
בישראליוצאי-תימןבמחולותושינוימסורת

בהט"רצוןעמיבמאת

מסורתשלדינמיקה-עממיתמתרבותכחלקהמחול
ושינוי

מרכיבהםבישראלהשרנרתהעממירתבמסרררתהמחרלרת
לשינרייםנתרןמסררתית,עממיתמתרברתלחקשבהירתרדינמי,
בישראלירצאי"תימןשלהמחרלהפסק.ללאלחידרשיםרחשרף
חייבמסגרתלהתקייםממשיךרהרארבהבמידהנשתמר

רירתרירתרמרפיעהראבבדבדאךרהקהילה,המשפחה
המשפחתית"המסגרתפריצתתרךבנרת"זמננר,חדשרת,במסגררת

עדתית.

תימןיהרדישלהמחרלמןדגמיםשיברץהראנרסףתהליך
לרארתכן,אםניתן,בישראל.רנרצריםשנרצררבמחרלרת"העם

רבדיםבשלרשהמשרלבתימןיהרדישלהמסררתיהמחרלאת
 ) 1בישראל:(המחרלתרברתשל

קייםשהראכפיהמסררתי"המשפחתי"הקהילתי,הררבד *
 .בישראלירצאי"תימןאצלהירם

במחרלרת"כירםמרפיעשהראכפיהעממי"הישראלי,הררבד *
שרנרת,חברתירתרבמסגררתבישראלהמתחדשיםהעם

ירת.חרץ"עדת

הידרעהבצררתרמרפיעשהראכפילסרגיר,הבימתיהררבד *
 ."ענבל"המחרלבתיאטררןבירתר

מאמרשלעיסרקרעיקרהראשמחרלשלמררתלהזכיר,חשרב
אחתשלמרתהמהרריםרהלחן,הפירטמןלהפרידרניתןלאזה,

החברתי"התרברתי.האיררעבתרך

ירצאי"שלבמחרלשהתרחשרהתהליכיםאתלהביןהנסירן
שלעדרתםעלרבראשרנהבראשלהתבססחייבבישראלתימן

הדבריםאתרראיםהםשברהארפןעלעצמם,ירצאי"תימן
במעלההראשרןתפקידייהיהרלכןכירם,אליהםרמתייחסים

המקצרעיים"הכליםבעזרתרזאתארמרם,בשםדבריםלהביא
כירם.לרשרתנרהערמדיםהמדעיים

"מבפנים",החרמרהכרתרבראשרנהבראשחייברהעברדהדרכי

נתחייבלכך,רבמקבילבנרסף .רלימרדהתברננרתהאזנה,תרך
למררתאשרבישראל,האתנרמרסיקרלרגיהמחקראחרמעקב
שלהתחלרתברלמצראאפשריחסית,צעירמדעהירתר

עממירת.יהרדירתבמסרררתכמרכיבהמחרלאלהתייחסרת

מסררתשלהתהליךאחרלמעקבקרריםשנילהביאכררנתי
הנדרנה:בתקרפה ,בישראלתימן"ירצאישלבמחרלרשינרי
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רבתמציתחלקיבארפןרלר-שעקברחרקרםיזאתרראיםכיצד-
 .זהתהליךאחר-בלבד

 .כירםירצאי"תימןשלבעיניהםהדבריםנראיםכיצד-

בתימןוהמחולהשירהמנהגיעלהחוקריםמדברי
בארץההתישבותבראשית

בכררנתיאיןכילציין,חשרבעצמם,לדבריםשאגשלפני
לענייננר.הנרגעיםהחרקריםדבריכלאתלהביארבאפשררתי

שלהשנירתאתהמרסריםהדבריםמןמקצתלהביאבחרתי
הצ.דמןהמתברנןשלההסתכלרתמכליכחלקרשינרי,מסררת

חלרץשלזראתאביאבירתרהמרקדמרתמןלעדרתכדרגמה
במאמראידלזרן.צ'א'בארץ,האתנרמרסיקרלרגיהמחקר
ביןכרתב,הראהתימנית,החתרנהאתבתארר , 1909משנת

 ) 2השאר:(

שמחהראהלאתימניתחתרנהראהשלאמיכל ...
לפניימיםשלושהמתחילהחגמימיו!במינהנפלאה
הקרוביםכלמתאספיםהחתן.בגילוחהחופה,

מצווהלשםהעשוייםגדוליםנרותומדליקים
במחוליוצאיםושנייםולרקודלשירומתחילים

ואחדבידיהםומכיםהגוףבתנועותבני"קדםכמנהג

ומאזלגילוחמיוחדיםשיריםושריםבתוף.מכה
ימישבעתאחרעדונמשכתהשמחהמתחילה
הלילה.חצותאחרערבבכלהמשתה

הםדומיםוריקודםשירתםנפשםובצהלת ...
לקחוהאחרוניםשאלהבהיותאולם-לחסידים

הנגינהועיקרהמחולכמומהרוסיםמנהגיםהרבה
לתימנים.זהכלבאמהיכןידועלאהחסידית,

משאלהירתרהירםמערררתאידלזרןשלזראחררנההערה
לעצמיארשה .זהבנרשאלהרחיבהמקרםכאןלאאךאחת,
ההשרראהשלזהלרעירןממשיכיםנמצארכילהעיר,ררקאך

תילי"עליררהרעלרקדםמימיהיהרדיהמחרלאחררחיפרש
רהנחרת.פיררשיםשלתילים

- ) 3קדמן(גרריתשלמספרהקטעאביאבלבדהדגמהלצררך

 :אידלזרןלאחרשנהשמרניםכמעטשנכתברדברים
במקוריותן,מתבלטותיהודיריקודיצירותשתי ...

והריקודהחסידיהריקוד :ובעושרןבעצמאיותן

אלפיבמרחקשונות,בסביבותהתפתחוהםהתימני.



