
השירה והמחול כאמצעי ביטוי לעולמה הפנימי של היהודייה בתימן  

לאה אברהם ונעמי בהט-רצון  

מאמר זה פורסם לראשונה בספר בת תימן (1993). נוסח מעודכן פורסם בספר ברגל יחפה בעריכת נעמי בהט-רצון 

(1999) בהוצאת ״אעלה בתמר״ ו״ענבל״. המאמר מוקדש לזכרה של שמעה אברהם לבית שרעבי, שנפטרה בעת 

עריכת הדברים. רבות מן הדוגמאות המובאות כאן הן פרי רוחה של אישה יוצרת זו, שידעה להנחיל לבנותיה מהגיגי 

נפשה דרך השיר והמחול, ובנות בית אברהם ראויות לתודות, על שהשכילו לא להחמיץ הזדמנות זו. תודתנו נתונה 

לכל הנשים שמשירתן, מעדויותיהן ומסיפוריהן רשמנו, הקלטנו, צילמנו ובעיקר התרשמנו, למדנו וחווינו: האחיות 

דליה אביזמר וברוריה הלוי, מרגלית עובד והאחיות בתיה ושושנה לוי לבית דנוך. תודה מיוחדת לד"ר אבנר בהט, על 

חלקו בהגהת התווים.  

במכלול מסורות המחול והזמר של יהודי תימן במשפחה ובקהילה נודע למחול הנשים ולשירתן מקום 

מיוחד. הם נבדלים ממחולות הגברים ומזמרתם, אך בין אלה לאלה ניכרים היטב יחסי גומלין של השפעות 

הדדיות.  

השירה והמחול של בת-תימן הם כאוקיינוס רחב ידיים, שרק טיפה ממנו זכתה למחקר ולתיעוד. 

אוצרות ענק של יצירה עממית מצויים עדיין אצל המשוררות והמנגנות, ששמרו עליהם בקנאות מפני 

תהפוכות הזמן ועדיין הם מצפים לחשיפה ולהנצחה בכתובים.  

הכנסתה של שירת הנשים היהודיות בתימן למסגרות כתובות עלולה לגרום עוול ליצירה העממית, 

שכן הפרדת השיר מן המשוררת ומן הנסיבות שבהן הוא מושר פוגעת בספונטאניות של השירה. מאידך 

נשקפת לנכסי צאן ברזל אלה סכנה מוחשית שייעלמו, שכן הזמן והמרחק מארץ המקור פועלים את 

פעולתם.   

קוצר היריעה מחייב אותנו לגעת אך בקצה קצהו של החומר ולתת דוגמאות נבחרות בלבד. חשוב 

אפוא לתעד בהקדם, בכתיבה ובצילום, כל שיר וכל צעד, גם אם השיר הכתוב מייצג רק גרסה אחת 

שנבחרה מתוך רבות.   

למרות הלבטים אנו מודעות לחשיבות הרבה שבפתיחת אוצרות אלה בפני הציבור הרחב. תיעוד, 

רישום בכתב, צילום והקלטה יעזרו להבין וללמוד את היצירה הנפלאה הזו ואת מקומה בחיי האישה. רוב 

השירים שנביא לקוחים ממסורת ביתה של לאה אברהם, דברים שנמסרו מאם לבתה, ולכן כה עמוקה 

יראת הכבוד וכה כבדה המשימה.  

שירת הנשים  

היהודייה בתימן נטלה חלק פעיל ומרכזי ביצירה העממית על כל ביטוייה: סיפורי עם, פתגמים, משלים, 

שירים, לחנים ומחולות למיניהם. כל אלה שימשו להבעת מאוויים, חרדות ורגשות.  

שירת הנשים שואבת את השראתה מחיי היומיום, מתחושותיה וממחשבותיה של האישה, מטבע 

הארץ ומנופה, ממחזור החיים וממחזור השנה. מגוון הנושאים הבאים לביטוי בשירת הנשים הוא רחב 

ביותר: אהבה, חתונה, לידה, פרדה וגעגועים, עבודה, קינה והספד.  

