החמיטית.
בראואר לא ביקר מעולם באפריקה ,ובחירתו לערוך מחקר עיוני על שבט
אפריקאי זה מסתברת על רקע השליטה הקולוניאלית הגרמנית באזור משלהי
המאה התשע עשרה ועד מלחמת העולם הראשונה וההתעניינות של מורו ווילה
באפריקה .בשנים  1907-1904ביצעו השלטונות הקולוניאליים הגרמניים טבח
בבני ההררו ,שראוי לתואר המפוקפק רצח העם הראשון של המאה העשרים.
נרצחו כ– 60,000נפש ,שלושה רבעים מבני השבט ,בשיטות שניתן לראות
בהן 'חזרה כללית' לשואת יהודי אירופה .בעבודתו של בראואר לא נזכרו כלל
רצח העם ומצבם של בני ההררו לאחריו .העבודה הייתה מבוססת על מקורות
שקדמו לקולוניאליזם ,ובראואר התעלם לחלוטין מהשינויים שהתחוללו בדת
ההררו בתקופת הקולוניאליזם הגרמני ולאחריו .ורד מדר ודני שרירא ציינו כי
העבודה התמקדה לא בהררו אלא בהשערת החמיטים ,שהיו לה השלכות על
רצח העם ברואנדה בשלהי המאה העשרים .הם גם תהו עד כמה היה לבראואר
חופש בחירה בנושא עבודתו 21.העבודה לא פורסמה בבמה אקדמית ,ולא היה
לה המשך בעבודתו המדעית של בראואר מבחינת העיסוק בנושאים דתיים.
אולם אפריקה המשיכה לעניין אותו גם בהמשך דרכו .והא ראיה :במכתב אל
יהודה ליב מאגנס שבו פרס בראואר את תוכניותיו המדעיות הוא כתב' :הקדשתי
עיון מיוחד לנושא היסטורי–אתנולוגי של הפגישה הראשונה בין הלבנים לבין
הילידים ,ואספתי חֹמר רב בשביל ספר בשם "הלבן הראשון" ,שמטרתו תהיה
לתאר על יסודות מדעיים את הפרוצס הזה' .וכן כתב כי אסף חומר על 'חקירת
22
מנהגי הכנסת–בנות [טקסי חניכה לנשים] בקרב תושבי דרום מזרח אפריקה',
אולם הוא לא פרסם על כך דבר.
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סנדרס.
סליגמן .לסליגמן הייתה מאוחר יותר השפעה מכריעה על
הקריירה של בראואר ,ראו להלן.
מדר ושרירא ,עמ'  ;114שרירא ,עמ' .213 -211
בראואר אל מאגנס 27 ,בינואר  ,1935אא"ע ,תיק בראואר.
אורית אבוהב  /האתנוגרף שנשכח

קטע מיומן בראואר ,משמאל למטה דמותו של בראואר כותב או מצייר ,הספרייה
הלאומית ,ירושלים ,אוסף אריך בראואר

פעמים ( 158תשע"ט)
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חוקר בארץ־ישראל
בראואר השתקע בארץ–ישראל בשלבים .לראשונה בא לארץ בשנת ,1925
בשליחות ווילה והמוזיאון האתנולוגי של לייפציג ,שהוא עמד בראשו .כעבור
שנה ,לאחר שמילא את משימתו ,חזר לגרמניה .בשנת  1927בא בשנית לארץ
והחל בעבודת שדה בירושלים ,בעיקר על יהודים יוצאי תימן ,התימנים 23.בשנת
 1931חזר לגרמניה ,לכתוב ולהוציא לאור את ספרו על התימנים ,ובשנת 1934
שוב בא לארץ–ישראל ,הפעם לצמיתות .בתחילת דרכו עבד כגרפיקאי ,מקצוע
שרכש באוניברסיטת ברלין ,אך שאיפתו העיקרית הייתה לעסוק בפרופסיה
שלמד ושלה הוכשר :המחקר האתנולוגי והאנתרופולוגי .הוא פעל לשם כך
בשני כיוונים :עבודת שדה על קהילות של יהודים יוצאי המזרח וניסיונות
לקדם את הקריירה שלו ולהשיג מקום עבודה יציב והכנסה קבועה  -בכיוון
הראשון עשה חיל ,בעוד שבכיוון השני נחל הצלחות בודדות ובעיקר אכזבות.
בשליחות המוזיאון האתנולוגי של לייפציג
כאמור בראואר בא לראשונה לארץ–ישראל במטרה לאסוף פריטים ,קטנים
כגדולים ,מחיי היום–יום של החברה הפלסטינית הכפרית 24.על פי הרשימה
שנתן ווילה בידיו הוא ביקש כי יביא עימו חפצים מחיי היום–יום בבית,
בחקלאות ובפעילות האומנותית :כלי בישול ,אוהל בדווי ,פריטי לבוש,
כלי לנשיאת משאות וכלים חקלאיים ,תכשיטים ,קמעות ,כלי נגינה וכיוצא
באלה 25.מרשימותיו ביומנו האישי מתקופת שליחותו בארץ אנו למדים
בעיקר על ביקוריו במקומות שונים ברחבי הארץ ,ביקורים שניצל גם לבדיקת
האפשרות להשתקע במקום .אני מעריכה כי הוא בחן בשהייתו הקצרה בארץ
גם את נושאי המחקר העתידי .בתום שנה חזר בראואר ללייפציג ,אך כעבור
שנה נוספת שוב נסע לארץ–ישראל .ביקורו הראשון בארץ הניב מאמר על
26
הפלאחים הפלסטינים.
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לשם הקיצור והנוחות אשתמש מכאן ואילך במונחים בוכרים,
תימנים או כורדים במקביל למונחים יוצאי ...או יהודים יוצאי...
אין לייחס להבדל שבין המונחים הללו משמעות.
שרירא ,עמ' .212
ווילה אל בראואר ,אמ"י ,תיק בראואר.
בראואר ,פלאחים.
אורית אבוהב  /האתנוגרף שנשכח

