כשהמילה העובה מדברת . . .
מוסטפא כבהא

הו הלל " ,ישראל" בקהיר  -עיתק ציוני במצרים הלאומית , 1939 - 1920 ,המכון לחקר הציונות
וישראל ע " ש חיים וייצמן  ,אוניברסיטת תל-אביב ועם עובד

 285 . 2004עמ '

אין דבר היכול להצביע על ייחודו של ספר זה יותר מכותרתו  .הספר דן בסיפורו של עיתון
יהודי  -ציוני אשר נשא את השם " ישראל "  ,שיצא לאור בשנות העשרים והשלושים של המאה
העשרים  ,שנים שהלך והתחדד בהן המאבק בין הציונים לפלסטינים בארץ הערבית הגדולה
ביותר  .במצרים גאה באותה תקופה גל של פטריוטיזם מצרי מקומי

(

"

וטלה מצמה " )  ,אך עם

זאת גילו קברניטיה מעורבות הולכת וגוברת בסכסוך הלאומי שבין הציונים לפלסטינים  ,תוך

גילוי הזדהות עמוקה עם הצד הערבי -הפלסטיני .

שם8ש
ש
פעמים

100

( תשס " ד) עמ '

175 - 173

174

'

מוסטל כבהא

מחקרה של ד " ר הגר הלל נוסף למחקרים שהתפרסמו בשנים האחרונות ואשר מנסים
להתחקות אחרי יכולתה של העיתונות הכתובה לעצב דעת קהל ולהשפיע על תהליכי יסוד
בחברות ובקהילות מתהוות בתקופות המעצבות של גיבוש זהותן  .במוקד המחקר עומד הניסיון
לשחזר את ההקשר ההיסטורי של התקופה בממדיו החברתיים  ,התרבותיים והפוליטיים .
המחברת שמה דגש על הנפשות הפועלות ,על הרקע שלהן  ,על מגמותיהן ומאווייהן האישיים ,
ומנסה

למצוא את הקשר של כל אלו לציר הפעילות הציבורית של הדמויות המרכזיות.

נסיונם של אלבר מוצירי ואשתו מתילדה  ,בעלי העיתון " ישראל" ועורכיו  ,לתמרן בין שני

מעגלי הזהות  -המצרי  ,שבו חיו ופעלו  ,והציוני -היהודי  ,שלמען טובתו פעלו ועם פועלו הזדהו -
הוא נושא מרתק ומעניין .דרך פעולה זאת  ,שתפקדה בצורה טובה קרוב לשני עשורים  ,נידונה
לכישלון  ,וסביר להניח שכשלונה נבע יותר בגין השלכותיו של המאבק הלאומי בין הציונים
לפלסטינים ופחות בשל המבנה העדתי העדין והיחסים בין העדות השותת במצרים באותה תקופה .
את התחלתו של ניסיון זה תיארה הגר הלל באומרה כי
הכיבוש הבריטי לא מיתן את שאיפתה של חברת הרוב לריבונות ואף הוסיף למאבקה גוון

אנטי -קולוניאלי  .השיח הלאומי המצרי השתכלל והאציל מכוחו על המיעוטים במצרים ,
ובעיקר אלה שנמנו עם העמים שנאבקו על שחרור פוליטי ועל שימור זהותם הלאומית

הייחודית כמקביל לעם המצרי  ,כגון המיעוט היווני  ,המיעוט הפלסטיני והמיעוט היהודי .
במקביל לתנועה הלאומית המצרית  ,חדרו לרחוב היהודי אידיאולוגיות לאומיות יהודיות

כולל האידיאולוגיה הציונית ( עמ' . ) % 8
מעשה התמרון של " ישראל" בשלוש גירסותיו ( העברית  ,הערבית והצרפתית ) לא היה קל כלל

וכלל  ,ובמיוחד כשחלף לו עשור " שנות העשרים העליזות " והעולם התקדם לעשור המשברים
של שנות השלושים  .נוסף לאתגרים שהתחילו לצוץ בחזית הפנים -מצרית  ,המיעוטים במצרים ,
ובמיוחד המיעוט היהודי  ,היו חייבים להתמודד גם עם אתגרים חיצוניים שחייבו תשובות מצד
מעצבי דעת הקהל  ,ובמיוחד מצידם של מייצרי תכניה של העיתונות הכתובה  .את המאמצים

אשר עשה העיתון " ישראל " בנידון סיכמה המחברת

כך :

מסעו של " ישראל" למען ביסוס מעמדם  ,תדמיתם וזהותם של היהודים כקבוצה

דתית -לאומית לא התנהל בחלל ריק והיה כרוך במשא ומתן מתמיד עם הסביבה הלא
יהודית  . . .שאיפתו לחזק את הייחוד היהודי לא עלתה תמיד בקנה אחד עם המגמות
הלאומיות של החברה המצרית .. .במקביל להתמודדותו המסיבית עם לחצים מצד השלטון
וחברת הרוב המצרית  ,ניהל " ישראל" מאבק פעיל כדי לנטרל את השפעתן של קבוצות
מיעוט זרות  ,שניזונו וחוזקו על ידי גורמים מחוץ למצרים  :הכנסייה הנוצרית  ,התנועה

הפאן ערבית והפאן מוסלמית  ,והתנועות הנאצית והפשיסטית ( עמ' . ) 118
לזכותה של המחברת תיחשב העובדה שהיא ניגשה לחקר הנושא המורכב ללא דעות קדומות
ובלי להיות שבויה במיתוסים  ,הכתמות והכללות גורפות ,המאפיינות בדרך כלל את חקר
הקהילות היהודיות בארצות האסלאם  .המחברת מציגה את הרבגוניות ואת הגיוון הרעיוני

כשהמילה הכתובה מדברת . . .

,

1 ' 75

אשר אפיין את החברה המצרית בתקופה הנידונה  ,ובתוכה הקהילה היהודית אשר היתה

חלק בלתי נפרד מהחברה המצרית  .מעיד על כך תיאור הלוויתו של אלבר מוצירי הפותח את
ההקדמה לספר ( עמ'  , ) 10 - 9ובו קטעים המעידים על מקומו של מוצירי בקהילה היהודית
ובחברה הכלל-מצרית .תיאור הגופים היהודים והציוניים אשר השתתפו בהלוויה והשימוש
בסמלים הלאומיים הציוניים במהלכה  ,מעיד גם על הסובלנות שגילתה החברה המצרית אז
לפעילות הציונית בקרב קהילת יהודי מצרים  .סובלנות זו מודגשת היטב בפרק השמיני של

הספר  ,שבו דנה המחברת בפולמוס שבין " ישראל" בגירסתו הערבית ( " אסראאיל" ) לבין העיתון
" אלשורא " הפלסטיני  ,אשר הופיע בקהיר  ,שבעליו ועורכו היה מחמד עלי אלטאהר  ,משכיל
פלסטיני משכם אשר פעל לטובת העניין הפלסטיני בקהיר  .הפולמוס הסתיים במניעת חידוש
רשיונו של " אלשורא " ובהגבלת תנועתו של אלטאהר במצרים  .על כך אומרת המחברת כי