שירת היהודייה בתימן אינה שירה כתובה. זוהי שירה שבעל-פה, בשפה הערבית התימנית, שהיתה 

שפת היומיום של בני העדה. זוהי שירה חיה וציורית, המושרת גם היום. היא עוברת מאישה לרעותה 

בגרסאות שונות, בתוספת התרומה האישית של כל זמרת-משוררת, כיד הדמיון הטובה עליה. זוהי שירה 

שנתחברה על ידי נשים והיא מושרת בפיהן באוזני נשים אחרות או ביחידות, כל אישה לעצמה (מכאן נובע 

פה ושם, בשירים המובאים להלן, חוסר התאמה בין המלים שבגוף הטקסט לבין המלים הרשומות מתחת 

לתווים). 
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    לאה אברהם מופיעה ומסבירה 

 

לא ניתן להבין את ראייתה העצמית של האישה ללא אזכור דמותה בעיני הגבר, ולפיכך גם בעיניה 

שלה, כמצופה ממנה:  

הילדה מתחנכת ברוח הדת והמסורת בחיי יומיום, והיא: ברירת החיטה, טחינה, ניפוי, לישה ואפייה. כל 

העבודות האלה מבוצעות בכוחה ובכישרונה של האישה (נחום 1962: 75).  

תפקידה של האישה להיות עקרת בית מסורה, להעמיד ולדות ולטפל בילדיה היא ולנהל את משק ביתה... 

הנשים בתימן אינן יודעות קרוא וכתוב ולא "למדו" במובן המקובל. אף על פי כן יש להן תרבות אישית-נשית 

טבעית גבוהה למדי ... (קאפח 1968: 182).  

כיוון שאנו מתבססות על עדות של נשים בנות שני דורות, אין בלבנו ספק כי שאלות ותהיות לגבי מעמדן 

ותפקידן היו תמיד, גם אם הושמעו בקול ענות חלושה בין הנשים לבין עצמן ובעיקר באמצעות השיר 

והמחול. המשורר טוביה סולמי, בן עדת תימן, נותן לכך ביטוי בשירו "אישה באדום וצהוב רקמתה":  

 "ַהִּסי", יֹאַמר ִאיִׁשי, ְלִכי ְסרֹוִגי. 

ְלפֹוֵתת ַהַּפת, ַאל ְּתַקְטְרִגי, 
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ֲהֹלא ֶזה סֹוד ְּגֻאָּלה ּוַמְלכּות. 

ֶאְתְמָהה, ִאם ֹלא ֲהָלָכה ְוֹלא ְמָלאָכה, 

ִמַּנִין, ְּבִני, ָּתבֹוא ַהְּמלּוָכה? 

ראייתה העצמית של האישה בשירה ובמחול  

קבלת הדין  

שירים רבים מבטאים השלמה עם התפיסה, שכל מה שקורה בחייה של האישה נקבע על ידי כוח עליון 

ועליה לקבל את הדין. לפנינו "אהבת אם", שיר ליולדת שנרשם מפי מרגלית עובד, מראשוני תיאטרון 

המחול "ענבל", ילידת עדן; תרמה רבות ממסורת ביתה ביצירה, בזמר ובמחול לעבודות שהועלו במסגרת 

"ענבל"; ממשיכה לעבוד כמורה, זמרת, רקדנית וכוריאוגרפית. השיר מובא כאן בתרגום חופשי של לאה 

אברהם:  

ַּתסַּתאִהל ֻאַם אְל-ַוַלּד             ראויה האם היולדת  

ַפְוק ַא-ַסִריר ַעַלאַיא.  לשבת על מיטה מוגבהת.  

ֻסְּבַחאן ַא-ַרּב ַאל-ַּכִרים,  השבח לאל הנדיב,  

ִאִלי ִפי ַעְרׂשּה ִמִּדין,  שממרום שבתו שופט צדק, 

ִדי ַכאַרג' ֻאַם אְל-ַוַלּד  אשר הציל את אם הילד 

ִהי ִפי ְּבחּוַר ַא-ֻצלּום.  מתוך ים של צלמוות. 

ַקּד ַּכאן ֻקַּבְיִרׁש (א)ְפַּתׁש,  עומדת היית פתח קברך, 

ַרַקְּת ַאְל-ִּבְּכיּה   פרץ הבכי של תינוקך.  

ִרִּג'ע ֻקַּבְיִרׁש ֻסרּור,  הפך קברך לששון,  

ִּב-ַזַפה ַוְל-ַמְחַג'ַרה.  ברינה וצהלה.   

קבלת הדין עולה גם בשיר שנרשם מפי שמעה אברהם ז"ל, אמה של לאה אברהם:  

 !3



ַקְלִּבי ַמַלאן ַיא ֻאַמה  לבי מלא, הוי אמא,  

ַעַלא ַמן ַאְשִּכי?   בפני מי אשפוך לבי?  

