
תימןייצאיהיהידיםבמסירתתריקדשלתדמיתי
ניגידיםשלדינמיקה

מאת

בהט-רציןנעמי

לקיצרנירתעדשרנההמסררתיתבחברההררקדאלהיחס
משנהר.עלללמדיכרלהאחדהמקרהראיןלחברהמחברה

רנעסרקלכד,שגרמרהסיברתבמיכלרלהפעםנדרןלא
היאהאנרשיתהחברהלכללהמשרתףבלב.דבעקררנרת
הביטריכליהיאהתנרעהאדישרת.בהשאיןהתיחסרת,
ביטריתמידכנראה,ריהיההיה,רהמחרלהאדםשלהראשרני

רביםרלכןממנר,"משרחרר"עצמרמרגישאיששאיןאנרשי,
בחברה,מסריםמעמדכמיצגיאר(כפרטיםביטרינרתנים

נמצאהררק.דאלר/ארהרקרדאלליחסםמשתייכים)הםלה
רפסילה,בשלילהרכלהרהערצהבחירבהחלליחסביטרי
אלה.קיצרנייםמצביםשביןדרגרת-הבינייםרכל

מאררחרתנפרדבלתיחלקהראהמחרלמסררתית,בחברה
במחרלמשתמשחברהארתהשלהמימסדרלכןירמירם,חיי
הקהילה;יתנהגרתאתלכררןניתןשבעזרתר ,כמכשירגם

 , :בראשההערמדיםלצרכיבהתאם

יאפשרראשרמסגררת,ליצררבאיםרמרתראסררשלכללים
הקהילהלאנשירחב.בציבררמצרמצםמימסדשלשליטה
בידררית-טכסית,אירגרנית,מסגרתהמחרלמשמשהרחבה
מרבהקראמצעימצטבריםללחציםמשחררשסתרםאחררמצד

 .רשייכרתאחדרתלתחרשת

הפעם.ענייננראיננרהמקצרעיהרקדןשלעניינר

לפימקצרעייםשאינםבררקדים,ערסקתשלפנינרהדרגמה
 .בא~נרתםרשליטתםמירמנרתםאדהמקרבלרת,ההגדררת
צמחשלאמקצרעירקדןכילציין,מירתרלהם.רקמירחדת
 .באמנרתשליטהארתהאתלרכרשירכללאהקהילה,במסגרת
ע"ירבכפריםבעריםביטרילידיבאהשהיאכפיהמחרל
למרחקים,לפניהםיצאששמעםכאלהאראלמרניםרקדנים

לפרנסתם.היתהלאאמנרתםאד

ארתרהסרבביםרבעיניעצמרבעיניהררקדשלמעמדרבעית
חשרבנרשאתמידהיתה-היאבאשר-מסררתיתבחברה

הביטרישלמקרמרעלללמרדניתןדרכרכירמחקר,לעירן
האישי-העצמידימרייםרעלחברהארתהבחייהאמנרתי

אי-היכרלתקהילה.ארתהבניהאנשיםשל-רהקרלקטיבי
כשמדרבראמנרתרתרברתי,לביטריחייםאררחביןלהפריד
מלאמראשנרשא,~שהראאלארתנרמביא ,מסררתיתבחברה

המתיחסיםכמספררהדערתההתיחסרירתרמספרניגרדים,

אליר.

נרטהבת-זמננר,העיררנית,בחברהמרזרהדברשיראהככל
רהרקדןהריקרדאללהתיחסהרחב""הציבררשמכרנה~ה,

החברהשלהיחסמןבעקררנרתיהשרנהשאיננהבמתכרנת
המסררתית.