" לעומת הסובלנות היחסית שהשלטונות המצריים הפגינו כלפי הפעילות הציונית במצרים ,
הם גילו הסתייגות גוברת מפעילותם של הנציגים הפלסטינים בקהיר  .הם חששו שקריאות

הג' האד שהגיעו מחאג' אמין אל -חוסייני  ,המופתי הירושלמי  ,יעיבו על מערכת היחסים בין

העדות הדתיות ושהסיסמאות האנטי -בריטיות של החוגים הסוריים-פלסטיניים בקהיר יפגעו

ביחסי מצרים ובריטניה " ( עמ' . ) ? 29
כאן אולי המקום לציין שבכמה מקרים ( אמנם נדירים ) השתמשה המחברת ,בתארה דברים או
מונחים שאמרו אנשים או מרמים שונים  ,במונחים הנוגדים מבחינה אידאולוגית או טקטית את

גישת האומרים או את נטיות לבם  .כך למשל ,העיתון " אלשורא " הפלסטיני מתואר כעיתון אשר

" מילא תפקיד בהפצת הגרסה של ערביי ארץ ישראל" ( עמ'  . ) 129סביר להניח שהעיתון ( מנקודת

ראותו הוא ) ביקש להפיץ את הגירסה של הפלסטינים ולא את הגירסה של " ערביי ארץ ישראל" .
אין בדברים אלה  ,כמובן  ,להטיל רבב בגישה העניינית של המחברת שהיא  ,כאמור  ,נטולת
נטיות או הכתמות או אמירות מכללות .בעבודת המחקר המקיפה והמעמיקה שעשתה  ,הצליחה
ד " ר הלל לשחזר בצורה ראויה להערכה את מציאות הדברים בתקופה שהעיתון הופיע בה .
ניתוחה של המחברת מאוזן  ,ואינו מושפע מהתפתחות העניינים לאחר מכן ובמיוחד מהתפתחות
הסכסוך הערבי -הישראלי  ,הקמת מדינת ישראל ועזיבת רובה המכריע של הקהילה היהודית

את מצרים .הניתוק מהשפעות של אירועים מאוחרים הוא דבר שרובם המכריע של ההיסטוריונים

שעסקו בנושא ( ישראלים וערבים ) לא הצליח לעשות  ,והם נשארו שבויים בשורה של מיתוסים
ודעות קדומות שבוצרו בעיקר לאחר החרפת המאבק הלאומי הציוני  -הפלסטיני והפיכתו

למאבק ערבי -ישראלי  ,על כל מה שמשתמע מכך .
חשיבותו של המחקר אינה מצטמצמת כמובן רק בחקר היחסים שבין הקהילה היהודית
ואוכלוסיית הרוב במצרים  ,או במידת השפעת הסכסוך הציוני -הפלסטיני על סוגיה זו .מחקר
זה מהווה נדבך חשוב בחקר התפתחותה של העיתונות והמילה הכתובה במזרח התיכון בעת
החדשה  ,והוא יהיה בוודאי אבן פינה בחקר עיתונות המיעוטים או העיתונות הסקטוריאלית

בחברות הרוב המזרח תיכוניות ( מחקר שנמצא ביום בחיתוליו )  .האיזון בין שלל הנושאים
הנזכרים נעשה בצורה ראויה ביותר ומחושבת ויכול לשמש מופת לחקר תפקידה של העיתונות
(או אמצעי התקשורת ) בגיבושן של חברות או קהילות מתהוות.
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[ יתן לרכוש חוברות נפרדות ברשת סטימצקן ובחנויות הטפרים ברחבן הארץ

*

אביב
להיסטוריה
תל -
אוניברסיטאי ביבא
בית הספר

%
הפתוחה
להיסטוריה ,
האוניברסיטה
המחלקה
לפילוסופיה ולמדעי היהדות

הישראלי
לתולדות ישראל
ההיסטורית
והחברה שזר
מרכז

החתונה היהודית במרוקו  -שמ היבטים
יוסף שטרית ואחרים  ,החתונה היהודית המסורתית במרוקו  -פרקי עיון ותיעוד  ,מקדם ומים
ח  ,אוניברסיטת חיפה  ,חיפה

608 , 2003

עמ ' * . xv

ימיוטיקה ופואטיקה בחתונה היהודיה
בס רוקו
נעכז עזכוילכ( ר
אוסף פורה זה של מחקרים ומסמכים אינו שגרתי מכמה היבטים  :הוא הכרך הגדול ביותר עד
כה בסדרה ( גדול פי שניים עד שלושה מכל כרך אחר )  ,והוא הכרך הראשון המתמקד בארץ

אחת  -מרוקו  -ובנושא אחד  :נישואין .יתר על כן  ,אין זה רק אוסף של מאמרים שיוסף שטרית
הוא אחד מכותביו  ,וגם עורכו  ,אלא זוהי מונוגרפיה חוצבת להבות מאת שטרית  ,בשותפות
עם שישה כותבים אחרים  .אך אפילו בלי תרומתם של הכותבים האחרים  ,לפנינו ספר מושכל
ובעל ערך שיש לו מקום לעצמו  -למעלה ממחצית המאמרים בספר הם פרי עטו של שטרית ,
או שהם מחקרים ומקורות שהוא תרגמם והעיר עליהם  .אלא שלזכותו של יוסף שטרית ייאמר
שהוא בחר להעשיר את הכרך בהיבטים אחרים של הנושא שאינם כלולים במחקרו.
בפרק המבוא הארוך שטרית מנסה להציע מסגרת תאורטית רחבה לחשיבות החברתית
והתרבותית של מוסד הנישואין וטקסיו בהקשר של יהדות מרוקו  ,או ליתר דיוק  ,בהקשרים של
יהדות מרוקו  ,משום שכפי שהוא מראה  ,יהדות מרוקו התאפיינה בשונות תרבותית והתנהגותית
ניכרת בין

( ובתוך ) ארבע קבוצות עיקריות 1 :

 -דוברי הערבית -היהודית העירוניים

והכפריים ;

 - 2הקהילות העירוניות הגדולות המעורבות של מרכז מרוקו ושל ערי החוף  ,שספן השפעות
תרבותיות ממגורשי

ספרד ; - 3

דוברי ספרדית -יהודית ( חויתיה ) בצפון

מרוקו ; - 4

קהילות

ברבריות כפריות מאזורים הרריים ומאזורים דרומיים במרוקו .הניתוח של שטרית  ,אשר
מבחינה מושגית נטוע עמוק במסורת הצרפתית של מדעי החברה ומשתמש בקטגוריות שלה ,
מתייחס לנישואין ולכל הקשור להם כאל חלק משיח תרבותי שלאמונות  ,לערכים ולציפיות
ניתן בו ביטוי פומבי  ,ושבו הן מאושרות מחדש  ,וכן נלמדות ומועברות לדור הבא .
שטרית הוא בראש ובראשונה בלשן  ,והדיון שלו בשירי חתונה  ,יחד עם הניתוח שהוא

