
 ביקורות ספרים דוד גדג'   192

André Levy. Return to Casablanca: Jews, Muslims, and 

an Israeli Anthropologist. Chicago: University of 

Chicago Press. 2015.  240 pages 

 * דוד גדג' 

משווה אנדרה לוי את מסעותיו במרוקו, ואת הספר שכתב    Return to Casablancaבפתח הספר  
בבתים פרטיים ובמבנים ציבוריים בממלכה. במבט  בעקבותיהם, לערבסקות המעטרות קירות 

מקרוב הערבסקה נראית כאוסף של קווים וצורות חסרי היגיון וסדר, אבל מבט ממרחק חושף  
את הדפוסים הגאומטריים והסימטריים של היצירה. בדומה לערבסקות, מסעות מחקריו של לוי  

בחין כי למסעות היה סדר מובנה  במרוקו נראו לו מקרוב חסרי היגיון וסדר, אך במבט לאחור ה
והגיוני. כך גם בספרו של לוי: הוא כולל שבעה פרקים המחולקים תמטית במבנה מסודר והגיוני  
המשרת את מטרתו המרכזית, שהיא בחינת מערכת היחסים בין יהודים למוסלמים במרוקו.  

קירה היסטורית  מערכת היחסים בין שתי הקבוצות נבחנת בהווה, אך לוי מביט גם אל העבר בס 
שבחרו   ובמחקר ייחודי. הוא דן במערכת היחסים המורכבת מתוך בחינת זהותם של היהודים

להישאר במרוקו ושל ישראלים ילידי מרוקו שחוזרים לבקר בה כתיירים, ואגב כך עורך בחינה  
 רפלקסיבית שלו עצמו. 

ר אותם "עבודת  . לוי מגדי1990הספר מבוסס על מחקרי שדה שלוי ערך במרוקו מאז קיץ 
(, הגדרה המעלה את השאלה היכן ביתו של לוי ושאלות  field work at homeשדה בבית" )

כלליות באשר למושג "בית". לוי נולד בקזבלנקה ועלה לישראל עם הוריו בשנות החמישים  
כשמלאו לו חמש. המשפחה התגוררה באשדוד בתוך קהילה של עולים ממרוקו, ומרוקו נשארה  

ילדותו, בתיווכם של מבוגרים שסיפרו לו על החיים "שם". עניינו במרוקו הפך   נוכחת בכל
מקצועי לאחר שהחל ללמוד את הקהילה כתלמיד מחקר ואחר כך כחוקר. בפרק הראשון לוי  
דן בבחירה שלו להגדיר את מחקרו "עבודת שדה בבית", ומקיים דיון תאורטי חשוב במורכבות  

שלמה   ים של המונח וטיעונים הנוגעים לו מעבודותיהם שלההגדרה. הוא מציג מופעים נוספ
דשן, יורם בילו, סמדר לביא, טד סווידנברג וקירין נריאן. ככלל, הספר עשיר במחקר תאורטי  

 ובשיח המשובץ במחקרים אנתרופולוגיים, סוציולוגיים והיסטוריים.  
ות היסטוריות.  הפרק השני יוצא דופן משום שאינו מתבסס על עבודת שדה אלא על תעוד

לוי מבצע מהלך מרתק שבו הוא מנתח בכלים אנתרופולוגיים מאמרים שפרסם המשכיל העברי  
, שיצא לאור בוורשה.  הצפירה בעיתון  19–יצחק בן יעיש הלוי ממוגאדור בסוף המאה ה

באמצעות ניתוח המאמרים של הלוי מציג לוי את המורכבות והמשמעות של חדירת התרבות  
האירופית, ואחריה חדירת השלטון הקולוניאלי, אל קבוצות שונות בקהילה היהודית במרוקו.  
הוא מתאר את השלכותיהן בטווח הקצר והארוך, ובכלל זה גם את ההשפעה על מערכת היחסים  
בין יהודים ומוסלמים. מאמריו של בן יעיש הלוי משמשים את לוי כדי להפריך טענות של  
אנתרופולוגים וסוציולוגים ישראלים שבמשך שנים הציגו במחקריהם את יהדות מרוקו כחברה  

 
   אביב אוניברסיטת תל, ישראל עם  של להיסטוריה החוג, וארכאולוגיה היהדות למדעי  הספר  בית  *
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מסורתית ונחשלת. הלוי מייצג מגזר של משכילים ומתמערבים שעברו תהליכי מודרניזציה  
 ר הסוציולוגי והאנתרופולוגי בחר להתעלם מהם.  מוקדמים במרוקו, שהמחק

בהמשך מתאר לוי את מחקריו על הקהילה היהודית שנותרה במרוקו, שמרביתה מתגוררת  
בקזבלנקה. הוא מצביע על שני תהליכים השזורים זה בזה: הידלדלותה של הקהילה והסתגרותה  

רה במרוקו ממשיכה  מאוכלוסיית הרוב המוסלמית. לוי מראה כי הקהילה היהודית שנות
להצטמצם במרוצת השנים ומנתח את הדרכים שבהן חברי הקהילה, ובעיקר הנהגת הקהילה,  
בוחרים להתמודד עם התופעה. לצד זאת הוא חושף כיצד הקהילה היהודית במרוקו מצמצמת  
מגע עם החברה המוסלמית ומנהלת את חייה במובלעות יהודיות. ניתן לראות במהלך זה ביטוי  

רסיה וחזרה מרצון אל המלאח, הרובע היהודי בערי מרוקו, שבו יהודים חיו בנפרד  של רג
ממוסלמים לפני התקופה הקולוניאלית. מובן שנסיבות ההווה שונות לחלוטין מאלה של העבר,  
ולוי עומד עליהן. כבסיס לדיון על מערכת היחסים בן היהודים למוסלמים בהווה הוא מציג  

ולוגית מפורטת של מערכת היחסים בין שתי הקבוצות, וזו יכולה  סקירה היסטורית ואנתרופ
 לעמוד כחיבור בפני עצמו.  