-בתימןתימןיהידיאצלהרקדןשלמעמדי

שניתןדבראליררהיחסהררקדשלמעמדרהיהלאבתימןערד
ניגרדים.שלכמכלרלאלאמשמעי,חדבארפןלהסבירר

ההתיחסרת .הגיארגרפיהשרניאתבחשברןלקחתעלינרראשית
ררחני-מרכזשהיתההבירה,בצנעא .לאזררמאזררשרנההיתה
האזרריםאלשנרחיקככלכלל.רקדרלאארפחרתרקדררבני,

כשמדרבררירתר.ירתררקדרשהאנשיםנמצאהכפריים

רמתרבההרלכת-רחייצאןחבאן-רהדררםהצפרןבאזררי
היהרדית.זרעלהמקרמירתהעממירתהמסרררתהשפעת
הצפרןיאזרראלנתיחסרלאתימןמרכזבאזררנדרןהפעם

המרבהקים.רהדררם

הראבתימןקייםהיהלאשרהמרסמכיםהמקרררתאחד
בן-מכרן(הרצ'תימן""הליכרתקאפח:ירסףהרבשלספרר
צנעאבעירהחתרנהטכסיאתבתארר .תשכ"ח)יררשליםצבי,
 :) 118 'ע(קאפח .יכרתב

זהשאיזלפירוק,דאדםכלולאומרקדהחדרבאמצעעומדהרקדז
רקץיימז :אומריםהיולהפך.אלארקדנית,אורקדזלהיותכבוד
 .מזדלזלהרוקדכל-נקץ"

 :שרלייםבהערתקאפחהרברמרסיף

חיבבוהםהכפרים.יהודיביזהרוקדיםואלהריקודאלהיחסכזלא
בגילאנשיםביניהםתמצאולפיכךהרוקדאתוכיבדוהריקודאת

ריקודשלסיבובלעשותההזדמנותעליוותרושלאושיבהזקנה
חתנים.בשמחת

למעשה,קייםשהיההניגרדאתלבטאקאפחהרבהיטיבבכד
ביטרילידישבאהביהדרת,הרררחתבגישהבררדאירמקררר

במקרררתיה.

מחייחלקהראהריקרדכלא-יהרדיתיהרדיתמסררתיתבחברה
הילדגםישתלבמשפחה,בארתהשמקרבלרכפיהמשפחה

הבית.שלהמחרלבחיי
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מאיררעינפרדבלתיחלקהמחרל דj'-תימןמרכזבאזרר
מנחםשלמדברירבלבדקצרצי"רט ..נמשפחתית.שמחה
מנאכה.העירמןהקסמים""מרבד rעל,.עםשעלהעררסי.
 :) 1977בשנתשנרשמהשיחה(מתרך

לברכה,זכרונושלי,אבאשנים.שבעמגילרוקדעצמיאתזובראני
נרקו.דוגםשנשירמוצאי·שבתכלאחותי,ואתאותיאותנו,מאלץהיה

אבלרקדו,לאבצנעא ...רקדזוגםזמרהיהעצמוהואחובה.היתהזו
עיז.טביעתזולרקו.דיבולאחדבללא ...ושרורקדובמנאכהאצלנו

הואכשרוזלוישואםשעושיםאיךרואהלומ.דהוא-שדואהזה
 ..כבו.דלאזה ...ולרקודסתםלקוםאפשראי ...תופסתכף

חייאתלתעדהנסירןעםמתמרדד"יעיש"בספררהזזחיים
המשרבציםהמפררטים,התארריםרבשללבתימןהיהרדים
רדמרתרהמחרללנרשאגםמתיחסהראהמקרם,רמנהגישמרת
חיירבמהלךפעםמדיערמדיעישסביבתר.בעיניהרקדןשל

הברירת.בעיניבזרייהיהפןרהחששלרקרדהרצרןבפני

לכםצריךהביז!ידעלאילדטיפש.הואעוד ...ריקוד?שלהואבני-
החזירבבני?בחרתםשכברמימיםהיוםמהומנוסה.בקיאומז,רקד
ואמר:לה