תכליתמאלהאלהשונים,והםביניהזקילומטרים
בכמהביניהםדמיוזישהפליאה,למרבהאדשינוי.
בגעגועיםוכזלמשל,בהתלהבות,ובתנועה.אופיקווי

תודשמיים,י,כלפשניהםהמופניםודבקות,הדתיים
אצבעות".דת rב"צרימלווהנרגשת,זרועותהרמת
עתיקים,מסורתשרידיפהמוצאיםשאנוהיתכז

 ...התנ"ד?מימישמקורם

בלשוןאמנם lהי~ 1918משנתעדותואשראידלזון,אלנשוב
ראואשרעלמהימנהעדותבהישאךהתקופה,שלמליצית
 ) 4עיניו:(

במחוללצאתהתימניםרגיליםלהתעוררוכדי ...
רקמרקדים .הנגינהמשקלפיעלהשירהבשעת
להסתכלאפילורשאיותאינזוהנשיםבלבדגברים

בבית-לשבתלנשיםהרשותאיזובכלל,בריקו.ד
והשמחהתה !Iהמןכלאלאהגברים,עםיחדמשתה
מיוחדבחדריושבותוהנשיםהאנשים,שלבגבולם

הכלה.עם

המאפייניםהיסודו'תאתלפניוחשפואידלזוןשלהחדותעיניו
בפנייצירההואתיאורותימן.יהודישלושירתםמחולםאת

 ) 5 (: 1925בשנתכותבהואוכך .עצמה

הכרחיתבית-הכנסתחוץשלהשירהבשעתהרקיוד ...
העמיםכלזיו Iהקדמוזבזמןשהריובמסורה.בקבלה

שמחותיהםבכלולחוללרקודנוהגיםהעתיקים
 ...אלוהיםעבודתבשעתובעיקר

בנגינה,חשובמקוםהמחולתופסהתימניםואצל ...
יוצאזוגאזבחתונה,ששורריםבשיריםובפרט

המרקדוהזוגמחיאת-כפיים,בלווייתוהתוףבמחול
יימימיקה":יע 1להכדיהגוףאבריבכלתנועותעושה
הפיוט,בפרקכמבואר'קבלה.ע"פואהובה,אוהבשל

וקנאה,שנאהמריבה,ישראל,וכנסתהקב"השהוא
הראשבהרכנתסליחהבקשתורגזה,כעס

כנפייםובפרישתגעגועיםבהבעתובהשתחוויות,

והתרחקותונזיכ!הכעסובהבעתכ"י-הכלהמצד
רחמיםמתמלאהלזשבסוףעדקב"ה.-החתזמצד

במחולשניהםיוצאיםואזשובומתקרבומתפייס
השירהעםוביחדגדולהובהתלהבותבמהירותזוגי,

מתעלההקולגםזוובמידהומתלהבת.שמתמהרת
הכיהמדרגהעדלעיל,כמבוארהטונים,אתומעלה

עליונה.

במסורתוהמחולהשירהשלמקומםלתאורמהימןמקרר
תימז.הליכות-קאפחי'הרבשלספרומשמשבתימןהיהרדים

 ) 6השאר:(ביןכותב,הואומחולותיהןהנשיםשירתאודותעל

 ...גדוליוםוא'השנייוםהכלהבביתהנשיםאצל
הנשיםשלההתקשטותמלאכתנעשיתשבולפי

נעשיתזוהתקשכזותו"תטרפה".יינקש"ב"חנא",

ביוםהיוםרתולמחגםונמשכתגדולחגיגיבעיסוק
ובזרבמספר,בנשיםמזמיניםזהליוםהשלישי.

מתקבצותשהנשיםאחרי ...והרקדניותהנוגנותאחת

מזמרתהנוגנת ...פארבגדיהכלהאתמלבישים

איטי,בקצבבצילצלמכהועוזרתהבתוףומכה
ומעלותאהבה,שירישרותבדרד-כלללשיר:בהתאם
הנשואה,האשהשלהחייםסדריאתגםשירתזבתוד

ומגרעותיה,הנפויהלשמעולתהיוחובותיה,זכויותיה
הנשיםשיריכלוילדיה.בעלהכלפיחובותיהובז

גםבעצמהשהיאהנוגנת,בעל-פה.תמידנאמרים
בהתאםחדשיםחרוזיםתמידמוסיפהחרזנית,

מעמידים-בלחריוה"יייבתרעואחר-כדולזמז.למקום
מכותהנוגנותהכלה.לפנילרקדמומחיותרקדניות

הרקדניות,אתלהלהיבכדיהמיר,בקצבוצילצלבתוף
בלבד,בכליםרקמלים,בלימנגנותזובשעה

שלבספרורביםבתיאוריםזוכיםומחולותיהםהגבריםשירת
שלוהליכותיהםמנהגיהםאתלהכירהרוצהוכלקאפח,הרב

אביאמבוקשו.אתזהבספרימצאתימן,במרכזהיהודים

 ) 7הגברים:(מחולעלבלבדאחתדוגמה

פוצחיםמלכתחילה,שהוזמנוהמעולים,המשוררים ...
ועובריםב"נשיד"כרגילמתחיליםבשירה.פיהם

מרקי.דובקצבעליזותבנעימותהמושרותלשירות
הקהלאתלרענזכדיהנעימהאתמשניםבפעםפעם

ולאומרקדהחדרבאמצעעומדהרקדזולשעשעו.
אורקדזלהיותכבודזהשאיזלפירוקהאדםכל

נקץ"רקץ"מזאומרים:היולהיפד.אלארקדנית,
בדחזזקז,יהודיהיהבזמננומזדלזל).הרוקד(כל

חתונותכמהבעריוכשיש ...הלפלאיקל-תנועהורקדז
שבלעדיוכיווזיישריאז",יהיההיכזהנערים:שואלים

לאאדהיהבמקצועואורג ...סיפוקםעלבאיםאינם
לאודחקועניואףעל ...ידיובמעשהברכהראה
לרקודוכשבאאדםמשוםבשווה-פרוטהנהנה

מצווהלשםזאתעשההקהלאתולשמחבחתונות
בלבד.

