
ררקור"קםשהואערשכררויש"ארם
סטאובשלוסמאת

עבודת-מחקישיראשוניסיכום

התימניהמחויבתחום

מעדי,מחקרעלמבוססותשאינןודעות!רביםפורים,סי
שחייהסברהרווחת,בייחודהתימנית.העדהחייאתמקיפים

חרבמאזבטהרתםשנשמרומסביבתם,המובדליםיהודי-תימן
ותר.,ביוהמקורי!העתיקהיהודיהמחול,אתיצרוהמקדש,'בית-

ממצאיםעלהמבוססתשונה,דעהלהציגלעצמי!ארשה
שערכתי,חודשים'חמישהבתעבודת-שדהבשעת,ז,t.התגלו

תימן.יוצאיתושביושכלעוז,-מדרןבמושבששהיתישעה
שהואכפיהתימניהמחולאתוחקרתירבים,ראיונותכתי,ער

האנ-בתחוםהאוניברסיטאייםלימודיבמסגרתושב,,במנרקד
בכפריםשמקורם-הגברים,ות.במחולהתרכזתיתרופולוגיה.

 80מרביתתימן.בירתלצנעא,דרומית-מזרחיתהמצויים
ממקומות-ישוב ·לם,ו,כ·זה,מאיזורבאובמושב,שהמשפחות
אחרים,מצנעא.,שעות 8-5בןחק-הליכה.במר,המצויים
מאשריםתימןשלהמרכזיהאיזורשלאחריםמחבליםשמוצאם
מקומותשבתנאיה:שוניעלידעפים,ומוסי'מהממצאים,אחדים
מוצאם.

זההמרוחקיםשבאזוריםהיהדויתהמסורתביןההבדלים
רק:לאניכריםהבדליםקיימים!למעשהביותר.גדוליםמזה

והמסורתהחייםסגנוןביןבולטיםלים,הבדישהמחול.,בתחום
וחבאןבצפוןחידאןאיזורצנעא),איזור.(המרכזיתתימןשל

רח.,בדרום-מז

בשניםנעשתהני,היהודי-תימהמחול,ום,בתחתיעודעבודת
עבודת-ומתנהלתלכתב-תנעוה","המכוןעל-ידיהאחרונות,

עםבשיתוףלמחולות-עםה,הוועדאנשיעל-ידיגםמחקר
ושלים.,בירהעבריתסיטה,האוניבר
אנתרופולוגי.מחקרבמסגרתנעשולאאלהעבודותאולם

די,(על-יצורניניתוח-בתועהבין.וב,שילשנדרשאיפוא,נראה,
ות,,(ראיונמחקר-שדהלביןוהסרטה),!בכתב-תנועהרישום
החיצוניותלהשפעותכמ,ובן,מדוע,אניוצילום).,הקלטה
חשבון.בהביא,ליששלי.פורמציה'האינמקורות,עלהשונות
-26בלפחחתקורותיו'ממ,מרוחקשלי"חומר-המחקר"שעצם
בסגנון-החיים.מהותיוי'ושינקילומטריםואלפישנים,

א,תיבעבודתי,נתקלתיבהםביותר,הבולטיםהנושאיםאחד
המחולעלהערבייםותושביהמן,תיהודי,יביןהיחסיםהשפעת

שחלהיחסיםשיפורבין'ברורהקורלציהניכרתהתימני-יהודי.
ב"מרבדארצההתימניםעלייתשלהדרמטיהמבצעלפני

'והערביםהיהודיםביןהמתיחותהורפיית' 1949בשבתהקסמים"

שיבוישלהשפעתושם.היהודיהמחולתחות'התפלביןבתימן,
בליוויגםאלאהמחול,בעצםרקלאאותותיהנתנהזה

שלו.המוסיקאלי
עלמוחלטאיסורו,אסרהשיעית,הכתמאמיני,המוסלמים,

כאח,ןויהודיםערביםעלשחלור,איסבכלי-נגינה,השימוש
"לאאומרתימנישיהודישעהקשות.נשו,נעעליווהעוברים
רקו.הותר,(בית-המקדש"חורבןלזכרבכלי-נגינהנו,השתמש
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כששאלתיהדתית.לאמונתוביטויאלאזהאיןכפיים),מחיאות
בגינה",בכלי"אי-שימוששלזהבענייןהמושבזקניאת
לכד.גרמוחברתיים-היסטוריים"ש,/תנאיםהזכירואכןהם
תימן,שיהודיפלא"אין :ספקטורשלהממצאיםאת.תואםזה