 Iילדרקילהלפניושירקודרוצהאלחתז .החתזכבודלפיהכל-
 ....כבודוהוארצונווהואוהואיל

ונעשהצרהולאותהבהלהלאותהוהגיעוהסיבובבעלסבבכך ...
משתהוכלשם.רקדשלאמשתההיהלאואילךמכאז .לציבוררקד

 .) 29ע' , 22 'ע(שמחה.היאולאמשתההואלאשםשאיבו

גייסארמאידךבה,להתברךשיש ,שבקדרשהכמצררההמחרל
רקדולרקדוהאיסררשלהגברל"את"לעבררהמתמידהחשש·

יחסאתבחשברןלקחתמבלילהבינראי·אפשרחרלין,של
המחרל.אלרמקרררתיההיהדרת

מקרררתנר.עלאמרניםספר,אנשיהירירצאי·תימןהיהרדים
מתיחסיםכיצדהשאלהאלבלבהברמזרלרהתיחסרת,ללא

הערסקתהתמרנהתהיהלאזהנרשאאלהיהדרתמקרררת
שלימה.תימןביהדרת

היהשהמחרלהערבדה,עלמצביעיםבתנ"ךשרניםפסרקים
כבר .רברתכךעלרנכתבאבלרבעיתרתשמחהבשעתנהרג

הררקהלגביהדר·ערכיתההתיחסרתביטרילידיבאהבתנ"ך
מיכל,שלהמפררסםבתאררכמרלצחרקעצמרשםאיננרהאם

היתה .חגיגיתבתהלרכההאררןאתלצירןהמעלהבדרדהצרפה
מקרבלשהראכפירקרד·תהלרכה,ארנרקדתתהלרכהכנראהזר

כפיימינר.רעדקדםמימיהערלםברחביעממירתבמסרררת
 :הכתרבשמתאר

בחצוצרותשופרובקולבתרועהה'בריתארוזאתמעליםישראלוכל ...
עירעדבאה'בריתארוזויהיכבורות,בנבלים,משמיעיםובמצילתיים

מרקדדודהמלךאתותראהחלוזבעדבשקפהשאולבתומיכלדוד
 .טז')טו'; ;'ופרק ',ב(שמואלומשחק.

הזזשלבספררמרצאיםאנרזר,הנחהלבססכדירכאילר
קרדם):שהבאנרלדבריםבהמשך- 29ע'א'חלק(יעיש,
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לו:ואמרלפניווהעמידואחריושלחבדבר,זקנומששמעלימים,
ואראהלפביורקודעמודלרקודים.שנכנסתשמעתיולד!יאהה-

עושה.היאדאתה

הבושה?מה-ואמר:עליוידוהזקןנתןועמ.דבקרקעעיניוהנערכבש
דודהנהמרק.דאתההיאדלראותרוצהאנילביובחפץזקנךאניהלא
לשמחשתזכהיתןומיהשםארוןלפביומכרכרמפזזהיהישראלמלך
סאלם,מרישלותחנוניםתפילותשאומריםבשעהותרקודוכלהחתן

ואתהבגרוני!'זניחילד.יישררקו.דואתהלךאשירעלינו.יגןזבותו
עמידות·עמידות.ועמדבאבריוודיחקהנערחכדקלהשעה ...ברגליך!

לאיטו,רוקדוהתחילרגליו,מתחתהקרקעבשמטהכאילושבסוףעד
והולך.מפרפרוהולךמיטלטלגופומנעבע

השמים,מןתתברך-לו:ואמרראשועלובשקוהזקןבטלושעמהכיון
חזקששמעתי.השמועהאלובשרון·דעתחכמההוספתולדי,יא

ולאמרקדשתהאהריקו.דבשעתיראת·השםלךשתהיהוהתחזק,
ובטהרה.שמחהבעבוה,אלאבטליםדבריםמתודולאשחוקמתוך
המלכיםמלכימלךלפני-מרקדאתהמילפניולדי,יאדעתךותן

ביתלכבודולאלכבודךלאלה:הילוליםקודשברוך·הוא,·הקדוש
שמים.לכנודאלאאבי:ד.