הריקודאלהיחסעלקאפחהרבמרמזאלהבדברירכבר
זושניותכינראה,דברינובהמשךביסודו.שניגוד-והרוקד

אורךלכלבפרט,יוצאי-תימןואתבכללהיהודיםאתמלווה
באהרחב,לקהלהרבניהמימסדביןדורות,בין.הפערהדרך
 ) 8קאפח:(הרבשלתיאורובהמשךביטוילידי

קלההאווירהנעשיתיוצאים,שהרבניםאחרי
מתקרביםצעירוניםותלמידי-חכמיםיותר,ועליזה
הצעיריםהמשורריםכז.וכמוהםהחתזלידויושבים
ויכולתםכוחםומראיםלידיהםהיוזמהאתלוקחים
המשורריםאחדשלבסיועואולבדםבשירה,

יותר,קלהתה.נעששהאווירהלאחרהמומחים.
"לקרקר"הרוצהוכלנרגילותכמהלחדרמכניסים

 .ויקרקריבוא

תרמןיהודישלהמחולמאפייני

מןתימן,יהודיבמחולושינוימסורתאלהתייחסותלצורך
המיוחדמןבושישזה,מחולשלהמאפייניםאתלצייןהראוי

במסורותאותוהכולליםעקרונותבצדבלבהאותווהמייחד
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עממירתמסרררתרבמסגררתבפרט,רמחרלשירהשלהיהרדירת
להשרראהבססיישמשראלה(מאפייניםבכלל.רמחרלשירהשל

 ).הדבריםבהמשך

נפרדמרפעאיננרהמחרל-חברתילאירועהמחולצמידות
משפחתי-מאיררעבלתי-נפרדחלקתמידאלאכשלעצמר,
רממלארהשירההפירטבתרךאררגכשהרארזאתקהילתי,
האיררע.בתרךחשרבתפקיד

להירתיכרלאךרכלה,חתןלשמחכגרן-מצווההואהריקוד
ררבים.שרניםבאיררעיםשמחהשלמרכז

"רקדןהמרשגמקרבללא-מריקודומתפרנסאיננוהרקדן
כיהערבדהבצדאךהמחרל,מןלחמראתהמרציאמקצרעי",

מצטיינים,רקדניםקיימיםבמחרל,חלקלקחתיכרלגברכל
רמרביםאחריםעל-פנימרעדפיםרהםבכשררנםהברלטים
קיימרתהנשיםאצלמאר.דרמברקשיםבשמחרתלהרפיע

השירהבאמנרתבשליטתןהידרערתפייטנירת-רקדנירת
בנרת-המשפחהתצטרפנההחתרנהבטקסיאךרהמחרל,
הכלהאתלשמחלעצמןרזכרתכחרבהררארתרהןהקררברת

המחרל,אלנשיםמצטרפרתרביםבאיררעים .חתרנתהבירם
רהקיףהצרההמשפחתיתהמסגרתאתפרץשהאיררערככל
שהןתרך-תצטרפנהשלמה,קהילהארהרחבההמשפחהאת

למחרל.רברתנשים-זראתזרמחליפרת

מספרהמסררתית,במסגרת-קאמריהואהגבריםמחול
שניארצמדבדרך-כלללארבעה,אחדביןנעהמשתתפים

לנרחלהתחלף,הרקדניםיכרליםריקרדכדיתרךצמדים.
 .לרקרדרלחזרר

לאיררע,בהתאםירתרגמישרתהמסגררת-הנשיםבמחולות
בצררההנשיםבמחרלערסקזה(מאמרבתימן.המרצארלאיזרר
למחרלמסרימרתאיפירןנקרדרתהשרראתלצררךבלבהמרגבלת
כאן.)מקרמרשאיןעצמאי,למחקרנרשאזההגבריס.

בתנאיכנראהמקררהזרערבדהמצרמצם.-הריקודמרחב

קהלמלאיבחדרי-חדריםהשמחרתאתלקייםבצררך ,המגררים
רארפייני,מירחדמחרלסגנרןהתפתחרת-רהמשכרצפרףחרגגים
המישררעלהמתבססיםמגררנים,תנרעתייםבציררפיםעשיר

האנכי.

אנרהנשיםאצל-ואילתורקבועיםדגמי-יסודשלשילוב
יפים,שהםרככלבלבההרגלייםתנרעתשלדגמי-יסרדמרצאים

עלמברססיםהםה"דעסא")(מחרלרתרמסרגנניםמשרכללים
מירחדנרפךרב.באיפרקרמגיבפאסיביכשהגרףרגליים,צעדי

רביחסי-הלחןשלהמקצבישבמבנההסימטריהחרסרמרסיפים
רהלחן.הצעדיםשלדגמי-היסרדשביןהגרמלין

צעדיראילתרר:רדדגמי-יסעלמברססיםהגבריםריקודי
הםררק.דלכלהידרעיםרדדגמי-יסעלמברסםיםהרגליים
בתיארםתמידמתחילהריקרדרחיקרי.הסתכלרתתרךנלמדים
רירתרירתרתנרערתאלרהבטרחהידרעהפשרט,מן-צעדים
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על-ידירלציררףלבחירהניתניםהדגמיםרמררכברת.עשיררת
רמברצערתמארלתררתרהגבהראשהידיים,תנרערתהמנחה.
כיצדלעצמרברחררקדןרכלהרגליים,צעדיעםבר-זמנית

רמתי.לבצען

על-המנרסה,הרקדןעל-ידינעשיתהמחרלבזמן-ההנחיה
הצעדיםשלבדגמי-היסרדבשליטתרהידרעהברגר,ררבפי

שיתרף-מקייםהמנחה .ממנר)(כמצרפהבאילתררגםרברכרחר
ביןרהתיארםקשר-עיןבאמצערתהזמרעםמלאפערלה

(לחיצרתידייםסימניבעזרתנעשהעצמםלביןהרקדנים
עיניים.רמבטיד)רמגעמסרימתאחיזההאצבערת,על-ידי

הםרהבחירההציררףרמשחקנתרניםדגמיםעלההתבססרת
גיררן,רמאפשריםתימןיהרדיאצלהמחרלשלמאבני-היסרד

 .רהפתעהשינרי

איררעשהרא ,הבגריםלמחרלארפייניתכרנרתשלזהציררף
הרבהבצררהקייםהראהנשיםאצלבירפיר.רמרהיבמרתק
עצררסגנרןהנשיםלמחרלרתהנרתןדברמארפקת,ירתר

מררגלתשהיאככללעיןהברלטיםגררנים,מלאאךלכאררה,
המחרל.לשפתירתר

מילרתהנשיםבמחרלרת-פיוט-לחן-מחוליחסי-גומלין
מחיינרשאיםעלרמברססרתבערבית-תימניתהןהשירים
להתאמתהבסיסהראהפירטהגבריםבמחרלרת ) 9 (.האשה
הפירטיהמשקלביןיחסי-גרמליןקיימיםהמחרל.רלרצףהלחן

