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מקום

מרכזי בהווי

הביתי ,המשפחתי והקהילתי .חשיבותו הרב ,ה בכך שהוא
 אין הוא מהווה חלקמושר בב'ח ע"י הגברים ,כל ,ומר
מהפולחן בבית-הכנסת ,ומאידך אין הוא חילוני לחל ,וטין )כמו

שירת הנשים ,למשל( שכן רוב שיריו מביעים געגועים לציון,
כזביהה לגאולה ,הלל לאל,והי ישראל ולתורתו .הוא מכיל מאות
שירים ,החל מיצירות גדולי המשוררים של תור-הזהב בספרד
 וגמור במשוררים יהודה הלוי ,אבן-גבירי ול ואחריםמן המאה שעברה ,אך מרכז הכבד שלו

כאחת -

-

כמותית ואיכותית

בשירי גדול המשוררים של יהדות תימן ,רבי שלם
המאה ה-ן , l

שבזי ,מן

הדיואן היה מועתק בתימן בכתב-יד  ,וכך נמסר מדור לד ,ור,

בתימן לא נדכסו דיואנים .משעלו יהודי תימן לארץ-ישראל,
ההלו להופיע כאן גם דיואנים מ ,ודפסינ ,tשונים למדי זה מזח,
מבהינת המב  ,חר והמסורות השונות ,אך מיספר רב של שירים,

בעיקר מאת שבזי ,מצוי בכולם ,שירי הדיואן כתובים בשלו'זt
'זLפות

במעורב

-

עברית,

ערבית

ו \iגרמית

-

תור

'זLמירה

ק!':דנית )גם בזבעבר משפה אחת לשניה (! על אחדות המשקל
והדרוז ,לפי מיטב המסורת של שירת-ספר.ד

הבא לעס ,וק בנושא הדיואן התימני ,חייב לראות לנגד

עיניו את שילוב דרכי הביטוי  -פ'וט  -רחן -
כשלמות אחת ,שבה אין להפריד ג ,ורם אחד ממשנהו,

מחור

-

הדיואן של יהודי תימן הוא תופעה יחידה במינה של ספר
שירים חי ,המלווה ברוביו ,מוסיקה ומחול ,כשאלה עוברים
בממורת שבעל-פה ומשלימים את הנופר המועתק בכתב-יד
מדי ור לדור,
כי ,וון שהשיהר והמחול הם חלק כה אורגני משירת הדיואן,

ודאי שיש לחק' ור אותם עם מחקר הפיייט כשרמוח אחח,
לפיכד העבודה צריכה להיעשות בכזקביל ,תור בדיקת כל
גורם בפני עצמו מח,ן ובדיקת יחסי הגומלין ביניהם מאידך.

חוקרי המוסיקה של עדות-ישראל זגסקו בעבר גם בשירי
הדיואן ד,.א) אידלס  ,ון ,א ,גרזון-קיוי ,יוהנה ספקטור ואחרים(
 אך מעולם לא התמסרו למחקר,ו באייפן בלעדי ומתוך נסיוןלמצ ,ותו.

משימה זו הצבנו לעצמנו ב"מחקר הדיואן התימני

רחן -םחור

מים ,יזכה החומר המתוע,ן שבחלקו הוסרט ונכתב לראש,ונה,

להד רחב בציבור מגוון,
אנו רואים מחקר זה כמפעל ' דב-שנתי ,יובו כמה דרכים
ושלבים ,אשר חלק מהם אמנה כאן בקצרה :
נ fח'עוך אשר כולל בעיקר הקלטות והסרטות
הקלטה על הסרט עצמו( ולצידן רישום מפורט.

מקומות

..

'(
נתכנה

מקור המלה פרסי כנראה וג' ילגוליה
ספר-החשבונות

כד

ל/,ז'

הממשל,

רב י ם מאד :
ח;~ " כ -

ביןני הב י ניים
חדר

ר'שוס המ]ג']וח בחוו'ס

-

כל שיר נרשם בתווים,

מב,נה השירים וכדי להעבירם אל ציבור רחב של קוראי תווים,
מטבע הדברים מוסר הכתב רק את שלד המנגינה ,שכן קשה
מא,ן ולעיתים בלתי אפשרי ,למס  ,ור בו את כל הסלסולים
העדי ,נים והרבים של שירת תימן,

..

מחקר המחור

-

שבו נתרכז בסקירה זו~ הוא חלק

הי וני במטרתנו למסור את האירוע בשלמ י ותו ,ומכיוון שיחסי

הגומלין בין שלושת הגורמים  :פיוט  -לחן  -ומחול  -הם
המייחדים מחקר זה  ,נע ש ים הצילומים וההקלט ,ות בח]א'ס
הטבע"ס של האירוע .הרישום המתלווה אל הסרט הוא אמצעי
חשוב ,ובחלקים מסויימים של העבודה אפילו בלעדי ,לא
תהיה עביודתנו שלימה אם לא נעבוד במשולב עם הסרט
בשיטות רישום מתאימות.