היהרדייםבמקרררתחסריםלארמחרלליםמחרלשלתאררים
להתיחסישכיצדרלשאלהלהתלבטרתהדלמצראניתןרבהם
המחרל.אל

ביתשמחתשמחכשהיהגמליאלבןשמעוןרבזעלעליואמרו
אחתובוטלאחתוזורקאורשלאבוקותשמונהבוטלהיההשואבה

ושוחהבארץאגודליושביבועץמשתחוהוכשהואבזוזונוגעותואין
 .קידההיאוזוכזלעשותיכולהבריהכלואיזוזוקףהרצפהאתובושק

 .)'אעמ'בג,'סוכהמסכתבבלי ',דפרקסוכה,(תוספתא,

חילרני·ארפיבעלירמחרלשירהעלהאיסרריםשנתרברככל
מרכרתשהיתהרתרפעהזהמכללירצאיםגםנמצארבידררי,

ברקדוחלקלקחרמסרימיםרבניםשגםבתימןהיהרדיםבין
דרגמאנביאבמקרררתינר.מרקדמיםהדיםלהישמצררה,של

שהיהאילעיבריהרדהרביעלעליראמררהתלמרד:מןאחת •
 .רחסרדהנאהכלהראמרהכלהלפנירמרקדהדסשלבדנרטל

ררצים(אםנרספרת.דרגמארתריש .)'אעמדוי:זדף(כתרבה,

פירוןמרדכיהרבשלמאמרראלנפנהזה,בנרשאלהעמיק
צה"ל .יימחניים"בעתרןהתלמוד"בתקופתוהזמרייהרקוד

בקבציםהבר.פרידצבישללמאמרירוכןהתש"ך.מנחם·אב
היהרדי).המחולארכיוןהרצ'היהודי",ייהמחול

איפשרראשרשרנים,פתררנרתנמצארבתימןהקהילהבחיי
שנירמצדהרבניהממסדשלאיסרריםזהבצדזהלקיים
ביטרילתתבמציארת,קייםשהיההצררך,מילרילאפשר
שמחה.בשעתרפורקן

הצעיריםשל ·נפשםלמשרבתבהבנהלהתיחסנהגרבתימן
קאפחהרברמתארשמרסיףכפיהברגרים,ע"ינסלחתרהיא

 :) 123 'ע(תימן""הליכרתבספרר

ותלמידי ,יותרועליזהקלההאוירהבעשיתיוצאים,שהרבביםאחרי
המשורריםכן,וכמוהםהחתזלידויושביםמתקרביםצעירוניםחכמים

בשירה,ויכלתםכוחסומראיםלידסהיוזמהאתלוקחיםהצעירים
שהאוירהלאחרהמומחים.המשורריםאחדשלבסיועואולבדם

לייקרקר"הרוצהוכלברגילותכמהלחדרמבביסיםיותרקלהנעשתה
ו"יקרקר':יבוא



התימניהמחרלאלבישראלהיחס

ירצארשלהמחרלאלבישראלהסרבבתהחברהשליחסה
עצמםהעדהבנישליחסםאתבמעטלארקבעהשפיעתימן
להם.המירחדתהתרברתמסררתקירםהמשךאל

הצדמןהמתברנןשלבירתרהמרקדמרתמןלעדרתכדרגמא
האתנרמרסיקלרלרגיהמחקרחלרץשלמעדרתרמשהרנביא

אתמסמלתזרמרקדמתעדרתאידלזרן.א.צ.בישראל,
איש-המערב,שלבעיניראקזרטימרכר,לאמדברההתפעמרת

להסבירמנסההראשבר.היהרדישללליברמאדהקררבהאך
רמרזר.חדשבדברצרפהשלבמעמדנשאראךהרגשתר,את
הארץ"ב"לרחהמרפיעבמאמרכרתבהראתרס"טבשבתכבר
 :) 115 'ע(