נו,ניגלאבחברה,הנחותיםהמעמדותלאחדשייכיםשהיו
וף,בתןלעיתיםמגשי-נחושתריקים,לפחיםפרטבכלי-נגינה
בגראמופוןמוסיקה,והשמעת,בכללנגינהעלבאיסור(בהתחשב

הקנאית).השיעיתבכתכנהוגפרט,,ב

תקופתשלפניהערביםלשכניהםהיהדויםביןהיחסים
על-ידיבאוזניתוארו 1872בשנתצנעאשלהתורכיוש'הכיב
ואבי-אביךיאביו .-1901בשנולדהמושבמזקניאחד ,.שה

עםטוביםביחםיםשהיהאחדיהודיהיה"שראלוסיפרו
פילו-בדרןזאתמפרשהואהממשךה".בידיהיההכךערבי.
 :סופית

ישרא,לאתאהבשתמידהקב"ה,ראויים.היוךא"היהודים

ופיזרבית-המקדש,אתהחריבראוי,היהכשךאעמואתפיזר

אתאהבשה'ידעוהערביםהשמים.רוחותךארבעעמואת

שרצוןידעוגםוהםבגךות,אותםשפיזראחריגםישראך

לארץ-ישרא.ל.חלזורהואהיהודים'

אטורךמש,להיהודים,ערנאטרודבריםהרבהשךפניבדור

אח,דבצדרגלכלהמקובךת,בדרךחמורעךךירכבךיהודיהיה

הדור .הבהמהשךאחדבצדהרגךירם·כששתיברכיבהרקאךא

לא ) 74בן(ואניימיבכךזה.כךאתידע .לאכברשךי

 .כזהדברראיתי

היהודיםעךהיה ,שלפנבדור :מוסיףהואלחגיגותאשר
רוציםהםואיפהמתרלו,ולהטבירמהשיהי,רשותרבקש

רשות,נתןאםואפיךומחךיט,והיההואאזמטיבה.לעשות

בפחיםךהשתמשיכךוראהיהודיםךכןלהרעיש.היהאטור

עםרקאךאתופים,עםרקדולאולעוךם ,הזימרהאתללוות

 .כפייםמחיאות'

אי-יציבותשלתקופהתיתהשזומעידים,ההיסטוריונים
התחיךו-הש.ממשיך"אחר-כך,יהודים.פות,ורדימדינית

בתנאירקאבך .הערביםגםואחר-כךהתורכים,קצת,להקר

למקוםירכנטךאפעםושאלף ,מחונךבן-אדם, ,הואשהיהודי

תימןשל'הומדיניהדתיג.(המנהיהאימאםהנשים.נמצאותבו
 ) 1904בשנת,לשלטון!שעלהיחיא,האימאםובפרט!לה,,כו·

אצללבקרהתחילוערביםהשתנו.והדבריםחופשיותרנתן

להרעישהתחילווהיהודים .הערביםאצלוהיהודיםרהודים,

 .להם,שבחגיגותבתופים

אפילולהשתמשאטורהיהבהתחלה :אומר ) 72(בןי.מ.

היוראדוריבנרהידיים.היורריקודהיחידרהךיוויבפחים.

איטי.מדייותרהיהזהכיהזקניםשלךקצבךרקודיכוךים
מש.ךהשתרנו.והתחכפיים,מחיאותעםרקררקודיכורנוךא

בפחים.