ַואְשִּכי ַעַלא ַרִּבי,   אשפוך לבי בפני אלוהיי, 

ַואִחן ַואְּבִּכי.   אהמה ואבכה 

איפוק וצניעות  

המאוויים והרגשות באים לידי ביטוי בדרך מוסווית ועקיפה, מתוך הנחה בסיסית, שאין זה מוסרי לחשוף 

את תשוקות הנפש. בבית אחד מתוך שיר, שנרשם מפי שמעה אברהם, מבכה האישה את גורלה המר, 

למרות יופייה הרב:  

ַחַמאַמִּתי ַּבין ַאְל-ַחַמאם ַאְרַקַשה  יונתי בין היונים יפהפייה,  

ַמא ִיְנְפִעׁש ֻחְסִנׁש ַוַּבְכִּתש ַאְעַמא?   מה טעם ביופייך כשגורלך עיוור?  

ועוד דוגמה: 
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 ַו-ַשְמס ַגאַּבּת,   השמש באה,  

 ַיא ַריְּת ַמן ַחַואַהא. לו ניתן לעצור אותה.  

 ַלא ַחּד ִיִרּד ַא-ַנְפס אל תמנעו מן הנפש  

 ִמן ַהַואַהא.  את תשוקתה.  

ביטוי סבל אישי  

השירה היתה אחד האמצעים לביטוי המצוקה והסבל, שהיו מנת חלקה של האישה. אפשר שבדרך זו 

התגברה עליהם. במדור "שירי יגון" בספרו של נ"ב גמליאלי מופיעים בתי השיר הבאים:  

ַאַיאם ִּבִּתְג'ִרי   ימים חולפים  

ַואַיאם ַּבְעַּדַהא ִּתְקִּבל.     וימים אחריהם באים.  

ַחַלף ַזַמאִני    ימי חלדי נשבעו  

ִיִסיר ִּבְל-ַקְהר ַוְל-ַּבאִטל.  לחלוף ברוגז ובכאב.  

ַיא ַוְקְּת ַמא ַלּך ַעַלַיא?  הזמן, מה יש לך נגדי? 

ִשי ַעאּד ַּבא ְּתַעִּדל?  העוד תשפוט בצדק?  

אִמי ְנחּול   אני חש עצמותיי נשחקו   ַּבא ַאִחס עִטַ

ַואְנַּת ַמַּכאַנּך ְּתַחִמל.  ואתה מצדך מוסיף להעמיס. 

יכולת הישרדות  

בעת מצוקה מגלה האישה חיוניות, כושר הישרדות, חוכמת חיים רבה והומור, הבאים לידי ביטוי בשירה 

ובמשחק. השילוב בין הומור, משחק וקנטור יצר נוסחאות מעניינות של משחק דרמתי מלווה בשירה 

ובמחול. אחת הדוגמאות הידועות לכך היא שיר לעג לצרה, אשתו השנייה של הבעל. כידוע, התופעה של 

ריבוי נשים היתה אחת הבעיות הקשות בחיי האישה בתימן .לפיכך אין להתפלא על קיומן של דרכים שונות 

להצגת הנושא הכאוב.  

מחול-משחק כזה, בביצוע האחיות דנוך על פי הגרסה של יוצאי מנאכה, תועד בידי נעמי ואבנר בהט 

ב-3.12.1977 בטקס חינא שנערך בקריית אונו. טקסטים על אותו נושא, בוואריאנטים שונים אך במבנה 

דומה, מצויים אצל הנשים יוצאות תימן ועוברים בעל-פה מדור לדור. כיום מבוצעים המחולות והשירים 

הללו לעתים נדירות למדי. השיר, שבא בחלק החופשי שלאחר הטקס, לווה במשחק הומוריסטי של תנועות 

ידיים ורגליים, המפרשות את תוכנו. הקהל היה שותף פעיל לנעשה, והגיב בפרצי צחוק ובמחיאות כפיים. 

לדוגמה נביא גרסה אחת מתוך כמה גרסאות שמביא גמליאלי, והיא קרובה ביותר לנוסח אשר בוצע 

בקריית אונו. מבחינה מוזיקלית זוהי שירת מענה בין שתי נשים רוקדות לבין האישה המזמרת, המלווה 

את שירתה בתוף ובטס נחושת:  
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ַו-ַטִּביַנה ַלַהא ַלַהא  הוי הצרה, לה בשבילה  

ַחַרק ַאְלַלה ֻקַלְיַּבַהא  ישרוף אלוהים את לבה.  