המתאיםבלחןתמידיבחרהזמר .המרסיקלירלמקצבלמשקל
שלהשרניםהשלביםגםנרבעיםרמכאןהפירטילמשקל
 .המחרל

הכתרבההארת-שבעל-פהרמסורתשבכתבמסורתשילוב
היהודיהגברשלהרוחנימעולמובלתי-נפרדחלקהםוהפירט
רכתרבקרואלמדולאלרובאשרלנשים,בניגודבתימן,

והאסוףהכתובהפיוטבלב.דבעל-פהונמסרונרצרורשיריהן
המחול,בשעתהזמריםאתמשמש-הדיואן-הפירטיםבספר
מידםהספרמשלאבעל-פה,הפיוטאתהםירדעיםאםוגם

רכךבעל-פה,לדורמדורעברווהמחולהלחן .הזמרהבשעת
שבעל-פה,רמסורתשבכתבמסררתשלבמינויחידציררףנרצר
אחררת.עממיותבמסורותלודרמהשאין

הדיואןשירישלהפירטיהרצףהגברים,אצל-המחולמבנה
בסגנרןמרשרתפתיחההואהנשידהלל.-שירה-נשידהרא:

"הזמנה"שלפותחכפרקברמשולבתכשהתנרעהחרפשי,
 ) 10ההלל(בלב.דהשירותלצלילינעשהעצמרהריקרדלמחרל.

שירתלעיתיםמחול.ללאבלבהשירהשלסירםפרקהרא
לקהלהשמחה,לחתניהברכהמןבהוישרב-קוליתהיאההלל

רלררקדים.

תימןיהודיאצלהרקדןשלתדמיתו

מלארהמחוללהמחולאלהמסררתיתהחברהשליחסה
בחברה,משחיתכיסודרפסילתוהמחרלבשלילתהחלניגודים,



בישוריםבבעלוראייתוהרקדןדמותוהערצתבחיובובלה
חלקהואולחהממסורתיתבחברה ) 11הזה.(העולםמןשלא

חברהבלשלהמימסדולבןהיומיום,חיימאורחותבלתי-נפרד
במידהלבווןניתזשבעזרתובמבשירבמחוללהשתמשישתדל

בתוךשלמותוקבוצותהבודדהאדםהתנהגותאתאחרתאוזו
בראש'י.העומדיםלבוונתבהתאםוזאתהקהילה,

-בידוריתארגונ;ית,מסגרתהמחולמשמשהקהילהלאנשי
מצטבריםללחצ:יםמשחררשסתום-אחרומצדטקסית,
ושייבות.אחדותלתחושתביטויואמצעי

-נאמרשבברבפי-אשרברוקדיםעוסקתשלפנינוהדוגמה
מיומנותםאךהמקובלות,ההגדרותלפי"מקצועיים"אינם

רקדןבילציין,מיותרלהם.רקמיוחדתבאמנותםושליטתם
אתלרבושיוכללאהקהילה,בקרבצמחלאאשרמקצועי
ביטוילידיבאהשהיאבפי ,המחולבאמנותשליטהאותה

למרחוק,יצאששמעםבאלהאואלמוניםרקדניםעל-ידי
 .עדתםבניבקרב

המסורתשליחס!;עלמבוססבתימןהיהודיהרקדןלשמעמדו
הרוקדשלמעבודוהיהלאבתימןגם ) 12הריקו.ד(אלהיהודית
אלאחד-משמעי,באופןלהסבירושניתןדבראליווהיחס

בצדמוצאיםיאנקאפחהרבשלבספרו .ניגודיםשלבמבלול
-בצנעאלומרשנהגובפי- ) 13מזדלזל"(הרוקד"בלההערה

 :השולייםהערתאת
יהודיכיןהרוקדיםואלהריקודאלהיחסבןלא ...

הרוקדאתוביכדוהריקודאתחיככוהםהבפרים.

ושיכהזיקנהכגילאנשיםכיניהםתמצאולפיבך
ריקודשל:וכ Iסילעשותההזדמנותעליוותרושלא

חתנים.כשמחת

שיחהמתוךבציטוטנמצאיוצארתימןבקרבבזהלמצבדוגמה
במרבזבשיבוןביום,הגריםיוצאי-תימןקבוצתעםשהתקיימה

בולםמורחבת,אחתמשפחהבניהםהדובריםבלהארץ.
לאשהנשאבארץאשרבן-צנעא,אח,דמלבדיוצאי-מנאבה,

הםשיבוןבאותומגוריהםבזבותיוצאת-מנאבה.המשפחהבת

חלקולמחולשלשירה ,רחבהמשפחתיתמסגרתמקיימים
שלכמנהגם ,משפחתיאירועובבלובמועדבחגבהחשוב
מנאבה.אנשי

"אנחנו :לומר,נהגומנאבההעירבנישאינםהמצטרפים,על
משלנו."אחדהוא"עבשיואואותו"גיירנו

שנרשםכפיהרוקד,אלהיחסשעניינהמשיחהקטעלהלן
ציוןללאאךמדויק,בציטוטמובאים(הדברים 1981בשנת
מותם).לבשולאהדובריםשם

שרים,אנחנו .חוכמותאיןכמנאכה,אצלנו ... "
בארץ, Iשגעוןבמוצאי-שכתעשינורוקדים,אנחנו

שיודעכמימקנאים .אותומככדיםשרוקדמיעכשיו

-צנעא)יוצאבחבורההיחידעל(מצביעיםלרקוד
כמוגולם,(:מו,היהצנעאניזה-אותורואיםאתם
ככלועכשיו ...אחותיעםשהתחתןעדחשמל,עמוד

 " ..רוק.דשהואכומקנאיםכולםמקום
אדםהיהקודםבחכרה.)בקובלהואמעניין,זה ... "

 " ...אחרתזהעכשיוצורהבלי
 . ..קשרהיהלאמאו.דגדוליםהכדליםהיו"בתימן

 . ..לאט-לאטכזה,,איטיהענייןרדוםהצנעאניםאצל
שרים ...מסלסליםיותראנחנואחרת,זה-אצלנו

 " ...ורוקדים

אלהיווהחזרהמסגרותשבירת-לארץהעלייהמשבר

חריףהיהלארץהעלייהעםהעצמי-הקהילתיבדימויהמשבר
שלמשברבשרועלחזהשלאעולהשאיןכנראהוממושך.

