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אביבה מולר־לנצט, כסות ומסר: לבושם של יהודים בארצות האסלאם
)ייעוץ ועריכה מדעית אסתר יוהס, הפקה מיכאל גלצר, עיצוב, עריכה גרפית והפקה נעמי מורג, צילום חנן שדה(,

ירושלים: יד יצחק בן צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים, 2010, 389 + 67 עמ'

אביבה  מאת  מאמרים  קובץ  האסלאם',  בארצות  יהודים  של  לבושם  ומסר:  'כסות  הספר 

מולר־לנצט בהוצאת יד יצחק בן צבי, מזמן מפגש מחודש עם כתיבתה של אחת החלוצות 

בחקר האתנוגרפיה ותצוגתה המוזאלית בישראל. עריכתו המיוחדת של הספר, פרי עבודתה 

של ד"ר אסתר יוהס, אשר נסתייעה במלאכת העדכון בחוקרות ובחוקרים רבים, שמקצתן 

נמנות עם תלמידותיה של מולר־לנצט בעבר, לא רק חושף את ההערכה המקצועית למולר־

לנצט בקרב הקהילה המדעית אלא מבטא מפגן של הוקרה שלא רבות הן הזוכות לו. 

עת  בכתבי  אור  ראו  הם   :2008 ועד  מ־1962  שונות  בבימות  פורסמו  בספר  המאמרים   

ובקטלוגים של תערוכות מוזאליות, וכמה מהם היו בראשית דרכם הרצאות בכנסים ועובדו 

שונים,  יעד  לקהלי  ונועדו  שנה  מארבעים  יותר  של  בטווח  שנכתבו  המחקרים,  לדפוס. 

על  היסטוריוגרפית־רפלקטיבית  פרספקטיבה  מעניקים  והם  מרובדת,  קריאה  מאפשרים 

ההתפתחות של חקר האתנוגרפיה החומרית של היהודים יוצאי ארצות האסלאם בישראל 

בכלל, והתפתחותה של גישתה של מולר־לנצט בפרט. קריאה נוספת פותחת אשנב ללימוד 

של מושאי המחקר המוצהרים של מולר־לנצט – לבושם של יהודים בארצות שחקרה )תימן, 

מרוקו, בוכרה ועיראק( ותיאורם המדוקדק של סוגי תכים ומלבושים. ובין השורות עולה 

רובד נוסף: הבניית השיח הבין־התרבותי והמגדרי בישראל וייצוגו הן בחקר האתנוגרפיה 

והן בתערוכות האתנוגרפיות המוזאליות. נוסף על כך, לספר ממד אלבומי מרהיב, המשלב 

כן  ועל  שונות,  ולמטרות  שונים  בזמנים  שצולמו  תצלומים,  סוגי  מגוון  החזותי  בטקסט 

הם משמשים כלים רטוריים מגוונים ליצירת משמעות. הם צולמו על ידי חוקרים, כקרל 

רתיינס בזמן שהותו בתימן בראשית המאה העשרים, לצורך מחקר; לתיעוד באלבום של 

יהודי־תימני בעל תודעה היסטורית, בשנות השלושים  יחיאל חייבי,  קהילה, בידי הצלם 

של המאה העשרים; לתיעוד החזותי שהתלווה לסקרי השדה; או לשם הנצחה מצולמת של 
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תפקידם  עצמה.  המחברת  בידי  בישראל,  מוזאלית  הצגה  לשם  במיוחד  שנעשו  שחזורים 

ומקומם של התצלומים בשיח האינטרטקסטואלי בספר אינו אחיד: מקצתם מצורפים לשם 

איור של הטקסט; מקצתם מנותחים בטקסט; ומקצתם אינם קשורים למאמרים אלא נוספו 

בדיעבד כדי לרמוז להשוואות אפשריות בין מוצרי תרבויות שונות. 

חזותית  תרבות  של  כחוקרת  זה.  עשיר  בספר  האפשריות  הקריאות  הן  רבות  כן,  אם   

התרבות  בהבניית  תימן  יוצאי  אומנויות  של  ותפקידן  מקומן  אודות  על  בשיח  העוסקת 

הלאומית בישראל, אתמקד בעיקר במאמרים שעניינם הכסות והמסר בתרבותם החומרית 

של יוצאי תימן, אך גם בשאלות הכלליות העולות מהמאמרים השונים.

