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הזזשלהתימנימיפעלו
גויטיידז.ש.

n -םןאחדאזנר-םפולאאדםn .ודבוחר

 , nאחןנענח-םשידאלאםד-

הח),מאת llס'פאלי, lמ'ש"אדם(מתוך

וא mאמדו,חשובוליחיובר,בזו•ה.הססכןחכמת

עוש·שפהארתהקוראיאףמועם,שעמהבשפהכתוב

לב!!~רלוקשהשכןכלולא ,זלזלוברלנהרגיים

נכבדהיצירהנכתבהא•לוהעלום.tמפרתדמקרםלר

רג,ררלות,האירופיותהשפותבאחתהזז,שליעישזר,

חיוכברהסתםומןוההערכות,הפירושיםה•ררביםמה

לעב.·אותומתרגמים-היוספקרכליאוזוו,מסריסים

שהואעכשיו ...אצבעותיהםמלקקיםהיווצעירינורית,

הרי :כפולובמרבן-עבריבמקררלפנינונןרת

אמ·הס:פרלוקנהמא,רמקוריתעבריתלושוןעברי

עיירךאך ,שלנוהנוערבחוגיגםבאמניםחסידיםנם

משו.םהרחב.בקהלנודרכואתיעשהכצידברור,לא

גרראחריותמטיל'הערכהארהצגהשלבסיןרכלכן

לאבאשרזו,אחריותכבסלאבימרגישןכךותרלד"

עלהמחברעםלזקרחחהזדמנותמעולםליחיתה

בכלל,הס-.רתיאו"תתי.מבי"מפעלועלאוזויצירתו

מספריתי,הרחקהאלההזכרםיאתכותבואניורז.איל

יתרןואולישיאחדמצדעברית.ספריהמכלדרחד.ק

רת,דשםותםזסרותהאכותשהשורותלדבר,כלשהו
בהעלם ..הכרכים,בראבעתוהוסהקריאהמתוןפשוטה

פגיותארמידיעותמשופעתשאינההתרשמותאחד',

עויונים.חקירותבשוםמסובלתשואינהצדידות

מראשיתאחדאדםשלדרכומספר"יעשי"הספר

איפואלפנ•בוהרוחבית.דמותוכלהשלמתועדחייו

דמ,·רומןשלסוגתלמות", wהשל"רומןשקרוימה

כיצדצע,דא,חריצעד ,בספרראזםשלזמרתוצייר

שלימות,לאותהשהגיעעדעצןמ,.צורתאדשאותוצר

לו.אפשרווחברתוחייושובסיכותלהמוכשרשהיה

אירופהשלבספרותהשביתתלוקנהכורמןזהסרג

שללימודו...שברתבספריוגרתהמידיהמרכזית

ונייסםר",לליהלםשלבדודיו"שברתן nמייססרר•להלם

בתקופתערדהבעררתבספרןתנרמקוםלו-קנההנדא

אינועיישואולם .מת'המגברומןדדברחההשכלה,

שנילפניחיעיישותרבותנו.ארצנותקופתנו,בן

הואהrחרקה'תימןנידתצנעא,בעירבעןר, mדרר

כלגונע.לושיאןשעכרוהזורותבןתימניהיודי

' W'D , ח"מאתכרכ'םבארבעהט'פורD .הצראתהח

שר•ב.--nחש•ז'"עודב•,.עם

ארהלועםכיחדרתהותחשדשהתרחשונחעםשהזא

רקעכיהחושב,יחשובאםאולוםבכלל.הגדולבעלום

בחינת-ספרותיתכרותהאלאאינווהזמןהפקםר

ןהמ•המפורטיםהפרקיםיבאון- nכזבוהשיר,,מיטב

הגשמייםתימן,בארץחי:זודיםחייעל.אמדזוקדקים

 • nמודרכימועדיהםומלכאתם,מאכלםעלרהררחביים,
הפיוח-הערביתולשונםהעבריסגנונםלרבותש;גובת,

שהמחברמעידיםאלהפרקיםפניו.עלויספחודת,

הרומןלגדרספרובכנסרכזהממש,לתימןהתבררן

וכמהכמה,בדורנולנוניתנושממנוהאתנולוג;

נאקפירלשלבספריהבאמת,מערלותמהןדוגמאות,

 mרבשביםעשתהנאק'ז!ילואולםסין.ארץעל
אםהזז,ואילוממש,לבת·ביתשםוחיתהסין,בארץ

דו.אמקוםומכלמימיו,בצנעאההילאטועה,איני

איפןא u.ב"יעישישראשונים'.'דררות wשלהזימצייר

לןנדרשהעצומהכנהרה ,כפלדקימרםעל Dמי .שמרם

בהויראהשהמחברמוכיח,זאתומלבדלהגשימו.כיד

נעליםערכיםשבן,והמגוחךזהיןמזרהזרכלעםההוא,

לשמשהעשוירדמויות,גרזניםעשירועולםמא,ר

ררכ·מידות.מושןלסיפוררקע

בוהיהלאכןשאםתרגליים.מןתימניאינויעיש

האזירהנתוןכרכים'ארבעהבןלרוזגןעניךמשום

דר,אתימןיהדותשלהשםועבודתדתיותהספוגה

 'כטירוףוג.ובלתיתהר,בדתיות~חזנןכאדםבולס
תדועות,בביקועםכיזופריניה,במעיןמצטיידיעיש

בהישהעליוניםהעולמותנתוןהשיטהשלג.ביה

ישהיום·•ומית.הרגילההמציאותמןפחדתלאממש

המעלהפס'כולוג'"דת',חרקןרמעיןזהברומןאיפוא

ןב•חססירבסקי,של nה"איידוטמןפדיםהזכרןןעל

שלדוסהלפענחהמנסיםוופלפרבץשלמספריויחדו

כאןמתכווןשאינילומר,צוידאיןהדתית.חאישיזת

הסוגאתלבררבאתיאלאאפשריות,עות eהשלצידן

זה.מופלאסיפורלשייןישהספרותי,'שאליר

ודרהפסיכולוגישהחיקורהדברים,נראיםאוולם

כלעלהמשתלמת,.הד1כותרציורחאתנולוביתיאזר

הקו·לכאתוהמשוכתהבםהמשוקעתתיצירהשמחת

ל"דרשה"מצטרףהכלאלאלעצמםענידאינםרא,

היהדותשלערכיהזא-כניותמהותהעלגדולהפיוטית

ד' lה'ההאדםאחר' W19ח'לפנינוהריהמסורתית.