אנשים לא מעטים עסקו במחול של יהודי תימן ,כשלכל
א :ד ד נקודת הרא ,ות והענין שלו .נזכיר את שרה לוי-תנאי,
גורית קדמן ,שלום שטאוב וכן האגודה לכתב-תנועה בהדרכת
נועה אשכול .אלה הם נסיונות של תיע'ו,ך שימור והחייאה,
אד מחקר מדעי במלוא מובן המלה עידין לא נעשה .במחקר
כמו ז'ה שלנו חשוב שנזכור עובד ,ות יסוד אלה :
נf

המחול ,כמו השירה הוא מ'צווה שהתקיימה בצמידות

לאירועים משפחתיים-קהילתיים מסויימים ,ואיבב ,ו קיים בלעדי-
הם .

פיוט  -לחן  -מחול" המתקיים במסגך'ת הפקולטה לאמנויות
באוניברסיטת תל-אביב ,מרכז את המחקר ד"ר אבנר בהט
מן החוג למוסיק י ולוגי,ה ,המתרכז בעיקיי בחקר הפיוט והלחן,
כותבת שור ,ות אלה עוסקת בחקר המחול ויחסי הגומלין לחן -
מחול .

ישיבות-

בארץ,

למרות מיגבלותיו של כתב התווים האירופי  ,כדי להבהיר את

-

אנו מעוניינים שבתקופת המחקר ,גם

יש  ,וב

מידענים

)אינפורמנטים(

-

זמרים,

רקדנים ,משוררים אתחלתות השירים ,סוגי השירים ,מועדים
לשירה ומחול וכו',

(1

בטרם

)עם

נ fמ'ון החומר ום'ווגו בשיטות המקובלות לגבי מחקר
מסוג זה ,בו באים לידי ביטוי איז ,ורים ומקומות ישוב בתימן,

נf

סוכמו סיכו-

מאת נעמי בהט-רצוך

הדי ,ואן כולל שלושה סוגי
]ש'ך

בים נשווד ;

-

שירים :

קבוצה ראשונה שזהו כיבויהי בערבית )בר·

,ובעברית

-

פשוט ש'ר'ס(

 -אלה הם שירים •

בעלי חרוז יחיד לכל בתי-השיר .הם מושרים תמיד כמבי וא

בשירת מענה  -או כדיאלוג בין שני זמרים או ע"י סולן
וקבוצה ,בחלק זה אין רוקדים .הוא משמש לריכוז ,הוכבה

,
לקראת השלב הבא  -השירה.
 (2ש'רה  -רוב שירי הדיואן נמנים על קב'וצה זו .מבחינ'ה

פיוטית אלה הם ש'ר' אזור )בערבית

 -מיושח( ,כלימר

שירים בני כמה בתים  ,כשלכל אחד מהם חר,וז משל,ו ,אך

הממ'/,ז לה ,ונן הכורסאות עליהן הסבו ה'/,ז רי ם ) מכאן המלה הצרפתית

בסיום כל בית יש חריז חוזר משותף ,המיפיע גם בראש השיר.

מא' י,ך נתגלגלה המלה לכינוי ספר ש ירים ש ל מש ו רר יחיד

שירה זו מגוונת יותר מבחינת החריזה והמשקל וכן מבחיבת
שילוב ,ן'זLפות ,ה ש ירות בד'רך-כלל ,גם ארוכות יותר מן
השירים ,מבחינת מקומן בביצוע  -השירית מלוות מחור,

; (Divan

ומאוחר יותר
היודי

26

תימן,

-

לקובץ ' של 'ז,/ירי מ'ז,/וררים ';\ונים ,וזי משמעותו אצל

זהו לב-לבו של האירוע הפיוטי

-

שירי-ריקוז·י ,לאחר ההכבה

הסופנטניים והמא ,ולתרים ,היוצרים אלמנטים של מתח ושעשוע
שהם חלק הנרחי במחול .כאמ· ור ,מבוססים המחולות על דגמי-

אלה
סיום
להם
את

יסוד ובמקביל על הלחנים  ..אף אלה מבוססים על מוטיבים

ע"י הנשי.ד

 (3הרר .זהו שלב מסיים לכל שירה ו;?Iחול .אין
בפסקים בבת-אחת ,אלא הרקדנים והזמרים פונים עם
המחול אל קהל המס'ובים בפניה חזיתית ישירן; ,ואומרים
"וכלכם ברוכים" ומתחילים לשיר במלה "והללויה"