מימיו!במיבהבפלאהשמחהראהלאתימביתחתובהראהשלאמיכל
כלמתאספיםהחתן.בגלוחהחופה,לפביימיםשלושהמתחילהחג

ומתחיליםמצווהלשםהעשוייםגדוליםברותומדליקיםהקרובים
הגוףבתבועותקדםבביכמבהגבמחוליוצאיםושבייםולרקדלשיר
ומאזלגלוחמיוחדיםשירים;שריםבתוף.מכהואחדבידיהםרמכים

עדערבבכלהמשתהימישבעתאחרעדובמשכתהשמחהמתחילה
הםדומיסרריקרדםשירתםבפשםרבצהלת ....הלילהחצרתאחר

מבהגיםהרבהלקחרחרוביםהאשאלהבהירתארלם-להחסידים
כלבאמהיכןידרעלאהחסידית,הבגיבהרעיקרהמחולכמרמהררסים

להתימבים.זה

זהכלבאמהיכןידרעלא ... "זה:קטעהמסיימת·השאלה
רלאידיר,אתמריםכמרהחרקר .הכלארמרתהתימנים",ל

בלתיביטריבמתןרמסתפקממנרבמרפלאלחקררמתימר
שנים.הרבהגםנמשכתזרגישהלהתפעלרתר.מסריג

 :) 23 'ע(הזזכרתב"יעיש"בספרר

ביעישעיבירזקןארתרבתןבתחילהאח.דזקןעםיעישרקדלשעה
ביבותחררתבכבסהמידיפה,שהראברחררראהבסתכן .כוחרמהלידע
טעמים,ולכמהתחברלרתלכמהמתהפךעמר,מתעצםוהתחיללביבר
יעיששעמדהרעיל,שלאכירןלהכשילו.עליורערקףומהלכררסבבר
היראלאעו.דעלירהעריםולאעצמרהכביעשלר,עקמרמירתארתןבכל

באיעישמתרשל.רהתחילהזקןשבתיגעעדכאחדשביהםמרקדים
כשלהבת.קרמתררגרףפרוחרתרידירקלרתלירזררהיררבזירר,בכרחר

בבעברעירמדליקםהמשררריםשמקלסיםהשירלקולהיהמרקד
הקדרש-בררך·לפבירעררךומתחטאושטיחת-ידיר,רברגשת-כתפירגרפר
וכלרת-הבפש.הגעגרעיםרמתרךהתחברביםמתרךהרא

השניים,ביןשהתנהלכפיהמחרלאתלמסררמנסהזהתארר
הצרפהשלהתפעלרתראתמסתיריםאינםרהסגנרןהשפהאך

כשלהבת"ייגרפרכמרבמרשגיםהשמרשהאמנרתי.באיררע
במרנחהדמרצאיםכ"יעיש",בספרההרלםשמקרמםראחרים

שלהמרסיקליתהמררשה"עלבמאמרגם"אקזרטי"כמר
גרזרן- .אהמרסיקרלרגיתשלמאמריםבקרבץהיהרדי"העם
שלאתנרמרסיקרלרגים("מחקרים 1972בשנתיצאאשרקיןי,
למרריםהממלכתיהמדרשביתהרצאתישראל",עדרת

אתהשארביןמרצאיםאנר ) 27ע'תשל"ב,ת"א,למןסיקה
הבאים:הדברים

שלההררייםהברודיםמראהאתלברהמזכיריםהתימנים,הזמרים
רהמתרח.הגמישרהגרףרהחנביתהעדינההגזרהבעלידררם-ערב,
שלהצררףשרקמכאן,ריקרדירת.בתנרעותשירתםאתתמידשמלררים
המרזיקליתהתמרנהאתנרתןותבוערת-הגרףהררקלייםהקרלרת