חכילרף·גירסההואיעישזהולעניךעו.דוא'גברשה'ה

שלאועגנוןלש"יכלה"ב"הכנסתיוזיל ,,של

מרשראר,אדט hשל •••יאאש,לשלוםהתחיליס",,בלע
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דפי,םארבעהבןקטןבסיפורעצובוהזזשציירכפי

חש·שלפניברוסיההאחרןוהדרומןחראשגיבורו

אחתעלדר.אשרנה.העולםמלחמתבעקבשאבוחיסרת

שנוהלפישהואזה,שבספרהדבר, Kובופלוכפהכמה

הזזחיפש ,ביותררבעל·המשקלהמקיףםפעל·חייי

ולאהרחוקהבתימןדרקאהיהידוהאדםפשראת

לי·משחרלדכ.יהרכןכלשהיטיבדג,דלוה,ברוסהי

זרתו.

בכלל,לחפתוניתנתשהיאכםהנודהזאת,בפליאה

שלגלגוליולנרשיתחרורולאחורקלדורשנרכל

העיקריות.פרשיותיהםעלעייש

היםו,באמצעילידושורמנהאשתואתהנוטשאב

לפורקכירסתםדבר,חציאדזבולהםלומרבלי

התמעלפיםקרובים Iאץרזרןועולפרנסהערלמלעיו

 1לאנחותיהאותהנורתביםהחיההאלמנהשלמצותה

ביכורירעיש, Iבערבנפשםהנפוחיםילדיםששת

עםיחדמהםששוד(והואהאחים,צעירהואהספר,

רבולוומתאכזריםמשחת,שדשבהם),הגדולסאלם,

זה-וכ.מקלרבצעוהבשורשדויםהגדול,ואחיו

חשקישהאםהראשונים.העמדויםתריסושלתכנם

כ-ממפלצתהקדר.םביםששמרכזרןן Kלקררלהמשיך

ה Kמדכפתיחהשרמותכןהמפוארים,אונמותיהםברא

הקרואעמדם Kהגדלו.הסיפוראלהכניסהעלזר

וחמום Kללתיארובאהבהעצמועלוקיבלבמבחן

לפניווברחהשפריתהדרןתרייהודית,גלותשלזה

כלוו.תסרפלסוףשמגיעעדוקרואנמשןוהוא

צורורעקומה,,מוחשתהנער,חראשוובבזירזאכן

להיטפלננמעאינושלוקונדסבמשעי , Hב.מרגהמאבן

ו Kלהסתכןחשואיברלמרסלימיםלואלנשיםלא

כצ.מרך"לזכותרץחראזהעםואולםמכרת,לספוג

נכמיסיפה,לפניהםוטוחוחכמיםתלמדיימשמש

וקטניות)(rניוותהג'עלהמוליךהמשתה,לביתהשלוחן

החתןלאםברכהשלכרסמעלההכלה,אלהחתןמן

לתינוקות.להםשניתנומצורתבזהוכיוצאולכלה

בפלפלוובלימדוו,דר.אצמטיידאלאבלב,דזוולא

במקרםהלכהפסקוהואמעשיםהיורכבוובחידדויו,

זה,ימדותצירוף(הרבנים).המוייזגדוליבושהתקשר

שד-ו.ל•נושילוגרםהמצוות,חיבובעםיתרהrנחזרת

רבשםהחתרנות,עסקיעלהמפקח(הממונה),כיל

כדיעו,דמ,שתארת.בבתי(רקח)רקדלעשרתועיבר,

לפנימוקידםהיוקדובונינו,אצלכמוהתימנים,אצל

אףאוונערזקןאוזקנים,שלזרגוהבלך"החתן

קשדו,שריילקלואורכהשעהמקרידםהיולבדו,נער

בריתאתהמתראיםשבזי,שלוםשלמחיבוריוכיחוד

לאיעיiסשלאמרישראל.וכנסתהקב"הבןיהאהבה

בםזת mבשירות·מצהיהכיאםזר,להצעהנלהבה

 mתפקדיחהילאאברוננות,כיקטנה,הכנסהמשרם

ם~יי

הכריעהרכזהםאה,נאותהלםבףרכלל.הובכרירבםונן

נבר"שלחויירוןאת

לעיניהרשאונההפעםיעישרקדההיא"בחותנה

העם.כל

(האולם)הדאויןכתליתשקראמדםחוהמהביתחיה

שיבראבהמ,ששהששהולחוצים,דחוקיםזה.אתזה

אחור•ונ.מעלויאשיאישרימונים,כגעריניהקרואים
מקל·ומ.שווריםהיובפ•ר.ברגילה mאישאישכסתו;

 ,יעשייה m ,בז•שסאלםובוישיריוובריםארסים
יירמן mחהתןלפניוו.קדיםשארכלתנוןקרמד

שקלוותפוסיעותויקלותרגליוולשמאלו.שליובינו

שקולוגופרמעולפותועיניוחיוורתופניוונאות

שערהשלונראחתביחייןשלוכרסערלוה,ווביתובו

שמים,לשםעבהדונורבדחהמ.אחות,בידרדלוק

כואילוובצרו"שלשוכחהתמוןדיראה, mענפתןר

ומ.בבןכנגןיה mנמגןליקחוערתה :עליונתקיים

 .•'הידעליוותהי

ובשובח,,,חיהלציברורקדיעישבעשהולהבאמכאן

אחיואנמםהחתונות.בבתיהבריות"ואתהפקרםאת

ב"פנושהלעמלוצרךיאדם Iכןעלמקנטורחיהסאלם

ההיהיששיזקנואןרגלי--ם,ב"מנושהולאידים','

רפכרכרמפזזהיהישראלמלןזריז..הבה :מערזח

ובירכו,לפניולרקדוהנעראתויבקש ,'"הארןולפני

לאזרובכההריקדו.בשעתשיו.כםיראתלושתהיה

שרר.אופ.וחז,הנערמשראהאדרבה,םיר.נתקייהמ

 ·• mצחוקמיניבכלאותרשעשעהציבור,עלמקובל
שכן,כללאלוחצוהכן,המשתה,בביתארםתרל.