ההלל .בסוף הדיואן יש קובץ 'נוסחאות-הלל על פני שניים-
'שלושה עמודים ,אך אפשר גם לאלתר מלים או לצטט פסוקים,

,והכל לפי הנסיבות  :דברי הלל ושבח לחתן ,לנימול ,לבר-
המצווה ,למארח או לנכבדים וכו'.
שירת ההלל בנויה ברובה על צליל אחד או שניים ,מעין
דיקלום מושר ,המזכיר את סגנון התפילה .חוא מושר בקול
מלא ע"י כל המ·ז.:,תתפים )זמרים ורקדנים גם יחד( ולעתים
נוצרת בו דו-קוליות ע"י שירה במקבילים )מה שקרוי

האירופית( .

"~ורגנ ' ום" במוסיקה

כשם שהנשיד מן 11.מש כפתיחה

בסיסיים ,החוזרים במנגינות השונות ומשמשים בסיס לפיתוח

שונה ,לפי המשקל השירי ולאילת·ור ,כיד כשרונו של הזמר.
דגמי יסוד אלה זוכים לאירגון שונה במרחב ,וכן לחזרה ופיתוח
באופן שונה אצל כל רקדן ורקדן )וזאת מבלי להיכנס לבעיית
האזורי ----Pהשונים בתימן ,שלכל אחד א' ופי מיוחד משלר.
במסגרת המחקר אבו ע· וסקים  -בשלב זה  -באיזור מרכז
תימן בלבד(.

אם ננסה להגיע בשלב זה של נס'ונות מצטבר'ס רס'כומ'ס
ומסקנות זמנ"ס ,נוכל לומר ,כי בנושא הפיוט והלחן מראים
לנו סי נומי-ביניים ,ני יש נדידה רבה של מנגינות מפיוט
לפ':יוט ולהפך  :לעתים שרים שיר אחד ת' וך חילוף מנגינות
מבית לבית ; ומאידך אפשר שמנגינה אחת תשמש כמה ונמה
שירים .בנל הדפסה או הוצאה-לאור של השירים ומנגינותיהם
יש על-כן להשתדל למסור כל שיר עם כל מנגינותיו ,וכל

לשירה ,כך מ ש ,:.ז·מ ההלל כסיום .השלימות בשיד  -שירה
הלל היא איפוא מסגרת אורגנית מאה הבנויה לפי עקרון
הקשת  :התפתחות לקראת ן 1l.יא והרגעתו.

מנגינה עם ציון כל .השירים המושרים עמה .אשר להשוואת

אנו ,כחוקרים ,רואים התפתחות זו שבה מתבצעים ה'ז.:,ירים

קווים

-

והמחולות כחיונית ובלתי ניתנת להפרדה ,ולכן איננו מסתפ'
קים בנל שלב בפני עצמו בלבה אלא עוס? jים ברצף כולו.
לא יתחיל רקדן לרקוד ללא הכנה )הנ שיד( ולא יסיים ריקודו
בחטף ,מבלי להביא את עצמו וקהלו אל הרינוז וה·ז.:,קט.
על-פי שירי הדיואן התימני רוקדים הגבר'ס בלבה לנן
אין אב ' ו עוסקים ב סגרת מחקר זה במחולות הנןl.זים ,אלא
לצורך השוואה בלב.ד

9

הרקדן הטוב נח'~ב זה

הבקי בצעדות-היסרה אך נוחו

רב

גם באילתור ובתרומה עצמאית מ'ז.zלו למחול .כן נחוץ 'ז.zיידע
להגיב על תנועות שותפו למחול )או :ן 1ותפיו ,שמיספרם לרוב
עד ארבעה(.

לא קיים בעדה התימנית רקדן מקצוע' במ'~וא מובן המלה.
הרקדן

והזמר

ראו

בעיסוקם

מ'צווה

' '1,בקדוz:זה,

ולא

אמצעי פרנסה .לשמחתנו נמשך הדבר גם ניום ,אם גם לא

באו' ::ן מלא .מנאן ברור שכל גבר ינול לקחת חלק במחול
ולה'פגין את יכולתו ונשרונותיו .רוב העדויות שליקטנו מצבי-
עות על העובדה ,שתורה זו עבהר במסורת מ:1ית-אבא ,ורבים
זוכרים את עצמם רוקדים מגיל צעיר ביותר .גם כיום אפ!Z:ר
לראות לעתים קר ,ובות אב ובנו רוקדים יחדיו ,יהיו אלה זקן
ומבוגר ,או מבוגר ויל.ד

מאפיין חשוב למחולות הגברים של הדיואן התימני הוא
המ ר חב ה צר שבו רוקדים .הסיבות לנך היו ביסודן כנראה

אובייקטיביות  -הצורך לרקוד בחדר צר מלא חוגגים .כך
נ ' וצר סכנון מיוחה עשיר ומגוון ,המנצל היטב מרחב קטן
ומגדר )דבר זה הוכח לנו במקרים ב  jם עמד לרשות הרקדנים
מרחב גדול והם השתמשו רק בחלק ממנו(.
מאפיין

שני

הוא

איזון

בין

הקבוע

והמי' fL.תנה.