צעדיהםעםהתימביים,המחרלרתנהפכרבזהכירצא ...המרשלמת
המרזיקלי.ערכםעלנרסףוזאתחדשרקוד-עםשללמרפתחאקזרטיים,
שטיחיםאורגיבסף,צררפישלהמחשבתמלאכתרכןמחלצרתיחם,

חשימושירת.באמנרירתלחידרשיםדרךפילסרתימבייםרעדיים

זרררמנטיתהתיחסרתצררתנמשכהמרזר,הדברשיראהככל
צררךראיןרברת.שניםתימןערליאתרליררתההאקזרטיאל

אחררתבעירתהטרידרעצמהתימןירצאיקהילתשאתלאמר
ירתר.הרבהרמרחשירת

עצמירביטרימרדערתמסררת,נרשאי

בתימן,הנעשהאלאלהאחררניםדבריםלקשררנרצהאם
בעיההמהררהצנעא,(להרציאתימןמרכזירצאיכילהביןניתן

המרביםאנשיםלהירתםמרדעיםהירכאמרר)מירחדת,
כאלהלהירתםמרדעיםלכךרנרסףרלרקרדלשירןארהבים

אחרים.בעיני

הרברשלאצנעא,ירצאיעלבדברםמנאכה,העירירצאי
חשרב,מהדברשמפסידיםמיכעלעליהםדיבררלרקרד,
התאררשיחה,כדיתוךמתוארתרכשהיאלטרב,הזכורהחרריה
י'יי'שגערן"יירקדנר :כגרןמיליםררבפיעלמלררה

כארתמסררתיותחברותבהרבהמשמשתבמחולההשתתפות
שייכרתו,בררציםשאיןלמיאי-שייכרת.אולשייכרתוברחן

'קחלמעןהכליעשרבר,שירצררמילמחרל,להצטרףיתנרלא
במחרל.חלק

עםשהתקימהשיחהמתוךבציטוטנמצאכזהלמצבדרגמא
בשיחההשתתפראונו.בקריתהירםהגריםירצאי-תימן,קבוצת

יוצאי-אחדמלבד-כלםאחת,למשפחההמשתייכיםאנשים
נשאשבארץצנעא,ילידהראכזהשאיננרהאחדמנאכה.
באותומגוריהםובזכרתמנאכהירצאתבת-המשפחהלאשה
שלרחבהמשפחתיתמסגרתמקיימיםהםארנו,בקריתשכרן
משפחתי,איררערבכלבמרעדבחג,בה;רבחלקרלמחרלשירה

מאחדירתר(ישנםהמצטרפיםעלמנאכה.אנשישלכמנהגם
לאמרנהגרמנאכה,ירצאישאינםרחבה),משפחהבארתה

משלנו."אחדהרא"עכשיואוארתר,"גיירנר"אנחנובשיחרת:
שנרשמההררק.דא(היחסשעניינרמשיחהקטענביא

 :-1981ב
עשינורוקדים,אנחנושרים,אנחנוחכמות,איןבמנאכה,אצליבר ...

מקנאיםאותר.מכבדיםשרוקדמיעכשיו,בארץ,שגעון!במרצאישבת

אתם-צבעא)ירצאבחבררחחיחידעל(מצביעיםלרקו.דשירדעבמי
עד ,חשמלעמרדכמרגולם,במרחיהצבעאני,זח-ארתררראים

 .אחרתיעםשהתחתן

הואמענין,זח- ..ררק.דשהראברמקנאיםכלםמקרםבכלרעבשיר-
 .אחרתזהעכשירצררח.בליאדם .גולםבמרחיהקרדם .בחברהמקרבל

 ...קשרהיהלאמא.דגדרליםחבדליםהיובתימן-

 ...לאט-לאטכזה,איטיחענין,רדרםהצנעאנים-אצל

רררקדים.שרים ...מסלסליםירתראנחבואחרת,זהאצלינר-
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המשברבעיתאלארתנרמביאיםהשיחהמתרךאלהדברים
ראיןרממרשך.חריףשהיהלארץ,העליהעםהעצמיבדימרי