נשאשבינתייםאחיו,שלהמלאכהבביתעבדיע•ש

וה.ר"ונןחייויר mצרופים,שלחברתפותחאשה

אלהעםומןהמשהת,אלהלמכאהבמית-העםאל

אולום , Hהמלאכהביתאלהמשתהומבית-ההר

בקשתליפדס.רפר,לווכתבצמרות,לכללמשהגיע

שעהמאותההפןםיוחזות,ב"כרובות"תפיליןזוגארמ,

לנו·חיהרויקדווחדשהלרכיההתפיליןאתשלבש

בדרבעהדואורלאמימהים ...קרסםולשבטה'ברזת

כזה,באהופירשוכזהומתוקןמערלהדוברכזאתלה

שלהזאתהשיהרדברילכלעמוקעמקומכרוןשהאו

לח·וכלם".וסודותיותורתווסתירשבזי.סאלםרמי

ורק,דאותרשראופתרןקשויותהיםניתוצוכמים

העלוםש"כללאא.ת mהסלהםבתבלולומקובלים

צבעדו..אותרראהלאהעולםרכלבשמחתואותרראה

ברמשובשרתובחורתילדותשרבלגילבכבסיעיש

עלוירףדוולרבעליושרקקתבוכשררה•תה ..בעוברב•ה,

נתמעטהכרדונשנתרבה"כלולומה•למהיזועואיבר

הסוד.בתורתביקשהלבממצוקתמצואנמוחתו".

שלרבלרים,בידמתלכםכשהיההילדות,מיפינורד.

ספרואתרשונןחשיכנה•,עם.ובדברםישחיוהזקנים
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באימהבודשנהוקראבןעצמושיקערעתהח"זזiור",

אחרימחזרשההיכמהכלואולםורגיל.כזקןוביראה

אותזדחותורתם,סודרתאתלושיפרשוחסודבעלי

מזונתיאש-יעישמהםשנתיאשעדמפניהם,

כולו.העולם

החיפושבלבושהשאירהזן"רר,יקהחללאת

היצרמי"ם,ך nהסמתפסהסן,דבתורתהצלחהללא

מימיוששמעדבר-קללה,זבלעבירהדבר,,כלהרע.

עלווברמז,בקמטהנשיםוהבליעוהבריותשריננו

בהםנפשררנתדבקחלפניוובהרדו.רבמחשבהעכשיו

וגרפו."בעצמומעשה,היהברוכאילובהםזסילדה

ררמ-ימיםשלאחרעדבהרהורים,ומתענהמתלבט.היה

ונתקעכלבראהבתהובכנסחללוראחלפניונזדמנחבים

נראתהמימיו,בחןשהרהרהנשים,מכל,,שובחלה.

קלהעבירהשלבהרהורנחפגעולאדללראה,לו

בל-ובגעגועיםבאהבהבהמחרחרהיהאלאשבקלות,

ח"זןחר",ספרעלובשב,זובהקיץחדלםהואבד".

ואלוםמרוחקים.לעלומותמפליגהואלן,מובןשאינו

"תםטיפשלנעראותוחושביםעדייןוגיסתואחיו

ורקבמלאכים",שלוטהרעיצרראיוכמלאךוישר

בעניני"ההשתלמות"אתלעצמוהאוקרנהלאסלאס

ניובללדברילהאזיןצדיוכשחראלמשלהויא,ור.א

עמרהשפעהבעל(שעבקאתלעיסתשלבשומבפח

תימניםכמההתחילוחרבשלצערנו-ומשכרתרדת

שלחנוכהבמסיבתאובארצנו)ובגוללעוסלנסוע

גםבזרמנושאליהמופקרים"),(,,בחדריםהשקו""בני

חארסיירי,יחיאזקן,קרובעצתלפייצאניות.שתי

אךעבירה,לחרחוריכסגולהתחיליםלאמירתנתקע

התראתהאדמהנתוןשוועמזוכההיההזקןהדדו

שיעישבשעהדדיהשלבדורוקוראיםשהידבגולים .