עלמוקדמותעדויותמתוך Iתהאאשרמוצאוארץתהאזהות,
מדבריםנביאבארץמתימןהעוליםשלהראשונההתקופה
שלבמאמרומובאיםשהםבפיז"ל,עדאקיי'מפישהוקלטו

 ) 14 (:בהטא'ד"ר

תימניםשלשירהכמסיכותלבקרמרכההייתי ...
באלה.זכרהיהלאתימןלשירת .אחריםושל

היוכילדעת,נוכחתיוהנהלכךבסיבההתעניינתי
נחיתותרגשיחשוהתימנים :שלילייםמניעיםלכך
למשכנותיהםנצטמצמההיאכןועלתימןשירתעל

בהראשונהחתונה,למסיבתהוזמנתיפעם .בלבד
בירושלים.התימניםרבניכלבההיובארץ.נוכחתי
שנייםירושלים.משורריאתלשמועסקרןהייתי
אלגלאלי"רבויאכלאלייאלהבשירפצחומהם

 .עבריתוחלקוערביתחלקו-התימני)הדיואן(מתוך
כניסתעקבשירתםהפסיקובתיםשלושהלאחר

פניקבלתלאחרואשכנזים.ספרדיםאורחים
אשריישערהשיראתלשירהזמריםהחלוהאורחים,

אםוגםספרדית,בנעימהופתחהו"קומהנסגר

אתהפסיקומדועשאלתיכאשרתימנית.בהגיה
תימןשירתכיבתום-לב,ליהשיבוהראשון,השיר
האחרים:אתמושכתואינהגלותשירתהיא

כאשרמאיתנוצוחקיםוהספרדים"האשכנזים

תימן.שירתשלבעלבונההרגשתישרים."אנחנו
המסיבהאתלעזובאואפשרויות:שתיבפניהיו

הנעלבת.תימןשירתאתבקולילהדגיםאובעלבון
המשכתיבהתרגשות.קוליהרמתיהזמנהכלבלי

כללהפתעתריקוד.שלבקצבאךהחלו,בובשיר
השיראתסיימתיכלל,הכירונישלאהמסוכים,

הלא-תימניםהאורחיםכנהוג.ולכלה,לחתןבהלל
אותם:שאלתיסוערות.במחיאות-כפייםהגיבו
אחד:פהכולםענויפה?"היאתימן?שירתייאיך
להפיצהחובהליראיתימאזנפלא."זהשמח,ייזה
נחלת-הכלל.שתהיהכדי

רקדן,ערוסי,מנחםבשבילמסומלתזהתהליךשלתמציתו
לדור-ומחולזמר-הדיואןפיוטיאתהמלמדומורהזמר

האירועמסמלבשבילואח.דבסיפוריוצא-מנאבה,הצעיר,
בפיוהמחול,הזמראלוהחזרההמפנהאתמבליותרהבא

חוזרהואאותואח,דמיפגשבתמונתמבית-אבא,שידעם
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שהתחרללהמפנהאתלבטאברצרתררבהבהתרגשרתרמתאר
ארתררתיארשחזרכפיזהאיררעמרבאכאןמאז.בחייר

 : 1977בשנתבשיחהשהרקלטרכפיבארזנינר
חשבתילרקי.דייתררציתילאלארץ,כשבכנסתי

ילרקידלראיתייתרריציםשלאטיב,לאזהשכאן
מכלששכחתיחשבתיבתימן.שרקדביהריקידיםאת
זה.

היכרתישלאאשהבישעבדתילבבייןבאהאחדיים
-קדמןגיריתהלשקיראיםליאמרהאחר"כר-קידם
 .הבבייןשלאבביסערימתעליישבתיהיאעיבדאבי
שישששמעהליאמרההיאבשבילה.זמןליהיהלא
ילרקי.דלשיריידעישאבייפיסישיריסריקידיםלבי

ייתר.צרירלאבארץכאןזה.עסשגמרתילהאמרתי
שאביעדמהאבןתקיםלאשהיאלי,הידיעההיאאז

כמישלביהריקידיסאתיארקידשאחזירלהאבטיח
לקחרצתה.שהיאמהלהביןיכילתימיידלאבתימן.

לי,יגסהעדהלכלחשיבשזהשראיתיעדזמןלי
ישלאאיהבשאבימהאהיה-עריסימבחס-שאבי
עדיאביחכמהאשההיאלהיפר.להתבייש,צריר
 .חשיבשזהכמהלהביןליעזרהשהיאהלמידההייס
זה.אתלהאשכחלא

רמחרלרתיהםלשירתםהחיזרההיזיןהחיץ,מןההתעניינרת
לירת,ישראאמנרתרביציררתבכלי"התקשררתייצאי"תימןשל

כחלקראייתהמסררת.ארתהנרשאיבעיניערכםאתמעלים
בצדזרהשרנרתהמסרררתשלקירמן(ריכילתישראלממסורות

רמבטיחה.מציארתיתריותריותרנעשיתזו)

חייקירםשלהמרכזיתהשאלהחריפותהבמלואניצבהבארץ
עםבבדבדתימן,מגלרתשהרבאורמנהגיםצביוןבעליקהילה
לפניוהציבההאפשר,ככלמהרהארץבחיילהתערותהרצרן

ולקברעדרכראתלבחורהצורראתמיוצאי"תימןאחדכל
באררח"המהפכהלמררתשלר.העדיפרירתסדראתלעצמו
לקרן"להידחקלמחולשגרמהגררת,המסרשבירתהחיים

המחילתפקוד . 1
ריקדיס?מהלשם

בתימן

הקשוריםבאירועיםרוקדים

לידה, ,חתונההחיים:למעגל
וכו.'מילה-ברית

 ,"מצווה"לשםהואהריקוד
וכלה.חתןלשמח

בישראל

 ,משפחתייםבאירועיםרוקדים

וכןקהילתייםבאירועיםגםאד
 .הםבאשרושמחותחגים

גםאדמצווה","לשםגםרוקדים
שמח.""שיהיהפשוט,

ריקד?מי . 2

מקצועי,רקדןאיןרוקד.אחדכל
מצטיינים,רקדניםישאםגם

בשמחות.להופיעהמוזמנים
ביןמוחלטתהפרדהקיימת
למחוז(פרטלנשיםגברים

גבריםבמעורברקדובוחיידאן,

 .ונשים)