עבודת שדה בירושלים
עבודתו האקדמית של בראואר בירושלים נעשתה במסורת המחקר בת הזמן
על שבטי ישראל או על עדות ישראל  -כינויים שונים לקהילות יהודים שהיו
בעיקר יוצאי ארצות האסלאם .הדיון בספרות על כינון הקטגוריות יהודי
המזרח ,יהודים יוצאי ארצות המזרח ,מזרחים ,יהודים ערבים או ספרדים מייצג
את שאיפתם של סוציולוגים ,היסטוריונים ואנתרופולוגים להתמודד עם מיון
והכללות של תופעות מורכבות ורב ממדיות 27.המונחים שבטי ישראל ועדות
ישראל ,שבהם השתמשו בראואר ובני דורו ,היו הבניה של קטגוריה שמעורבים
בה הביולוגי ,התרבותי ,הפוליטי והחברתי ,שבמודע או שלא במודע לא תמיד
28
הייתה ביניהם הפרדה; יש הרואים בהם לשון נקייה למונח גזע.
במחקר הארץ–ישראלי בתקופת היישוב התעניינו היסטוריונים ,במיוחד
היסטוריונים של ימי הביניים ,בתרבותם ובתולדותיהם של יהודי ארצות
האסלאם ,אך מעטים בלבד עסקו בנושא מפרספקטיבה אתנוגרפית .היו לכך
מספר סיבות .ראשית ,אתנוגרפיה ואנתרופולוגיה היו דיסציפלינות מדעיות
חדשות ,שגבולותיהן לא היו ברורים ותחומי עיסוקן מגוונים .שנית ,הייתה
העדפה למחקר של טקסטים ומסמכים היסטוריים על פני מחקר של בני אדם
חיים כאן ועכשיו ,ובמוקד הדיון המחקרי עמדו טקסטים וחפצים שנתפסו
כשייכים לתרבות הגבוהה ,והתעניינו פחות באלו השייכים לחיי היום–
יום .שלישית וכפועל יוצא של הסיבות שהוזכרו לעיל ,לא היו במוסדות
האקדמיים מסגרות מתאימות למחקר אתנוגרפי שיטתי .המעטים שנקטו
גישה אתנוגרפית ,ובראואר ביניהם ,נאלצו להתמודד עם הביקורת שהם
עוסקים ביום–יומי ,בנמוך ,בבנלי ובשגרתי ,ולא בנשגב ובגבוה שביצירת
הרוח היהודית.
בראואר לא שאף לנסח תיאוריות ,וכשנשאל לאיזו אסכולה הוא משייך
עצמו ,ענה כי הוא מתבסס על עובדות ,וכי רק הן מעניינות אותו .אולם
הפרספקטיבה שבה התבונן בשדה תאמה את אסכולת חוגי התרבות ,וניכרת
החשיבות שייחס להשפעות ההדדיות בין תרבויות .הוא פנה בעת ובעונה אחת
לשני כיוונים ,שבמידה מסוימת סותרים זה את זה :מצד אחד הוא הבליט את
הצורך במחקר שדה על כל עדה ועדה ובהדגשת הייחודי לה ,ומצד אחר החזיק
בהנחות היסוד של הגישה הדיפוזיוניסטית ,שהדגישה את קווי הממשק בין
 27דיון על כך ראו :חבר ,שנהב ומוצפי־האלר; התייחסות
ביקורתית של חוקרי פולקלור לעמדה המובעת שם ראו :חזן־
רוקם ,מדר ושרירא; גולדברג וברם.
 28ראו למשל :שנהב ויונה.
פעמים ( 158תשע"ט)
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קהילות תרבותיות שונות ומעבר של פריטי תרבות ביניהן .גם המתודולוגיה
שלו הייתה דואלית :מצד אחד התבסס על המחקר העיוני המושתת על לימוד
ממקורות היסטוריים ,ומצד אחר אימץ את עבודת שדה האתנוגרפית .הדגם
המחקרי שעל פיו עבד בכל אחת מהקהילות שחקר נוצר משילוב של תיאור
גדוש של הקהילה עם התוויית נקודות המפגש שלה עם שכנותיה ועם מסורות
העבר שלה .הוא ערך השוואה פנימית בין יחידות משנה של 'השבט השלם',
ובו בזמן בדק את זיקתן למנהגי קבוצות אחרות ,היסטוריות ובנות הזמן .למשל
במאמרו על מנהגים של יהודי כורדיסטן בעת עצירת גשמים סקר את מנהגי
הכורדים הלא–יהודים ,השווה למנהגים דומים בחברות היסטוריות (יוון ורומי),
והתייחס בהשוואה למנהגים של לא–יהודים באירופה ,למנהגים יהודיים
29
קדומים ולמנהגים יהודיים בני הזמן בקרב עדות אחרות.
מתוך הכרתו בהשפעות ההדדיות כתוצאה ממגע בין–תרבותי עמד בראואר
על הכורח לבצע מעין חפירות הצלה אתנוגרפיות כדי לשמר את מה שניתן
לפני שיישכח או ישתנה' :מטרת חקירותי היא ,לחקור על פי השיטה אתנולוגית
עדות יהודים ובייחוד עדות יהודי המזרח .התפתחותה של השיטה האתנולוגית
הגיעה למדרגה המאפשרת לה לִטול עליה את עול העבודה הקשה של חקירת
העדות המפוזרות של עמנו .בשעה של סכנת ּבִטול יסודות החיים הלאומיים
30
יהיו החקירות האלו חשובות מאד'.
בצאתו לשדה המחקר של עדות ישראל כלל ארון הספרים האינטלקטואלי
שלו תיאוריות דיפוזיוניסטיות וספרות היסטורית על אותן עדות ,הוא היה בעל
ניסיון במחקר עיוני–אתנולוגי מתוך עבודת הדוקטור שלו ,הייתה לו הכשרה
מתודולוגיות של מחקרי גזע באנתרופולוגיה פיזית ,והיה לו ותק ברכישת
חפצי פולקלור ,והוא הונע ממניעים ציוניים ,יהודיים וחלוציים.
מחקר יהודי בוכרה
בבואו לירושלים הייתה נטייתו הראשונית של בראואר למחקר על יהודי
בוכרה ,שהתגוררו בשכונת רחובות (שכונת הבוכרים) בירושלים .השכונה
הוקמה בשלהי המאה התשע עשרה בחלקה הצפוני של העיר על ידי כ–200
יהודים אמידים מבוכרה ,רובם סוחרים ,שירושלים הייתה עבורם תחנה בדרך
המסחר שבין בוכרה לאירופה .בשכונה נבנו בתי מידות מפוארים ,מוקפים
חצרות רחבות ידיים ,ברחובות רחבים בסגנון אירופי ,שניטעו בהם שדרות
 29בראואר ,עצירת גשמים.
 30בראואר ,חקירות ,נובמבר .1935
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עצים .ערב מלחמת העולם הראשונה חיו בשכונה כ– 1,500תושבים ,אולם
המלחמה והמהפכה ברוסיה ניתקו את הבוכרים מארצם ,בתי השכונה ננטשו
ברובם ,ונשארו בה רק כמה עשרות תושבים.
בראואר האתנולוג מצא עניין דווקא בבוכרים כי עבורו הם היו 'היהודים
האחרים האקזוטיים' ,ובה בעת אמידים ו'בעלי תרבות' וסגנון .לאכזבתו
הבוכרים לא פתחו את דלתם וליבם לפניו .ביומנו תיאר את ניסיונותיו לקשור
קשר ראשוני עם תושבי השכונה ככישלון מתמשך .כשביקש לשוחח עימם,
נדחה בלך ושוב' .הלכתי למירזיוף וביקשתי את הספר אבל לא נתן לי .הלכתי
לפוזאילוף נתתי לו כסף וקיבלתי ממנו משחקים ושירים .וגם חכמוף דיבר
ושילמתי לו .אני רואה שהפרויקט יעלה לי הרבה כסף .שוב הלכתי לבוכרי,
אמר לי תבוא אחרי החג'; 'רציתי לשאול את באבא ברוכוף ,ברוכוף לא היה
בבית .הוא איש כבן  ,65שנולד בבוכרה וחי בקוקנד ,סוחר באבני חן ששהה
בפריז ובלונדון לצורכי מסחר ,אבל קשה להוציא ממנו מידע .אולי כי יש
להם מנהגים חדשים .אימצו את מנהגיהם של הספרדים ושכחו את מנהגיהם
הקודמים' .וכן כתב' :קבעתי פגישה עם הבוכרי ,הבוכרי לא הגיע'; 'הלכתי
בבוקר לשכונת הבוכרים ,לביקור אצל אבו חי ישראל בבמוף ,אישה בוכרית
קטנה אמרה לי בעברית שהוא אינו בבית'; אחר הצוהריים חזר לשכונת בוכרים
ו'האיש הזקן גירש אותי מהבית ומלמל משהו על תל אביב ,נראה כאילו שיקר'.
כשהצליח להתקרב ל'בוכרי מסמרקנד' ,שאל אותו בראואר על פתגם כלשהו,
הבוכרי לא הכיר את הפתגם והגיב' :הרבה פרופסורים באו לשאול אותי דברים,
אבל אף אחד לא היה טרחן כמוך' .בראואר סיכם באכזבה' :הבוכרים לא רוצים
לבוא עוד [להתראיין בביתי] ,אני מאבד את הימים לחינם' .מהתנהגותם כלפיו
הסיק בראואר כי 'הבוכרי מפחד שאני אעוות את דבריו .זה אופייני לאנשים
אינטליגנטים למחצה ,אי אפשר לומר אם הוא רציני או לא' .במספר הזדמנויות
צילם בראואר בשכונה נשים ואנשים בשוק ,בעיסוקיהם ובקניותיהם :את
השוחט ,החנווני ועוד.
אכזבתו מאי שיתוף הפעולה של הבוכרים והיעדר חומר מעניין על
אודותיהם בספרייה הניעו את בראואר לוותר על זירת המחקר הזאת ולהסב את
תשומת ליבו לקהילה אחרת בירושלים.
מחקר יהודי תימן
המפגש הראשון ,או אחד הראשונים ,של בראואר עם יהודים יוצאי תימן תועד
ביומנו האישי עוד לפני שהתחיל בעבודת השדה בקרבם .בטיולים שערך באזור
המושבה כינרת פגש יהודים יוצאי תימן' :איך הם חיים כאן? למעלה הקבוצה
פעמים ( 158תשע"ט)
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עם בתים גדולים ,הנראים כמו מלונות בהרי האלפים ,ולמטה התימנים ששכחו
אותם למרות התעמולה הנרחבת לעזור להם' .במהלך שהייתו בירושלים
ובשיטוטיו בעיר פגש בתימנים בסילואן (כפר השילוח) ,ובהדרגה גברה
התעניינותו ביהודי תימן שבעיר .וכך כתב ביומנו האישי' :בסילוואן למדתי
על שבת ולידה .עברתי את מעיין מרים בדרכי .ראיתי תימנים עולים ויורדים
במעלה ההר כמו צבאים .הצעתי לילדים ולילדות סוכריות .הבת סירבה לקבל.
אמרו לי כי אם בת מקבלת סוכרייה מבחור משמע שהם מאורסים' .ביומנו
תיאר בראואר גם את בתי הגורל ,מקבץ בתי מגורים שנבנו בצמוד לשכונת
משכנות ישראל ,ושחיו בהם בעוני משווע עולים מתימן שהגיעו לארץ כשלוש
שנים קודם לכן .התרשמותו מהמקום הייתה חמלה מעורבת בבוז' :בסמטה
מתגוררים תימנים בבתי פח עלובים .אנשים יושבים בחנויותיהם ואת רוח
הצעירים ניתן להשוות לאווירת ה– East Endבניו יורק .הם מנסים להרוויח
כסף אך ללא הצלחה .כולם תולים כביסה בחוץ ,הנשים כחושות ולא בריאות,
אין ביוב וזורקים את האשפה בחוץ'.
בשיחותיו עם המרואיינים הם סיפרו לו על חיי היום–יום בתימן ועל חגיהם
ומועדיהם .לבקשתו שרטטו כלים ובגדים ,רשמו את מבנה בתיהם ומבני הציבור
ועוד .בארכיון בראואר מצויים דפים בכתב יד שבהם נוסחי תפילות ,פתגמים
ואיורים של בני הקהילה .חלק מהתימנים באו אליו לביתו ,אך את רובם ביקר
בביתם או פגש ברחוב .הוא גם צילם רבים מהם בתצלומי דיוקן .ספרו על יהודי
תימן כלל מבחר מתצלומיו :תצלומי דיוקן ,תצלומי משפחה ,נוף כללי של
הכפר סילואן ושל בתים ורחובות ,כדים ,חרב ,כלי מלאכה ,אנשים במלאכתם,
בגדים ומלבושים ותצלומי בית כנסת.
שלמה דב גויטיין ,חוקר תימנים וידידו של בראואר ,הצדיק את המפנה
המחקרי שלו מיהדות בוכרה אל יהדות תימן:
העדה הבוכרית גם היא מעניינת ביותר .גם היא דומה לעדה התימנית בזה
שהיא רחוקה מן הארצות 'היהודיות' ,היא נמצאת בשולי הישוב היהודי,
ועל–כן יש להניח שאצלה ,כמו אצל יהדות תימן ,נשארו קווים מקוריים
אשר בשאר העדות נטשטשו או נמחו ע"י נדידת האוכלוסין [ ]...מלאך
טוב היה זה ,או אולי חוש מדעי נכון ,שהניע את בראואר ז"ל לפתוח את
החקירה המדעית של שבטי ישראל ביהודי תימן דוקא .כי העדה הזאת היא
היהודית שבכל העדות היהודיות [ ]...זאת היתה בחירה מוצלחת מאד []...
כי [עדת יהודי תימן] צמחה בתוך ארץ שמית טהורה ,מבטאה העברי הוא
הצח ביותר ,ההשכלה היהודית היא עממית ונפוצה ביותר בתוכה ,והמשטר
הכלכלי של עדה זו שהייתה במשך מאות בשנים מעין קאסטה של בעלי
מלאכה גרם לאורח חיים דומה לשל אבותינו בתקופת התלמוד [ ]...בכך
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שבראואר הביא גם היבטים השוואתיים בעבודותיו המונוגרפיות[ ,הוא]
31
שיחרר את האתנולוגיה היהודית מן הבדידות של עם סגולה.
32