דוגמאות

מאל~ות לנך ראינו בהזדמנויות בהן הפגשנו רקדנים שלא

יחדיו :

הכירו זה את זה קודם-לכן ,ר ,וקדים בפעם הראשונה
הם מקבלים איש מרעהו דגזבים של צעדות כסיסיות ובזנזךת
יכולת-האילתור שלהם נוצר ביניהם קשר ,כשתפקיד המנחה
והמונחה עוברים לסירוגין מהאחד .ינz.-ז'ל

לעומת אירוע ספונטני זה ,רוקדים אלה הרגילים לרקוד
יחדיו ,מחול מסוגנן וזבתואם יותר .אך גם בו רבים הרגעים

נוסחים שונים של איזורים שונים בתימן ,ומציאת
אופייניים לנל איז' ור  -אלה הם בבחינת חזון לעתי.ד
בנושא

המחול

מתבהרת

יותר

ויותר

התמונח

המעידה,

כי מחולות הגברים היהודים בתיכן שונים ונבדלים ממחולות
הגויים שם .ברור ,כי יש השפעות גומלין מסויימות ,אך בקודח

ז' ו איבה ניתנת לבדיקה בתנאים של היום ,למרבה הצער.
'ביתן להבחין ,שמיבנה המחול ערוך לפי עקרונות מקובלים

של מחולות חמזרח-הקרוב  :צעדי כניסה מ'ז-.zמשים לחימום
ותיאום בין הרקדנים לבין עצמם ,ובינם לבין הזמר .אלזי
מיבילים לקראת המחול עצמו ,המתפתח ונעשה מורכב עד

להיותו סוער ,בין שלב שיא למשנהו ,ח' וזרים הרקדנים
אל צעדי החימום והרינוז' ,ז.zהם גם הזדמנות לתיאום הקצב
ולחחלזפת רקדנים ) .אשר לחקר המחול עצמו ,מבחיבת התנו-
עית וצירופיהן ,הבעה מיוחדת של אברי-גוף מסויימים וכ ,ו' -
הולכים ומצטברים רשמים ורישומים ,וזה נושא למאמר בפרד
בעתי.ד(

ירי '!!,.הדיואן כשלמות של פיוט  -לחן  -מחול ,הם חלק
בלתי נפרד מהווי-חיים ,ולנן זו תופעה חיובית ומתחדשת.
אנו מכירים תופעה דומה במינהגות מחול ,כשהזמר צמוד
בשירתו אל הס ,:ר ,אל האות הנתובה .צירוף זה הוא מיוחד
בזביIנו ואין נמותו להמחיש את המו'~ג "עם-הספר" במ ,ובבו
חדי .על כל מי שאינו בקי בשירי הדיואן לזכור' ,ז.zהספר איבו
מש מידו של הזמר.
שלימות פיוט  -לחן  -ומחול ,הוא תוצר אמנותי-תרבותי-
חברירי מיוחד ' במינו וא  ,ופייני נל-כך ,לא נוכל 'ז-tלא ל'ז-.zאול את
עצמנו ,כיצד היא תמשיך לחיות ולעבור מדור לדור ? אין
תרבותנו היהודית ה' 1Iמזבית משופעת בתופעות כגון זו .ונאמו"
קשה למצוא דומ'ות לה במנהגות המחול והשירה של העמים.
אנו מקווים ,כי המחקר ,בנוסף על היותו הזדמנות לתיעוה

רקר והשוואה של החומר כפי שהובא ע"י ק'ז.zישי העדה
מחימן ; יהיה גם לעזר כמקור מהימן למידע לאלה שאינם
רוצים לראות בדיואן התימני נכס השייך לעבר בלבה אלא

-

ערך אמנותי-תרבותי חי ,הממשיך לחיות.
למיגום אומר ,ני מחקר זה לא חיה יוצא אל הפועל לולא

עזרתם הנלהבת לz.ז' ידידינו בני הע;ה התימנית בארץ ,המשת~
•
פים פ' !Jולה עמנו בלב פתוח ובתבונה ביקורתית.
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