מציע  ,תורם תרומה חשובה לנושא  .שטרית עוסק בשלוש קטגוריות לשוניות של שירים  :שירים
תירגם מאנגלית יאיר עדיאל
הערת המערכת  :מפאת חשיבותו של הספר  ,אנו מפרסמים בזאת שתי ביקורות עליו  ,של נעם סטילמן ושל

אריאל פורטוגז .
פעמים

100

( תשס " ה) עמ '

179 - 177

178

ן

נעם סטילמן

עבריים  ,ערביים -יהודיים ושירים דו -לשוניים מסוגת המטרוז ( השיר הרקום )  .הניתוח של עשרים
ושניים השירים ( חמישה-עשר בעברית  ,ארבעה בערבית-יהודית ושלושה דו-לשוניים ) עוסק
לא רק בהיבטים הבלשניים והטקסטואליים שלהם  ,אלא גם בהיבטיהם ההקשריים  -שטרית
ממקם את השירים ברקע החברתי  ,הטקסי והמגדרי שלהם  :המקווה  ,בית הכנסת  ,הבית  ,חברת

הגברים וחברת הנשים  .שטרית מביא ומנתח שלושה-עשר שירים נוספים בערבית -יהודית
בפרק על מנהגי החתונה בתרודנת  ,עיר הולדתו  ,וכן שירים נוספים בפרק על טקס החינה
כפי שהתבצע במרוקו וכפי שהתחדש בישראל .לפיכך כולל הכרך זה הן אנתולוגיה מיוחדת
והן אוסף מחקרים .

עשרת השירים הספרדיים  -היהודיים המצורפים לפרק של גילה הדר על החתונה היהודית
בצפון מרוקו  ,הם השלמה השוואתית חשובה למקורות שבמאמריו של שטרית .תרומתה אמנם
אינה תאורטית כמו זו של שטרית  ,אך היא מציעה שפע של תיאורים אתנוגרפיים  .הרשימה
הקצרה והמענגת של יהודה דרעי על מנהגי החתונה בכפר איגיל נ -וגו -Vghdמ  ) 14 1שבעמק
)

~

הסוס  ,מציעה מבט חטוף ומושך על תופעות בסביבה כפרית  ,השונות במידה רבה מן התרבות

הערבית -היהודית או הספרדית -היהודית  ,העירוניות והמתוחכמות  ,ששטרית והדר דנים בהן.
למרבה הצער  ,ברשימה זו  ,שיוסף שטרית ערך אותה  ,הוא הוסיף רק הערות קצרות המעוררות
את התיאבון  ,אך לא משביעות אותו לגמרי .
משה עמאר הוסיף דיון טכני בסדר הנישואין ונוסח הכתובה במסורת המרוקאית למן
המאה הט " ז  .במאמר זה בא רקע הלכתי והיסטורי רב על הלכות ומנהגים יהודיים כלליים
ומקובלים  ,אשר לדעתי חורג במידת מה מאופיו של קובץ של מחקרים ממוקדים כגון זה
שלפנינו  .חשיבות המאמר היא בכך שהוא מראה את ההשפעה הרבה של המגורשים על הטקס

והטקסטים של כתובות ושל תנאים בכללם במרוקו  .הדוגמה הבולטת ביותר לקהילה היוצאת
מכלל זה היא תאפילאלת  ,שהמנהגים שנהגו בה היו מיוחדים לא רק במרוקו עצמה אלא גם
בהשוואה לקהילות אחרות בתפוצות  .עמאר דן גם במנהג המרוקאי הידוע של נישואי ילדים ,
שנגדו ניהלו כי " ח והרשויות הצרפתיות מערכה עיקשת  ,שהצליחה לבסוף  ,במהלך המחצית
הראשונה של המאה העשרים .
הפרק של מאיר מלול על תפקיד השושבינים והשושבינות בטקסי החתונה במרוקו הוא
עבודה מצוינת של היסטוריה ופילולוגיה בשירות האתנוגרפיה  .מלול מתחקה אחר המקורות

העתיקים במזרח הקרוב הן של המילה " שושבין" הן של המוסד  ,ומשווה את התפקידים שמילאו

השושבינים בעבר לאלו שביצעו אותם אנשים ( שלעתים נקראו שושבינים  ,ולעתים בשמות
אחרים כגון " איסלן " בברברית או

" סחאב " )

במקומות אחרים במרוקו .

כמצוין לעיל  ,תאפילאלת  ,או אזור דרום מזרח מרוקו  ,שימש בית לקהילה היהודית ששמרה
על מאפיינים ייחודיים רבים  ,לא רק בכל הקשור לחתונה אלא לתרבות החומרית בכלל  ,ואף

שמרה על הניב הערבי  -היהודי  .מאיר ניזרי בוחן את מנהגי החתונה בעיר ארפוד  ,מרכז מודרני
מינהלי שייסדה צרפת באזור תאפילאלת במהלך התקופה הקולוניאלית  .נוסף לראיונות עם
מידענים נזרי משתמש היטב בכתבים וכתובות פילאליות של רבנים  .קביעותיו ההיסטוריות
על האזור מבוססות בעיקר על המסורות המקומיות.

סמיוטיקה ופואטיקה בחתונה היהודית במרוקו
מקורות ותרגומים הם מרכיב חשוב

,
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בספר  .נוסף למחקרים של שטרית ושאר הכותבים

הישראליים ישנם קרוב למאה עמודים הכוללים תרגומי דו" חות של נוסעים אירופאים  ,מאמרים
מאת אתנוגרפים ודיווחים של מורי כי " ח  ,ואת כולם תירגם שטרית בכשרון  ,בעיקר מצרפתית .
רבים מכתבים אלה מוכרים היטב לחוקרי צפון אפריקה  ,אך כעת הם נגישים לציבור הרחב
קורא העברית  .בסוף החלק התיעודי מובאים איורים נאים  ,רבים

מהם בצבע .

ביקורת קטנה אחת שנראה לי שצריך שתיאמר היא חוסר העקיבות שבתעתוק שמות של
מקומות בצפון אפריקה לעברית למשל ,שם העיר אלעראיש מתועתק גם לפי ההגייה הספרדית
וגם לפי הצרפתית  ,וקורא שאינו מומחה יטעה לחשוב שאלה שני מקומות שונים .
הערה אחרונה על המגע האישי המלווה את ספר  .מלבד עבודתו המחקרית ,יוסף שטרית
מוכר היטב בישראל בשל תפקידו הפעיל בטיפוח ובשימור של היבטים מסוימים בתרבות

היהודית המרוקאית " .אחרית הדבר " שבסוף הספר מסתיימת בחמש -עשרה שורות משיר
פרי עטו  ,במסורת ספרדית סטרופית  ,אשר חושף את רגשותיו כלפי הקהילות וכלפי מורשת
העבר שמהן הוא עצמו בא  ,ואשר להן הקדיש עמל כה רב .