אביבה מולר־לנצט נולדה בטרנסילבניה ובשנת 1925, ובהיותה בת ארבע עלתה לארץ   

ישראל עם משפחתה, שהייתה בין משפחות החלוצים שייסדו את העיר הרצליה. בשנות 

מכן  לאחר  בירושלים.  העברית  באוניברסיטה  וארכאולוגיה  סוציולוגיה  למדה  הארבעים 

נסעה ללמוד תולדות האמנות בפריז. נתונים ביוגרפים אלו מעידים על נטייתה לגישה רב־

תחומית ולהתנסותה במתודות מחקר מגוונות. עם זאת, לא היה בהכשרתה המוקדמת רמז 

למה שיהיה לעיסוקה המרכזי ולתרומתה המכוננת לתרבות בישראל בכלל ולחקר התרבות 

התנסתה  השישים  שנות  בראשית  בפרט.  האסלאם  ארצות  יוצאי  יהודים  של  החומרית 

לראשונה בעבודת שדה בקרב יוצאי חידאן שבצפון תימן לצד איסוף של חפצים ומלבושים, 

ולפולקלור  לאתנולוגיה  המוזאון  מייסד  נוי,  דב  פרופ'  של  ובתמיכתו  בעידודו  אלה  כל 

בחיפה. עניינה הגובר בתחום התרבות החומרית הביא אותה ללימודי אתנולוגיה בפריז. 

ועם פתיחתו של מוזאון ישראל ב־1965, הפכה מחלוצת חקר התרבות  בשובה לישראל, 

שימשה  רבות  שנים  במשך  במוזאון.  יהודית  לאתנוגרפיה  המחלקה  למייסדת  החומרית 

אוצרת של המחלקה, עד לפרישתה לגמלאות בשנת 1984.

המחקר  להתפתחות  קווים  מציג  צבר  שלום  פרופ'  הקובץ,  את  הפותח  במאמרו   

האתנוגרפי של יוצאי ארצות האסלאם בישראל. הניתוח הבהיר והמלומד של תולדות תחום 

האתנוגרפיה היהודית בכלל וזו של יוצאי ארצות האסלאם בפרט יוצר מסגרת הולמת להבנת 

מקומה של מולר־לנצט בו. צבר סבור שמקומה האקדמי של האתנוגרפיה היהודית מורכב 

היהודית: חקר התרבות החזותית על מאפייניה הבין־תחומיים  יותר מזה של האמנות  אף 

אף  אקדמי,  דעת  כתחום  היהודית  האמנות  של  לביסוסה  האחרונים  בעשורים  רבות  סייע 

לאתנוגרפיה  היהודית  האמנות  בין  ההבחנה   .)13 )עמ'  בשוליים'  עדיין  נמצא  ש'התחום 

היהודית מתגלה הן בהגדרת שדה המחקר והן במתודולגיה, ובשתיהן באה לידי ביטוי האי־

זהותם התרבותית היהודית של מושאי המחקר  נוחות האינהרנטית לשדות הללו בשאלת 

וההבדל בינם ובין תרבויות הרוב שהיהודים חיו בקרבן. תשמישי קדושה, כתבי יד וחפצי 

האמנות  בתחום  אחרות  בתרבויות  כדומיהם  נכללו  לדת,  קשורה  שזהותם  בכלל,  פולחן 

פרטי   – יום־יום  לחיי  שנוגע  מה  ואילו  וסגנונית,  איקונוגרפית  צורנית,  מבחינה  ונבחנו 

לבוש, ריהוט, צעצועים, כלי בית – הוכנסו תחת כנפי האתנוגרפיה. מכאן שגם היבטים 
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חברתיים, מגדרים וכלכליים )כלומר מנגנוני כוח ואינטראקציות מעמדיות( נשארו מחוץ 

לתחום המחקר המסורתי של תולדות האמנות, ואילו רבדים איקונוגרפיים וסגנוניים היו 

רק 'קומה שנייה' פרשנית בחקר האתנוגרפיה החומרית. ואשר להיבטים הלכתיים, המחקר 

האתנוגרפי התמקד בראשיתו בעיקר במנהג ובאופני התמסורת וההנכחה שלו ביום־יום, 

הייצוגים1  בין הפואטיקה לפוליטיקה של  ולא בהלכה, בתור מקור איקונוגרפי. ההפרדה 

שירתה היטב את הבורגנות היהודית האירופית בסוף המאה התשע עשרה ובראשית המאה 

דפוסים  פי  על  מחיים  בעברה  הכללית  העילית  לתרבות  להידמות  בניסיונה  העשרים, 

מסורתיים לחיים מודרניים. המחקר האתנוגרפי כּוון כלפי מה שנועד להיעלם, מה שסימל 

היו  יד  וכתבי  קדושה  תשמישי  ואילו  היהודית,  בהוויה  פרימיטיבי  יסוד  ונחשב  עבר  זמן 

יצירה עילית בעלת ערך אסתטי אוניברסלי. 