בלב.דהקסמים""מרבדשלהגדרלרתהעלירתנחלתהרא
זהרתשלמשברבשררעלחזהשלאערלה,שאיןכנראה
האישי-העצמיבדימרירהקשרריםחמרריםלבטיםרבעיקר

לאמר,שנהגרכפיאריהרדיתמסררתכנרשא-רהקהילתי
גלרתית.

כשאניהחדשהסביבתיבעיניאראה"כיצדרתהירתשאלרת
בארץהגלרתמנהגייתקבלרכיצדשם,"שנהגתיכפינרהג

לבעירתמרקדמלהררתפסקרלארהמתחדשת,החדשה
גרמרהחדשרתבמסגררתרלהעתררתלמהרהרצרןרלמשברים.

בישראל.החייםשלהראשרנהבתקרפהריקחללליצירת
עצמםאתשמצארמתימןערליםשלמרקדמרתעדרירתישנן

שלמפירכזר(עדרת .בארץהראשרנרתבשנרתיהםמברדדים
בכתב-העתבהטא.דר'שלבמאמרלמצראאפשרעדאקיי.

 .) 1979 ,עשיריכרך ,"תצליל"

ארפייניתרהיאאחתדרגמארקנביאהזהרתמשברבנרשא

 ...:.מסמליםטי..בדי.דירהריסרסהפארתשקצרץכשם .בירתר
רהבלתיהברטההיחסאתהערליםבעיני-בכךפלאראין

מתקשרתכןהארץ,בשעריהבאיםאתהקרלטיםשלמתחשב
שלהיהרדיתהתרברתמסררתאתלקייםהיכרלתאלהחזרה
אחהכאיררעסמליבארפןתימן"ירצאכ"ישראליתימןירצאי

מסררתהנרשאזמננר,בןלאדםהמאפשרשלםתהליךהמסמל
כפירלהירת,ארתהלחירתגאהרהראקהילתית-משפחתית

בישראל.גזעי""תימניבלשרנםביטרילזהשנרתנים

ירתרהבאהאיררעמסמלמנאכה)(ירצאעררסימנחםבשביל
שידעםכפירהמחרל,הזמראלרהחזרההמפנהאתמכל
רמתארחרזרהראארתראחהמפגשבתמרנתאבא,מבית

בחיירשהתחרללהמפנהאתלבטאברצרתררבהבהתרגשרת
 . 1977בשנתבשיחהנרשמרהדבריםמאז.

 ,טובלאזהשכאןחשכתילרקו.דיותררציתילאלארץ,כשגכגסתי
חשכתיכתימן.שרקדגוהריקודיםאתולרקודלראותיותררוציםשלא

הכרתישלאאשהכושעכדתילבגיןכאהאחדיוםזה.מכלששכחתי
עוכדאגי-קדמןגוריתלהשקוראיםליאמרהכךאחר-קודם.
כשבילה.זמןליהיהלא .הכגיןשלאכגיםערימתעליושכתוהיא
 "ירדעושאגייפיםושיריםריקודיםלגושישששמעהליאמרההיא

היאאזיותר.צריךלאכארץכאןדי!זה.עסשגמרתילהאמתילרקו.ד
שאחזררלהאכטיחשאגיעדמהאכןתקוםלאשהיאלי,הרדיעה
מהלהביןיכלתימידלא .כתימןכמושלנוהריקודיםאתוארקוד
לי,רגםהעדהלכלחשובשזהשראיתיעדזמןלילקחרצתה.שהיא
 .להתכיישך;צרושלאאוהבשאגימהאהיה-ערוסימגחם-שאגי
להכיןליעזרהשהיאלהמודההיוםעדואגיחכמהאשההיאלהפך.
זה.אתלהאשכחלאחשוכ.זהבמה