בעקבות החפונה היהודיה המיורטיה
במרוקו
אריאל פורטותי

מימי יידם  ,מוכרת מכשירי חשמל שמוצאה מרוקני  ,התפרסמה לאחרונה בעיתונות כשתבעה

את מעסיקיה עקב אפליה על רקע מיני  .באמצעות האגודה לזכויות אזרח בישראל  ,שייצגה
אותה בתביעה  ,היא זכתה בפיצויי פיטורין ובפיצויים על עגמת נפש בסך שלושים אלף ש " ח .
בחירתה של מימי וידם לצאת למאבק כנגד מעסיקיה בשל שכרה הנמוך תרמה רבות  ,ללא
ספק  ,לצד המעשי של המאבק הפמיניסטי בארץ  ,ובאופן מיוחד לנשים ישראליות העובדות
תמורת שכר נמוך  ,רבות מהן מ " עדות המזרח "  .אף כי קשה להבחין בכך במבט ראשון  ,מאבקה
המשפטי והפוליטי של וידם קשור קשר הדוק בהתעוררות של פוליטיקה של זהויות בחברה
הישראלית .אותה אווירה של הבשלת דעת הקהל לגבי מאבק כשל וידם היא זו שמעוררת כיום
עניין ציבורי באנתולוגיה המחקרית של יוסף שטרית  ,שהיא נושא סקירתנו  .פעילויות במישור
המעשי כשל וידם ובמישור התאורטי כשל שטרית הן בעלות משמעות פוליטית  ,ושתיהן כאחת
מקדמות את ההכרה בקיומו של השסע העדתי בארץ  ,ובצורך לתקן את המעוות .

חלק מהותי מהדחיקה לשוליים של " מזרחיים " בארץ בא לידי ביטוי בהדחקת המקורות

התרבותיים הלא-מערביים  ,על כל יופיים ועושרם  ,ועל כל חשיבותם לכינון הזהות האישית
המקושרת עם שורשיה אצל המזרחיים  .כיום יש תנועה חזקה לכיוון ההפוך  ,כלומר  ,לגילוי
מחדש של אוצרות התרבות השונים מתרבות המערב  ,ולמתן לגיטימיות לזהות ישראלית
שאיננה אשכנזית נוסח מדיניות " כור ההיתוך"  .פוליטיקה כזו נותנת מקום לכינון זהות עדתית
שונה מההגמוניה התרבותית המערבית ששלטה בחברה הישראלית עד כה  .הספר " החתונה
היהודית המסורתית במרוקו " הוא חלק מעורר התפעלות של הישגי הפוליטיקה הזו  ,שכן
מדובר באוסף של מאמרים ברמה אקדמית גבוהה ועדויות נדירות ומרתקות  ,שנכתבו  ,תורגמו
ונאספו  ,במטרה לשמר את קסם

החגיגות המפוארות של החתונות במרוקו .

אולם  ,האנתולוגיה של שטרית  ,בהיותה עוסקת בנושא החתונה  ,נוגעת גם  ,ובאופן ישיר
ביותר  ,בנושאים בעלי אופי פמיניסטי  .בהקשר זה ראוי לציין כי שאלת מעמדה של קבוצת
הנשים ממוצא מזרחי בישראל מציבה אתגר משמעותי בפני התנועה הפמיניסטית  .כפי שהנרייט

דהאן -כלב מציינת במאמרה " פמיניזם בין מזרחיות לאשכנזיות"  ,הפמיניזם הישראלי  ,שיסדו
אותו נשים שמקורן בארצות המערב  ,התעלם במשך תקופה ארוכה מן השסע העדתי  .הפמיניזם
הישראלי התמקד בצרכים של נשים אשכנזיות מהמעמד העליון  ,נשות קריירה משכילות ,
מבוססות מבחינה כלכלית ובעלות תודעה פמיניסטית גבוהה  .ו צורכיהן של נשים מזרחיות
1

ראו הנרייט דהאן  -כלב  " ,פמיניזם בין מזרחיות לאשכנזיות "  ,מין  ,מגדר ופוליטיקה  ,בעריכת ד ' יזרעאלי
ואחרות  ,תל -אביב  , 1999עמ ' . 247

פעמים

100

( תשס " ה) עמ '

186 - 180

בעקבות החתונה היהודית המסורתית במרוקו

ן

181

שונים הם במרבית המקרים  .רבות מהנשים קשות היום בישראל  ,אמהות למשפחות ברוכות
ילדים ובעלות הכנסה נמוכה  ,הן למעשה נשים מזרחיות  ,אך ההגמוניה האשכנזית  ,ששועתקה
מהחברה הישראלית גם לתוך ארגוני הנשים  ,לא יכלה לתת מענה על צרכים אלה  .כפי שאומרת

דהאדכלב  " ,ראשית  ,מאבק הנשים איננו נעשה ' אוניברסל" רק מעצם בחירתם של נושאים
אוניברסליים כגון נשים מוכות או שכר ותעסוקה  .שנית  ,לא נכון ש' מה שטוב לאשכנזיות טוב

לנשים כולך  .מה שטוב לאשכנזיות טוב אך ורק לאשכנזיות " .
אך כשפוליטיקת הזהויות מגיעה אל התנועה הפמיניסטית בדמותן של נשים מזרחיות ,
חלות סתירות פנימיות קשות בין האידאולוגיות  .אמנם מדובר בשתי קבוצות הסובלות מדיכוי

בידי החברה  -נשים ומזרחיים  -אך למרות זאת קשה ליישב בין השתיים  .מחד-גימא  ,קשה
להעלים עין מכך שבתרבות המזרחית  ,על כל יופיה  ,מעמדה של האשה נמוך יותר מאשר

בתרבות המערבית .מאידך -גימא  ,עובדה זו  ,מדויקת ככל שתהיה  ,אסור שתהיה בסיס לאפליה
כנגד נשים מזרחיות  ,או בסיס לשלילת זהותן התרבותית בתוך ארגוני הנשים  .על הפראדוקס
האידאולוגי הזה בין מזרחיות לפמיניזם מגשרות כיום נשים אקטיביסטיות בעלות מודעות
פוליטית ואומץ  ,כמו מימי וידם  ,או ויקי קנפו  .ההתנגשות האידאולוגית בין פוליטיקה של
זהות לבין גישה פמיניסטית באה לידי ביטוי גם

בקריאה פמיניסטית של ספרנו .