כשחש-כולו,נזדעזעכיחוד ...כאלהלזכיותזכהלא

עשירשלבביתוחנוכהשלבשמיניבמסיבהתתף

שחיתהבשעהעיברתושארמהיהשאסרנואח,דאומלל

כשהואגםעבירותלעבורעשוישאדםמכאן Iבווסתה

 ...ונ.שיואיםבחומתגחו
זקן,סופרמאותרשזבליעישלובארהוצלחוורח

החייםמתחיליםוכאןתפיליו,אתבשעתולושכתב

הואאחדיוםגיבורנו.שלהסכיזופריניים,הכפולים,

מתחתיוצאיםברקיםארבעהכיצרורואה,אליובא

דא,ותיות.ארבעבעלהשםאתכותבכשהואידו,

אךסת"ם,סופריחרבהעלסופרואלהכגןודברים

כזאת,למעלהשזבחומאחרבעיניו,אותםרואהיעשי

בתעניות,תשונה,שללדרכהנעצמוכוחמוצאהוא

שהרעדבלילות,בתפילהובעמידהכמספ,ךבסבילות,

ברדתוואולםאליהו.לגילוילצפותבנפשועוזחיב

ממשוכת,במחלהחל:דקשה,חורףבלילהמקרהאל

ובשניסרלאחרשלבסוף,אלאממנו,נתיאשרוכבר

כאלח,במקריםבתימןלנסותרגלייםשהיוהמכל

חםמורסהתיאורהפורים.חגשלפניביוםמחלידקם

חביביסיוםמעיודו,א ) 206- 186 ,א(הפוריםימישל

סלימאןמיריעיש.בחייוהקובעתהראשונהלפרשה

 ) 1888-1848בשניםצנעאשלהראשי(רבהאלקארח

אותןמביעשהוא"הכוונות",אתליעישלומפרש

עלולאשמועלםדברים- ) 216-212(עמ'בריקודו

עצונבמפנייוראההרב,מןדאtמקבלאןעדתו,על

שלבחתונתומצרהשלשמחהרקאשרללבו,נכנסת

נדונרדחלירבימיממנו.אותרמעביהרעניאיש

ובשוובתעז,ב.עירשבזיסאלםמרישלקברועללבקר

במיתתגוססת.אמואתמוצאהואהארוכה,מדרכו

שלהבחרותימיעומוהראשון,הכוךמסתייםהאם

וח.רזה.יעשי

בסבילות,בתפילות,הרגיליםעיסוקיועלנוסף

עניואמומרתעםליעישולבאובלימודבתעניות

הוהידבקותאמוקברעלההשתטחות :חדשנכבד

לחדלומזהירוסאלםאחויבכלל.הנפסדיםבעולם

ביתלפנימביאוואףהמופרזות,שלוהפרישותמדרכי

הכנסתבביתכלומדב"מדוש"מרשנוקובעיעיש Iדין

הואמסכיםרבים,שידוליםלאחררוקעניים,וארחים

שעמדהזקן,הקרובטיייייחיאהאח.ביתאללשוב

הוחוזראמם,שלעגינותהמימיעודהמשפחהלצד

להשיאבסאלםמפציומושיע,כמלאןתמידומופיע

לאחוי,מסורלב,טובאישהאוסאלם Iיעישאת

דמותמופלג,קמצןזהעםאןולבניולאשתומו,סר

יחאישללהסבריונעבהחרא Iממשבאלזאקית

מעצמו,אףומכידנעמהחסוהנאשותולהפצרתסיייי

זהלפרקושרג.יעיעיש,אתלהשיאהיאשחובתו

גדולה,הוצאהחםהחתונהדמשתחהמוהראןכבר.

כמדתו.לא-נעיםדברוודחהוחוזרדוחהוהריהו

באבבתשעהעדומעלה,מעלהיעישעלהבינתיים

הסתלקותלוחיתהאמו,נחשבפסוחשנחאותה

נירםחאת•.שולמותאחדותהכל"ונעשההחרשים

ובחגהכנסת.ביתבאמצעומפלאזקןלונגלחכיפרו

שמר.ממנושנשתכחעדבהזיותיו,נתעלהחסדכות

היש.ביטלושלראשוןלסימןזכההדאכלומר

להשיאוכוונתםעלליעישונעמהסאלםמשסיפרו

המתנהלאחואלאמיד,לא(כמובןלובחראשה,

סאלםאוףבערריו,אהובתלולואח,אתמסויימת)

זוב•מכיסו,ריאליםעשרהוהזילעצמועלהתגבר

ומלואועוולםרפיה,סרבחיהחבל .למוהרקדימה

לאימיםלאורןאןיעיש.שלאבשרונתברךכביכול

נרתעהואשבתוכו.הכילייצראתלכבושסאלםיכול

בתעםבחתונההכרוכותההרצאותריבוימפני

חשליםד"לאוהחביבה,חסרנהאשתונעמהאוףטובים,

שלהמפואםירהרקומיםהמכבסיםאלושח.כביו",
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התנאים,למילעוברבועחהמנוחה,יע•שאםחותנתה,

החתונההשהיתבשלרבן,המחותנים 'עיישכלתאל

לשמחתםהחבילה.בתמרהרולבסוףהמכנסים,ו;בשל

בתהביבא,אתזלו,שיודןמדי,נעמהסאלםמצאו

עמושעשהטובה nאןישע,חוסרתגלמןהךזקנהשל

יותריעישעלעליורעחהיתחושידכן,שחזראחיו,

מחבהבר,בכנסחנמש.עגמתישבעלום"הדעותמ:כל

שתחילתהלכדרכה,זר,במשעגמתוחרשיית,כבהד

שלמנחגרכלבכללוסופחומסוים,מפורשאחדנפרס

לביןישראלשביןבקטיגוריחישבחוהיאעולם,

ושיעבודחגלותבקשיישבחוהיאחרא,ברוןהקדוש

לתמידלחמבעכן,פיעלאףוכף.ובו'מלכירת"