ַיא ִעַיאִלי, ַאַצּה ַאַצּה,  הסו ילדי , הסו,  

ִסִמְעְּת ִּבְל-ַּבאּב ַוְצַוַצה.  שמעתי מעבר לדלת ציוצים.  

הּו ַאּבּוֻּכם ּוַטַּביַנֹתה (ּוַּכְלַּבֹּתּה) זה אביכם וצרתו (וכלבתו),  

ַראִקַּדה ַּבאּב ִכְלַוֹּתּה,  שוככת בפתח עלייתו,  

ַסאר ַעַלְיַהא ִּבַג'עַלֹּתּה   הלך אליה במגדנות  

ַג'א ַעַלַיא ַנַּכת ַיּדֹּה.  ואליי בא בידיים ריקות.  

ַסאר ַעַלְיַהא ִּבִשְרַּכֹּתּה  הלך אליה במנת בשר  

ַג'א ַעַלַיא ִּבל-ֻּכְּדֻּכִּדי.  ואליי בא בעצם יבשה.  

ַסאר ַעַלְיַהא ִּבֻגְצן ַקאּת  הלך אליה בענפי קאת  

ַג'א ַעַלַיא ִּבְל-ֻעְתֻרִּבי  ואליי בא בענף עותרוב.  

ַיא ֻּדַויַּדר ַּבְיּת ַאִּבי,  הוי שמש בית אבי,  

ַּבִשר ֻאִמי ִוַכאַלִּתי:  בשר לאמי ולדודתי:  

ַקּד ִּתַוַפּת ַטִּביַנִּתי,   כבר מתה צרתי,  

ַגִסלּוַהא ִפי ַסאִחִלי,  רחצוה בבית מרחץ,  

ַחְיּת ַמא ַאְסִפי ַגַסאִוִלי.  במקום שאני שופכת את מי רחצי.  

ַּכִפנּוַהא ִּבַמְצַוִני,   כרכוה ברדידי,  

ַוְל-ַעַרא ַמא ִיֻצַרִני.  והעירום לא יזיק לי.  

ַחִנטּוַהא ִּבִּבַקַרִּתי   חנטוה בפרתי  

ַוְל-ַּכַפח ַמא ְיֻצַרִני.  והיובש לא יזיק לי.  

ִאְקִּברּוַהא ַעַלא ַא-ַטִריק  קברוה בדרך  

ַחְיּת ַּדְכִלי ִוַכְרַג'ִתי.  מקום בואי וצאתי. 

ַיא ַּבאִכש ִאל-ַקְּבר,  הוי החופר את הקבר,  

ִאְּבַכש ַגִריק,   אנא, חפור עמוק, 

ַלא ִּתֻשם ַאְל-ַמַרק ִּתקּום.   פן תריח את המרק ותקום.  

הרקדניות-שחקניות מתארות את מותה של הצרה באופן סמלי על ידי דריסתה-מעיכתה בכפות הרגליים 

על סף הדלת, בתנועות תמציתיות ומשעשעות. מי שאינו מבין את המלים יתקשה לדעתן כי תוכן השיר 

רציני ועצוב מאוד.  
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הנוסחאות המלודיות פשוטות מאוד. הסולנית מזמרת ומלווה את עצמה בתוף, והרוקדות מזמרות 

אחריה במענה.  

המענה זהה לשירת הסולנית, פרט לתיבה השלישית, ונוסחה זו חוזרת על עצמה פעמים רבות. ניתן לומר, 

כי הלחן הפשוט משמש בסיס למשחק דרמתי-קצבי, שיש בו הרבה מתח והומור, הנותנים הזדמנות 

לשחרור ולפורקן ממועקה. המלים מעניקות לאישה גם הזדמנות נדירה למדי לקנטר את הבעל ולהתפלמס 

עמו, דבר שקשה מאוד לעשותו במסגרת המסורתית-שבטית, שבה נאלצת האישה לציית לבעלה ולנהוג על 

פי כללי החברה הגברית.  