ב " חתונה היהודית המסורתית במרוקו " שטרית מביא מחקרים רבים ועדויות על המסורות
השונות ועל התמורות שחלו במסורות חגיגות החתונה היהודית במרוקו  .נקודת המבט של
שטרית ושאר החוקרים המשתתפים בקובץ איננה מתיימרת להיות אובייקטיבית  ,וטוב

שכך  -אלו מגיעים עם מטרה אידאולוגית ראויה להערכה וברורה  ,של גילוי מחדש ושימור
יופיה וייחודה של המסורת המרוקנית  .במסורת זו שטרית רוצה להסתכל מחדש  ,בעיניים
אוהדות  ,שיש בהן משום הנוסטלגיה  .הפן הרגשי של עבודתו של שטרית בא במיוחד לידי

ביטוי ב " אחרית הדבר " של הספר  ,שבה הוא חושף את געגועיו אל המסורת המרוקנית  ,ואת

הקסם שזו מהלכת עליו  .אכן  ,אי-אפשר שלא ללכת שבי אחר היופי  ,העושר  ,שפע הפרטים ,
הטקסים המיוחדים והזמן הארוך שמוקדש להכנות ולחגיגות החתונה כפי שהם מתוארים בספר

בדייקנות .אבל כשבאים לשפוט את הספר מזווית פמיניסטית  ,נתקלים בבעיה  .עם הקריאה
מגלים שוב ושוב מה שנאמר כבר לעיל ,שמעמדן של הנשים בתרבות היהודית המרוקנית היה
נמוך בהרבה ממעמדן של נשים במסגרת התרבות המערבית

השלטת  .נוצר אפוא קונפליקט

אידאולוגי  .במילים אחרות  ,אף על פי שהתרבות היהודית המרוקנית ,שחלק כה חשוב ממנה
מתגלם בחגיגות החתונה  ,קסומה היא וייחודית  ,לא הייתי מוכנה לחזור אחורנית בזמן על מנת
למלא את תפקידה של הכלה בטקס כזה  .קשה שלא לגלות שיפוטיות מוסרית ופמיניסטית לנוכח
העובדות הקשות בנוגע לדיכוי נשים בחברה המרוקנית  ,כפי שהן עולות מתוך הספר .
על אף שאין זה בבחינת חידוש שמעמדה של האשה בחברה המרוקנית  ,כמו בחברות רבות
אחרות  ,היה עד לדור האחרון או עד לשני הדורות האחרונים נמוך באופן משמעותי מכפי
שהוא כיום  ,הקריאה בספר מחיה מחדש את הידע הזה  ,ולא יכולה שלא להפריע  ,ולעתים
אפילו לזעזע את הקוראים בעלי התודעה הפמיניסטית  .העובדות של דיכוי הנשים בקהילות
היהודיות במרוקו מובאות בספר לרוב ללא שיפוט חיובי או שלילי  ,ועם זאת  ,הן קשות לקריאה .
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בראש ובראשונה מובהר עניין הנישואין בקהילות אלה כאירוע בעל חשיבות החורגת מעבר
לחשיבותו עבור בני הזוג העומדים להיכנס בברית הנישואין  ,אירוע שחשיבותו חורגת אפילו

מעבר למעגלים הקרובים של משפחותיהם  .כפי ששיטרית מסביר במאמר

המבוא :

בחברה המודרנית החתונה היא בעיקרו של דבר אירוע משפחתי  ,ותלויה קודם כל ברצונם
החופשי ובהחלטתם של בני הזוג הנישאים  .לעומת זאת בחברה המסורתית החתונה היתה

מעין מגבש רב-שכבתי ורב-מעגלי שכרך בתוכו עניינים אישיים  ,קשרים משפחתיים
קיימים וחדשים  ,ערכים תרבותיים ממוסדים  ,מעגלים חברתיים רחבים ומצומצמים
ולעיתים גם אינטרסים כלכליים  ,החתונה וטקסיה המגוונים שימשו בה צומת תרבותי

מרכזי עבור החיים הקהילתיים בכללותם  ,ולא רק עבור החיים המשפחתיים (עמ' .) 20 - % 9
אפשר להסתייג מקביעתו של שטרית לגבי החברה המודרנית  ,שבה החתונה תלויה רק ברצונם
החופשי ובהחלטתם של בני הזוג  .אין ספק כי מרחב הבחירה בנוגע לבני ובנות זוג גדול כיום
באופן משמעותי מאוד יחסית לעבר  ,אך עדיין קשה לומר שנשים וגברים בחברה המודרנית
זכאים לבחור להם בני זוג ככל העולה על רוחם ללא שיקולי דת  ,גזע  ,מעמד חברתי ומין  .עם
זאת  ,אין ספק כי בהשוואה לעבר יש התקדמות אדירה בחופש של הפרטים הנישאים לבחור
את בני זוגם  ,כיוון שבעבר החלטה זו לא היתה בידיהם כלל וכלל  .בנקודה זו יש שוויון מסוים

בין דיכוי הגברים לדיכוי הנשים בחברה המסורתית ששטרית מתאר  :כיוון שאירועי החתונה
היו בעלי משקל חברתי כה נרחב  ,גם הגברים לא זכו  ,לרוב  ,לבחור את בנות זוגם  ,ובדיוק כמו
הנשים בחברה זו  ,הם התחתנו וחיו עם מי שנבחרה עבורם כמתאימה על ידי הוריהם .
אך נראה שנקודה זו  ,חוסר היכולת לבחור בבן הזוג  ,היא נקודה פעוטה יחסית בדיכוי הנשים
בחברה זו כפי שהוא משתקף מהספר  .קשה להעלות על הדעת שבקהילות המרוקניות  ,הנשים ,
ואפילו הגברים  ,יכלו לעמוד במשימה של מציאת בני זוג  ,פשוט מכיוון שהם היו צעירים מדי .
כאן אולי הזמן לתקן את המונחים שהיו בשימוש עד כה  ,ושנעשה בהם שימוש גם בספר  ,ויש

בהם אי-דיוק בולט  " -נשים " ו " גברים "  -שהרי במקרה הרווח מדובר במי שנתפסים כבני
נוער בעינינו " .נערות" ו " נערים " אפוא הם מונחים יותר מדויקים לאופן שבו אנו מכנים את
גילאי

18 - 12

כיום  .אבל לא תמיד מדובר בנערות .אחד הנתונים הקשים ביותר לקריאה עבור

בעלי תודעה פמיניסטית בספר הוא תופעת נישואי הבוסר  ,כלומר  ,ילדות שחיתנו אותן בגיל
נמוך מאוד  ,לפעמים אפילו בגיל שמונה  .בעיניים בנות זמננו מדובר באכזריות כמעט בלתי

נתפסת  .נישואי הבוסר לא היו  ,כמובן  ,תופעה ייחודית דווקא לקהילות היהודיות  ,אלא רווחו
בכל האזור ; מנהג זה נותר לאורך זמן רב יותר בקרב הקהילות הכפריות  ,שהשפעת הכיבוש
הצרפתי עליהן היתה איטית יותר  .למשפחות היו סיבות כבדות משקל להשיא את בנותיהן
בצעירותן .היה קושי במציאת חתנים  ,ונערה לא נשואה היתה כתם בל יימחה על כבודה של
המשפחה  .ככל שהנערה התבגרה כך גדל הסיכוי שתמרוד בהוריה ותסרב להתחתן עם האיש
שייעדו לה  ,או שתגרום בעיות לבעלה עם נישואיהם  .כמו כן היה קיים חשש שהבת הרווקה