גויטיין הוסיף כי בעבודתו הניח בראואר את היסוד לאתנולוגיה יהודית משווה.
דבריו של גויטיין מדגימים היטב את ההיבט הרומנטי והאוריינטליסטי בגישה
שהייתה מקובלת בזמנו ,ושבראואר היה שותף לה ,גישה שהמחזיקים בה חיפשו
את העדה השונה ,האחרת ,שלא התחוללו בה שינויים בדורות האחרונים ,שהיא
אותנטית (כלשון דורנו) ,ולכן מעניינת .נועם סטילמן הציע כי 'ההתייחסות
הכפולה אל יהודי תימן ,כמאובנים היסטוריים שהִקדמה מהם והלאה ומשום
33
כך ככלי קיבול של אותנטיות יהודית'.
בתום עבודת השדה בקרב התימנים בירושלים ,בשנים  ,1929-1927חזר
בראואר לברלין והקדיש את עיתותיו לכתיבת ספרו על יהודי תימן .הספר נדפס
בגרמניה בשנת  ,1934במסגרת סדרת ספרי אתנולוגיה שיצאה לאור בתמיכת
ממשלת גרמניה והקרנות מנדלזון ונורברט ניימן 34.שנה קודם לכן פרסם
ביבליוגרפיה מקיפה על יהודי תימן 35,ובספר הקדיש פרק נכבד להיסטוריה
של יהודי תימן ותיאר את חיי הקהילות היהודיות בתימן כפי שתוארו בספרים
ובמאמרים היסטוריים ושוחזרו בדברי מרואייניו שפגש בירושלים.
הספר מאורגן במתכונת המונוגרפיה המקובלת באנתרופולוגיה ,דהיינו סקירה
של היבטים שונים בחיי בני השבט או העדה הנחקרים .בראואר פתח בהיסטוריה
של תימן ושל יהודיה והציג בהרחבה את הנוסעים החוקרים שביקרו בה כגון יעקב
ספיר ,יוסף הלוי והרמן בורקהרדט .בפרק הבא שרטט במכחול עבה את תולדות
האזור שחיו בו היהודים .לאחר מכן פירט את הנתונים הפיזיים של יהודי תימן
(לשיטתו האנתרופולוגיה שלהם) ,כגון צבע העור ומבנה הגולגולת .בהמשך עסק
בבית ומלאכותיו ,גידול הילדים והמשפחה (ושילב בטקסט איורים של המרואיינים
המתארים את משפחתם) ,שירי עם של נשים וגברים ,פוליגמיה ,חקלאות ועיבוד
האדמה ,מקצועות ומלאכות ,בית הכנסת וחגים ומועדים ,הדת והמאגיה .תיאוריו
מדוקדקים ועשירים בפרטים ,ומשולבות בהם מילים בשפת הנחקרים (ערבית–
תימנית) בתעתיק לגרמנית .ברוח חוגי התרבות דן בראואר במפגש בין התרבויות
של יהודים ושל לא–יהודים באותו חבל ארץ .הוא התייחס לעיתים גם לעדות

31
32
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גויטיין ,שבות תימן ,עמ' .94 -92
גויטיין ,הספד.
סטילמן .מצוטט מתוך :גרבר ,עמ' .4
בראואר ,יהודי תימן.
בראואר ,ביבליוגרפיה.
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ישראל אחרות והשווה אותן ליהודי תימן ,אך עיקר ההשוואה היא לתושבי תימן
המוסלמים.
אחד ממוריו לשעבר של בראואר הציע לו בשנת  1932משרת הוראה
באוניברסיטת ברלין ,אך לטענת אחותו גרטה הלר מייד לאחר עליית הנאצים
לשלטון הופסק המשא ומתן .בראואר שב לארץ–ישראל בשנת  ,1934התיישב
בתל אביב (רחוב הירקון  ,)88ופתח חנות לצורכי צילום וגרפיקה' ,הגליון' (רחוב
נס ציונה  ,)10אולם העסק לא פרנס אותו .הוא עבר לירושלים (רחוב אלפסי
 ,)32ושוב חזר למחקר ,אף שלא הובטחו לו משרה ופרנסה יציבה כחוקר.
מחקר יהודי כורדיסטן
חקר יהודי כורדיסטן בירושלים היה המפעל המחקרי הבא של בראואר והוא
התמיד בו משנת  1935ועד פטירתו .להצדקת בחירתו בקהילה זו הצביע על
36
החסר בפרסומים על אודותיהם ועל 'האפשרות למצֹא מנהגים קדומים אצלם'.
מהדו"חות העוקבים ששלח בראואר לדרישת מממניו באוניברסיטה העברית
בירושלים ניתן ללמוד על תהליך מעניין שעבר במחקר יהודי כורדיסטן .הוא
ניגש ללמוד על עדה שלא היה לה מוניטין רב בקרב האוכלוסייה היהודית
בארץ–ישראל ,ומשהתקרב אליה והעמיק במחקרה שינה את עמדותיו כלפיה.
ככל שהתקדם בעבודתו בלטה לעיניו השונּות בין הקהילות השונֹות בתוכה.
'תשומת לב מיוחד אקדיש לחקירת ההבדל בין היהודים תושבי העיר לתושבי
הכפר' ,כתב 37.בדו"ח מאוחר יותר העמיד את ההבדלים הפנימיים על בסיס מוצק
יותר' :אנו רגילים לדבר על יהודי ּכֻרדיסטן כעל קבוצה אחד ואחידה .חלוקה
זו מיוסדת על השתייכות לשונית .חקירת המנהגים הראתה ,שיש להטיל ספק
בחלוקה זו ,כי נראה שכבר במקומות סמוכים זה לזה נמצאים הבדלים גדולים
בתרבות ובמנהגים' 38.כאמור הדיון בהשפעות ההדדיות שבין קהילות היה
מרכזי בעיני בראואר ,ולכן הדגיש את 'ההשפעה שהשפיעו הכרדים המֻסלמים
על היהודים בכרדיסטן .ולשם כך אספתי גם חֹמר על מנהגי הכרדים המסלמים
מפיהם של היהודים' 39.בספרו על יהודי כורדיסטן השווה בין שלוש קהילות:
'זאכו (עיר השפלה) ,עמדיה (עיר ההרים) וסינה (כורדסתאן הפרסית') 40.רפאל
פטאי ,שכתב את ההקדמה לספרו של בראואר על יהודי כורדיסטן ,ביקר אותו
36
37
38
39
40
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שם ,נובמבר .1937
שם ,מאי .1937
שם ,נובמבר  - 1938אוקטובר .1939
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וטען כי בגלל המגוון הרב קשה לעמוד על המשותף .לדברי פטאי בראואר
הגיב על ביקורת זו בשיחה עימו ואמר כי לא זו בלבד שהשיטה שנקט אינה
פגומה אלא להפך ,היא רצויה ,מכיוון שניתן בקלות לאתר את 'הזהות היסודית
המונחת ביסודם של הקווים התרבותיים הנמצאת בנוסחאות השונות' ,וכן טען
כי 'מצבה המוזנח של האתנולוגיה היהודית הופך סקירה תחומית של "שבטים"
41
יהודים שלמים לתפקידים בעלי דחיפות ממדרגה ראשונה'.
בראואר העיד' :נתברר לי יותר ויותר ,איזו חשיבות ישנה ליהודי כורדיסטן
בין יתר שבטי ישראל ]...[ .לדעתי יש להתיחס אל היהודים הכורדיים כאל
עם מחוסר–כתב .עלינו להשתמש בשטה הנחוצה בחקירת עמים מחוסרי–כתב.
הׁשִטה האתנולוגית חוקרת את העם החי ומכל בחינותיו .ולכן שמתי לי תמיד
42
למטרה לא לחקר ולחפש אך ורק מנהגים יהודיים ,כי אם מנהגים בכלל'.
גם בדבריו אלה משתקפת הגישה המשווה תופעות תרבותיות וחברתיות לא
רק בין עדות יהודיות לבין עצמן אלא גם בין יהודים ללא–יהודים .עוד כתב:
'והחמר הנאסף מגלה לפנינו תרבות מעניינת שלא רק אינה נופלת בחשיבותה
מזו של התימנים ,כאם [כך במקור!] אולי מבחינה אתנולוגית עוד עולה
עליה' 43.במשפט זה באה לידי ביטוי תפיסה הייררכית של הקהילות היהודיות
השונות ,ובעניין זה לא נבדל בראואר מבני זמנו ,גם אם לא נקט מלכתחילה
גישה אבולוציוניסטית קלסית ,שעל פיה התרבות האנושית מתפתחת מן
הפרימיטיוויות אל הִקדמה .עניינו ביהודי כורדיסטן הניב גם שני מאמרים
44
בעברית ,שפורסמו בכתב–העת 'עדות' ,שיסד פטאי.
כאשר הלך בראואר לעולמו ,בשנת  ,1942היה כתב–היד של ספרו בגרמנית
על יהודי כורדיסטן כמעט גמור .פטאי ,ידידו ועמיתו ,השלים אותו ,עֲרכֹו
ותרגמֹו לעברית .הספר במהדורתו העברית ראה אור בשנת  ,1947בהוצאת
'המכון הארצישראלי לפולקלור ואתנולוגיה' בראשותו של פטאי ובסיוע 'מוסד
הרב קוק' 45.כחמישים שנה מאוחר יותר ,בשנת  ,1993ראה הספר אור במהדורה
האנגלית ,גם כן ביוזמתו של פטאי ובתוספת שמו למחבר .בשנת 2005
תורגם הספר לתורכית ופורסם בהוצאה לאור כורדית בסדרה על תרבויות
מסופוטמיה 46.בהקדמה לספר בעברית ציין פטאי כי התרגום לאנגלית הוכן
41
42
43
44
45
46