יעלהלארוביה)פויחמצרת(כלומרהמצרה"מ.קיום

המוצע.לשידוךיעיש'חסכיםבוחרובעלהדעת,על
רוקהחתונה,את .לעדרןסאלםמיהרלאעכשיוגם

עלוידחקןדיןביתשוליח'סיירישיחיאלאחר

אןהצמצום,בתכליתבערכההחתונהנעבה.בחזקה,

ביום ,) 166- 157 ,ב(המקובליםהמנהגיםכללפי

חדדאלוהכלההחתןהוכנסותחתונהשבועשלחששי

אדםבניכשניוישרבלבדםשניהם"בשאורהיחו,ו

 .לעצמה"והיאלעצמווהואזה,עםזהעסקלחםשז~ין
תואריפתשכלתריעש-ואחפניה,משגילחואולם

ומושלמתבאח •.החדשהאשתונמצאהובכללבזיתו,

 ,קטןופיהגדולותועיניהוקלח,זריזהחמידות,בכל
צנועההשן,כמראהומראםוזירתנים,חדיםופבח-

.להובשלחנחוהודוחזiבמועט,ומסתפקתוביישנית

שגרר ..התודה)רלרהשבח(לוה'אלשוכדלוהאלחמד

 .חירם"כלבפיח
שתיאןאחיו,בביתאשתועםיעישגרבתחילה

 'לריבשלאיכלולאוגינ.אנעמההמצוייבדת,הנשים
משבכנסחותנתו.בביתדירתוא.תיעישקבעוובסוף

מעבדותיצאכאילודומה,ונזדקף..נתרווחשםלדור

לעצמוהואוהעולםלעצמו,אדוןונעשהלחירות

היאשלוושבתשלוחראולילהל,ןצמרהיאוהשעה

 1רבעיםסרבלהיותהיהעשויהכלבידר•.ממחהואין

חזה,העולםשלהאושרמןמעטטעםאןואולם

וחזרמאשתופרש :ממנולפרושסיובפיעלונאנס

החמרי,קיומוגםנתערערבינתייםהסיגופים.לחיי

לאזבעולםקבוע,שכרתנאילפיעבדשעומאחיו,כי

דר,סיפולאלבסוףארחכבויות,להריעישתנאיו.קיים

עליועברועכשיועדואםלהלוותו.החנווניםעוד

ב.שבתהשניהכרךמסתייםזiריברעב,השבועימות

"המביישיםאלחענייםשלנהדרובתיאור-רעב"של

 ...דו,אבררןהקדושאת
בתחילהלבעלה.אורגינאהיתחאלהבםחשכים

הצטרפה ...ואףעסורבהמםעשיו,להניאוביקשה

נכנעה,כלרם,הערילהכשלאאן 'בתעניותיועומ

ואולםכלום".להאיכפתולאכלוםםבקשת.אין

חשיבותהכללעיישםתגלההגודלהסבלבשעתדרקא

מביתהוזםבאובצערזפעםשבעולם.הנקברתשל

וב.קםדזסלהפרוזטוובבמרנתעלם :הביתההובדרש

אןגינא'פניאתלראותאץחראכםה•, nראשית nב

יrvו llכלכאבקוהלי.האיררובידפניה,אתראה

הםיבמ"אב.עריאקרואהואבלילהוסברו•.העביד

הקדוזזההאשעלוםסב "'הבאורים"כבדושהפסוק

מזלוולאםםעשה,ערשההואוהאשה,האיששבין

הואעצםרכיאםסיירי,יחיאבכלל.להתמזלמתחיל

גו.בילותשלבהלראההצעירבזרגתומןרעבי,זקן

ובחזקתשנעובזiגיבא,שלהפצרותיהפיעלחסד.

וברגישוביד Iלוהמגיעאתלאחיוסאלםמשלםאחריה,

עללהגתעגעמתחילוכברגדולעשיריעישעצמו

לורהאוהשוביםמןהעניות.שלסרבהמרגליתאדתה

םאלםהובשתאות.בבתיכרקדןלהתפרנסחייבשהוא

ויעישמעליו,מפטרוזהבזיזןלשאתיכולשאיבר

בשקו,צרוףשלחברתלולפתוחסוףסוףמוכרח

.עלויתוכו.כ.הכסהלוהיוכן,לידישהגיעעדואולם

תענית•חיילמורםעלההראשונהבפעםבשמה".

שווחחהעליוניםההיכלותאתוראהימים.שלושהשל

צת pנתקויתילור.דות,עליכאן,עליןו,מלאכיעם

ובקזמרתבכהסהמחבר,שלכוונתוסוףאללרדת

 184- ; 167- 156 1103-96 ; 80-()9(כגרןג'ככרך

וישכשוביםיעשישלאלהטויליוםתדארים ) 187

שרבובתמעין Iכמעםבררליסוקתשלאופילהם

לערן,דאו,מהםהערלהוהכללעליהם,פרושהעליזה

לערובתםזשלםותבלתיובאדבריותהםשה.מלאכים

אחתהסתלקותתורה,ולומדמצורתמקייםיהודי

ענייונסתמא,שיעישבכןנסתיימהלשמיםכזאת

אס.יחרובםהואואולםמאומה.וראהואיברפקוחות

גםרבסבלברת.באהבהזהחדשאסןרנשואיםגיבא

םעי.דלמגירמשמשוניחרדחיבתו,מראהסאלםאחיו

לןשנמצאהמתוןיעיש, nסאלם,אחיושלהגדולבבן

שהואעולוב.ורעלסעדיעלעליו,זעתרנתןפנויה,שעה

יגוןמלאשהואמישראלנערשלעולםבר,שררי

ויראתובמצורתבתורהמררנההגלות,ומריואבחה

שיראלמלכדתעלובגעגועיםבכיסופיםמררנהשמים,

באימהובררכהלובא,העתידההסרנהרעללשעבר

שדיםמפנירר,א,ברןוהקודשמפניפחד :ופחד

לדג,שילר,שמבקשהרעיצרמפנירמזיקין,ורוחות

ואימתםבישראלשמשתעבדיםהאלההערבייםובפני

עליהם".

לאסבפתע.הלןכןפתאום,שבאכשםהעירררן,

אןזישי,שלהחזירממצבוגםמתבצרלאס

לשעח•כאחרו , mהבעולםכגרעצומראהימיר,,כל

עבלוםןענכךונמצאןעבnדרלתוהרבוחרההי nן
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 ,דחידתדקידמועיקרחיהכאןדאוי-דכלדוקייםשכדלד
עמוהנושאתאשתך,גינאחייו".ותכליתטעמועיקר

חכמדסבסזדדלשותפךגםחיתהבאהבת,יסדרדיכל

טיוליועלבהפצרותיה,אנוסלח,סיפרחרא :ביזתו

גיבאיכלהלאאשה,כדרךאךהעליונים.בעולמות

ושמוחרבה,זמןעברלאבסו.דהדבראתלשמור

פעולות",כ"עןשתקצה,עדהעירמקצהיצאעייששל

וחוליםמוםבעליעקרות,טמירים.כוחותבעלכקדוש

עלללחושהוכרחשסירב,וככללפתחו,השכימו

פצעיהם,אתהפגעיםמוכילהםימרחושבחחמאת,

מאמונתלהתחמקזמן,לאחרהצליח,גדולובקשדי

ההמןו.

שתשמשמתרח,בפרשהמסתייםהשלישיחכרך

זקןאותרסיירי,יחיא .ד'מכרךגדוללחלקיסוד

במחיצתופעמיםוכמהכמהפגשנהוזשכברקרוב,

אותו Iבמינהיחידהבבקשהלפניובאיעיש,של

עםהימיםכללדחיהשריבמופלג,זקןהיהיחיא

העולם,מןלקחתובאלאשהלהמפניחמות,מלאך

חמש·ממנודוקאומשתמטובריאיםצעיריםלןטורף

שבזכותיחיא,חכיךשוב Iהבאהעולםלחייתזקק

כוחן,בעלשנחעודלוהאריכושלן,תחליםאמירת

אתבקרבושיאכסןיעיש,אתלבקשנאהואוהנח

העולםמןיסתלקיחיא,וחרא,שנת,למשךנשמתו

איד(למשל,זומבקשהמאדנבחליעישמי.דהגופני

-אחראישבלבושישכוןבשעהאשתו,אליבוא
 ,) ..חזקן,אןתןמרגיע , nשעהאבותהאפרוש,,אני
מלמלאעצמואתלמנועיוכללאפניםבשוםאך