תילקח מהוריה על ידי אנשי שררה מוסלמים שיחשקו בה  .הנערה הרווקה איימה במעמדה
לא רק על המשפחה אלא גם על החברה כולה  ,ולפיכך סבלו הרווקות מגינוי ומדחיקה מתמדת
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לשוליים  .ככל שמצבה של ילדה שנישאה בגיל צעיר מעורר כאב  ,הסיכוי שחייה היו טובים
יותר אלמלא מיהרו הוריה להשיאה  ,והיא היתה נותרת רווקה בוגרת  ,קלוש בלבד .
יסוד נוסף של דיכוי כלפי נערות ונשים הוא ההתייחסות לצד הגופני של הנערה המועמדת

לחיתון  ,כלומר  ,לבתוליה  ,כאל ערכה היחיד  :אפילו בתוליה לא היו רכושה  ,והבעלות על
גופה הופקדה בידי אביה עד לרגע חתונתה  .לבתולים יש גם ערך כלכלי מובהק  ,מכיוון
שהכסף שבכתובה מובטח לנערה תמורת בתוליה  .גופה של הנערה הופקע אפוא מרשותה
והיה לסחורה  ,שנמדדת על פי היותה טובה או פגומה  .אך לא רק בתוליה של הנערה הם בעלי
ערך כלכלי  ,אלא גם יופיה  .אמנם הדגש עליו היה פחות בהרבה  ,אך בכל אופן  ,ערכה של
הנערה בקהילה היה קשור במידה קלושה ביותר באישיותה ובאופיה  ,והיא נמדדה אך ורק

בשל מידותיה הגופניות  ,אלא אם אישיותה בלטה לרעה ( שלא היתה צייתנית וכדומה )  .טקס
הוכחת הבתולים הוא הביטוי התמציתי של גישה זו  ,מכיוון שבמעמד זה נקבע ערכו של הגוף
הנשי כסחורה  .כפי שהקונה בגד חדש מודד אותו  ,וכפי שהקונים פירות בשוק ממששים אותם
לבדוק את טריותם  ,כך בדקה משפחת החתן את ערכה של הסחורה שקנו בכתובה  ,כלומר ,
את בתולי הכלה  ,בבחינה מדוקדקת של דם הבתולים על הבגד התחתון הלבן שלבשה בעת
הייחוד עם בעלה הטרי  .לעיניים מודרניות נראה טקס זה משפיל ללא גבול ,מעבר לאכזריות
שבגרימת הסבל הגופני שהוא מחייב .
אף על פי שגם החתן היה לרוב נער צעיר  ,אם כי נערים לא נישאו בטרם הגיעם לבגרות
מינית חלקית לפחות  ,הקושי הנפשי של הנערים לנוכח החתונה היה קטן בהרבה משל הנערות ,
מכיוון שהנישואים הביאו עימם שינוי קטן בלבד באורח החיים עבור הנער .לעומת זאת  ,עבור
הנערה היתה החתונה מהפך קיצוני  .היא נאלצה לעזוב את בית הוריה ומשפחתה ולעבור לעולם
זר לה  ,שבו האדם הקרוב ביותר אליה הוא נער שפגשה קודם לחתונה רק במספר מצומצם של
פעמים  ,ותמיד בחברת אנשים נוספים  .מוטל היה עליה לשאת גם באחריות ולבצע תפקידים
שלא הורגלה בהם לפני כן  ,והמרכזיים שבהם היו קיום יחסי מין  ,הריון ותפקוד כאם  .אמנם  ,את
עבודות הבית כבר למדה הילדה לבצע בבית אביה  ,אך האחריות למשק ביתה הפרטי הוטלה
עתה על כתפיה בלבד  .יש להוסיף שהנישואין של ילדות קטנות לא היו רק אכזריים מבחינה
נפשית  ,אלא היו להם גם השלכות גופניות .ילדות רבות ,שגופן לא הגיע לבשלות הדרושה
על מנת להרות וללדת מתו במהלך ההריון או הלידה  .מוות בשנים הראשונות של הנישואין

כתוצאה מהריון או לידה היה ידוע ולא נדיר דווקא .
דיכוי הנשים בחברה היהודית המרוקנית בא לידי ביטוי גם בתלות הכלכלית המוחלטת

שנכפתה על האשה  :טרם נישואיה בהוריה  ,ולאחר מכן בבעלה  .במאמרו של משה עמאר " סדרי
נישואין ונוסח הכתובה אצל יהודי מרוקו מהמאה

ה 16 -

ואילר " אפשר לראות עד כמה היתה

תלותה הכלכלית של האשה בלתי ניתנת לערעור .במות האב  ,למשל ,הבנות לא ירשו  ,ועל
הבנים הזכרים  ,היורשים  ,היה לכלכל את הבנות עד לנישואיהן ; גם הרעיה לא ירשה במות

הבעל ,אך היא יכלה להמשיך לגור בביתו ולהתפרנס מהעיזבון ; במות האם ירשו בניה הזכרים
את כתובתה והבנות לא ירשו מאומה  .בכל מקרה אפוא אשה לא היתה זכאית לרשת רכוש  ,אף

כי רכושה שלה יכול היה לעבור בירושה  .יש לציין כי גם הרכוש של האשה  ,כלומר  ,הסכום
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הרשום בכתובתה או הכסף שהיה לה בנדונייתה  ,לא ביתנו למימוש  ,להוצאה או להשקעה

על פי שיקול דעתה של האשה  .רכוש זה  ,גם הוא היה מטופל תמיד על ידי אפוטרופוס ( גבר
כמובן ) -

האב  ,האח  ,הבעל  ,או הבן הזכר במקרה של מוות  .מלבד זאת התקנות  ,כפי שנוסחו

עוד בתקופת המשנה  ,קבעו שאשה שעוסקת באומנות שיש עימה רווח חייבת לתת את הרווחים
לבעלה  ,וכן מציאה שמצאה האשה שייכת אף היא לבעל .כלומר  ,מדובר בנטרול כלכלי