בראואר ,יהודי כורדיסטן (עברית) ,עמ' .11
בראואר חקירות ,נובמבר  ,1937עמ' .1
שם.
בראואר ,לידה; בראואר ,מילה .בהרחבה על כתב־עת זה ראו:
שרירא ,עמ' .253 -200
בראואר ,יהודי כורדיסטן (עברית).
בראואר ,יהודי כורדיסטן (אנגלית); בראואר ופטאי.
פעמים ( 158תשע"ט)
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עוד בחייו של בראואר ובהשגחתו ,וכי בעת התרגום ליטש ותיקן עניינים
פעוטי ערך ,אך כשהכניס שינויים מהותיים ציין זאת במפורש .בסקירה על
המהדורה האנגלית של הספר הצביעה חוקרת הפולקלור הדה יזון על כמה
ליקויים שחלו במעבר מכתב–היד המקורי בגרמנית לגרסה האנגלית ,וטענה כי
47
יד פטאי הייתה בדבר.
מחקר יהודי אפגניסטן
דווקא המחקר המצומצם ביותר של בראואר ,על יהודי אפגניסטן ,זכה
להופיע  -בשנת  ,1942מספר חודשים לפני מותו  -בכתב–העת היוקרתי
ביותר שבו פרסם ,כתב–עת בין–לאומי למדעי החברה היהודיים .בראואר
הזדהה כאנתרופולוג בכותרת המשנה של המאמר' ,דו"ח אנתרופולוגי' 48.בסוף
המאמר הוא התריע על הלחץ והדיכוי שבהם חיים בני הקהילה באפגניסטן,
וניבא כי אלפי יהודי אפגניסטן בירושלים לא יוכלו לשמור על זהות עדתית
מובחנת והם ייטמעו בקרב קהילות יהודיות אחרות ,ובכך יבוא הקץ על קהילה
שפרחה בעבר .זו הייתה הפעם הראשונה שבה הביע במאמר את דעתו האישית
על גורל העדה שעליה כתב .בדיווחיו לאוניברסיטה העברית ציין כי לא היה
באפשרותו לקרוא את ההגהות למאמר עקב הקשיים של ימי המלחמה וכן כי
המאמר מבוסס על ראיונות מעטים.
חזון האנתרופולוגיה והמאמץ להכניסה
לאוניברסיטה העברית
ניתוח פעילותו של בראואר לכונן מחקר רחב היקף על קהילות יהודיות
באוניברסיטה ולהשתלב בו זורה אור על תהליכים נרחבים ועל ההקשר
הפוליטי  -הפנים–אקדמי ,החברתי והתרבותי  -שבו פעל .במקביל
לעבודתו המדעית הישירה השקיע בראואר מאמצים רבים לקדם את מעמד
האנתרופולוגיה ולהקנות לה מקום נכבד ומוערך בין הדיסציפלינות המדעיות
בחברה הישראלית ההולכת ונבנית בתקופת היישוב .האוניברסיטה העברית
הייתה אז המוסד האקדמי הבולט ביותר והאוניברסיטה היחידה בארץ,
ובראואר התמיד בניסיונותיו לשכנע את הנהלתה הן בחשיבות ההקמה של
קתדרה לאתנולוגיה יהודית והן בחשיבות התמיכה בעבודתו החלוצית .אולם
 47יזון.
 48בראואר ,יהודי אפגניסטן.
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לא עלה בידו להשתלב בסגל ההוראה והמחקר באוניברסיטה ,והקשר המוסדי
היחיד שלו עימה היה דרך הקרן לסיוע לפליטי גרמניה ,שמימנה את מחקריו,
ושחייבה אותו לדווח מדי חצי שנה על התקדמותו .הדו"חות שהגיש להנהלת
האוניברסיטה בשנים  1938-1935הם היום עדות לחזונו האנתרופולוגי
ולפרקטיקות המחקריות שנקט ,ועולה מהם זיקה בין גישתו התיאורטית לבין
ציפייתו שהאנתרופולוגיה תהיה דיסציפלינה אקדמית מוכרת באוניברסיטה
העברית ובארץ–ישראל.
בשנת  1935הקימה האוניברסיטה ועדת בדיקה בראשות פיליפ הרטוג
ובהשתתפות לוי (לואיס) גינצבורג ורדקליף סלמן .על הוועדה הוטל לבחון
49
את תפקודה של האוניברסיטה בתחומים נבחרים ולהגיש הצעות שיפור.
בהמלצותיה באשר לאנתרופולוגיה ולאתנולוגיה קבעה הוועדה כי ראוי
שהאנתרופולוגיה של היהודים תילמד באוניברסיטה ,במיוחד לאור מיקומה
הייחודי בירושלים ,שבאופן יוצא מן הכלל חיות בה זו לצד זו קבוצות יהודים
מרחבי העולם .הוועדה המליצה בין השאר לקיים שורה של פעולות מדעיות
לשם אפיון הקבוצות השונות :מדידות פיזיות ,צילומים ובדיקות גנטיות.
הוועדה קבעה כי לאתנולוגיה של היהודים יש מקום בחטיבה הסוציולוגית
במדעי היהדות 50.בהשראת ועדת הרטוג הוקמה ועדה לאתנולוגיה מטעם
סנאט האוניברסיטה ,ובהמלצותיה משנת  1939קבעה ועדה זו:
הסינט אינו מוצא לרצוי שעבודת המחקר [ ]...באתנולוגיה של יהודי המזרח
[ִּ ]...תּפָסק .באשר לאתנולוגיה היהודית ,יש צֹרך דחוף לאסֹף ולשמר את
החסר האתנולוגי ההולך ונשמט מתחת ידינו [ ]...בהיותם חלקים של המדע
הארץ–ישראלי ,וכל עוד אין מוסדות אחרים שיוכלו לקבל על עצמם את
טִפוח המדע הזה ,חובת כבוד היא לאוניברסיטה לַקּי ְמו תחת חסותה []...
אם תתרחב בעתיד ההוראה בכִוון ידיעת היהדות בזמננו ,יהיה לאתנולוגיה
51
היהודית מקום חשוב במסגרת זו.

 49לגינצבורג ולסלמן יש נגיעה לנושא דיוני .גינצבורג ,מחבר
'אגדות היהודים' ,נחשב לאחד מעמודי התווך של הגישה
הפולקלוריסטית במחקרי האגדה ,וסלמן היה גנטיקאי ובעל
דעות מוצקות באשר לנישואי יהודים יוצאי עדות שונות,
בעיקר תימנים ואשכנזים .אחותו ברנדה הייתה אנתרופולוגית
והייתה נשואה לאנתרופולוג צ'רלס סליגמן (ראו להלן).
 50ועדת הרטוג ,סעיפים  ,281 -280עמ' .87 -86
 51פרוטוקול של ועדה בעניין ד"ר בראואר וד"ר שטקליס25 ,
ביוני  ,1939אא"ע ,תיק בראואר.
פעמים ( 158תשע"ט)

27

אף על פי כן בשנת  1940הפסיקה האוניברסיטה לתמוך במחקריו של
בראואר בתואנה שכשלו מאמציה לגייס עוד כספים על מנת להעסיקו במעמד
עמית מחקר .ההחלטה שלא להמשיך להעסיקו נתמכה בחוות הדעת שנתבקש
להגיש בנושא האנתרופולוג הבריטי צ'רלס סליגמן ,שכן הוא הביע הסתייגות
מאיכות מחקרו של בראואר 52.בתגובה על הפסקת התמיכה בו כתב בראואר:
'סיום החקירות האתנולוגיות באוניברסיטה העברית הוא מכה הפוגעת יותר
במדע היהודי מאשר בי ,ולא אפסיק לבאר ולהוכיח לאנשי האוניברסיטה
ולקהל היהודי הרחב את חשיבות החקירות האתנולוגיות בין עדות המזרח
[ ]...אני הכנסתי שיטה חדשה למדעי היהדות ,ולמדתי את החובה לחקור את
העם החי .וכל איש ואיש יודע שזו השעה האחרונה לאסוף את החומר ההולך
וכלה' 53.ביודעו כי אין בארץ–ישראל מי שיתמוך בו ,חיפש בראואר תמיכה
מבחוץ:
העצה הממשית שרציתי למסרה לכבודו לפני נסיעתו לאמריקה היא
להתקשר עם פרופ' פרנץ בואז 54ולספר לו על עבודתי בשדה האתנולוגיה
היהודית על ידי האוניברסיטה .העבודה מתחלקת לשלושה חלקים:
(א) חקירת עדות המזרח לדרך חייהם ומנהגיהם( .ב) אוסף החפצים של עדות
המזרח כגרעין ליסוד מוזיאון אתנולוגי יהודי( .ג) חקירות אנתרופולוגיות.
אני חושב שפרופ' בואז יודע את החשיבות של חקירות אלה .והוא יודע גם
כן שאין עדיין הרבה אנשים היכולים להעריך את חשיבותן .כזה הוא הגורל
55
של כל מדע חדש.
חרף ההצהרות בדבר נחיצותו של המחקר האתנולוגי ,למעשה דחתה
האוניברסיטה את תחום האנתרופולוגיה .נראה כי כמה מאפיינים של התחום
הזה הקשו לשלבו במסגרת זו :מורכבות שדה המשמעות של האנתרופולוגיה
ודימוי הידע שלה ,עמימותה וגבולותיה הלא ברורים של הדיסציפלינה,
52