יש .אחדכלרוקדבישראלגם
לרקו.דהמוזמניםמצטיינים
במםגרותתשלום.תמורתלעיתים

רוקדים ,דתיותלאבידוריות,
(דבר ,במעורבונשיםגברים

 .המחול)צורתעלגםהמשפיע
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בחיימקומראתרתפסחזרהואמסרימת,לתקרפהזווית
בהםאשרבאלהבעיקר ,רביםבמקרמותרהקהילההמשפחה
קהילה.ארתהירצאישלגדרלותירתרקבוצרתבצורתאהתגוררו

אתולרקרדלשירמבית"אבא,המורשתאללחזררהיכרלת
הירמירםמחייבלתי"בפרדחלקשהיררהמחרלותהפיוטים
רהם:זה,אתזההמשלימיםגררמים,מכמהנבעהבתימן,

ומחזקתמגרננתכמסגרתמסררתערכילשמרהצורר *
והקהילה.המשפחהאת

רמחול,שירהשלחיהמסררתקירםאלהחזרה *
העצמי,האישיהדימריתארמחזקיםכמערדדים

המשפחתי"הקהילתי"הדימויאתמכררכתוצאה
העדתי.

כירםגםבהרישהיתההעדתיתהמררשתאלהחזרה *
התמזגרתשלהמרכזיהכיררןכנגדקריאת"תגרמשרם
מחירבכלישראלי"ר"להירתהאפשרככלמהירה
הכרזתחשרב:פחרתלאאר .האפשריהקצרבזמן

כיורנראשר"קרלטים"אותםכנגדרבגררת"עצמאות"
זאתררארימיםארתםשלהקולטהמימסדשללרצרנר
אח.דעםשלולגיבושראחתמדינהלהקמתכחירני

ושינוימסורתשלמאפיינים
בישראליוצאי"תימןבמחולות

המושריםבפירטיםשחלרשינרייםשלקרריםכמהלהלן
הצררותאתלשמרהשראפרתבמסגררתגםהנרקדיםרבמחרלרת
לאיפירןהניתניםקררי"שינרייש .האפשרבמידת ,המקרריות

יוצאי"מבצעים,ארתםבעינינראיםשהםכפירזאת,כיום.כבר

להציגאנסההאפשר,ככלהתמרנההבהרתלמעןעצמם.תימן
וכפיבתימןמקרבלשהיהמהביןהשרראהשלבדרךזאת

מתייחסתזרהשרואה .זהלערמתזהכיום,מתרחשיםשהדברים
לצררךושםפהמאוזכרהנשים(מחרלבלבדהגבריםלמחול

בלבד).ההשוראה

ריקדיס?כמה . 3

ימןתב

ארבעהעד:שנייםתימןבמרכז

גםובדרום:בצפון .רקדנים

 .יותרגדולותקבוצות

בישראל

ארבעה.עדשנייםבדרד"כלל
קבוצותמסוימותבנסיבות

שלגדולהמוןועדיותרגדולות
(דברבידוריותבמסגרותרוקדים

שלדגםעלכשחוזריםהמתאפשר
קבוע).אחדצעד

ימרחבמקוס . 4

רוקדיס?היכן

הבית,בתרדרקדרתימןבמרכז

בצפרןבירתר.מצרמצםבמרחב

לבית,מחוץגםרקדרובדררם
גדולבמרחב-לבדרבהתאם

ירתר.

במרחב ,הביתבתרדררקדים

גדולמרחבכשמצריגםמצרמצם,
בחוץררקדיםלעיתים .יותר

על"פירזאת ,גדוליםרבארלמרת
 ,בידררירתבמסגררתררב

המםררתייםרהמבנהכשהצורה

נשמרים.אינםכברהמחרלשל



הריקודמשך . 5
ימןתב

בהתאםנקבעהריקודמשך

ביזתיאוםתוךהמושר,לפיוט
בדרך"כלללרקדנים.הזמרים
נשיד"שירה"שלצףליבהתאם

והזמריםהרקדניםהלל.
יכולוכךבהתעייפםמתחלפים

 .רבזמןלהימשךהרצף

בישראל

חלק .ר~ tמתקהמחילמשך
בתיכלאתמכיראינומהזמרים

יותר,רבשהקהלככל .השיר
ככלוםכלנות,ענייןפחותלויש

נמשךיותר,ומשפחתיקטןשהוא

 .יווןררבזמןהריקוד

ריקדיס?מה . 6

הנשיהעםבשירת"מענהפותחים

בשירת .למחולכמבואהמשמש
ומחוותמימיקהישהנשיד

המחולאתהמכינות(ג'םטות)
רוקדיםהשירותלצלילי .עצמו
מדורג:באופןהבנויהמחולאת

מתואמים,רגלייםבצעדיפותח
ביןותיאוםאחדותהיוצרים

מתפתחשהמחולוככלהרקדנים,
יותרוםוערמורכבנעשההוא

מיכולתםמוסיפיםוהרקדנים
המיוח.דגנונםוסיהאישית

התנועתיו;חומרעלהשומריםיש
מתימן.להםשזכון-כפיהבסיסי

מקצריםמות Iמסויבנסיבותאך

העושרמןבמודעומפחיתים

רביםרקדניםהתנועתי.

שללרצונוברגישותםמצטיינים
האירוע.שלולטיבוהסובבהקהל

טיבאתויבחרועצמםיתאימוהם

רבים .קהל'לבהתאםהריקוד
המחולותאתרוקדיםאינם

ביניהםוישהמסורתיתבצורתם

סממניםלו;אי"אעלהשומרים
בפיהםהנקרא"םחיצוניים,

תימני"."מחול

במחולומשתבהקבוע.ד

ונבחרותקבועותהרגלייםצעדות
שלמאודרחבמאגרמתוך

יסודותעלבנויהסדראפשרויות,
הרחבהבחירה,המאפשרידועים,

(גב,אחריםגוףבחלקי .וצמצום
הרבה,מאלתריםראש)ידיים,

שלהאישיוסיגנונויוזמתולפי
,שיבליטממנו.מצפיםרקדןכל
באילתור,המיוחדתיכולתואת
ובקבועבידועשליטתורקעעל

 .הרגלייםשבצעדי

מבנה:שלמחייבסדרנשמר
רקהמחולנשיד"שירה"הלל.