פריטי  של  'יהדותם'  שאלת  של  ומרכזיותה  היהודית  האתנוגרפיה  של  התפתחותה   

המחברת  את  הטורדת  כשאלה  זה,  ספר  דפי  בין  גם  ושוב  שוב  עולה  החומרית  התרבות 

ומעידה על היושרה האינטלקטואלית שלה ועל חוסר נכונותה להניח לה. הספר, בהיותו 

נאמן לדרכה של מולר־לנצט כחוקרת אתנוגרפיה חומרית, משקף את החלוקה המסורתית 

בין שדות המחקר של האמנות והאתנוגרפיה החומרית. עם זאת, מאמריה 'להגדרת אפיוניו 

 )181–138 )עמ'  בתימן'  היהודיות  של  הרקמה  ו'שפת   ,)46–38 )עמ'  החפץ'  של  היהודיים 

יודעת  נותנים ביטוי לכך שגם ממרום שנותיה, חוקרת אמיצה  שניהם מהעשור האחרון, 

להעמיד שאלות מתודולוגיות נוקבות בתוך התחום ועליו, ואינה ממהרת להרפות מהן. 

האתנוגרפיה החומרית על אודות יוצרים מארצות האסלאם בישראל התאפיינה בבעיות   

רבות, ומולר־לנצט נאלצה להתמודד עמן. על מנת להבין את הסוגיה הזאת, תוצג להלן 

סקירה קצרה של ראשית דרכו של תחום מחקר זה על פי הדרך שסלל צבר במאמרו. כפי 

וביתר  והגירה,  רדיפות  בעקבות  באירופה  רבות  קהילות  של  עקירתן  עם  שם,  שנאמר 

של  הנרטיב  ולצד  בישראל,  האתנוגרפי  במחקר  מפנה  התחולל  השואה,  בעקבות  שאת 

להציל את  הדחוף  הצורך  הציוני־לאומי, עלה  למדי לשיח  אופייני  שהיה  הגלות,  שלילת 

יוצאי  של  אתנוגרפי  למחקר  בנוגע  אשכנז.  יהודי  מתרבות  שנותרו  התרבות  אוצרות 

אחד  הצד  מן  נתפסו  הם  באמביוולנטיות:  והתאפיין  שונה,  היה  המצב  האסלאם  ארצות 

כשרידים עתיקים של עבר מקראי מפואר המעידים על רצף תרבותי, וככאלה – 'מושאי 

מחקר אתנוגרפי מובהקים', ומן הצד האחר נתפסו בתור 'אלמנטים פרימיטיביים', 'לבושי 

המערבית.  הציביליזציה  של  היתוך  בכור  להעבירם  שיש  זולים',2  ותכשיטים  סמרטוטים 

הדרישה מן הקהילות, שכמה מהן חיו קודם לכן בקרב חברות קדם־תעשייתיות, להתאים 

 H. Lidchi, ‘The Poetics and the Politics of Exhibiting Other Cultures’, S. Hall (ed.),  1
 Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, London 1997, 

pp. 153-198
י' שפרינצק, 'הגירת יהודי תימן', הפועל הצעיר, 18 )ה' באייר תרע"ב(, עמ' 5–6.  2
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את עצמן במהירות אל המודרנה הייתה חד־משמעית. דרישה זו, שנבעה מרצון למימוש 

של  ובתרבותם  במנהגיהם  חייהם,  באורחות  זלזול  ביטאה  לאומיות־ממלכתיות,  מטרות 

העולים  ראשוני  בין  בהיותם  מסוים,  יתרון  היה  תימן  ליוצאי  בכלל.  ערב  ארצות  יוצאי 