הרארקהילתי,אישי ,חירביעצמידמריבניתשלזהתהליך
השניםשבעשךספק,איןעדיין.שנמשךמתמשך,תהליך

חשרבמרכיבמהררהבראשרבררר,שיפררחלהאחררנרת
המשךלכךרבנרסףניכר,בארפןששרפרהכלכליהמצב

רקשירתהקהילה,מבנירביםע"ימקצרערלימרדהתקדמרת
העדה.למסגרתמחרץקשרים
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החייםבמסגרתלשלבשהיכרלתנאמר,אםנטעהלא
תרברתיים-תכניםלשלברהיכרלתרמחרלזמרהעכשררית
גםתררמתהמרדרניים,הירמירםבחיימסררתייםאמנרתיים

גםאך .המשפחתית-קהילתיתהאחדרתתחרשתלשיפררכירם
לתררםביכלתםישניתנים,הםכאשרהחרץ,מןחיזרקים
שלהם.מסררתםאלקהילהארתהבנישליחסםלשיפרר

רמחרלרתיהםלשירתםהחרזרההיזרןהחרץ,מןההתעניינרת
ישראלירת,אמנרתרביציררתבכלי-התקשררתתימןירצאישל

כחלקרראייתהמסררתארתהנרשאיבעיניערכםאתמעלים
רירתרירתרנעשיתזר,בצדזרקיומם,ריכרלתישראל,ממסרררת
רמבטיחה.מציארתית

חייקירםשלהמרכזיתהשאלהחריפרתהבמלראניצבהבארץ
תימן,בגלרתממרשבםשהרבאררמנהגיםצבירןבעליקהילה

האפשר,ככלמהרהארץבחיילהתעררתהרצרןעםבבדבד
לבחררהצררךאתמירצאי-תימןראחדאחדכל'בפנירהעמידה

שלר.העדיפרירתסדראתלעצמררלקברעדרכראת

במרשגביטרישמצאה ,-50הבשנרתבישראלהמימסדמגמת
לכלהתכחשרתשלברררהמשמערתלרהיתההיתרך":"כרר
היתהלא .שראליירלאגלרתיהמרשגמןשמץברשדבקמה

כשרשים,רמנהגמסררתשלבהמשכירתבצררךההכרהקיימת
חדשרת.במסגררתחדשיםענפיםלהצמיחיהיהניתןשעליהם

למחרלשגרמהרהמסגררת,החייםבאררחהמהפכהלמררת
לקרןלהדחקאחרים)רביםתרברתרמנהגילערכים(כמר
בחיימקרמראתרתפשחזרהרא ,מסרימתלתקרפהזרית

דימריםשעלהככלירצאי-תימן,שלרהקהילההמשפחה
פאראדרקסלי,רבארפןהסרבבת.החברהרבעיניהחירביהעצמי

לאחלקאחרים,ראמנרתתרברתלערכיכמרלמחרל,היה
זה.חירבידימריביצירתמברטל

רהמחרל,הלחןהפירט,ארצררתלאבדןהחרדהגםספקבלי
המצב.לשינריתרמהבלבדהחיהבמסררתקירםלהםשיש
שישהרברהעניןירפיםממנרנעלמר ,חרשיראתשאטםמירק

אלהאמנרתייםתרברתייםבגילריים

החברהשלליחסהבבראההראהררקדאלשהיחסבררר
לשכרחלנראלאףבעיניה.-מייצגשהראלמההסרבבת
ארזהמימסדשלארהדבלתייחסחרףהזמנים,בכלשתמי,ד

חשרכירקדראשרררקדים,נמצאראחרת,ארזרבתקרפהאחר

צררךללאתלרת,ללאררקדים,להירתםביטרילתתצררך
 o .ררקדיםאנשיםהירתםמעצםאלאמבחרץ,בחיזרק