וקבו·קברלעצמומזמיןחייאכזה.קדוששיאבקשiר

בשעה :חיהכןמראש,ידעוכאשרוסורים,ליוםרה

אתבפחפורים,סזודתנתוןנתוניםחיושהבל

אלה mפנשמתודבר,שללאמתווא-נשמתו

 .יעיששלפירתור
ביקשהכפולים.בחייויעישהתענהתמימהשבח

אנשים,עםשוחחמגרונו.טיייייחיאצרוחללמו.ד

בהיסחעשהופעמיםחזקן.שלבקולוקולרנתחלף

ואולםעשוה.היהזקןאותראלאהאו,שלאעדת,

שהצורפיםמאחרברכה.שבתלוחיתהעצמההשנה

אלהשיירותכמלהזרשימשבעמל,םברכהראולא

העונה,ומשעברהבתעז,שבזיסאלםמרישלקברו

היה :יפהמכניסהאןבזריה,אחרת,אומנותתפס

המוסלמים,בכפריהשבועיומתכלנמשןרוכל

רמוסליםמקרהקרהואםיפות,פניםבסברר mשקיבל

קולרהריםשיעישמפניבדרן,עליוהתנפלקנאי

סיירישלקולוצווחמדיבריקו,דורגליובשיר

משנולדהמתנפל.אתוגירשלהפחידברונומתןו

להיותכזיצורף,שלחנותלדופתחר mבז,ול

 1נתברכועסקיוהשבעו.ימותכלאשתוניבאבקרבת

בשפע.אליובאהממוןאןלהעשיר,יגעלאיעיש

יתירהאחתש"פרוטחחיטביעישיודעכזהבמצב

בבילענייםממונוכלאתומפזרמדי"יותרזחאכבר

במלואאךאחיו.סאלםשללבולמגינתטוב,ם,

אוהבחראבורןשהקדשוהמבינהגיבא,שלהסכמתה

שדל".העני"שהואמפנייעיש,את

הצדקיריעיש,לולואה,נתאלמבחזמןפרקכאותו

ויתררחמכבחדכגופוגיבאאשתואתהאוהבהסגפן,

שכללקשרת,עברדדת·ביתבשבילהעדשה(חרא ,מגופו

גמורהברצינותחשובגבר),שללכנודראינןוכלל

אתולשאתבחרותובימיבידועלהשלאמהלתקן

 .בעלבונהראה"לאחראשלו.גינאעלנוסףלולראח
כקושירקלעצמו".חובהואחשלאכשםגינא,של

זה.שטותממעשהואחריםסאלםאותומביאיםגזול.

אתיעשיככיכולגמרלולואח,פרשתמשנגמרה

אלבאתקופחבאותהעברו.עםחשבונותיוכל

ונעשהשניםארבעביזרשליםששחהתימני,צנעא

ומתענגביתואלאספויעישדבר.לכלירושלמי

שם.המתהלכיםהחייםועלירושליםטובעללשמוע

דעת"יוסיף(מלשוןשמומכאוביוסףירושלמיאותו

משתבחנפוח,נאדספקחכם,ספק ,)"ב',אכמיוסיף

אףנרתעואינורעבתןפיו,מנבלכן,שאיןבמה

תעמולהשלנאהחתיכההכלל-אישבאשתמפגוע

הקודש.לעיר

יעישחוזרמכאוביוסףפתאוםשבעלםלאחר

אתלצנןשבמקוםאלאהעליונות,בספירותלטיוליו

יותר.הסיקוערדלמטרה.לוששםכפיחגיהנום,

והתענהקטרגקטרוגיםוחרבהנצטערצער.חרבה

רנתיאשנתיגעשסוףעדמעיניו.שנחרנידדרבהב

ונשללו,רוחונידהכל,מןשנתיאשכיוןהכל.מן

דפרענותאותהרכלמשאאותרכלמעליוהעבירכאילו

אל.דברהכריזחבאבאבבתשעה , uעלזןדעתוונחה

ולעלותהכללנטושישכלומר , uןסעיןישראלבני

קשבת.אתןקריאתומצאהנתחלהישראל,לארץ

ההתלהובתאתלשכךיעזרודבריוהדורחכמיואולם

גינאעםכמובןלבדו,נסעולבסוףיעיש,שעדרו

תינוקעדייןכיאםבהכנעה,חבלשקיבלהחטדבח,

שעהארתחמןשכרעיים.יצאובחיקה.מוטלקטן

למרוםשיעלהיעשיזבחולאלירושליםשנכנסו

חרא.ואלםמאד.תמחיעישלמדו".שהיהכמות

בחלום.ולאבמראהולאמעשהבדברלאבעבהלא

השמיםלו.הרעילולאשיגעיגיעהוכלשעמלעמלכל

 , Nלעולםימין,כלעודלןבפתחוןלאבפניוננעלו

הםפר,מסתייםאלחופסקנויתסתמיותבמלים
שיספרואחרי,םכרכיםאחרדייבואואםתדחה,הוקורא

iאםאוישראל,ארץישיבתליעשיולעלתהמז

ri כרןזהזכתבכידוע,בלגלרדי.פרשתבכןמח
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המצ-ירשוליםיושביתימניםזקניעלבויתרנחמד

בגבים".הדישבתהספרדו.א"הלאלישועה,פים

לראותאבומותריםהאםתש"ב).עוב,דעם(הוצאת

יעיש,פרשתשלסיומהאףאוהמשכהזהבספר

לי,נראהךהסופרביצירתלעצמומקוםהואקובעאו

בכןתשתנהלאעוומדת,תלויהזושאלהנניחשאפילו

.יעיש".הרומןאתהערכתנו

שציירהתמונהאמנםאםאותי,שואליםרבים

פניםושתילמציאות.מתאימההתימניםמחייהזז

ובלשונותהמתאוריםכמנהגיםאמתישהאם :לשאלה

הנפשותשלוחרחוריהןמעשיהןוהאםהמובאים,

אפש-כעובדותהדעתעלמתקבליםבספרהפועלות

אלהכדבריםיודעאיניראשית, :תשובתיוזוריות.