כלעלהמוסלמיהדתיהאיסורביןקשרקיים'שליב.ראה
שלהאיטיהקצבלביןנגינה),בכלי(והשימושות-דעת","קל

טעמםהשתנההרצועה,הותרהכאשרהקדום.,דרי'היההמחול
חדשיפומיקצביםיותר,רים,מהינעשוהקצביםהרוקדים.של

ותר..ינכבדתפקידומילאוו,התפתח
זה.בכיווןמשלוה.וסיףחדשדורשכלמתברר,ממחקרי

הערבים,השכניםממחולותות,סוד,יושאל,התפתחהמחול
השיחהמןמסתברכד,כאח.ןמרוחקותהודיות,יות,ןמקהיל
הבאה:

ןדורדבנישללשירההליוויההימה :ש.ס.
ערבי[תוףטאבראובפחיםהשתמשנו : ) 56(בן :י.צ.
בפחים,רקהשתמששלפניהדורמתוח].עורו,קצוותישבשני

טאבל,להםהיולא

היהדורדשלבניקרהאידתוף,להםהיהלא,אם :ש.ס.
טאבל?
ראוהיהודיםובמיזמאר,בטאברהשתמשוהערבים :י.צ.

כש" ,במיזמארלאאבלבטאב,להשתמש,לוהתחלנוטוב,שזה
שלזמנולפני ,יותרמהירנעשההריקוד·בתוף,רננןהתחלנו

קורהמהוידעראאחדאף ,רעצמוהיהאיזורכרהאימאם,

אחד,מקוםלאנשירקידועהיההריקודשלו,למקוםמחוץ

אחרים,במקומותאחרים,בכפריםרלבקהיהודיםיוכרואחר"כך

אנשיםאצללבקרהתחירוהםהאימאם,,שרבזמנוהיהזה

אחרים,ובמקומותבכפריםשראוריקודיםלקחווכךאחרים,

 ,בעצמםאותםררקודוהתחירו

גםמתגלההמחול,קצבהגברתשלזה.בענייןיסף'נמידע
עזבכאשרהקשיש].מ.י.של'ו'בנ , 43נבןמ"י.עםראיון,ב
מקורהואהאםהשאלה.נשאלת . 16בןהיהתימןאתהצעירמ.'י.
בתימן.בעודובלבדילדהיההרינימציה,,אינפורשלהימן,מ

נברההיאבעתהתימנית-היהודיתשבחברהלזנורישאולם
על-פי-רובהיה 13ובןממש,שלעובדשנים 8בןנערהיה
נשוי.כבר

ריקודפעםאףראיתילאשמונהנילעד :(הצעיר) .י.מ
וחבריאניהתחרנואז ,רוקדיםהזקניםאתראיתימהיר,

יותר,מהרורתופףלשיררנו.התחקיים,כברשהיהמהרשכלל

אחר,נעשההריקודנםיותר,מהר,לתופףשהתחלנוברנע

יותרעודנעשהוהריקודשמחים,היינולישרארכשהנענו

תמידרקדורמשהאבי,םמונים,הזקבתימן,משהיהמהיר

יותרלרקודהתחירויותרהצעיריםהאנשים ,הריקודאותואת

יותרעודרקדנוצעירים,יותרעודשהיינוואנחנו,מהר,

האנשיםכיזקנים,היוכירקלא ?לאטרקדוהזקניםלמהמהר,

זהכראתעשיתילאאנירפעמים,ככהרקדוכןנםחרים,הא

זהזה,אתעשהלאאחדאף ,דוריבניהיוארהאבררבדי,

משהו,הוסיףאחדכל ,בעצמוקרה
 : 47בן ,.ק"משלמפיובאהאימותתוספת
כולםהזקנים,רקלאככה,רקדוכורםזמןבאותו

הייתכאילומהר,יותרלרקודאסורכאליולאט,יותררקדו

צעירים,היוכשהםאפירו ,מהר,רוקדכשאתההבוראאתשוכח

עשינו,שאנחנוכמוהשתורלולא

שלהנרונולוגיתההתפתחות,אתמראהאלהציטוטיםמבחר
מעטים,ממחולות :תימןשלהמרנזיבאיזורהגבריםמחול

יותר.ומגוונים!רעשניים,רים,·מהילריקודיםאיטיים,שקטים,
תנועותעלשהתבססוחדשיםצעדיםעימההביאהשבהנל

שננו.תבעריםהדדייםביקוריםבשעתשנלמדו
תימןיהודיהחלוארצה,ם.לעלייתשקדמושבשניםמתברר

במחולותהתימני-ערביבמחולשמקורםצעדיםלהשמיע
הבאותות'המסקנהערנתופולוגית,'אנתרראותמבקודתשלהם.