שהגיעו לארץ ישראל בסוף מאה התשע עשרה, וכן ליוצאי בוכרה, מאחר שבני קהילה זו 

היו מבני היישוב הישן בירושלים. קהילות אחרות, כגון יוצאי מרוקו, לא זכו אפילו ליחס 

אמביוולנטי. רק ההפרדה הידועה בין אמנות יהודית לאתנוגרפיה העניקה תוקף לשימור 

והעברתם  האסלאם,  ארצות  יוצאי  כלל  של  תורה  וספרי  קדושה  תשמישי  של  ולמחקר 

מרשות הקהילות למכוני מחקר. הרצון לעמוד על הייחוד של המוטיבים היהודיים לעומת 

הסביבה הערבית והמוסלמית קבעה במידת־מה את ההייררכיות הפנימיות ביחס לתרבותם 

החומרית של העולים ומנהגיהם. נקודת המבט האידאולוגית הזו הייתה נוכחת גם במחקר 

הלניסטי־רומי  הים־תיכוני  במרחב  הבין־תרבותיים  המגעים  הודגשו  ולעתים  השוואתי, 

ב'מסלול עוקף אסלאם', שניכר לדוגמה בכתיבתו של מרדכי נרקיס ב־1941 על תכשיטנות 
יהודי תימן.3

בשנות  כבר  הביאה  ערב  ארצות  יוצאי  של  החומרית  התרבות  כלפי  האמביוולנטיות   

של  מסוימים  במוטיבים  שימוש  לצד  בצלאל,  בסדנאות  אומנים  של  לניצולם  העשרה 

בין  הפעולה  בשיתוף  לזה  זה  חברו  והיצרני  האתנוגרפי  יותר,  מאוחר  החזותית.  מסורתם 
קלווארי,  הדסה  היזמית  ובין  תימן,  יהודי  של  האתנולוגי  החקר  מחלוצי  בראואר,  אריך 

 ,1937–1924 השנים  בין  שפעל  'שני',  יהודית־תימנית.4  לרקמה  מפעל  'שני',  בייסוד 

היה יזמה תעסוקתית מטעם הסתדרות הנשים. ב'שני' התקיים מהלך של 'המצאת מסורת 

עממית'5 של הרקמה הארץ־ישראלית, אגב אימוץ סלקטיבי של מוטיבים שמקורם בתרבות 

מ' נרקיס, מלאכת האמנות של יהודי תימן: מחקרי בית הנכות הלאומי בצלאל, ירושלים תש"א.  3
הדסה קלוורי )1891–1945( גילתה מעורבות במחקר האתנוגרפי לצד עיסוקה בתור יזמית של מפעל   4
היא   )Rathjens( רתיינס  קרל  הגרמני  החוקר  עם  קשריה  ניצול  אגב  מחשבת.  מלאכת  בתחום  יצרני 
יותר  מאוחר  בשלב  לפועל  יצאה  זו  משימה  ואכן  לארץ,  אתנוגרפיים  אוספים  של  הבאתם  את  יזמה 
בתיווכו של זלמן שוקן, וכיום אוסף זה מוכר כאוסף רתיינס־שוקן. קלוורי גם סייעה לאריך בראואר 
יהודי  של תרבות  מוזאלית ראשונה  ובארגון תערוכה  תימן  יהודי  החלוצי בקרב  במחקרו האתנולוגי 
על  אביב.  תל  למוזאון  יותר  מאוחר  נדדה  ואף  בירושלים  הארבעים  בשנות  לבסוף  שנערכה  תימן, 
'שני' ראו בהרחבה: י' גילעת, 'רוקמות אומה: תפקידם של ארגוני נשים בהצמחת התרבות העממית־

תל   ,225–181 עמ'   ,1970–1920 בישראל  יוצרות  נשים  )עורכת(,  מרכוס  ר'   ,'1970–1920 רשמית, 
אביב תשס"ח.

היא  מודרנית  לאומית  מסורת  כל  הובסבאום,  לפי  הובסבאום.  א'  טבע  מסורת'  'המצאת  המונח  את   5
מומצאת; ההמצאה מכילה רכיבים חדשים לחלוטין וגם רכיבים שלכאורה היו קיימים בעבר, אך עברו 
שינויים והתאמות. אלה ואלה הם המצאה – החדשים משום שהם חדשים, ואלה שלכאורה ישנים משום 
שהם אינם כפי שהיו בעבר. ה'המצאה' מתבטאת גם בכך שאף אם רכיב מסוים נשמר נאמן לעבר, הרי 
שמיקומו בעשייה החברתית החדשה משנה את משמעותו. המצאת התרבות העממית העברית החדשה 
 E. Hobsbawm and בהרחבה:  ראו  הוסבאום.  שאפיין  המודרניות  האומות  בניין  לתהליכי   מתאימה 
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החומרית של יהודי תימן. בשנות הארבעים התקיימה תצוגה מקיפה של מה שכונה "מלאכת 

האמנות של יהודי תימן" בבית הנכות בצלאל, שכללה תכשיטים ותשמישי קדושה, ונרקיס 

כתב בשנים אלו על אודות תכשיטנות יהודית־תימנית. בה בעת נמשך ייצור ה'אותנטיות 

מומצאת' במפעלי ויצ"ו ובסקטור הפרטי. בשנות החמישים המשיך מפעל 'משכית' תפיסות 

ופרקטיקות אלה, והיתך מסורות עדתיות שונות יחדיו באצטלה 'מקראית־מדברית'. 