ריקוד-משחק אחר, הקרוי לפעמים "ריקוד הפנים והידיים", אופייני למרכז תימן ולדרומה. בתום כל 

ריקודי הטקס, בטקס חינא או בשמחת חתונה, נשארות הנשים לשמוח ולרקוד עד השעות הקטנות של 

הלילה. בינן לבין עצמן הן שרות ורוקדות ריקודי-משחק, שבהם הן מתארות את חייהן הקשים בדרך 

מלאת הומור ובאמצעות חילופי תפקידים, המאפשרים להן להלין על הגבר גם בצורה בלתי ישירה: האישה 

חורזת, רוקדת, שרה ומשחקת כגבר, המתאר את מר גורלו ומספר כיצד שידכו לו אישה רודנית, המעבידה 

אותו בעבודה קשה והוא חייב לקושש עצים, לשאוב מים, לטחון חיטה ועוד כהנה וכהנה עבודות מפרכות. 

האישה המבצעת את הריקוד נכנסת אל מרכז החדר, שבו יושבות הנשים במעגל, ועל נוסחה בסיסית של 

טקסט ותנועה היא מוסיפה את גרסתה שלה למחול, המתאפיין בתנועות ידיים הלקוחות מחיי היומיום. 

אלה מבוססות על שפת הגוף של תנועות הנלוות לשיחה, ומתארות עבודות ומלאכות של נשים. הבעות 

הפנים המלוות את תנועות הידיים מדגישות את ההומור הטמון במלות השיר. הנשים היושבות מסביב 

משתתפות במשחק בקריאות הסכמה, בתנועות ידיים ובצחוק, וכך הן מעודדות את הרקדנית להמשיך 

ולאלתר. במחול-משחק כגון זה נוצרת סינכרוניזציה מושלמת בין המלים, הלחן והתנועה, וניכר תיאום 

מלא בין הסולנית המבצעת לבין הקהל, מורכבות המדגישה את עושר הביטוי ואת החן של המחול.  

התווים שלהלן מציגים נוסחה בסיסית פשוטה, במשקל זוגי, למחול הזה. על נוסחה זו מאלתרים, 

מוסיפים או מקצרים, והתיפוף הוא בסיס הכרחי לשירה ולמחול. מובאת כאן נוסחה אחת מאזור חוגרייה, 

עם תרגום חופשי לעברית, כפי שנרשמה מפי לאה אברהם:  

ַקּד ַזַוג'ּוִני ִּבַניה  הנה השיאוני לעלמה  

ַקְלְּבַהא ַקאִסי,  קשת לב,  

ַקּד ַחַמְלְּתִני ַאְל-ַחַטּב העמיסה עליי את העצים  

ַוְל-ַמא ַעַלא ַראִסי. ואת המים - על ראשי.  
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ַלו ַזַוג'ּוִני ְּבַניה  מי יתן והשיאוני לעלמה,  

ִּבְנּת אְל-ַכַּבאזה  בתה של אופה,  

ַאְלַוְג'ה ַזי ַאְל-ַקַמר פניה כירח  

ַול-ַעְין ַגַמאַזה.  והעין קורצת.  

ַקּד ַעַירּוִני ַאְל-ַחסּוּד, לעגו לי המקנאים,  

ַקאלּו ְעִשְקְּת ַא-סּוּד אמרו: אהבת שחורה,  

ַו-סּוד – סּוד ַאְל-ִעַנּב בעוד השחור – שחור הענבים  

ַוְל-ִמְסּך ִפי ֻצְנדּוק.  ובושם המושק אשר בארגז.  

כמיהה לאהבה וליופי  

האם תמיד השלימה האישה עם גורלה? לאו דווקא. השירה והמחול נתנו בידה הזדמנות להתריס נגד 

גורלה ולבטא את שבנפשה. באמצעותם היא גם הביעה את הכמוסות שבשאיפותיה, כאלה שלא העזה 

להשמיע ליד אוזן גברית. דוגמאות לכך יש למכביר, ואחת מהן נרשמה מפי לאה אברהם:  

ַקְלִּבי ִיִחּב ַאל-ַהַוא, לבי אוהב את היופי,  

ַלא ִּתְמִנעּוּה ִמִני.   אל תמנעוהו ממני .  

ַלא ִלי ַחִּביּב  אין לי אהוב,  

 ִיְסַּתִמע ַקְוִלי ְוִיְרַחְמִני. יאזין לקולי וירחמני.  

מלים אחרות, נועזות יותר, נמצאות בספרו של נ"ב גמליאלי:  
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ַג'ַעַּדּך ַגִזיר  קווצותיך עבות,  

ַמְחג'ּור ַלא ִּתֻקצֹּה. אל לך לקצץ אותן.  

ִריַקּך ַעַסל,  רוקך דבש,  

 ַיא ַרְיּת ַמן ִיֻמצֹּה.  מי ייתן ואמוץ אותו (גמליאלי, שם: 77). 