לרשרשאינםערביים,למקורותהושוואה Iרבהזהירותמצרינה
בפרטיםעשיריםהמרואייניםזנרונותיהםשלאולםנעת.תנו
 :עורביםיהודיםיחסית,דו,או

הערבים,עםאחחמשפחהכמוחירנו,אנחנו :מ.ק.,

השני,אצראחדעבדנואצלם,ביקרנויחד,רנו'אכ

הערבים,שרלחתונותהיהודיםאתמזמיניםהיו :הש.

חבתונות,הערביםעםרוקדיםשהיויהודיםכמהנםהיו

חתונהוכשהיתההמיזמאר,קוראתאהבתיתמיד :מ.ק,

רברוחהצטרכתינםלשם,הורךהייתיתמידהערבים,,אצל
מהבית,ויצאתיהמתאים,ררגעחכיתייידע,לאשאבימהבית,

 20רקחזהכללבדרך"בקיר,וירדחירון'החדרךטיפםתי
בכמהרשםמניעהייתיאניאברהערבי,רכפררהניעדקות

מניע,הייתיהדרך,כררצתיכנראה-איךזוכררא,רנעים,

המשפחה ,אותיהכירוכורםרשרום,אותימברךה,היאחדוכר

אבי, 'אתהכירוהערביםוכרעשירהבםביבה,הכיה·היתשרי

החרבאתקח !הבא,ברוךמר Iאוהיהאותי,ראהכשהשייח

כלורקדתיררקוד,התחלתיהמיזמאר','רקורורקודשרי

 ..הלירה,
ועשו,שראומהשכחוראהביתה,חוזריםכשהיו :הש.,

בדרך"כרראבלהערבים,שרובריקודיםבשיריםהשתמשו

בתיפוףהמננינות,באותןהשתמשנובמיזמאר,נינןלאאיש

מהדיוואןשריםהיינוהמיזמאר,במקוםאבר ,ובריקוד

המסורתיים].מביים,התיהפיוטיםובץ'נק

דשינוהערבים,ומןישרלקחותימןשיהודיהצעדיםאחד
בקיאינוהמושבשלהזקניםדן.רסה.,הדעהיאהם,,לצרכי,

בצעדיהשתמש,לשהחלהצעירור,הדזההיהזה.בריקוד
לאחרהתימניםעלהתחבבא,הוולעצמו.,אותוואימץ,הדעסה,
התפת-,(זה.בצעדלרקודהןאףהחלוהנשים,וארצה,עלייתם

נפרד).מאמרדורשתבישראלהתימניהמחולשלו'חות
ושים,ל'שבשנציין,אםיספיקהערביתההשפעהבנושא

יהודישלהם,חיישתנאישעהארצה,לעלייהשקדמונים,הש
ההשפעה,גםמקבילהבצורהגברהנינרת,ה,בצורהשפI1Iךותימן

מקורותשישמענייןהתימנית.הערביתמהמסורתוהשאילה'
על-ידימסורותשאילתשלהפוד,תהלידעלגם,המצביעים
היהחדים.משנניהםהערבים

לימודתהלידעצםנמוחשוביםושאים'בגעסקנוטרםעד-נה
היהודית-בחברההרקדןשלהחברתיובמעמדו'לות,·המחו

לעמדתןהנוגעיםראיונותמתודקטעיםשלושהלהלןתימנית.
שהואעדשכ,ללאדם"יש :לי,נאמרהרקדן.שלהחברתית

מקובל.תימני·פתגם- Hררקוד,קם
אנשים ,חבברהמכובדאישהיהלאהרקדן : 42בןס.ג.