53
54

55
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סליגמן היה מעורב בפעילות ידידי האוניברסיטה באנגליה
ואף העמיד משאבים מהונו האישי לקרן להעסקת בראואר,
אך עמד על חולשתו כעובד שדה בהשוואה להישגיו בניתוח
מסמכים .ראו התכתבות בין סליגמן לנורמן בנטוויץ' ,ינואר
 ,1938אא"ע ,תיק בראואר.
בראואר אל שוקן 4 ,באוקטובר  ,1940אא"ע ,תיק בראואר.
בואז (  )Boasנחשב לאחד האבות המייסדים של האנתרופולוגיה
האמריקנית .גם הוא היה יליד גרמניה ,היגר לארצות־הברית,
ובשנים הנדונות היה בעל השפעה רבה בזירת האנתרופולוגיה
הבין־לאומית.
בראואר אל שוקן 4 ,באוקטובר  ,1940אא"ע ,תיק בראואר.
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היותה מדע חדש וכן העובדה שלא נמצא לה מקום במבנה הארגוני הקיים
56
באוניברסיטה.
בראואר השתייך באופן עקיף למכון למדעי המזרח בהנהגתו של גויטיין
ולא למכון למדעי היהדות .שרירא ראה בכך הוכחה נוספת שקהילות היהודים
בתימן ובכורדיסטן נתפסו כקהילות שניתן לשייכן ,בחלוקה הדיסציפלינרית
האירופית של האתנולוגיה האירופית ,לחקר העמים הלא–אירופיים ,לעומת
חקר התרבות העממית באירופה 57.פוטנציאל הצמיחה של האנתרופולוגיה
באוניברסיטה העברית בשנות השלושים והארבעים היה דווקא במכון למדעי
היהדות .שכן בהיותה אוניברסיטה עברית ולאומית ,שהתמקדה בחקר קהילות
היהודים וביהדות ,היה בה מקום לאנתרופולוגיה שעוסקת בעם היהודי לגווניו.
אולם מספר מהמורות ניצבו בדרך לחיבור בין האנתרופולוגיה למדעי היהדות:
בתחילתה הייתה האנתרופולוגיה מדע שעסק בתכונות הפיזיות והביולוגיות
של האדם ולא ביצירות תרבות ,שהן מרכז הדיון במדעי היהדות; האסכולות
האנתרופולוגיות הדומיננטיות הוציאו מכלל הדיון את הגישה ההיסטורית,
ושללו בכך אפשרות לניתוח כזה בהקשרן מצד מדעי היהדות; במדעי היהדות
הייתה רתיעה משימוש במושגים אנתרופולוגיים בגלל הקישור שנעשה בזמנו
בין מקרא ,יהדות ופרימיטיוויות; 58ולבסוף ,מרבית החוקרים במדעי היהדות
לא התעניינו בחומרים שנחשבו נמוכים :פריטי לבוש ,מזון ומגורים וגם אגדות
וסיפורי עם 59.ה'מכון לחקר קהילות ישראל במזרח' ,בראשותו של יצחק
בן–צבי ,עשוי היה להיות המארח הטבעי של חוקרים כבראואר .לבן–צבי היה
עניין אישי ולאומי רב בקהילות היהודיות ברחבי האימפריה העות'מאנית והוא
התעניין בעם החי ,כהגדרת בראואר .אך למרות העדפותיו האישיות לא היו
בקרב עמיתי המחקר במכון אנתרופולוגים או אתנוגרפים מהארץ או מחו"ל,
והמכון עסק בעיקר בהיסטוריה ,במסמכים ובטקסטים שיצרו בני הקהילות
היהודיות במזרח ,ואולי משום כך לא היה סיכוי לצמיחת האנתרופולוגיה
במכון זה.
היעדר מסגרת דיסציפלינרית מובהקת והחיטוב לפקולטות באוניברסיטה
העברית הרחיקו את האנתרופולוגיה מסיפה של האקדמיה ,והיא ניצבה בעמדת
המתנה עד שהוקמה הפקולטה למדעי החברה ,וגם בה לא נמצא לה מקום מייד
אלא בתחילת שנות השבעים ,כעשרים שנה לאחר ייסוד הפקולטה.

56
57
58
59

אבוהב ,אנתרופולוגיה בהתהוות.
שרירא ,עמ' .214
גולדברג ,מדעי היהדות.
כ"ץ.
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החוקר הרב ממדי
בראואר היה חוקר בעל ייחוד בזכות שליטתו במספר מיומנויות ושיטות מחקר
שהיום לא מקובל לשלבן .הוא מדד ,צילם וצייר את נחקריו; הוא ראיין אותם
ותיעד בכתב את אורחות חייהם היום–יומיים ואת טקסיהם; וכן תיאר ואף
שרטט את לבושם ואת חפציהם ,הן חפצי הקודש והן כלים בשימוש יום–יומי.
הוא החזיק בתפיסה כוללנית של מדע האדם ,שהשתלבו בה זה בזה פן גופני,
חברתי ותרבותי .המחקר על פי תפיסה זו כלל מדידות של ממדי גופם של
נחקריו ,שנתפסו אז כמדעיות ביותר ,איסוף ותיאור של חפצים אתנוגרפיים
ואיסוף מידע בראיונות ובתצפיות כמקובל בעבודת שדה איכותנית קלסית.
קהילות היהודים השונות שהתקבצו זו לצד זו בירושלים בשנות השלושים
והארבעים של המאה העשרים היו בעיני בראואר נציגות נאמנות של
קהילותיהם בארצות המוצא .השאיפה ללמוד על קהילות רחוקות התבססה על
מתודולוגיה המקובלת כאתנוגרפיה מרחוק (,)Ethnography at a distance
ושכללה עבודת שדה בקרב נציגי קהילות במקום הגירתם .מתודולוגיה זו
60
אומצה במקומות שונים עקב המגבלות לחקור את הקהילות בארץ מוצאן.
בראואר צידד בזכות המחקר על עדות ישראל בארץ–ישראל והפך את הקושי
ליתרון' :בתימן החוקר נתון בידיו של האִמאם שיאפשר לו לראות רק מה שהוא
רוצה להראות לו .יהודים אינם חופשיים לדבר כרצונם ,ופה הם משוחררים
יותר וידברו ללא עיכובים ,אפשר גם לאסוף ידיעות מנשים ,בעוד שבתימן
המינים מופרדים זה מזה בהקפדה .כמו כן אפשר לחקור יהודים מכל חלקי
61
תימן ,ובכלל זה ממחוזות שאדם אירופי עוד לא דרך בהם כגון צעדה'.
צילומים ומדידות
השילוב של כישוריו של בראואר בגרפיקה ובאומנות והתמחותו בצילום
ובציור מצד אחד עם המסורת המחקרית שעליה היה אמון מצד אחר ,היווה את
התשתית לעיסוקו בצילום נחקריו ובמדידתם .במחקרים על קהילות יהודים
בעולם בתחילת המאה העשרים הייתה מקובלת הראייה הכוללנית שבבסיסה
החיבור של אתנוגרפיה ,מדידות גוף (אנתרופומטריה) ,פולקלור ודמוגרפיה.
מטבע הדברים בראואר ,שהיה חניך מדע האתנולוגיה החדש ,התמקד בתיאור
 60מיד ומטרו; זבורובסקי והרצוג ,לגבי קהילות יהודיות.
 61בראואר אל שוקן ,תזכיר בדבר הקמת אוסף אתנולוגי ,אוגוסט
( 1938בגרמנית) ,אא"ע ,תיק בראואר.
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פיזי של בני העדות שחקר ובעיקר בצילום פניהם .הוא שלט היטב בטכנולוגיית
הצילום וצילם למעלה מ– 1,400תמונות 62.מבחר מתצלומיו נשלחו לתערוכה
שארגנו יהודי ברלין בשנת  .1938למעלה ממאה תצלומים אנתרופולוגיים
של יהודי המזרח שצילם  -בעיקר תימנים ,בוכרים ,כורדים ,אפגנים ופרסים
מירושלים  -הוצגו בתערוכה שאצר במועדון האוניברסיטה העברית ,ביוזמת
המכון למדעי המזרח ,בשנת .1939
כפי שנהג בכל תחום ,הוא תיאר באופן מדוקדק ומפורט את מלאכת הצילום,
ובתוך כך חשף את מיומנותו ושיתף את הקוראים בלבטיו של הצלם–החוקר:
'אני משתמש בשביל צִלומי במכונת צלום ממין רולייפלכס [ ]...שמחייבת מרחק
קצר מהאובייקט [ ]...וברור שזה גורם לסירוסים בקוי הפנים' 63.בתיאור תהליך
הצילום הזכיר גם את הדיאלוג עם המצולם' :אני מעמיד את מכונת הצלום על
החצובה ונותן לאוביקט לשבת בנחת זמן מה ,עד שנעלמת המתיחות התוקפת
כל איש ואיש לפני הצלום .אני מצלם תמיד לא פחות משלשה צלומים ז"א
[זאת אומרת] צלום קדמי ,צִדי ושני שלישים .צלומים אלה נותנים את כל
האפשרויות לבדוק את מבנה הפנים מורפו גנוסטי [על פי מאפיינים צורניים]
ולחקור את הפיזיוגנומיה .והם נותנים גם את האפשרות לקבוע את המִדות
64
העיקריות'.
בהמשך הציע בראואר להתקין כיסא מסתובב שיקל לצלם פנים ,אך
מאחר שלא היה לו התקציב לכך ,הסביר' ,אני הייתי מוכרח לצלם אמבולנט
[חופשי להתנועע ,לא כבול למקום] .ולפעמים בתנאים קשים מאד .אך בצלום
האמבולנטי יש גם תועלת :האוביקט יותר חופשי בתנועותיו' 65.בראואר חיווה
דעתו על היחסים בין המצלם למצולם' :הקושי בזה ,שקשה לקבל אנשים
לצלום וביחוד נשים .שיטתי דורשת ,שהאוביקט מסכים להצטלם .על הרוב
אינם מבינים ,למה אני מצלם אותן ודוקא בחִנם .וחושבים ,שזה עסק או שיש
מאגיה בדבר .ומפני שאינני רודף אחרי הזקן בעל–ההתלהבות או היפֵפיה
הצוחקת לא ׁשִלמתי אף פרוטה למי שהוא ,כדי לצלם אותו' 66.הוא התגאה
בהישגיו בצילום נשים כורדיות ,ו'זאת רק על ידי זה שרכשתי לי את אֵימונם של
62
63