ועוד דוגמה, שנרשמה מפי שמעה אברהם:  

 ִפי ַסאִיֵלּה ִירּוַחְין  בוואדי מהלכות  

 ַאַלא ִתְנַתְין ַּבַנאּת. הוי, שתי בנות.  

 ִפי ַסאִיֵלּה ִירּוַחְין  בוואדי מהלכות  

 ַאַלא ִירּוַחְין.  הוי, מהלכות. 

  

 ִפי ַסאִיֵלּה ִירּוַחְין  בוואדי מהלכות  

 ַעַלא ַּדִקיק ַאל-ַכְצר. לקראת דק הגזרה.  

 ַאל-ַכְצר ַשא ִימֹוַתְין על דק הגזרה הן מתות,  

 ַאַלא ִימֹוַתְין.   הוי, הן מתות.  

מלים אלה מושרות כלחנים שונים, לפי עקרון נדידת המנגינות: אותן מנגינות יכולות לשמש גם לטקסטים 

אחרים. להלן שני לחנים, שנרשמו מפי שמעה אברהם:  

לחן ראשון 

לחן שני 
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אהבה וטבע  

הטבע סיפק אין סוף דימויים לביטויים של אהבה בשירת הנשים. השיר הבא מציג את חולשת האישה 

המאוהבת, המשוועת לישועת הגבר האהוב. השיר מעמת את כוחו של הגבר עם חולשת האישה במשל 

הלקוח מן הטבע, והוא הושר בתיאטרון המחול "ענבל". הנוסח הראשון שלו, שלפנינו, נלמד מפי ישעיהו 

צפרי, מראשוני "ענבל", זמר ומנגן בחלילים ובכלי נקישה. צפרי הוא יליד תימן, שתרם ממסורת ביתו 

בזמר ובמחול ליצירות שהעלתה שרה לוי-תנאי ב "ענבל". הוא ממשיך להופיע גם כיום, כמבצע עצמאי.  

הנוסח המובא כאן נרשם מפי שרה לוי-תנאי ולאה אברהם, למיטב ידיעתנו לא הופיע שיר זה בדפוס 

עד היום. 

 ַאַלא ַיא ַשַג'ַרה  הוי, אילן  

 ִפי ְל-ַחְיּד ַוְין ִכִלש? השתול על פי התהום, איה אהובך?  

 ַיא ַסַלאם ַסִלם.  תן שלום, הוי עושה השלום.  

 ַאַלא ַג'אש ַאְל-ַמַטר הנה סוחף המטר, 

 ַו-ַסְיל ַעא ִיִשִלש.  הו מי הנחל יגרפוך.  

 ַיא ַלִטיף ֻאְלֻטף.  הוי המושיע, שלח ישועה.  

לשיר הזה מבנה ברור ופשוט. הוא בעל משקל זוגי בדרך כלל, עם אפשרות לשינוי, הארכה או קיצור, 

בסיומי הבתים. ייתכן כי הגרסה שנתקבלה בתיאטרון "ענבל" עוצבה תוך כדי מחול. מכל מקום, שרה 

לוי-תנאי, מייסדת "ענבל", התאימה נוסח עברי לשיר הזה בלחנו המקורי, וכך הוא שובץ בתוכנית 

"מדבר" (הצגת הבכורה: 1958 . הלחנים, ממסורת יהודי תימן, עובדו על ידי עובדיה טוביה).  
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ַרַעד ַאְּת, ָענֹוג ְּכֵצל ָעֶלה, 

ֶרֶטט ַאְּת, צֹוֵהל ְונּוֶגה. 

ֶּבָהִרים ִּדִּמיִתי ִּכי ַאְּת ֵהד, 

ּוָבֵעֶמק ַאְּת יּוַבל רֹוֵקד. 

ְּבֵעיַנִיְכ ֹאֶפל ָוִזיו,  

ַקִיץ ַאְּת, ּוְסָתיו ְוַגם ָאִביב, 

ֵעת ֶאְקָרא ָלְכ, ֲהַתֲעִני? 

ְואּוַלי ֵאיֵנְכ ְוַרק חֹוֵלם ֲאִני.  

 !