תנועות-בנשיד .השירהבשעת

סיכום-ההלללמחול.הכנהשל
מבנהישלשירותבלבד.שירתי
ומאפשרלמחולהמתאיםמקצבי

 ). 6סעיף(ראההתפתחותו.את

בדרך"כללהואהמחולמנחה
תפקידווהמנוסה.הבוגרהרקדן

מכיריםהרוקדיםושארברור

לביןבינוהקשרבסמכותו,
קשר"עין,על"ידינשמרהרקדנים
 .אצבעותשלומגעידייםאחיזות

סוד,דגמי"היבדרך"כל,';נשמרים
בידוריותבמסגרות .הרגלייםשל

כיסודהצעדיםנשאריםהמוניות

לעיתיםצם'מצטמאשר ,יחידי
מצטייניםרקדניםיחי.דלדגם
שומריםטובה,מסורתובעלי

מסורתאתגםומעבירים

פחותבויים tמכיום .האילתור
 .כאלהופחות

צורה . 8

הקפדהאיןם,'המקר(ברובכיום,

ירה"הלל), L\(נשיד"ןהצורהעל
השירהעלרוקדיםבדרך"כלל
לחלופין,הנשי.דעלופוסחים
כשנותניםהנשי;דעלרוקדים

אינםרבים .שירהשלאופילו
אלהוגםההללותאתיודעים

יוותרוההלל,שירוןעלהאמונים
הצופיםהל i 'כילעיתים,עליו

ואיננובל'בדבמחולמעוניין
רב"קוליתשירהלשמועמעוניין
םוער"מחוללאחר

.מבחה 9

תמידלאן'םיכהמנחהתפקיד
משפחתיותהנסיבותכאשר .ברור

מתפקדהואכריזמטי,מנחהויש

רחבות:נסיבות lאךבמסורת.כמו

יד,ללארצונו:כאישיעשהיותר,
 .מכוונת

ולימודהעברהדרכי . 10
בישראלבתימן

הילדיםבכתב.-הפיוטיםמסירת
על"ידיהפיוטיםמילותאתלמדו

וחזרה.שינוןבכתב,העתקה

בידםאוחזיםהמזמריםהגברים

 .הדיואן-הפיוטיםספראת
אוסףלעצמםלקבץנהגואנשים
שרווממנוהעתיקואותופיוטים,

למדוהילדיםהשמחה.בשעת
השתתפותתוךולרקודלשיר

וחיקויהסתכלותעל'ידיבאירוע,
 .מעשיתהתנסותומתוך

ספרבלישריםרביםבישראל,
עלמקפידיםואינםהפיוטים,
חוגיםביוםקיימים .הטקסט

לנעריםוהמחולהשירהללימוד
 .יוצאי"תימןשלבקהילותולילדים
מנחה,על"ידינעשההדבר

המסורתי,בחומרהיטבהשולט
הקהילהשלמודעותומתוך
לדורלהנחילבצורךועניין
הלחניםהפיוטים,מאוצרהצעיר

אלה,במסגרותגםוהמחולות.
למסורתית:קרובההלימודדרך

וחיקוי,הסתכלותחזרה,על"ידי
מאישיותומאודמושפעתוהיא

בעלי ,מעטיםישנםהמדריך.של
וכוחהתמדהכושרסמכות,

כיוםלהתמידהמסוגליםמשיכה,
 .זומעיןבפעילות

עממלותבמסורותהמחוללמחקרהנחות-לסוד

אינרחיהראבהבחברהעממיותמסרררתבמחקרכיוםהערסק

ולהתיימרבנעשהאישיתממעררבותכלילעצמולנתקיכול
בלבהמדעיים"מקצועייםבכליםמשתמשהואכירלרמר,
המעררברת,מידת .מחקררבמסגרתכלשהרבנרשאלדרןבבראר
מןלהפרדהבלתי-ביתניםיסרדותהםרהרגישרתהכברדיחס

העברדה.שלהכלליהמערך

תאהקרראלפנילהביאארתימחייבתזרטבעיתמיגבלה
 :הבאיםהדברים

כלליםלקברעלאזה,בשלבבררדאילעצמי,מרשההנבי
 ."יהרדי"שאינרמהלביןבמחרל"יהרדי"שהראמהביןלהבחנה

המרכזיתהבעייהלאבעיניהיאאשרזר,לבעייהנדרשררבים
דןאלרבמכררןכירם,היהרדירתבמסרררתהמחרלמחקרשל

 .זרבבעייהמאמרנר

היא-זהבכללבהמדבריםשאנררזר-עממיתמסררתכל
חדש,מרלישןיחסי-גרמלין:שלתרצרהפסקרללאתמיד

 .רשינרימסררת

דךים,ךהעבריים-היהביסרדרתהעברילחרקרמירחדענייןיש
 :ספקללאעליהםלהצביעשניתן

הקהילההמשפחה,בחיילאיררעהמחולצמידרת *
 .רהעם

השפעהרכמקררכבסיסתימןיהרדישלהדיראןפירטי *
ירצאי-הגבריםמחרלרתעל-רכר'תרכניקצבי,פירטי,
תימן·

במקרהמסרימת,קהילההמאפיינתהתנרעה""שפת *
כחלקהמקראטעמישלהלימרדתנרערת-זה

מןרכחלקירצאי-תימןהגבריםשלהתנרעה"מ"שפת
באוצרחשרבמרכיברמהוריםהשפיעראשרהחומרים

 ) 15 (.הגבריםמחרלשלהתנרעה
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ללמודלנומאפשרתשאיננההפיסית-הפוליטית,המיגבלה
ראשון,מכליבתימןהיושבהעםשלהמחולמסורותאת

מחייבותלנו,הידועככלהיום,עדנעשהלאשהדברועהובדה
זהירות.משנה

ההכרחמןמשוחררתעצמירואהאנילעיל,האמורמכל
יותרהרבהמעוניינתעצמיומוצאתה"מקור",אתלמצוא

,ובמידתתימןיהודיבעינישהםכפיתימןיהודישלבמחולות
קדומות,מדעותבהיחלצותמרוכזיםמאמצייהיוהאפשר