64
65
66
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בראואר ,חקירות ,נובמבר  - 1938אוקטובר .1939
מסמך שחיבר בראואר ,אא"ע ,תיק בראואר .נמענו ומועדו
של המסמך לא צוינו ,אך הוזכרה בו תערוכת צילומים שערך
בסמוך לשנת .1938
שם.
שם.
שם .בראואר נגע פה בסוגיה שבה מתחבטים חוקרים רבים.
ניתן לשער שהנוהג לשלם לנחקר כדי שיסכים להתראיין,
להצטלם וכדומה לא היה זר לחוקרי התקופה .הדה יזון,
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האנשים ,עד שידעו ,שאינני מוסר למי שהוא את הצלומים ולא אפרסם אותם.
ולא צלמתי שום איש בלי הסכמתו .עבודת צלום האתנולוגית בכלל ועבודת
הצלום האנתרופולוגי ביחוד דורשת סבלנות וזמן .ואולי מלמדים הצלומים,
67
כמה סבלנות גנוזות בהם'.
במונוגרפיות שכתב על יהודי תימן וכורדיסטן הוכיח בראואר את שליטתו
במדידות אנתרופומורפיות של אותן קבוצות ,אולם הוא ביצע מדידות בקנה
מידה קטן ,שלא אִפשר הכללות סטטיסטיות .הוא הצהיר על תוכניותיו למדוד
גולגולות ונתונים גופניים אחרים של נחקריו ,ומילא בדקדקנות פנקסים במידע
אנתרופומטרי עליהם 68.בפרשנותו לחלק מהממצאים הללו הצטרף למחלוקת
על מקורם הגזעי של מושאי מחקרו .ראוי לציין שאף שבראואר בדק היבטים
פיזיים ותרבותיים של יחידים וקבוצות ,הוא נמנע מלקשר בין שתי הקטגוריות
הללו.
במדעי הגזע באנתרופולוגיה הגרמנית בסוף המאה התשע עשרה
ובעשורים הראשונים של המאה העשרים היה העיסוק במדידות ובצילומים
במסגרת המחקר האתנוגרפי וההיסטורי מובן מאליו .האנתרופולוגיה הפיזית
של היהודים זכתה ליוקרתו של מדע הרפואה ואפשרה לערוך הבחנות שנדרשו
להכרה ביהודים כקטגוריה גזעית .בין מפתחיו של מדע הגזע היהודי שררה
ההבנה שמאפיינים גזעיים משתנים עם הזמן כתוצאה מפעולת גומלין עם
הסביבה ,ועל כן יש לחקור את הפיזי ביחסי הגומלין שלו ובזיקתו להיסטורי
ולחברתי .במפגש שבין ההיסטוריה לביולוגיה שימשה ההיסטוריה להסבר
תופעות גנטיות ושינויים במאפיינים הביולוגיים ,ומנגד הבחנות ביולוגיות–
גזעיות תרמו להבנת מידת הקרבה בין יהודים לשכניהם הגויים או לקישור בין
קבוצות יהודים שונות תוך הצבעה על דמיון ושוני ביניהן.
איסוף חפצים אתנוגרפיים
בראואר בא לראשונה לארץ–ישראל כשליח של המוזיאון האתנולוגי בלייפציג
לרכישת חפצים אתנוגרפיים של תושבי הארץ הפלסטינים .מעדות אחותו גרטה
ניתן ללמוד כי עוד מילדותו נטה לאסוף חפצים ,ונטייה אישית זו משתקפת גם
בשיחה אישית עימי ,טענה כי בראואר שילם לנחקריו ,אך אין
לכך כל עדות בחשבונות שהגיש או בכתביו.
 67שם.
 68בין מסמכיו נמצאו גם מחברות ובהם פרטים ,תצלומים
ופיזיונומיה של נחקרים .ראו :אמ"י ,תיק בראואר.
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'חקירות בשדה האתנולוגיה על–ידי האוניברסיטה העברית ,ירושלים :דין–וחשבון
רביעי' ,גנזך האוניברסיטה העברית ,תיק בראואר
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בשפע העצום של פריטים שאסף ושנותרו בעיזבונו .מתחילת עבודתו המקצועית
בארץ ועד אחרית ימיו השקיע בראואר מכוחו ביוזמות להעמיד אוסף אתנולוגי,
בניסיונות שכנוע בנחיצותו ובאיתור ורכישה של חפצים אתנולוגיים .הוא נשא
נפשו להקמת בית נכות אתנולוגי יהודי ,וסייע בהקמת מוזיאון צנוע שיזמו
הבריטים במגדל דוד בירושלים ,ושפעל בשנים  69.1932-1921במקום הוצגו
תערוכות של אומנים מקומיים ואף תערוכות בנושאים אתנוגרפיים פלסטיניים,
כגון מלאכות מסורתיות ותלבושות אופייניות ,וכן נערכו קונצרטים והתקיימו
אירועי התרמה .עם סגירתו של המוזיאון במגדל דוד פנה בראואר בתזכיר אל
מנהל מחלקת העתיקות של קרן רוקפלר ,לשכנעו להקים מחלקה לאתנוגרפיה
במוזיאון לארכיאולוגיה .לביסוס טענותיו גייס בראואר את תיאוריית חוגי
התרבות והצביע על קשרים בין תקופות פרהיסטוריות לתקופות היסטוריות,
70
בין עמים קדומים לבני זמננו ,ובין תרבויות שונות באותו מרחב.
בראואר פעל גם להקמת מוזיאון אתנוגרפי שיהיה מבוסס על אוסף
החפצים התימניים של שלמה זלמן שוקן 71.הוא סבר כי ראוי שהאוסף ייצג
את חיי היום–יום של קהילה יהודית חיה ,ולא יציגּה רק כקהילה דתית על סמך
חפצי היודאיקה שהיו ברשותה .בדו"ח לאוניברסיטה העברית ציין כי רכש
כמאה פריטים  -כלים ,תלבושות ,חגורות ועוד  -מעשה אומנותם של יהודי
 69לאחר פטירתו של בראואר קיבלה משפחתו מכתב תנחומים
מג'"ה איליף (  ,)Ililefראש הוועד המנהל של המוזיאון במגדל
דוד ,שהעלה על נס את תרומתו של בראואר בהתנדבות
למוזיאון .הוא כתב כי בראואר נהג לבוא ביום שלישי מדי
שבוע ולהציע בשקט ובמסירות את כישוריו המקצועיים
לטובת המוזיאון .ראו :איליף אל משפחת בראואר 11 ,במאי
 ,1942אמ"י ,תיק בראואר.
 70בראואר אל מוזיאון רוקפלר ,ללא תאריך ,אמ"י ,תיק בראואר.
 71בראואר ,הצעה לארגון אוסף שוקן לאתנולוגיה יהודית
(גרמנית) ,אוגוסט  ,1938אא"ע ,תיק בראואר .האוסף
האתנוגרפי של שוקן התבסס על חפצים שרכש הגיאוגרף
הגרמני קרל רתיינס ( ,)Rathjensשבשנים  1935 -1928ביקר
מספר פעמים בדרום ערב .ערב מלחמת העולם השנייה רכש
שוקן חלק מאוסף זה והשאילו למוזיאון בצלאל .שארית
האוסף נמצאת במוזיאון לאתנוגרפיה בהמבורג .ראו :מולר־
לנצט .לאוסף זה היה ייצוג בולט למדי בתערוכה על יהודי
תימן שערך מוזיאון ישראל בשנת  .2000ראו :מוצ'בסקי־שנפר,
יהודי תימן .האוסף שוכן בתחילה ב'בצלאל' ,והועבר למוזיאון
ישראל עם הקמתו בשנת  .1965מבחר מהחפצים שאסף שוקן
מיהודי כורדיסטן הוצגו במוזיאון ישראל בתערוכה על קהילה
זו .ראו :שוורץ־בארי.
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כורדיסטן ,פרס ובוכרה 72.לאחר חצי שנה הוא הכפיל את רכישותיו והסביר
כיצד יש להציג את החפצים:
בבתי הנכאת הקיימים מראים ביחוד מוצגים ,שיש להם ערך אמנות.
במרכז האוספים האלה עומדים כלי–קודש מכל התקופות [ ]...לעומת זה
כוונתי היא ,לאסוף אוסף תרבותי–היסטורי [ ]...צריך לאסוף את הכלים
המתארים ומלמדים על האופי היהודי ,ועל היהודי כמו שהוא .כשאוספים
את התלבושת הרגילה ,את כלי–הבית וכו' ,מקבלים את החומר להשוות את
כלי היהודים עם הכלים של שכניהם ,ולעמוד על ההבדלים [ ]...אני חושב,
שהאוסף שאספתי ,הוא גרעין חשוב לאוסף של הווי העם היהודי המראה
73
אותו בכל בחינותיו.
אוריינטליזם ,רומנטיציזם ,אקזוטיציזם
התבנית התיאורטית של נוף מולדתו של בראואר ,זהותו החברתית והאתנית
ואף אישיותו באו לידי ביטוי בעבודתו האקדמית .סגנון הכתיבה והביטוי שלו
בדרך כלל ענייני ולא פואטי ,דקדקני ומדויק .בכתיבתו הוא התייחס ביובש
נטורליסטי ובריחוק אל נחקריו ואל התופעות התרבותיות והחברתיות שתיאר,
אם כי לפרקים ניתן להבחין בביטויי סולידריות והזדהות עם מצבם האומלל
של נושאי מחקרו שהתגוררו בשכונות ירושלים או ביישובי העמק .כבני דורו
שהוכשרו במרכז אירופה ,ושהתמקדו בחקר יהודי המזרח ,ניכרים בהתייחסותו
אל נושאי מחקרו מאפיינים אוריינטליסטיים .עם זאת לאחר שבחנתי ביסודיות
את התייחסותו אל היהודים יוצאי המזרח ואל הערבים בארץ ואת דעותיו
עליהם ,הגעתי למסקנה שמאפיינים אלה אינם בולטים בעבודותיו .בפרסומיו
ובעבודותיו האקדמיות הקפיד בראואר על הצגת פרסונה מדעית ,אובייקטיווית
וניטרלית ,וכשהביע ביקורת ביומנו הפנה את חיציו אל קהילות מזרחיות
ואשכנזיות כאחת.
התבטאויות פומביות של בראואר היו נדירות ,אך ביומנו האישי הוא נגע
לעיתים באקטואליה הפוליטית ובאירועים מדיניים וחברתיים .הזדמנות חד–
פעמית לעמוד על יחסו אל יהודי תימן שלא באמצעות פרסומיו האקדמיים
מספקת התכתבותו עם ישראל ישעיהו ,ממנהיגי התימנים בארץ .בראואר פנה
אל ישעיהו ביוזמה להקים תערוכה על יהודי תימן ,והלה ביקש ממנו לתרום
פרק לספר על יהודי תימן ,והוסיף אגב אורחא' :רציתי לומר לך כי כמה מן
 72בראואר ,חקירות ,נובמבר .1937
 73שם ,מאי-נובמבר .1938
פעמים ( 158תשע"ט)
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התימנים התאוננו על כי בשידור הסכת והשכל 74נזכר כי הם מסתפקים במועט
וגזעם "דומה" לגזע הבדואי .לדבריהם משתמשים המעבידים בסיסמא של
הסתפקות במועט כדי לתת להם מעט בשכרם ולקבל מהם הרבה .הסברתי
להם את כוונת הדברים אך ברור לי שלהבא צריך לנסח את הדברים בלשון
גמישה' .על כך השיב בראואר' :ואשר בנוגע להתאוננות אחינו התימנים על
הרצאתי :לא אמרתי שהתימנים הם מהגזע הבידואי .בכלל לא ִדברתי על הגזע,
כי ידעתי שזה ברזל חם .דברתי על השפעת הסביבה וזה דבר אחר לגמרי .לי
יש דוקא דעה אחרת בנוגע גזע התימנים - .אם התימנים אינם אוהבים לשמֹע
שהם מסתפקים במועט ,הנה זה ענין פרטי משלהם .מצד המדע בידינו תעודות
75
במספר רב המוכיחות שכן הדבר!'.
בהיותו גרפיקאי וצייר התבונן בראואר במציאות ותיאר אותה באמצעים
חזותיים ,בקו ובצבע .כאירופי שמגוון צבעי בגדיו נע בין שחור לכחול ,בלטה
לעיניו צבעוניות הסצנות היום–יומיות והטקסיות שבהן התבונן ב'אוריינט'
שאליו היגר .תיאוריו את היהודים המזרחים והערבים במקומות ציבוריים
בירושלים ,בעלייה לרגל לקבר שמעון הצדיק או בשוטטות לפנות ערב
ברחוב יפו התאפיינו במבט אוריינטליסטי טיפוסי במה שנוגע לרב גוניות
בגדיהם  -בעיקר בהתפעלותו מבגדי הנשים הצבעוניים  -וכן בהתייחסותו
למגוון פרצופיהם ,כולל מבנה וצבע .ביומנו כתב' :אחר הצוהריים הלכתי
לרחוב יפו .היהודים המזרחים ישבו סביב .הנערות והנשים הצעירות בבגדיהן
הבוהקים והצבעוניים :כתום ,ירוק וכד' ועליהם כרוכים צעיפי משי .ערבים עם
פז [תרבוש ,כובע עות'מאני בצורת גליל] ישבו בפתח בתי קפה ערביים וצפו
ברחוב .מה אתה רואה אצל היהודים לסוגיהם השונים? כמעט אפריקנים' .בגדי
העולים לרגל לקבר שמעון הצדיק בירושלים ,ערבים ויהודים מזרחים ,היו
לדברי בראואר 'צבעוניים וצעקניים כי הם אוהבים את זה' .אך בתיאור שבת
אחר הצוהריים ברחובות רחביה כתב' :תוך מספר שנים שינה עמנו הישראלי
את הופעתו החיצונית .לא עוד תנאי גטו .לפחות המראה של הנוער .אנשים
בנויים לתפארה ,אשר יודעים כבר כיצד לחיות באופן ראוי .לא עוד צבעים
שלא במקומם וכדומה' .עם זאת בקונצרט שהתקיים במגדל דוד ראה בראואר
'קהל מעורב של יהודים וערבים ,יושבים בכל מקום כמו צבעים שונים בים'.
בראואר השווה ביומנו בין בית כנסת של חסידים לבית כנסת של תימנים:
'התפילה של התימנים מאוד מונוטונית ,אפילו ביום שישי בערב אין הרבה
 74תוכנית ב'קול ישראל' .לא הצלחתי למצוא את ההקלטה
בארכיון 'רשות השידור'.
 75ישעיהו אל בראואר 5 ,בינואר  ,1942אמ"י ,תיק בראואר.
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ילדה כורדית יהודית ,1938 ,גנזך
האוניברסיטה העברית ,תיק בראואר