עלזיואןי\$תנולדג,איבדסופרושנית, Iמהזזיותר

התימניםחייאתשעשהמיאמנםהחוקר.שלאחריותו

חיי,בהזז,כרמספריולנושאכןכלבכבדהבמידה

כפיבדין,עמדבבואועודזה,מעשהועלהזיזאתלתת

מכלאולדקקדצריךאיונאןלהלן,הקוראשיראה

העםשלאלחחייםבתיאוריו.שלםלהיותמקדם

המיבחןורקלמכחולו,צבעיםמשמשיםהתימניהיהודי

אלחבצבעיםישתמשמידהכאיזויכריעה~סתיטי

חומרכינסשהזזלהדחתישמקדםמכלשברשותן.

לעין,הנראהופלקלוריחומררקלאומהימן,עצום

פרנסה,ודרכימאכליםוחתונות,חגיםמנהגיכגון

ג'סטדתכגוןיותר,עדיניםדבריםהרבהגםאלא

אדם.בניביחסיאינטימייםקויםואף ,דיבורואופני

ואשתובןבין(שיחהא'כרןשלי"גפרקלמשל

(שיחהב'כרןשלס"טפרקאראמו)לביןהחדשה

מלאכת-שלמרגליותלדעתיהםלאשתו)אישבין

לבטא,היודעתאמנותכלומר Iאתנולוגיתסיפור

אופיביותשהןנפשיות,תגובותלכל,מובנתבצורה

מסוים.חריסתלחוגאולקיבוץ

למשל,כן,לטעות.עשויזרשכללומרצריךאין

איןשחריכסא",.נוטלשאדםלומר,יתכןלאבוראי

אתשמעמידשכןכלולאבתימן,כסאותעליושבים

השביחנקומחיושביםבצבעאכיחבית,לפ.ביהכסא

אינההתחתונה(חקומחרעיםבמסיבתכשמשוחחים

יעבירשיחהשבתוןלתאר,ואיןלדיור).משמשת

אתבארצנו,אובאוקראינהאולישיעשהכפיאדם,

ברכתמברןשאדםלתאראיןהחוצה.הביתמןהכסא

המפורסמותמןזושהירדורה,לחםעל"המוציא"

חמשתעלאלאסבוכיםאיןשהתימנים,בקרב

תמצאכן(ועלבהם,מתברכתישראלשאץרהמינים

אלאשםשאיןתימן,שלהשפלהמארצותרבשאיוכלו

-המזוןברכתאתפחנזבלוינזדאינוודרה,להם
אולם"המוצי"א),לכרןלויזדסןלאחייושר,·במפני

למעטבכוחושיאןקטנותהםבהםוכיצואאלהדברים

עלוםבספרותנולהקיםהצליחשהזזהעובדהאת

מציאותשלשלמהאוירהבהולהכניסתימנימלא

בגדרשהואספקואיןיקר,קניוזהותימנית.

כדיבזהשאיןלומר,צריךאיןקיימא.בנינכסים

זה,בשדהשהרשואחרים,סופריםשלזכותםלקפח

עולמואןעמנו,הנמצאיםוכאחריםהמנוחבזרחי

שישעצםה,בפניגדולהיצירההואהזזשלהתימני

מ•זtלה.חייםלה

המליםהעבריהקוראעלמתקבלותכיצדיודעאיני

המפרז-התימניהערכיהלהגמןהמרובותוהמליצות

חןאיןפי,עלשגורותשהןמאחר Iהספרבכלוים

מצוישאיברמילגביאןהשיחה,מןחלקאלאלגבי

נזדלתי,בקריאה,המפריעמתחומרהןחריאצלן,

שיחותשילבטולסטויאםלפגם.טעםמשוםבחןויש

אתאלאצירילאהריושלום",ב"מלחמהבצרפתית

בעירובסרחשבאמתגיבוריו,עלהלשוניתהמציאות

טלוסטוישלקוראיורובוגםוצרפתית,רוסיתשל

לככאן,ואילוצרפתית.להביןהיטיבובשעתו

 .ורק ,התימניכלחגהריהוהסיפורגיבורישלדיבורם
הזאת.הלשןואתיבינוהזזמקוראישכמיעוטמיעוט

כןהזזנוהג.האשכנזיים"בסיפוריושגםאני,יודע

הנוערשאידוברוסית,ביידשיומליצותמליםומכניס

כלולאםצטערים,אנוהראשונותעלמבין.שלנר

שלבהוצאותכיליאומריםהאחרונות.עלשכן

השיחותאתמביאיםכיוםברדסיהושלום""מלחמה

הנכב,דלמחברנואנייעוץרוסי.בתרגוםהצרפתיות

עלשלםכלתיבאופןתיעשהשמלאכתועדיחכהשלא

כתביושלהחדשהבמהדורהיתןאלאאחרים.דיי

חלק,יינה Jתוהןהלועזיות,תחתעבריותמלים

התרגוםכזרןטלאים,טלאיםולאהשיחה,מןאורגני

רד'.ג'בכרן

מונחשהזזהדבר,מןנוחהדעתישאיןאודח

הצקדאיןאפשרהתימנים.גיבוריושלפחבניבול

חק,-הקריאותבאזנימצלצלותעדייוזה.בדברעמי

ששמעתי, ,• 1ניחדבןממזר Iנידח.בןלביות

אפילוהרףבלייוצאותוסביבותיה,בעדןבביקורי

שהתימניםלזכור,ישואףלמדי,מובגריםבחדריםמפי

חכמיכשפתששפתם,מלאכה,בעלישלעםהם

שכבהאותםבני .הויהםשגםבשעתם,התלמוד

אנימעזכןפיעלאףלוברי..עסיסית"היאחברתית,

הזז .אצלהשיחותמןהמתקבלהרושםכילומר

אפוליסוציאשאינועגנון,לעומתלהטעות.עשוי

ארבחןברבבימלכים""נבימגדרישראלפשוטי

חברcחלצדהגזמהחמני,כאן,ישהריויעקב,ציחק

ןמלמשיאותומקבליםשאברהרושםהערבית.