 .ענייןשללגופושייכיםשאינםוממידעמכלי-חשיבה

כיוסבישראליוצאי-תימןבעיניהמחול

מתימןשהביאוובמחולותבשיריםרואיםמיוצאי-תימןרבים
חלקמידהובאותההיהודית,המסורתמןבלתי-נפרדחלק

לומרניתןהישראליות.והאמנותהתרבותמןבלתי-נפרד
עצמילדימויתחליףאינוהמחולכיודאות,שלרבהבמידה
כזה.בדימויחשובמרכיבלהיותעשויהואאךחיובי,

הושרלאשרהכיסופיםבתימן,היהלאשרהגעגועיםמידת
ההבחנהופוחתים.הולכיםבגולה,היושביםעל-ידיונרקד

ביטויהאתמוצאתבעברהיהלאשרויותריותרהמציאותית
במסגרותוהמחולהשירהוטיפוחעידודלהווה:ביחסגם

כיאם ,לדבר""משוגעיםקומץשלנחלתםאינםקהילתיות
הייחודיתהעממיתבמסורתו"המתבייש"קומץמצויושםפה

ישראליתבחברהיכירנולאומקומוזמנושעברדברבהורואה
 .מודרנית

חלקשהםשינויים,תוךכילומר,ניתןדבריםשלבסיכומם
תימןיהודימחולותשלהמסורתממשיכההקיום,מעובדת
התרבותמובסורותבלתי-נפרדכחלקבישראללהתקיים
שלה.והאמנות

שלהשוניםלרבדיםערוציםפריצתעםבבדבדכילומר,ניתן
היכולתמידתמשמעותכבעלתנראית ,הישראליתהתרבות
הסתגלותתוךמסורת,אותהשלעקרונותיהאתלשמר

מעניקותאלהתכונותגרמן.שהזמןלמיגבלותהדרגתית
לצורותהתפעלותמעוררהישרדותוכושרמיוחדתחיוניות
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 .בישראלאתני

הערות

שרביטשילוח-כהן,מנור, ,והמחולהמוסיקהוא,' 'נבהטראה . 1

 115 'עמ,זמירותיהם,אידלזוןהרא . 2

 11עמ'קדמן,ראה . 3

 13עמ'שירתם,אידלזון,ראח . 4

 38עמ'נגינות,אידלזון,ראה . 5

28 

 125עמ'קאפח,ראח . 6

 118עמ'קאפח,ראה.ד

 123עמ'קאפח,ראה . 8

גמליאליראה . 9

ראהבהטא,'חללות . 10

ראהבהטב,'תדמית . 11

פרידחברראה . 12

עמוד)באותו 13(הערה 118 'עמקאפח,ראה . 13

 169עמ'א,'עדאקי,בהטראה . 14

המקראטעמייא,' 'בבהטראה . 15

ביבליוגרפיותהפניות

ליח ,וזמירותיהם"תימןיייהודיאידלזון,צ'א'-זמירותיהםאידלזין,
 . 154-101עמ'תרס"ט,י",רהארץ,

ונגינתם",שירתןתימן,"יהודי ,אידלזוןצ'א'-שירתםאידלזון,
 . 63-3עמ'תרע"ח,א:רשימית

א:כרךישראל,בגיבותאיצרתימן,יהודיבגיבית-בגיביתאידלזין,
תרפ".ד ,ירושלים-ברלין-וינההרץבבימיןהוצאת

אישיתותרומהמסורתעדאקי,יחיאל"בהט,א'-עדאקיא:בהט
למוסיקההספריהחיפה,עשירי,,כרךתצליל ,תימן"בשירת

1979 . 

 , Vיובלתימן",יהודיבדיואןייההללות ,בהט 'א-חלליתא:בהט
המוסיקהלחקרהמרכז ,ירושליםהעבריתהאוניברסיטה

 .תשמ"ומאגנס,הוצאתהיהודית,

כמרכיבהמקרא"טעמיבהט,וא' 'ב-המקראטעמיוא:ב'בהט

 . 1980,תל-אביב 18-14,עמ' 1980בישראלמחילבתבועה':

שלוהמחול"המוסיקהבהט,וא'נ'-והמחילהמיסיקה ',יאב'בהט
יובה,סעי :ומחקר'עשיהשנותמאה-בישראלתימןיהודי
"אעלההוצאת ,תל-אביב , 438-415עמ'סרי,ש'עורך

 . 1983עובדועםבתמר"

תימן':יהודיבמסורתהרוקדשל"תדמיתו ,בהטב'-תדמיתב:בהט
1בישראלמחול  . 1982,תל-אביב 982

אפיקים,הוצאת ,הנשיסשירתתימן,אהבתגמליאלי,ב'נ'-גמליאלי
 . 1974ת-לאביב

עורךייבה,סעיבישראל':התימניוהמחול"ענבל ,מנורג'-מביר
עוב,רועסבתמר""אעלההוצאת , 414-399עמ'סרי,ש'

 . 1983תל-אביב

תימן,יהודיבעימותמאיצרשרביט,וא'עדאקיי'-עדאקי-שרביט

 . 1981ירושליסדתית,למוסיקההמכון

וינגייט,מכוןהו:;'אתישראל,בעםהמחולפרידהבר,צ'-פרידהבר
1984 . 

האוניברסיטהבן-צבי,מכוןהוצאתתימן,הליבותקאפח,י'חרב-קאפח
 .ירושליםהעברית

 . 1982גבעתייםמסדה,הוצאתבישראל,עדותריקודיקדמן,ג'-קדמן

עדותשלבמוסיקההשינוי"דינמיקתבהן,וא'שילוחא'-שילוח-בהן
בצלאל, 'יעורך , 25-3 'עמ , 12פעמים :'בישראלהמזרח
 . 1982ירושלים ,בן-צבימבוןהוצאת

במסורתאמנותייםעיצובודפוסיאמנות"עלשרביט,א'-שרביט
י'בצלאל,עורך , 130-119עמ' , 10פעמיםתימן",יהודי

 . 1981ירושליסבן-צבי,מכוןהוצאת