מוצא  וארצות  מרוקו  אלג'יר,  תוניסיה,  תימן,  יוצאי  של  שאמנויותיהם  בעת  בה   

מוסלמיות נוספות עברו תהליכים מואצים של הכלה והדרה סימולטניות, ובעיקר – היתוך 

לתוך תבניות הטעם המערבי, שלטה מגמה אחרת לחלוטין בנוגע למחקר, שימור ואיסוף 

מארצות  אתם  הביאו  שהם  ומלבושים  חפצים  אומר,  הווה  החומרית,  תרבותם  פריטי  של 

את  אפיין  אשר  וה'עתיק־המקראי'  'הקרוב־הגלותי'  לעבר  המורכב  היחס  לצד  מוצאם. 

ערב  ארצות  יוצאי  היהודים  של  החומרית  התרבות  כלפי  היחס  בכלל,  הישראלי  האתוס 

הצד  מן  כ'פרימיטיבי'  שנתפס  מה  לכל  והמזלזל  השלילי, החשדן־מאוים  היחס  את  שיקף 

אחד וכ'ערבי' מן הצד האחר.6 

סיבות רבות היו לכך, וגם אם קצרה היריעה מלפרטן כאן, חשוב להתעכב עליהן ולו   

במקצת כדי להבין את פועלה ודרכה של מולר־לנצט, כפי שזו באה לידי ביטוי במאמרה 

מוקדמים  במאמרים  וכן   )38–18 )עמ'   1992 משנת  האתנוגרפית'  המורשת  שימור  'על 

שסיכמו מחקרי שדה. 

אביבה  המדינה,7  ימי  ובראשית  היישוב  בתקופת  נשים  בארגוני  אחרות  כנשים  ובכן,   

מולר־לנצט עיצבה את תפקידה בשיח הבין־עדתי, שהיה כאמור רווי אלימות תרבותית, 

באמפתיה אינטואיטיבית. אין מבטה פטור מסוג של התפעלות של בת המערב כלפי תרבות 

שזרה לה,8 אך לא חיפוש האקזוטי לעצמו הנחה אותה. היא לא ביקשה לנכס את תרבותו 

של האחר ולשעבדה לצרכיה. היא לא פנתה אל האחר בפטרונות שבחובה הרצון לשנותו 

ובידע התרבותי  זהותו. בראש ובראשונה, עולה מכתביה העניין באנשים  במחיר שלילת 

הגלום בהם והמתגלה לה מתוך דיאלוג, ידע שעמד להימחק לא רק בעקבות הגירה ומעבר 

ממסורת למודרנה אלא בגלל שלילה תרבותית מחד גיסא ורצון עז להידמות לרוב ההגמוני 

מאידך גיסא. 

עדות  למסרני  האחד,  הצד  מן  כפולה:  בפנייה  התאפיינה  מולר־לנצט  של  גישתה   

מרוחקים',ש'חוללו  ובמושבים  בעיירות  תכופות  בבתים,  ב'ביקורים  הקהילות,  מתוך 

 T. Ranger (eds.), The Invention of Tradition, Cambridge 1983
ד' אוריין, 'אנשי בראשית, תימנים בתיאטרון העברי', Hebrew Studies, 62 (2001), עמ' 105–143.  6

 D. Hirsch, ‘Gender and Ethnicity in the Zionist Nation-Building Project: the Case of  7
Hannah Helena Thon’, Ethnic and Racial Studies, 34, 2 (2011), pp. 275-292

)עורכות(,  חזן־רוקם  וג'  ר' קרק  מ' שילה,  ישראלי',  חיים ארץ  נשי בסיפור  'אוריינטליזם  ה' סלמון,   8
העבריות החדשות, נשים ביישוב ובציונות בראי המגדר, ירושלים תשס"ב, עמ' 225–294.
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שינויים ותמורות אצל רבים מהם. הצעירים, שעד אותה עת התביישו בהוריהם והעלימו 