מוחלט  -לא היתה כל אפשרות שסכום כסף כלשהו יהיה בתון לשיקולה של האשה .
אך בטרם תגובש דעה שלילית גורפת על יחסה של החברה היהודית המרוקנית לנשים  ,יש
לבחון שוב את המגמה הפלורליסטית בתורה הפמיניסטית  ,זו של הכרה בערכן ובחשיבותן
של תרבויות שונות מהתרבות המערבית השלטת .מגמה זו היא בעלת משקל גדול יותר
בנוגע לתרבויות שהמנהגים המדכאים את הנשים מתקיימים בהן גם כיום  ,בניגוד למצב
השכיח בחברה היהודית ממוצא מרוקני בישראל .בהתאם למגמה הפלורליסטית  ,יש לשקול
מחדש את השיפוט של התרבות המרוקנית  ,ושל תרבויות אחרות של עדות המזרח  ,כמובן ,
כנחשלות או פרימיטיביות בשל היחס המדכא שהיה בהן כלפי נשים  .אין להתעלם מהיופי ,
הייחוד  ,העושר התרבותי והקסם שבתרבויות אלו  ,ויש לשפוט את יחסן כלפי נשים מבעד
למנסרה שמביאה בחשבון את הרקע התרבותי והחברתי של התקופה  ,ולא להשוותו ליחס

לנשים בתרבות המערבית בת זמננו .
יש לעיין מחדש  ,למשל ,בנישואי הבוסר  .מסתבר שהיו משיאים ילדות קטנות  ,אך מנהג
זה  ,שהושפע מהתרבות המוסלמית הערבית והברברית שהיהודים המרוקנים חיו בקירבה ,
הלך ונעלם לאחר הכיבוש הצרפתי  ,ובעיקר בערים הגדולות ובקהילות שהיו קרובות אליהן .
מלבד זאת  ,כפי שכבר הוזכר  ,חיתון הילדה הקטנה היה  ,פעמים רבות  ,עדיף על הסיכון
שבהיוותרותה רווקה בוגרת ,מצב שהיה בלתי נסבל בחברה זו .אך יש להביא בחשבון מספר
גורמים נוספים שמרככים את השיפוט המוסרי המודרני של נישואי בוסר  .אין להשוות
נישואי בוסר עם פשע מיני של פדופיל כלפי ילדה שלא הגיעה לבגרותה המינית בחברה
המודרנית  -לרוב היה נהוג להגיע להסכם עם הבעל שלא יכפה קיום יחסי מין על הילדה טרם

הגיעה לבגרות מינית 2 .נוסף לכך  ,צריך לזכור שהיה מדובר במנהג ממוסד ומקובל מבחינה
חברתית  .ההשלכות הפסיכולוגיות של המקובלות החברתיות של נישואי הבוסר על הילדה

משמעותיות מאוד  -בניגוד לילדות מודרניות שנופלות קורבן להתעללות מינית  ,מצבה של
הילדה הנשואה לא היה סוד נורא ואיום שעליה לשמור מפני הסביבה  .כך לא היה קיים מצב של
אימה ובושה שנובעת מחוסר היכולת לתת ביטוי לכאב  ,לחרדה ולחשש  .הילדה הנשואה היתה
חלק ממירקם חברתי-משפחתי הדוק ומעורב הרבה יותר בחיי הנישואין סמה שמקובל בחברה
המודרנית  ,והיתה לה אפשרות למצוא תמיכה רגשית אצל נשים בסביבתה המיידית  ,שגם הן

נישאו בילדותן .הלגיטימציה החברתית לנישואי בוסר חסכה מהילדות ומהנשים את היווצרותה
של טראומה פסיכולוגית  ,ולכן אין מדובר במצב שאי-אפשר לסבול אותו מבחינה נפשית.

הטקסים הארוכים  -שהיו מותאמים אישית עבור החתן  ,הכלה והוריהם  ,על פי אופיים
ועיסוקיהם  ,ותוכננו עד לפרטי פרטיהם  -של חגיגות החתונה  ,כפי שהם מתוארים במלוא
2

אם כי לא ברור מהכתוב בספר כיצד מנהג זה יושב עם הצורך בקיום

טקס הוכחת הבתולים.
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קיסמם ויופיים במחקרים שבספר  ,היו בעלי ערך פסיכולוגי אדיר עבור הכלה  ,שגם כאשר
היתה נערה צעירה ולא ילדה קטנה  ,עדיין היתה צריכה לעבור שינוי קיצוני ביותר בחייה ,
וקשה מבחינה נפשית ,עם הנישואין .כפי שמציין שטרית  ,הפעילות העיקרית בחתונה היהודית
המסורתית במרוקו היתה דווקא של הנשים  .הן עסקו בהכנת התבשילים ודברי המאפה  ,בפרטי
הלבוש  ,בהכנת הבית לקראת קבלת האורחים  ,בטיפול בקהל האורחים  ,וכן בטיפול הנפשי

בכלה הצעירה שהתעתדה לעזוב את הבית .כפי שמציינת גילה הדר במאמרה " חתונות יהודיות
בצפון מרוקו "  ,בחדשים שלפני החתונה " הפך בית הכלה כולו למרחב וזמן של

נשים " ( עמ '

 . ) 32 %עד לחתונה היתה הבת קשורה אל האם ועזרה לה במשק הבית  ,והפרידה מהאם היתה
אפוא כואבת במיוחד  ,וחלק מהטקסים נתנו ביטוי לתחושות החרדה וכאב הפרידה של הכלה
הצעירה  .אמנם  ,טקסים אחרים נועדו להבהיר לכלה את מעמדה החדש כנתונה למרותו של
בעלה  ,כמו  ,למשל  ,המנהג לקשור את עיני הכלה בשעה שמובילים אותה מביתה לבית החתן ,
או המנהג של החתן לדרוך על רגלה של הכלה  .טקסים רבים קוימו על ידי נשים בלבד  .אלו
התרכזו בטיפוח יופיה של הנערה  ,טבילתה במקווה  ,הלבשתה  ,סירוקה  ,משיחת שערה בתבלין
החינה וברכות שהושפעו עליה  ,כמו שבירת כד חרס ובו גרגרי חיטה בפתח ביתה כסגולה
לפוריות  ,השלכת אביזרי טיפוח נשיים למקווה או טיפול מיוחד בבגדי החתונה שהכלה לבשה
בטקס על מנת לבטל קללות וכישופים רעים  ,וכדומה  .על מנת לחבב על הכלה את החתן היה
מקובל שהוא יביא לה מתנות וממתקים  ,וכן  ,לקיים טקס של " משפט היתולי "  ,שחבריו של
החתן איימו בו להכות אותו ועל הכלה היה

להצילו תמורת תכשיטיה .