נוסחים עבריים דומים ללחנים של יהודי תימן הוציאו את השירים הללו מתחום השירה התימנית, והפכום 

לחלק בלתי נפרד מן האמנות הישראלית הכללית.  
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געגועים ופחדים  

רבים משירי הנשים בתימן מדברים על געגועי הבת לבית אמה לאחר נישואיה. הנוסח שלפנינו מובא מפי 

לאה אברהם:  

 ִּבאְלַלה ַאַמאַנה ִוְרדּו ֻלאִמי ַא-ַנַּבא  באלוהים (השבעתיכם), מסרו שלומי לאמי,  

 קּולּו ַלַהא ִאִני ִּבַכְיר   אמרו לה כי אני בריאה,  

 ִפי ִנְעַמּת ַאְל-ַּבאִרי.   בחסדי הבורא.  
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בשיר אחר האם היא זו הפונה אל בתה, מביעה את פחדיה ומזהירה אותה מפני הלילות (הנוסח  מפי לאה 

אברהם): 

ִמן ַכְרַג'ּת ַא-ַלַיאִלי   מפחד היציאה בלילות,  

ַיא ִסן ַעַלא ִּבְנִּתי.    אלוהים ישמור בתי מן היציאה.  

ִמן ַכְרַג'ּת ַא-ַלַיאִלי   מפחד היציאה בלילות,  

 ַיא ִסן ַעַלְיש ִמן ַא-ַשַיאִטין ִפי ַלַיאִלי.  ישמור אותך אלוהים מן השדים בלילות.  

הביטוי המוזיקלי והתנועתי  

שירת הנשים מבוססת על נוסחאות מקצביות ומלודיות פשוטות. משתקף בה רצון האישה לא להבליט את 

עצמה יותר מדי כפרט, ולשמור על מידה רבה של אלמוניות בתוך קבוצת הנשים. לכך חונכה, לזאת מצפים 

ממנה, ולזאת אף היא מצפה מעצמה. קשה למצוא בשירת הנשים הבלטה ברורה של אישה יחידה, וגם 

מחול הנשים מעיד, כי מדובר בביטוי משותף לכלל הנשים.  

התכונות המוזיקליות של השירה מדגישות את הנאמנות למסגרות בסיסיות, שיש בהן מידה מסוימת 

של אלתור. נתרכז כאן בדוגמאות משירתן של האחיות בתיה ושושנה דנוך מקריית אונו, ילידות מנאכה, 

אשר שרות ביחד עד היום ושומרות על נוסחים ששרו עוד בתימן. הניתוח המפורט נעשה לשני רצפים של 

שירה: האחד נמשך 43 דקות, והאחר – 46 דקות.  

המפעם – אטי בתחילה. זהו מחול הדעסה (ראו קוויל-חממי 1993), הנעשה בהדרגה מהיר יותר במשך 

שניים עד ארבעה לחנים ואז חוזר והופך לאטי. המשקל – פותח ברוב הדוגמאות במשקל של שבע שמיניות 

(משקל הדעסה), עובר למשקל זוגי במשך לחן אחד עד שלושה לחנים וחוזר לדעסה.  

המקצב מתבסס על תבניות פשוטות החוזרות על עצמן .לפני תחילת השיר (או המחול) נשמעת נוסחת 

התיפוף הבסיסית, הנשמרת לאורך הקטע כולו, ועליה מוסיפה זמרת שנייה אלתורים בטס הנחושת. הרצף 

הראשון נמשך כאמור 43 דקות. הוא כולל ארבעה עשר לחנים, שכל אחד מהם נמשך 4-3 דקות ורק שניים 

נמשכים דקה אחת בלבד. במחזור זה נכללות רק חמש נוסחאות של תיפוף, וכל אחת מהן משמשת תבנית 

עקשנית לאורך כל השיר. כל נוסחה כזו יכולה לשרת לחנים שונים:  
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מבנה הלחן מתאפיין בכמה תכונות בסיסיות. הוא פותח בדעסה, ואחר כך עובר ללחן במשקל זוגי, במפעם 

מואץ, המקבל ביטוי גם במחול (ראו בהמשך). זהו שיר אהבה, המושר בהזדמנויות שונות ומתאר את יופיו 

של הגבר האהוב, אך כמקובל הוא פותח בתפילה לאל. נוסחת התיפוף פותחת את השיר ומלווה אותו לכל 

אורכו. עם המעבר מלחן אחד לשני עובר התיפוף, קודם כל, למקצב של השיר הבא: הוא מאיץ את המפעם 

ויוצר אווירה חדשה, הבאה לידי ביטוי גם במחול. הלחן מבוסס על נוסחים קבועים ועל צלילים בסיסיים, 

שאינם משתנים ומופיעים במקומות מרכזיים בתבנית השיר: בפתיחה, במקומות מודגשים, בסיומי 

פסוקים. בתוך הפסוקים יש מקום לשינויים רבים בפרטים ובקישוטים, אך אלה אינם פוגמים בתחושת 

האחדות, שמקנים הצלילים הקבועים בנקודות המפתח שצוינו לעיל. שני הנוסחים של הלחן השני הם רק 

שניים מתוך רבים אחרים אפשריים. 