לאחר שלוי מתאר בפירוט את דרכי הסתגרותה של הקהילה היהודית בקזבלנקה, בפרק  
החמישי הוא דן בהרחבה במרחב ייחודי שבו דווקא מתקיים עימה מגע. "טהיטי", חוף ים פרטי  

חודשי הקיץ יהודי העיר לצד מוסלמים, משמש לו שדה למחקר  בקזבלנקה שבו מבלים ב
מערכת היחסים בין שתי הקבוצות. בתחילת הפרק הוא מראה כי ההפרדה בין יהודים למוסלמים  
נשמרת גם בחוף: היהודים נופשים באזור בחוף המכונה "תל אביב" והמוסלמים באזור הנקרא  

קולקטיבי את הבונגלוס הקרובים לחוף הים  קודס" )ירושלים(, היהודים שוכרים באופן –"אל
ויוצרים אזור משלהם, ונשים וילדים אינם באים במגע עם נשים וילדים מוסלמים. המגע נוצר  

קודס", שם משחקים יחד משחקי  –רק בין גברים ורק בבית הקפה שממוקם בין "תל אביב" ל"אל
יש למשחק חוקים לא  קלפים בזוגות. התצפיות של לוי מעלות תובנות מרתקות שלפיהן 

רשמיים, שמטרתם למנוע כל מתח אפשרי בין יהודים למוסלמים ולשמור על ריחוק בין שתי  
 הקבוצות האתניות גם בנקודת המפגש היחידה ביניהם.  

הפרקים השישי והשביעי דנים בשני מושגים הכרוכים זה בזה: מולדת ותפוצה. לוי מאתגר  
קשר של יהודי מרוקו. הוא בוחן את היחס של היהודים  את הדיון הקושר בין מולדת לתפוצה בה

שנותרו במרוקו למושגים אלו ומראה כי למרות שהם חיים במרוקו, הם תופסים את עצמם  
כחיים בתפוצה של מולדת מרוקאית נוסטלגית תחת שלטון ותרבות צרפתית קולוניאלית. גם  

היחיד והאולטימטיבי ליהודים.    יחסם למדינת ישראל אמביוולנטי והם אינם רואים אותה כמרכז 
הוא בודק את הקשר שבין שני המושגים בקרב ישראלים ילידי מרוקו המבקרים במרוקו ומציג  
את יחסם האמביוולנטי למרוקו המוסלמית והערבית. גם בפרקים אלו בולטות המחיצות שנוצרו  

הודית ומדינת  בעקבות עלייתם של הקולוניאליזם הצרפתי, הלאומיות הערבית, הלאומיות הי
ישראל, ואולי גם בעקבותיו של זיכרון קולקטיבי שדורש מחקר היסטורי נוסף. כל אלה  

 משפיעים על תפיסת ההווה אך גם על עיצוב העבר, במרוקו ובישראל, במולדת ובתפוצה.  
ייחודו ותרומתו העיקרית של הספר הם המחקר האנתרופולוגי של כמה אלפי יהודים  

וקו, בעיקר בקזבלנקה. מחקרים היסטוריים עוסקים בעברה הקרוב  המתגוררים היום במר
. מחקרים  20–והרחוק של הקהילה היהודית במרוקו עד שנות החמישים והשישים של המאה ה

סוציולוגיים, אנתרופולוגיים ולינגוויסטיים דנו בעיקר בקהילות שהיגרו ממרוקו אל ישראל,  
חברה הקולטת. לוי, לעומת זאת, מתרכז בקבוצת  צרפת וקנדה, ובחנו כיצד השתלבו המהגרים ב
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היהודים שבחרו להישאר במרוקו )או לחזור אליה( לאחר שמרבית הקהילה היגרה ליעדים  
השונים. קבוצה זו ייחודית משום שלאחר הקמת מדינת ישראל כמעט ולא נותרו יהודים  

ורר גם את הצורך  בארצות האסלאם, וקהילות היהודים בהן היגרו החוצה. מחקרו של לוי מע
האחת באי ג'רבה שבתוניסיה והשנייה באיראן.   — במחקר של שתי קהילות יהודיות נוספות

 יהיה מעניין להשוות את מערכות היחסים בין היהודים למוסלמים בשלוש המדינות.  
  הספר כפי שפורסם פונה לקהל קוראים אקדמי מתחומי האנתרופולוגיה, הסוציולוגיה
וההיסטוריה העוסק במרוקו, ביהודי מרוקו, בהגירה, בלאומיות, בחקר מיעוטים ובנושאים  
נוספים שלוי דן בהם. לספר חשיבות עצומה לשיח הציבורי בישראל סביב מערכת היחסים בין  
יהודים למוסלמים בכלל וסביב זו שבמרוקו בפרט, בעבר ובהווה. המציאות המורכבת שלוי  

תרום רבות לשיח, לאשרר טענות ובעיקר לאתגר תפיסות שהושרשו בקרב  מציג בספרו יכולה ל
רבדים רחבים בחברה הישראלית. מן הראוי לתרגם את הספר לעברית, ובהזדמנות זו לצמצם  

 את הדיון התאורטי במטרה להנגיש את הספר לקורא המשכיל.  
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