ומחסנים'  לארונות  מתחת  להוציאם  החלו  לשמור,  התעקשו  שאלה  מסורתיים,   פרטים 

)עמ' 32(. ומן הצד השני, פנייה אל מנהיגיהם הרוחניים, כגון הרב יוסף קאפח זצ"ל, מגדולי 

זו שיקפה לא רק  87–88(. פנייה כפולה  חכמי תימן, ורעייתו, הרבנית ברכה קאפח )עמ' 

ולפרש  לדובב  שתפקידו  אחד  צד  שאין  הבנה  גם  אלא  אתנוגרפית  מתודולוגית  קפדנות 

וצד אחר, פסיבי, שתפקידו למסור מידע, אלא שרק דיאלוג בין־תרבותי רב־פנים בכוחו 

ליצור ידע משותף רלוונטי. פנייה כפולה זו השתקפה גם בארגון התערוכה 'חיי היהודים 

במרוקו' )1973(. בבוא העת, מולר־לנצט לא היססה להעלות שאלות נוקבות על תערוכות 

 ‘Exhibition and Ethnic Image’ והדימוי האתני־עדתי במאמרה מ־1974,  אתנוגרפיות 

הזהויות'  ל'פוליטיקת  שקדמה  בישראל  החברתית  במציאות  זאת,  וכל   .)61–51 )עמ' 

ולייצוגים של זהויות תרבותיות ורב־תרבותיות שהתפתחו משנות השמונים. במאמר זה, 

המופיע בספר שלפנינו באנגלית )שפת הפרסום המקורית(, המחברת שוטחת את לבטיה 

בדבר ההשפעה של תערוכה זו על הדימוי של יוצאי מרוקו בישראל, ומדגישה בדבריה את 

השוני הרב שבין הקהילות השונות של עולי מרוקו ויחסם לתערוכה. גם הסקר שהוזמן בעת 

התערוכה ונערך בין מבקריה ושתוצאותיו מובאות באנגלית, ללא תרגום, מלמד על הבנה 

שהשיח האתנוגרפי בכלל, והשיח על אודות יוצאי ארצות ערב ותצוגתו המוזאלית בפרט, 

משפיעים על ההווה לא פחות משהם משפיעים על הצגת העבר. חבל ששני מאמרים אלה, 

על חשיבותם לקהל הקוראים הישראלי, לא תורגמו לעברית. 

שאלת הייצוגים האתנוגרפיים והשפעתם על השיח החברתי עולה ביתר שאת כשמדובר   

המשוחזר,  לולו'  ב'תשבוך  העוסק  במאמר  המתואר  זה  כגון   ,)87 )עמ'  אותנטי'  ב'שחזור 

הוא  המפורסמות  מן   .2000–1965 השנים  בין  ישראל  במוזאון  הקבע  בתצוגת  שעמד 

דגם  של  העמדה  וכל  המקור,  ובין  בינה  הפער  עם  תמיד  מתמודדת  שחזור  מלאכת  שכל 

כ'אותנטי' על פי המידע שנאסף עד להעמדתו מתמודדת תמיד עם הפער שבין 'אותנטי', 

כמעין קטגוריה מוחלטת ועל־זמנית, ובין 'נכון לסוגו ולתקופתו'. כמובן, אי אפשר לקיים 

להבנת  בניגוד  עומדים  ולשחזורה  לאותנטיות  השאיפה  'הקפאה'.  באמצעות  אותנטיות 

הדינמיקה התרבותית וסתירותיה הדיאלקטיות. יתרה מזו, העמדת דגם אותנטי של 'עטרת 

85–89(, שהייתה סוג של גולת כותרת לשיתוף בין מולר־לנצט ובין  הכלה מצנעא' )עמ' 

הקהילות  יוצאי  בין  הזהות  בשיח  ממלכדת  השפעה  בעל  היה  וצדוק,  קאפח  המשפחות 

על  למולר־לנצט  שבחים  אגב  הקפוא',  ה'דגם  של  הזו  הבעייתיות  על  בתימן.  היהודיות 

אבדר  כרמלה  עומדת  לתפיסתה,  הנכון  הדגם  את  להציג  הכנים  ניסיונותיה  ועל  פועלה 