ילדה גרמנייה יהודית ,1938 ,גנזך
האוניברסיטה העברית ,תיק בראואר
פעמים ( 158תשע"ט)
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אנשים ,אין קידוש על היין בבית הכנסת .ואצל החסידים  -איזה הבדל!!
האווירה טעונה ,במיוחד החזן .הוא דופק על השולחן ואחרים ,בעקבותיו,
מקישים על הקיר .בקידוש בליל ראש השנה משלבים מנגינות ,ריקודים
ותפילות מיוחדים לראש השנה' .הוא אף הביע הסתייגות ואפילו סלידה ממה
שראה בבית כנסת במאה שערים' :הקישוטים לסוכה מזעזעים ,לא הרמוניים,
היהודים שלנו הם ברברים :פנסים בירוק זוהר ,רצועות מנורות בצבעים אחרים.
אפילו דגל אחד לא צבוע כמו שצריך [[ ]...לעומת זאת] ביום כיפור בבית
הכנסת [האשכנזי] ברחביה הכל מואר יפה ,מנורות שמן תלויות מן התקרה,
מלא באנשים ,יפה לראותם צפופים בטליתותיהם' .בראואר ביקר בחריפות את
בית הכנסת 'החורבה' שבעיר העתיקה' :הכול מלוכלך ,יש תחושה של עומס
יתר :כלי כסף תלויים סביב ,הנרות מסריחים ,וכל זה משרה אווירה לא נעימה.
הקירות צבועים בצבעים העלולים לגרום לסיוטי לילה .הטליתות מלוכלכות,
הילדים מתרוצצים ללא תכלית'.
בביקוריו בעמק הירדן פגש במלחמיה (המושבה מנחמיה) משפחה של
'אשכנזים שחיים בבתים פרימיטיביים ,עובדים בפלחה עם הערבים .יש בית
אבל אין צנרת למים .זוג צעיר ,רוסי או פולני ,לאישה אף יהודי ונראית אקזוטית,
הילד והילדה לא יפים אבל מעניינים' .וכך תיאר ביומנו את שכנותיו לקרון
בנסיעתו ברכבת העמק' :נוסעת אשכנזייה בעלת מראה מזעזע .פנים ספוגיים
וחסרי הבעה ורגלי פיל .במהלך הנסיעה היא מחתה את אפה וניגבה את ידיה
על חצאית שכנתה .שהייתה שונה ממנה לחלוטין .היא הייתה ספרדייה עם ילד
מקסים בזרועותיה .אישה מלאת חיים .אני מחבב את היהודים האוריינטליים
הרבה יותר מאשר [את] היהודים [האשכנזים] המזרחיים הכהים האלה'.
קרוב–רחוק
שדה המחקר של בראואר היה ממש סמוך לביתו  -בהליכה של כשעה או
קצת יותר יכול היה להגיע לסמטאות סילואן או לשכונת משכנות ישראל,
ובחיי היום–יום הוא חיפש את קרבתם של שכניו שעימם בא במגע .הקרבה
הגיאוגרפית לא הייתה מובנת מאליה עבור אנתרופולוג בן זמנו .עם זאת
נחוצה מידה של ריחוק מהנחקרים כדי להיטיב להציבם כנושאים לעבודה
מדעית .אומנם זהותו של בראואר כיהודי ציוני וכמהגר תאמה במאפיינים
אלה את זהות נחקריו ,אולם אין להתעלם מההשלכות של תפיסתו העצמית
העדתית כמשכיל יוצא מרכז אירופה במפגשיו עימם .מיומניו של בראואר
נראה שחווה דחייה דווקא ממי שעמדו בראש העדפותיו למחקר בעת שהתיישב
בירושלים  -הבוכרים התייחסו אליו בהתנשאות ודחו אותו .עם זאת בקרב
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הכורדים והתימנים מצא שיתוף פעולה ,בעיקר עם הילדים ,אף כי הוא ציין
מקרים שבהם לעגו בשל קומתו הנמוכה והליקוי הגופני שלו.
בספרם 'מזרחים בישראל' תיארו חנן חבר ,יהודה שנהב ופנינה מוצפי–
האלר את האנתרופולוגיה של תקופת היישוב ושנותיה הראשונות של המדינה
כדיסציפלינה ששמה לה למטרה ל'עסוק ב"אחר" של ההוויה הישראלית
השקופה':
פרקטיקת הייצוג שכוננה את היהודים מארצות ערב כ'יהודים אקזוטיים'
חוצה מספר דורות של שיח אנתרופולוגי בישראל .שורשיה בשנות השלושים
עם הצגת יהודי תימן כ'יהודים תנ"כיים' בעבודותיהם של פטאי ,באוור [כך
במקור!] ובן צבי [ ]...בעבודות פולקלוריסטיות אלה ,מתוארים 'המנהגים
והמסורות' של 'היהודים האקזוטיים' תוך התעלמות מוחלטת מההקשר
הכוחני של חייהם ,למשל העובדה ששימשו ככוח עבודה זול בעבור בעלי
76
המושבות ובעבור מהגרים אירופים יהודים.
אכן בראואר התעלם באופן כללי מההקשר הפוליטי והכוחני של חיי האנשים
שחקר .הסיבה לכך לא הייתה עיוורון ליחסי כוח אלא העובדה שהוא הקדיש
את ספריו ומאמריו לאתנוגרפיות היסטוריות ,שבהן תיאר את יהודי תימן
וכורדיסטן בארצות מוצאם ,וכמעט לא התייחס לחייהם כמהגרים במציאות
הארץ–ישראלית החדשה ,למעט הערות מעטות ביומניו האישיים .התבוננות
זאת הייתה שילוב של גישה דיפוזיוניסטית לתיאור קורותיה של קהילה,
הסוקרת התפתחויות ותמורות בחייה בהשפעת תהליכים כלל–עולמיים ומגעים
מקומיים ,עם התייחסות אליה כאל מי שחיה בהווה אתנוגרפי ,קפואה בזמן,
ושההגירה לארץ–ישראל עשויה לחולל בה תמורות משמעותיות ,ועל כן יש
צורך דחוף בשימורה .חיי הקהילה במקומה החדש לא זכו להתייחסות של
בראואר ,ויש להצר על שנסע הרחק בזמן ולא נכח קרוב בהווה .כחוקר של
תרבות וחברה התבונן בראואר על ממצאיו באופן השוואתי ,והיה חדשן
במודעותו לצורך לאסוף מידע על חומרים שנתפסו בזמנו כנמוכים .למשל הוא
התעניין מאוד במשחקי ילדים ,ובארכיונו נמצאו רישומי שדה בנושא .בראואר
ביקר את שיטות העבודה ואת הפרספקטיבה של קודמיו ,וגינה את הנוהג
לראות בהישרדות של קבוצות היהודים נס ,ודרש להתבונן על כך באורח מדעי.
לגישתו במקום לראות ביהודי המזרח 'אחים לאמונה' ,יש לראות בהם עם חי
ופעיל .בראואר לא העלה בדעתו לחקור את שכונות היהודים יוצאי אשכנז,
בעיקר מאה שערים ושכונות דתיות אחרות הסמוכות לשכונת הבוכרים ,שכן
 76חבר ,שנהב ומוצפי־האלר ,עמ' 292
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הם לא היו זרים ואקזוטיים מספיק עבורו  -הוא הכיר את תרבותם מן הקהילות
היהודיות באירופה.
מאפייני המסורת המחקרית של בראואר התמצו ב'שיטה האתנולוגית
החוקרת את העם החי מכל בחינותיו ,כולל מנהגים יהודיים ואלו ששאלו
משכניהם הלא יהודים' 77.בהיבט המעשי של עבודת השדה הוא הציב במרכז
חזונו את מחקר היהודים בארץ–ישראל ,בעיקר בני עדות המזרח .שאיפתו הייתה
שכל עדה תזכה למונוגרפיה משלה ,שתהיה תוצר של מחקר מעמיק ושיטתי
שיקיף את כל היבטי החיים .לשיטתו על בסיס המונוגרפיות השונות ניתן
יהיה לערוך עבודה השוואתית .הוא סבר שיש להקדים לפעילות בשדה עבודה
עיונית ,ושיש להסתמך על דיווחים של נוסעים שביקרו בעבר במחוזותיהם
של היהודים בחוץ לארץ .הוא תכנן לראיין את הנחקרים בביתם או בביתו,
וביקש להבין את דעותיהם ומנהגיהם בהקשרם ו'בסביבתם הטבעית' 78.לבד
מהשקידה על מונוגרפיות ייחודיות לכל עדה ,הוא שאף להקים ספרייה
אתנולוגית שבאמצעותה ניתן יהיה להעמיד תמונה מקפת של עדות ישראל.
לשם כך פנה כחודש לפי מותו ל'מוסד ביאליק' בבקשה לפרסם בעברית את
האתנוגרפיות שכתב על יהודי תימן ועל יהודי כורדיסטן' 79.בראואר הטעים
כמה היה משתוקק לדבר זה ,שהיה נותן הזדמנות להשלמות ,הרחבות ותקונים
80
בספרו זה ,שהחשיבו תמיד כגולת כותרת של עבודתו המדעית'.
בראואר האתנוגרף שנשכח
בראואר היה חצוי בין האומנות לאתנולוגיה .כישוריו האומנותיים סייעו לו
בעבודתו האתנולוגית ,ועינו הבוחנת והמורגלת בתפיסה חזותית העשירה את
טווח מיומנויותיו כחוקר .נטייתו לצילום ולציור סייעה לו במהלך העבודה
האקדמית .הוא גם צייר להנאתו ,בעיקר נופים במקומות שבהם ביקר בארץ,
סצנות מחיי הקיבוץ בית זרע ודיוקנאות של חבריו 81.דברי גויטיין ,שהכירֹו
והוקירו ,זורים אור על אישיותו ועל עבודתו המדעית:

77
78
79
80
81
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בראואר ,חקירות ,מאי-נובמבר .1938
שם.
בראואר אל הנהלת 'מוסד ביאליק' 27 ,באפריל  ,1942אמ"י,
תיק בראואר.
גויטיין ,שבות תימן ,עמ' .92
אוסף ציוריו ראו :בראואר ,פליקר.
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אריך בראואר ,הכפר אלעובידיה ,צבעי מים על נייר 1930-1928 ,לערך ,אתר 'פליקר'
( ,)flickrארכיון בראואר ,באדיבות אחיינו ערי הלר
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בראואר היה בתוכנו כמו חירם 82חציו אזרח וחציו גר .הוא הביא לנו מן
הנכר מה שדרוש לנו מאד :חוש לצורה וליופי וידיעה טכנית מרובה ,עין
להסתכלות ויד לעשייה [ ]...היתה בו מלחלוחיות האמן ומחריפות של
רוח פילוסופי .למרות מומו הגופני הוא לא היה אגוצנטרי ,ואת המרירות
המסוימת שנצטברה בו ניתן לשייך לחסימות שנחסם .יש חוקרים שספריהם
חשובים יותר מאישיותם ,ויש שאישיותם עולה על יצירותיהם .ספרי
בראואר הם יצירות נכבדות שיש להם ערך של קיימא בספרות המדעית
83
שלנו .אך האיש בראואר היה גדול מהם.
בכתביו לא התלונן בראואר על קשייו ועל מכאוביו הגופניים ,ורק לעיתים
רחוקות הביע אי נוחות והזכיר קושי בהתנהלות היום–יומית ,אף שככל הנראה
מגבלותיו הגופניות היו בולטות לעין וגרמו לו כאבים וייסורים .גם לבדידותו
ולחבטות ואכזבות שספג הוא לא נתן ביטוי מפורש ,אך בקריאה מדוקדקת של
הטקסטים ניתן למצוא להן ביטוי בין השורות .למשל בתיאורי האנשים שפגש
הוא הדגיש את מבנה הגוף ,מבנה הפנים וצבע הגוף .ניתן לתלות זאת בשילוב
חדות המבט של צייר–גרפיקאי עם מסורת אקדמית המייחסת חשיבות רבה
למאפייני גוף ,אך אפשר גם לייחס זאת לרגישותו לנוכח חולשת גופו.
בראואר היה בן זמנו ומקומו ,על מעלותיהם וחסרונותיהם ,אך בעבודתו
המדעית היה במובנים רבים חלוץ ופורץ דרך .לא היו לו ממשיכים ,כי
האנתרופולוגיה ,שהייתה דיסציפלינת העבודה העיקרית שלו ,נדחקה לשוליים,
ובארץ לא העמידו החוקרים חלופה משמעותית שהתחרתה בה.
דקדקנותו של בראואר ונטייתו לפרטנות ,תכונות שמקובל לייחס ליוצאי
גרמניה ,סייעו לו בעבודה שיטתית ,מדויקת ומתועדת ,אך לעיתים רמת
הפירוט הגבוהה טשטשה את התמונה בכללותה .מבטו כמי שלמד באירופה
בשנות העשרים של המאה העשרים אל עבר המזרח עוצב על ידי תפיסת עולם
אוריינטליסטית ,שיש בה גוונים רומנטיציסטיים ולאומיים ,אולם אלה לא
בלטו מאוד אצל בראואר .כחבר בתנועת נוער יהודית ,חלוצית וציונית בחר
בנושאי מחקר שהיו קרובים לאידיאולוגיה שלה .עם זאת לא מן הנמנע שהוא
בחר לעסוק ביהודי המזרח ממניעים רומנטיים ,כשם שפעולתו הציונית הונעה
מטעמים אלה.

 82השם העברי שאימץ לו.
 83גויטיין ,שבות תימן ,עמ' .95 -94
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אסתר מוצ'בסקי–שנפר ציינה  -בצדק לדעת מדר ושרירא ולדעתי  -שקשה
84
מאוד ללמוד על זהותו היהודית של בראואר מקריאה בספרו על יהודי תימן.
מדר ושרירא הצביעו על מאבקו לחזור לאותנטיות של החיים היהודיים ,בהיותו
ממנהיגי התנועה הגרמנית הציונית 'יהודה הצעיר' .במחקר על יהודים מזרחים
הוא חשף חיים יהודיים אותנטיים בארצות מוצאם ,אך הביע חשש כי אלו
ייעלמו במהרה כתוצאה מן המפגש עם היהודים האשכנזים ועם שאר מופעי
המודרניות בארץ–ישראל.
אפשר לראות במאפייני עבודתו המדעית של בראואר עמדה זהותית
בלתי מודעת ולא חולשה מדעית .אם משום שחיפש מענה להתלבטויותיו
הזהותיות ואם מסיבות אחרות ,התייחסותו לחיי היהודים מפרספקטיבה של
הווה אתנוגרפי ,אף שערך עבודת שדה על חיי היהודים שכניו ובני זמנו ,היא
החמצה למחקר האנתרופולוגי בישראל .בראואר עשוי היה לתרום תרומה
משמעותית לחומר האתנוגרפי הדל על יהודי המזרח שהיגרו לירושלים מתוך
עבודת השדה שביצע ,ובכך לסייע בייסוד מסורת מדעית בעלת ערך .מקומו
בהתפתחות האנתרופולוגיה הישראלית והאתנולוגיה והפולקלור של יהודי
המזרח שמור לו כחלוץ ,אך מהטעמים שסקרתי ,לא כפורץ דרך וכמורה דור.

 84מוצ'בסקי־שנפר ,מעשה רוקם.
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