היהראוררקוד.לקוםאותםמכריחיםהיוררקוד,רצולא
לנשתצריךהיהמישהואותך,שהזמינובליולרקודלקוםנהונ

ורקדקםהואאזישב,שעליומהשטיחאותוולהקיםאליו,

אלבאחרים,במקומותהיהמהיודעראאניוישב,אחדקודיר

 ,לרקודבאמתאיךלאידעוהנבריםרובאצרנו

 :ואומרס.ג.ממשידמאידד
הזמרים:הרב,אנשיםשלושהבריחתונהרעשותאי"אפשר

משמחיםהםחתונה,לקייםאי"אפשרהרקדניםבליוהרקדנים,

החתן,רבאת

הערניםשלשבסולםלנדגרםמה'היא,הנשאלתהשאלה
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חברתימעמדלבעלהרקדןנחשבהיהורית-התימניתהמסורת
התשו-אתהכרחית.שמחהבכלנוכחותוהיתהזאתובכל Jנחות,
 :ס.ג.שלבדבריולמצואנוכל,השאלהשלהראשון,לחלקהבה

זמרהחכם,התורה,אישהואהמכובדהאישהיהודי,בשביך

השיךכימיוחדת,בצורהאךאככה,סתםשרךאהואשיר,שר

אומרךאהוא ?הרקדןעושהמהאבךובחוכמה,בתורהמרא

ואיןיופי,בזהאיןהפה,אתךאפותחאפילו ,הואדבר,שום

ערך,רזה

אבלחברתית,מבחינההנחותהאמן,אלזהדו-ערכייחס
גםביניהןרבות,לתרבותיותאופייניבלעדיו,אי-אפשר

המערביות.התרבותיות

מחולהתפתחותשלבלבדת'חלקיתמונהמציגהזורשימה
אתתיארתיצנעא.בסביבתכפריםמקבוצתשמוצאםהגברים,

בין;ןקשריםשיפורלביןהמחו;התפתחותביןהגומליןיחסי
נעשההאחרונותהשנים 100במשןזה.באיזורויהודיםערבים

צעדיכלעצמוסיגלוהוא'ותר,,ימגווןויותר,יותרמהירהמחול
התימניהמחולשלכזוראיההמסורת.לרוחשהתאימוחדשים

"הצורהאלאו'אינשהואהאומרתלגישהבניגדוכתהלין,,
התפתחותואתגםה,מאיריהודי",מחולשלביותרהעתיקה

נוערתראהקרובותלעיתיםעצמה.בישראלזהמחולשל
ביותר,מהירבמיקצבאלהמסורתייםריקודיםרוקדתימני
בצעדיםשהוטמעוה"רוק",לסגנוןהשייכיםבצעדים,שימושתון

אלאהמסורת,ברציפותפגיעהזואיןלדעתי,המסורתיים.
תהליןתוןהתימני.המחולסגנוןהתפתחותו,זהוא,נהפון

 •השונים.והיבטיה'ההתפתחות,אחרילעקובניתןההשנתות

והחימניםהרוסיחהבאררינה

באלטלרקדניתהשראהמקורמשמששהמדברקורהאין
פטרונישלדימיינםאתכובשים,שנוצרים,והמחולות,רוסית,

מאותושבאובאנשיםטמוןשהסודתכן,י ?פאריזשלהאמנות
הכוכבתשהיתהנדב,רחלמאלה,אחתפגשה.בהןמדבר,

 ,-30הבשנותניקובה"רינהשלהתימני"הבאלטלהקתשל
ניקובה,רינהעםועבודתהחייהעלבראיוןלאחרונהסיפרה

 • 1925בשנתארצהשעלתהממיסקבההרקדנית
מתימןבדרכההיתה,שמשפחתישעהבמדבר,"נולדתי

משםנסיעה,זוכרתאנירה.'בחדהתיישבוהורילארץ-ישראל.
הוריבחברתעצי-הסקהוליקוט,גמלים,גביעללתל-אביב

לתוכי·ספגתיזימרה.מוקפיםהיוחיינוכלהאקליפטוס.ביערות
איתםהמחולות,ואתהמסורתיותהתימניותהמנגינותאת

ובבית-הכנסת".ות'בחגיגבחתונות,ושובשונושמעתיראיתי

היוצרדמיונהאתהשלהיבוהםאלהתימנייםה,וזימרמחול
תרבותעםהראשונהפגישתהא,הפללמרבהניקיבה.רינה,של

הזמרתשלקונצרטבשעתבפולניה,ווקא.דהיתהתימןיהודי
ןר,ליצהחליטהשניקובהה'שעיותר,מאוחרצפירה.כה,ר,ב