במאמרה, 'תשבוך לולו, עטרת פנינים: על תלבושת הכלה וטיפוח גופה בטקסי חתונה של 

יהודי תימן': 'בארץ חל מהפך בתפיסת לבושה של הכלה היהודיה מצנעא. מלבוש המבטא 

זהות בתקופת מעבר, שהוא אנטי מבני ושעיקרו מרכיבים מוסלמים, הפך בארץ לסמל של 

כלל יהודי תימן ]...[ הלבוש רכש מעמדו דרך העיניים הרומנטיות של מי שחיפשו מודל 
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אידאלי לזהות או להזדהות, הן במעגל הפנימי והן במעגל החיצוני של החברה הישראלית'.9 

גם חוקרות אחרות עומדות על כך שדווקא התשבוך לולו היא תבנית חריגה שסגנונה אינו 

יהודי מובהק.10 בהיותו ספוג השפעות זרות, הפיכתו של תשבוך לולו לשחזור אותנטי של 

פאר קהילת צנעא, ובכך לאחד הייצוגים המזוהים ביותר עם יהודי תימן, מדגימה את מלוא 

הקושי המלווה את המוזאולוגיה האתנוגרפית. 

מקומם של מאמרים מוקדמים אלה על תשבוך לולו בקובץ )עמ' 73–89( בלא התייחסות   

מאמרים  קיבוץ  בדבר  עקרונית  שאלה  מעלה  האחרונות  בשנים  שנכתב  למה  מרחיבה 

של  והשבעים  השישים  בשנות  כתיבתם  ושעם  מחקר,  שנות  כארבעים  במהלך  שנכתבו 

היו מודעים  וצוות היועצים  היו אבן פינה בתחומם. ברור שעורכת הספר  המאה הקודמת 

לארבע  הנוגעים  פרסומים  מבחר  ציינו  ואף  תוספות  להוסיף  וטרחו  העדכון,  לשאלת 

התוספות  שיטת  זאת,  עם  ומרוקו.  עיראק  בוכרה,  תימן,  חקרה:  שמולר־לנצט  הקהילות 

אינה ממלאה את התפקיד הראוי של הקדמה הכתובה ביד חוקרת או חוקר הפועלים כיום 

ומצויים בחידושי המחקר בתחום או בנושא המאמרים. לחלופין היה אפשר לצרף אפילוג 

המציג את עיקר כיווני המחקר שהתפתחו מתוך מחקריה של מולר־לנצט ולאחריהם, כפי 

שהמבוא של פרופ' צבר מסרטט קווים לתולדות האתנוגרפיה היהודית בישראל. 

ואכן כיוונים אלה רבים. דוגמה נוספת להצגתם בספר בדרך מוצלחת פחות היא הניסיון   

לראשונה,  כשהתפרסמו  במאמרים  הופיעו  שלא  צילומים  הצגת  באמצעות  עליהם  לרמוז 

בין  בלבד  חזותית  השוואה  מציעים  אלא  אותו,  מאירים  או  הכתוב  אל  מתייחסים  ואינם 

הדימויים, בלא דיון. אמנם מולר־לנצט צילמה דגמים של בגדים רקומים מהודו, אך היא 

)או לפחות לא פרסמה  היהודי־תימני לעומקן  ובין הלבוש  בינם  לא חקרה את ההשפעות 

זאת בכתובים(. אם כן, לא ברור מדוע צורפו: האם זוהי מחווה לאוצר התצלומים של מולר־

לנצט? ואולי ניסיון לגשר על פער הזמנים בין כתיבת המאמר ובין פרסומו מחדש, נוכח 

התפתחות המחקר? הרצון לעדכן מובן )וראו התייחסות לכך ב'נוספות', עמ' 134( אך דרך זו 

אינה טובה דיה, מה גם שבמאמרים מאוחרים מאת חוקרות וחוקרים אחרים יש התייחסויות 

מעמיקות לנושא זה.11 מוטב היה להציג את הסוגיה לעומקה או לוותר על הצגת ה'איור' 

בלא דיון.

סוגיות אלה, הקשורות לשיקולי עריכה ואולי לאילוצים שנבעו מהטיפול בחומר, אינן   

מאפילות על עושרו ותרומתו של הספר, ובעיקר על הדרך המחקרית המשתקפת בו. המאמר 

מ־2008, 'מכנסי הנשים ושפת הרקמה של יהודיות תימן' )עמ' 139–180( מתגלה כמאמר 

יהודי  גופה בטקסי החתונה של  וטיפוח  'תשבוך לולו, עטרת הפנינים: על תלבושת הכלה  כ' אבדר,   9
צנעא', הנ"ל )עורכת(, מעשה רוקם: הלבוש והתכשיט במסורת יהודי תימן, תל אביב תשס"ח, עמ' 146.