ע1פבכדבדועלהאינוהיוהדיתהצנעאניתהאשה

~ירום nחיזוריכפיובפישסשהזזהקשיםהלשונות
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משתמשתזרכגרןעדינהאשהלאםרגיכא.כעמה

בפיהלשיםאיוזאתבכלגסה,ערביתבלשוןבאמת

הזה,ה"חרובר"זבךמדייותרעבריתכתובברומן

כאסרו,אן,הרושם.אתלשבשעשיושהגושדמפני

םקררה.בטעותזושהרגשתיאפשר

שםהזזהאידהעדינה,לשאלהבאיםאנוובכאן

התימניםשלבלבותיהםמערבייםחלכיררחובדייותר

ההתגברותתהלךיהאםזעשהרהתשעהמאהמסוף

האםזלעילשנרמזכפישם,באמתהואהפנימית

אתשיראהתימני,לואתובאובתגורמתאשהאהבת

זמיניצדכלבליוכמש,כמלאןכארוסה,רק"עתידתר"

שהשתתףלאחרשיעיש,לאמת,מתאיםזזדברהאם

שבת,במוצאיהבתיםבעליפשוטישלקלותבשיחות

 1בתוכםלאדםרוטבאדםבנילאלו,,סוב :בלבויהרזזר

הםואיןמהםובנפלאותבגדולותהדלביםהםאיו

לעדתי, ) 116עמ' ,א( nוכך•רבים,חשבונותמבקשים

כיחודבודדים,מקומותישאמנםאלה.בכלפגםאין

יותרבגנים""היושבת(לנסרפלביבהשבינובדברים

כללבדרןאןתמהיה,מעורריםשפעמיםמכאן),

ונקרבהדברלשבח.טעםכלשהיב"התמערבות"יש

אתערשההוא Iהזרזזתימביהעולםאתאלינו

כןדייעלושותלכמשלנושםהפועלותהנפשות

נראהכללבדרןבתוכנו.ההואהתימניהעולםאת

ביןקריחב,ריחוקביןנאהמזיגהמצאשהזזלי,

שאבראנשיםיצירתלביןומופלאזרהויהצגת

נצחונותיהם.שמחתאת rלרהבבצערםלחושיכולים

היוצאההשכל'",,ובוסרהעלרה•,"הכללמזזרואולם

"היידואותרשלסיברמהזאלהכרכיםמארבעהלנו'

וונזכרכברזמחרכםלנוהנגלהעוד",ואיננושהיה

המחברכאןביקשספקבליכיהדברים,בפתיחת

הקצרוסיפורוזה,מעיןריפרזנסאסיביטיפוסליצור

רוסיהיהחתשלההירבתרןהנתןרמישארל""אדם

לרובת"עייש",שבספרהעיונייםזזיסרדותכלנחויש

באדרייוכיח.שמים,לשםהריקודחשיזבתשלהפרם

רוחניותבדולשהאוטיפוסביצירתגדולהתרומהיש

החבר-ה,ונפשרםיהאושבדשאובשעהאלחים,ובקשת

שלהגמורההשלילהרוק.ךרוכל ,חמרמלאכה,בעל

כשהואבםאלאאיבנו,כשהאורקלואהוברש,ערן

יידעלהעולםכיבשושונםי,לשםשהמחהביד,בא

"הנכופלא"שלמודיתהןאלוכל-ממנופרישות

 •היחרידהאיידאליהטיופסשלבםכןומשםרשבישראל
במובכהקצתהקוארויצאדברשלשבסופוזרמה,אן

שכןכלולאלחבב,קשהאלה.כרכיםארבעתמקריאת

אומר,הייתיכמעםתמים,שחראאדםלהעריץ,

שבחםרגעים,באותםדרקאהמדיה.עליתרמטופש,

כשה.ראשלו,ביותרהגבוהההמדרגהאליעישמגיע

ביותררחוקחראהיש,ולביטוללמרוםלעלותזובח

שהמחברדומה,חשוב.ולאמעניזלאואפילומלבנו,

השרנהאדםעצמר.יצוראלמספיקכרבד-ראשנהגלא

ספריםאותםרכלחכמה"וב"ראשיתב"זוהר"ימירכל

מאלהשוניםמחזותרואההיהבידיד,שםשהזז

וניגודמשברישכאןהמחבר.אותומזכהשבהם

האישכלפיראציונאליסטיזלזולבשרידיארליהנעדץ

שלבפילוסופיהאוליאוכביכול,חתמיםהתימני

הגרלהשלילתבכלל,הזזשלהישראליתההיסטוריה

איננויעישישראל.ארץשלילתלמעיוכאןנהפכת

שבעצםמפנילירושלים,משהגיעלמרום,שיעלהזוכה

עצםלארץ.בחוצהאףלמרוםשיעלהכאדיחיהלא

חמםהראןלמחבר,יקרהתופעההיאהדתיתאישיותו

לינראהילדות,כמעשההיאאליהשואףשהוא

לעמודיכולהרומןאיןסחורהאסתיטיתשמבחינה

אניוכאןהראשי,הגיבוראלהיחסשלזובסתירה

שרבות. mמרובותשמעלותיהביצירהפגםמוצא

מארצנו,שגלינומידם Iהיסטוריהאיןלנר .',,חברה

לשחקלכר Iפטוריםאתםהיסטוריה.בליעםאנחנו

 "!ר-רגל iבכד

זזזזשל"הדרשה"מתוןאלהמפורסמותונלים

החשבןואתליערשהשאניבשעהבמוחי,עולות

שהזזאפשר"יעיש".שלהכרכיםמארבעתהעולה

אתבחםמצאשהואמפניהתימנים,אצללובתקע

היוצאבויחהבליהיהודיים,החייםשלהשליטות

שהיההחיוב(אואבותינובחייהסתכלותמתוןלנר

שלו,ההויאתמתארחיהאילוהמחבר,בומרגיש

פשוטשהטעםאפשראןרוסיה),יהדותשלחריאת

ההיסטורהי,שלפילוסוףאינוהזזסוף,סוף •יותרהאו

שירלנו,,שירוספר.מובעיקר,כל,קודםאלא

הוזזסופר.כלשלנפשומשאתהיאזאת- " 1חדש

אנוואףוהצליח.עשהבה,להתגדרמצאגדולהבקעה

יריעה,רחבתיצירהבמקראניחנהנצורות,נבקשאל

עסקלנואיןוטיפוסיה.בנושאיהחדשהגוונים,רבת

אוולםוניחר. mקררת-ראלאנבקשאלבנסתרות,

יאמורכאשרלכו,תצאנהעזוזה,עםחידאם,

ןיאךדמוסריות,רוחניות n"תועליךתאיזןהתימנים,

זה.גדלובחיבורשסרחמיכןעליצטערלא