המחול 

במחול בולטים יותר מכול קבלת הדין, האיפוק והצניעות, בבחינת "כל כבודה בת מלך פנימה", ואלה 

מכתיבים את שפת התנועה ואת מבנה המחול כולו. החלק הפותח, הדעסה (ראו קוויל-חממי 1993), משמש 

בסיס מסוגנן מאוד למחול. זה מבוצע בצעדי רגליים בלבד, כאשר הגו והראש נעים בניעות קלות בתגובה 

לניעות הברכיים, ואילו הידיים, האחת אוחזת את ידה של בת הזוג והאחרת צמודה לגוף, כלומר, שתי 

הידיים הפנימיות של בנות הזוג אוחזות זו בזו ומורמות כלפי מעלה (ראו אחיזות ידיים בתמונות 1, 2, 6, 9, 

  .(14 ,12 ,10
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כל האיברים מגיבים בתנועת הד לצעדי הרגליים (ראו תמונות 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14).  
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לאחר הדעסה, כאשר עוברים אל המחול במשקל זוגי בעקבות השינוי בנוסחת התיפוף, נעשית תנועת 

הרגליים מעט גדולה יותר, והיא מלווה לפעמים בקפיצות, בסיבובים וכדומה. ואולם, גם כאן נשמר 

האיפוק בשאר איברי הגוף, וגם מידת השחרור שהנשים מרשות לעצמו בתנועת הרגליים היא מוגבלת 

ביותר (ראו תמונות 6, 11, 12). בחלק זה משנות הרוקדות את מיקומו זו ביחס לזו תוך כדי המחול (ראו 

תמונות 1, 2, 6, 9, 12).  

הלבוש  

אי אפשר להתייחס למחול מבלי לציין את הלבוש כמרכיב רב חשיבות בתנועה ובצעדים. בת-תימן היתה 

מכוסה מכף רגל ועד ראש. רק פניה, כפות ידיה וכפות רגליה היו גלויים. לפיכך, תנועת הגוף נרמזה ועוצבה 

על ידי גזרת הבגד.  

האישה במרכז תימן לבשה ענתרי – שמלה שחורה, המשמשת בגד עליון (קאפח 1968: 189-187), 

שנתפרה מאריג שחור, אחיד לכל הנשים. מתחת לשמלה לבשה האישה מכנסיים. חלקם התחתון, המכסה 

את הקרסול, היה מעוטר ברקמה, שעל פי דגמיה וצבעיה ניתן לזהות את המחוז שממנו באה האישה, לדעת 

אם היא כלה או יולדת ועוד כהנה וכהנה פרטים אישיים (קאפח, שם: 189). הראש היה מכוסה בקרקוש – 

כובע הנקשר בצוואר (קאפח, שם: 188). בצאת האישה לרחוב היא פרשה על הקרקוש לחפה – רדיד, 
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שחשיבותו רבה בשעת הריקוד. לכל מחוז נתייחדו פריטי הלבוש האופייניים לו: גזרת השמלה, התכשיטים 

וכיסוי הראש, ואלה השפיעו על אפיוני המחול.  

בחינת השירה והמחול של בת-תימן פותחת צוהר אל עולם עשיר שלא נחשף דיו. מאחורי מעטה הצעיפים 

של סדרי בית למופת, של צניעות ושל יראת שמים, נגלית לעינינו יצירה הנותנת ביטוי לאנשים חיים, 

נושמים וכמהים, בעלי יצרים ושאיפות, בשעת יגון ובשעת שמחה. בעיקרו זהו ביטוי למורכבותם של חיי 

היומיום וליכולת הנפלאה לשרוד תחת כובד המשא, כאשר עין אחת בוכה ועין אחת שוחקת. מסורות הזמר 

והמחול של הנשים היהודיות בתימן ממשיכות לחיות ולהתקיים. חומרים שונים ממסורות אלה פרצו את 

המסגרות המשפחתיות-קהילתיות ונתערבבו במסורות ישראליות אחרות, בדרכים שונות של שיבוץ 

בתרבות הישראלית.  
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