א' ברגר, 'תכשיטי הכלה היהודייה בצנעא כמותג של תרבות ואמנות: המאה ה־18', עבודת דוקטור,   10
האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס"ה.

ראו למשל: ברגר )שם(, עמ' 247–253.   11
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מפתח בקובץ 'כסות ומסר', ומשלים את הניתוח הטיפולוגי שבמאמר המוקדם מ־1963 על 

'רקמת היהודים בצנעא' )101–135(. המאמר המאוחר מציג גישה הקשרית־סמיוטית ומציע 

ניסיונה רב־השנים של המחברת. במאמר  פרשנויות מורכבות המביאות לכלל ביטוי את 

זה נכללות גם קהילות נוספות לקהילת צנעא, שרוב מאמריה של מולר־לנצט על יהדות 

תימן התמקדו בה, הן בעקבות מחקר שדה שערכה בשנות השישים בקרב יהודי חידאן )ראו 

המאמר 'על החתונות בתימן', עמ' 91–99( והן בהסתמך על מחקריהם של הקולגות במוזאון 

ישראל אשר לרקמה אזורית־כפרית. אבל חידושו העיקרי של המאמר הוא במתודה: המאמר 

סימבוליים־תקשורתיים  ותפקודים  סגנון  צורה,  גאוגרפי,  מקום  בין  הקשרים  את  'רוקם' 

והמחברת  ומעמדיות,  אתניות  לקבוצות  השתייכות  משדרת  הרקמה  הרגליים.  בתי  של 

מפענחת את הצפנים המקודדים בהם בלי לפרום את הרקמה, מבלי לפגום בסיפור הכולל 

ספק  האינטלקטואלית,  לעמדתה  אופייני  ובאורח  הדתי־קהילתי־מגדרי.  ההקשר  של 

מבצבץ בכתיבתה, וגם הפעם מולר־לנצט מסיימת את המאמר בשאלה על הגורל של בתי 

'אולי  הרגליים הרקומים בישראל, שרק קומץ נשים המשיכו ללבוש אותם בחלוף הזמן: 

אפשר לראות בכך ]בלבושן, י"ג[ אף מעין מחאה אילמת נגד "יישור הקווים" עם הסביבה 

וערעור על שיממונם של דפוסי החיים המודרנים' )עמ' 87(.

המאמרים העוסקים ביהדות בוכרה ומרוקו קשורים לקטלוגים ולתערוכות שהתקיימו   

במסגרת עבודתה של מולר־לנצט במוזאון ישראל, ואילו בכתבה על לבוש הנשים בקרב 

 )366–337 )עמ'  בבגדאד'  יהודיות  נשים  של  לבושן  'לתולדות  במאמריה  עיראק,  יהודי 

תלויה  שאינה  מבט  נקודת  נוכחת   ,)377–367 )עמ'  היהודית'  ובלעדיותה  בגדאד  ו'רעלת 

פרסומם  שמאז  אף  אלה,  מאמרים  גרידא.  מחקרית  בגישה  אלא  מוזאולוגים  בשיקולים 

התרחב המחקר בנושאים אלה עד מאוד, מאירים את עניינה של המחברת במכלול היחסים 

בין היסטוריה, לבוש, חברה וכלכלה אגב התעכבות על יצרנים, בתי מלאכה, יחסים בין 

הטיפולוגי.  מהדיון  המתרחקת  כסוגיה  ביטוי  לידי  כאן  באים  ומסר  כסות  ועוד.  המינים 

כך למשל בדיון בזיקות בין ה'איזאר' הבגדאדי ללבושן של נשים כפריות בספרד ובצפון 

מרוקו )עמ' 352(. נכונותה לחקור ולעסוק בסוגיות המחייבות מבטים בין־תחומיים נכחה 

במאמרים המוקדמים כמשאלה, וההבטחה מתממשת במאמרים החדשים יותר, עם השנים 

והניסיון המצטבר.

הספר כמכלול מציג לא רק ממצאים אתנוגרפיים מפורטים, מאמרים פרשניים ומידע   

חזותי נרחב אלא פרסונה אינטלקטואלית רבת־זכויות ופעלים. חקר התרבות החומרית של 

יהודי ארצות האסלאם, ובייחוד חקר תולדותיו של תחום מחקר זה, זוכים לתרומה רבת־

ערך עם הוצאת ספר זה. 