"היאהתימנית.למסורתפנתהתנ"כיים,נושאים,עלמחולות
אתלבטאהמסוגלותהיחידותהןתימניותשרקדניותחשה

התנ"ן·
תימניותנערות-30כבחנההיא 1933בשנתאיןזוכרתאבי

בעיקראבלבאלט,ו'אותנלימהד'היאמהן.בשבעיבחרה
א~מפרובי-תוןשנוצרושלה,ותיה,יצירעלבחזרות'עסקנו
קיבלנולאמעולם,כיבבית-חרושת,עבדתיהיוםבמשןזאציה.
האידיאליזםשרקחושבתאנימים'לפעהמחול.עבורשכר

איןידעהניקובה,כות.'ארושניםבמשןאותנושקייםא,הו

היהשלה,האירופאי,הרקעאףעלהדרוש,מאתניאתוהפיק
התימנית'!ולמוסיסהועה'לתנמיוחדחושלה

בארץ-ישראלביקרהמפורסם,ההודיהרקדןשנקאר,אודי
מןאחדיםגםניקובה.רינהשללרקדניההשראהמקורושימש

היוידועים,וצייריםטשרניחובסקי,שאולכגון'המשוררים,
בסטידיו.מבקרים
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ינגבר,ברין-איהודיתמאת

מקוםבביירות,הקה,הלהופרעההארץברחביופעים'למף,נ:וס
הופעותמסעצרפת.ובשגרירותבאוניברסיטההציגהשם

הד-מוריסהבארוןשלבמימונו 1937בשנתהתקייםממושן
לפאריז"הסמוןבארמונורקדנואיןזוכרת"אנירוטשיל.ד

מבתיךאחדאתלרשותנוהעמיד"הואנדב.רחלמספרת-
עורךה,היערבומדיהחזרית,לצורךשבאחוזתךהמפוארים

לחזותאותנךלוקחהיההואהשונים.לידידיו,פרטיותהצגות,
לשוויץ,בנסיעותינוהרבהמדנך,ללמעשההפרטי.בתאובאופרה
ה; L\שי.'שהינו(שם'אנגליההילנ,ר,בלגיה,שוודיה,נורווגיה,
חגגנוהפסחחגשאתומני:דהבאלטיות.והארצותחודשים)

iהקהילמןמישהואבלהכל,אתכיסההשלגבאסטוניה. l 
תפוזיםעטופי!כ-במינהמיוחדת,נה,במתאותנוה,זיכהיהודית

 !הפרדסיםולניחיחלארץכל-כך,התגעגענו,פתאוםבנייר-משי.
יהודיםשםנמצאוכאשרריגה,בעירהופעתיאתזוכרתאני

קיבלנוהמסע.נפסק 1939בשנתצחה.עבריתרים'הדוברבים
בשלהביתהחזרנולאמריקהלהמשיךובמקוםמסכות-גז,
לפרוץ'!שעמדההמלחמה

יצירותיהאלהישראלי,הקהלשלהיחסה,השתנעתבאותה
עםעבודתהאתהמשיכההיאניקיבה.שלבמינןהמיוחדות
בהוראה.'ויותריותרהתרכזהאבלהלהקה,
ואחר-בערבי-יחי,רהופיע,לכדיהלהקהאתעזבהנדברחל

מחולות-עםיצרהשםבקיבוצים,בעיקרלעבודהחלה,כן
צפון"."עוריהואבהםהידוערבים.ישראליים
מקוםותופסיםלמחקר:נושאהעדותמחוליתמשמשיםכיום

והקלטה,להסרטהמשאביםמקדישותאוניברסיטאות,כב.ד'נ
גוריתהעברית.,האוניברסיטהשלור,לפולקלהמחלקהכגון
המסורתזה.מחקריבתחוםביותרהפעיליםאחדהיאקדמן

להקיתשלליצירותיהםבסיסמשמשתהתימניתהיהודית
לוי-תנאי.,שרהובראשםרים,,ויוצ

התנועהמןהב,שהתלהראשוןהאמןשדווסאהדברמוזר
האירופי,הקהלאלוהביאההמזרח,יהודישלבמינההמיוחדת

 •ממוסקבה.באלטרקדנית.היתה