לנשים בבית הכלה היה תפקיד מכריע בהכנתה הפסיכולוגית לקראת השינוי בחייה .
חשיבות מיוחדת  ,למשל  ,היתה לטקס הטבילה במקווה  ,שהיה על טהרת הקהל הנשי  ,והיה
בו משום מעבר מילדות לבגרות מינית  .נוסף לרחצה  ,ולטיפוח יופיה של הנערה העומדת
להינשא  ,היו הנשים המנהלות את הטקס גם שרות שירים ומשוחחות בשיח נשים שרמז ליחסים
אינטימיים ויחסי מין  .בעדות מיוחדת שנאספה מנשות קהילת פאס בשנות השלושים על ידי
מומחה צרפתי לדיאלקטים ערביים ולתרבות עממית במרוקו ועל ידי בן הקהילה  ,מוזכר

שיר מעניין ששרה אותו אשה מןקנות הקהילה לנערה הצעירה שעמדה להתחתן  -תוך כדי
הזימרה היתה הזקנה מתחזה כאילו היא בהריון  ,בהצמדת כרית לבטנה ; כך הכינו הנשים את

הכלה לקראת עתידה כאם ( עמ '  . ) 427בשירי הנשים לכלה ניתן גם ביטוי נדיר לתחושות
הקשות של הכלה הצעירה  .באותה עדות מצוטט שיר שמופיעות בו המילים " הו כלה  ,מדוע
את

בוכה ? /

תן לי לבכות  ,חיתנו אותי לגבר

זקן "

( עמ ' . ) 426

שיר נוסף שנותן ביטוי יוצא

דופן לכעסה ולחרדתה של הכלה הוא שיר הפרידה מהכלה  ,כפי שמביא אותו יוסף שטרית ,
ומופיעות בו השורות הבאות  " :הגידו לאבא  ,הגידו לו  ,שיכרה לי קבר לפתח ביתו .

עלי מדמעותיו  ,ידרוך עלי בנעליו .

/

הגידו לאבא  :הו בוגדן  ,שגירש את בתו

לאבא שיאה לו להיות נוצרי על שמסר את בתו לאיש זר .
כזרה אמצא

ושיממון.

/

מותי ? /

/

מביתו ! /

/

יזיל

הגידו

למה  ,אבא  ,רימיתני ? למה  ,אבא ,

רימיתני ושילחתני להרים  ,אין מי שיתעניין אין מי שישאל ,הכל שממה

למה רימיתני  ,אבא  ,למה חיתנת אותי ? "  .לשאלות הנוקבות כפי שהן מופיעות

בשיר לא בא תשובה מאת האב  ,אם כי מאת האם דווקא  " :זה מה שאמרת  ,הו בתי  .בתי ילדתי
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תישאר איתי " ( עמ '  . ) 261מענה האם בשיר לא מבטל את התחושות הקשות של הבת  ,ואפילו
לא אוסר את החרפות שהיא מטיחה באביה  .תשובת האם בשיר מדגישה את הקשר הרגשי
בין האם לבת  ,קשר שיימשך גם לאחר החתונה  ,ומדגישה את היות החתונה חלק בלתי ניתן

לערעור מחיי הילדות והנערות .בהמשך השיר מפארת האם את יופיה של הבת  ,ומתגאה בה .
חשיבותם הפסיכולוגית והחברתית של שירי הנשים מהסוג הזה עבור הכלה היתה כה רבה
עד כי אחת המידעניות  ,דונה מדינה  ,בת לקהילת מרודנת  ,מספרת שבחתונתה שלה  ,כאשר
באו הנשים לראות את דם הבתולים הן לא התחילו לשיר את שיר הבתולים  ,שנהוג היה לשיר
בשעה זו  ,וחמותה כעסה על כך והתחילה לשיר את השיר בעצמה

( עמ' . ) 549

נראה כי עצם

השירה סימל את ההכרה הפומבית בהיות הכלה בתולה  .לפי עדות זו ניתן להבין כי אף על
פי שטקס הוכחת הבתולים היה כרוך בחשש ובכאב פיזי  ,מבחינה פסיכולוגית לא היתה בו
השפלה  ,שכן בהצגת דם הבתולים בפומבי היתה גאווה ושמחה גדולה  ,והנשים חלקו כבוד

בשירתן לטהרתה של הכלה .
אם כן  ,ניתן לראות כי אף על פי שמעמדן האישי והחברתי של נשים בקהילות היהודיות של
מרוקו היה נמוך  ,אין לשפוט את מנהגי החברה היהודית המסורתית אך ורק על פי קני מידה
פמיניסטיים בני זמננו  ,אלא יש להתחשב באופי המיוחד של חברה זו  ,ברקע שלה ובמנהגיה
השונים  ,ובעיקר בקשרי התמיכה הפסיכולוגית והשיתוף ההדוקים בין הנשים  ,שתרמו לביסוסן
בחברה זו כמעמד מדוכא  ,אך בד בבד בעל עוצמה משלו .
נושא מעניין נוסף שעולה בקריאה פמיניסטית באנתולוגיה הוא השאלה מאיזו זווית ראייה
מובאים הדברים  ,מי מספר  ,ולמי ניתן הקול .למרבה הצער  ,מעט מאוד מקום ניתן לעדות אישית

של חתנים וכלות שחגגו את חתונתם בקהילות היהודיות המרוקניות .לרוב הקול הוא קולם
של החוקרים בני העדה  ,שמתארים באופן שיטתי את הטקסים  ,המנהגים  ,ההסכמים והחגיגות.
החוקרים מרשים לעצמם מעט מאוד חוות דעת או הבעת רגשות בנוגע לעובדות אלו  ,דבר
שעלול להפוך את הקריאה למייגעת כעבור זמן מה עבור הקוראים  ,ופועל כנגד השאיפה לחלוק
עם הקוראים את היופי שבתרבות המרוקנית .בולט לטובה  ,לדעתי  ,מבחינה זו דווקא מאמרה
של גילה הדר  ,האשה החוקרת היחידה המשתתפת באנתולוגיה  .אצל הדר ניתן למצוא ביטויים

כגון " היו אלה טקסים מרהיבים ביפיים שפעלו על כל החושים " ( עמ '  . ) 307כמו כן  ,מאמרה של
הדר מחייה את החגיגות המפוארות בתיאורים נרחבים של הפרטים הקטנים שהנשים עמלו
עליהם  -תיאור מדוקדק של המאכלים השונים  ,סמליותם והטירחה שהיתה בהכנתם  ,תיאור
מפורט של תלבושתה ההדורה והייחודית של הכלה  ,וכדומה  .גם " אחרית הדבר " של הספר ,

מאת יוסף שטרית ,ותיאור טקס החינה המודרני שהוכן על ידי להקת " צפון-מערב " בירושלים ,

בהשראת טקסי החינה המסורתיים במרוקו  ,מעוררת השראה .

שטרית משתף בתחושותיו האישיות :

" ייתכן ששמץ מהתרגשות ומהתעלות זו שחוויתי בטקס החופה והקידושין ובמרוקו ] ושנחקקו

בזיכרוני ניסיתי להעביר דרך טקס החינה שהסכמתי להכין ולנהל" ( עמ'  . ) 606נראה כי החוקרים
חוששים שמא מחקריהם יחשבו בלתי אקדמיים אם ישתפו את הקוראים בעמדותיהם  .חשש
זה נראה חסר בסיס בעיקר מכיוון שהמחקר לא מתיימר להיות אובייקטיבי  ,וטוב שכך  ,אלא
לפעול מתוך אידאולוגיה של פוליטיקה של זהויות השונות מהזהות השלטת  ,כלומר המערבית.

