ביד תותבות לאשכנזים
בעוועיה סקורו אהבה
חיה הופמד
א  .המפגש הרומאנטי ומיזוג הגלויות
מאמר זה מבקש לבחון את עיצובו הספרותי של המפגש בין בני העדה התימנית ליוצאי

מזרח  -אירופה בארץ  -ישראל  ,באמצעות עיון בשש יצירות  ,שפורסמו בשנות העשרים
והשלושים

אריאלי
שבבו

היצירות כוללות ארבעה סיפורים

,

' רות ואבשלום ' מאת שלום אש

( , ) 1927

( , ) 1932

:

' הירדן סואן ' מאת ז ' ברכות

סמילנסקי ( ) 1933

;

ורומאן

:

' בן  -עזאי התימני ' מאת לוי אריה
( , ) 1927

( ; ) 1937

' ירח הדבש ' מאת שושנה

מחזה

' רחל ' ה ' מאת משה

:

' נעמה או בנסתר ובנגלה ' מאת יהודה בורלא

( . ) 1934

ן

המשותף לכל שש היצירות שנבחרו היא חוויית המפגש הרומאנטי המועלית בהן

בין נציגי שתי העדות  ,לאמור  :מפגש שבמרכזו סיפור אהבה בין בני זוג ' מעורבים ' .
יצירות אלו הן  ,למיטב ידיעתי  ,הראשונות בספרות הארצישראלית המגוללות סיפור

אהבה בין אשכנזי לתימנייה או בין תימני לאשכנזייה  ,והן אף מן הראשונות בספרותנו
בכלל המתארות מפגש רומאנטי בין בני עדות  -המזרח ובין אשכנזים  2 .מרביתן חורגות
מעבר למקרה הפרטי המתואר בהן ואינן מסתפקות בפרישת סיפור האהבה  ,באשר צצה
ועולה בהן  ,אם באורח בולט וישיר ואם באורח מעומעם ומשתמע  ,שאלת המיזוג בין

העדות ואפשרות החיים יחד בארץ  -ישראל הנבנית .
אהבות

שכאלה

אינן

רווח

נושא

בספרות

הארצישראלית בשנות העשרים

והשלושים  .שש היצירות שמניתי הן כמעט היחידות בנושא זה  .אליהן יש לצרף גם את

מחזהו הקצר של שלמה  ,דורי ' חיים

חדשים ' ( ) 1938

3,

שבו נרקמים קשרי חברות בין

תימני לאשכנזייה  .אולם פרשת האהבה תופסת מקום מועט במחזה  .לאחר מלחמת -

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף המאמר .

אריאלי

ברכות  ,הירדן  :סמילנסקי  ,רחל ' ה

; בורלא ,

1

ראה

2

בשנות העשרים והשלושים פורסמו כמה יצירות נוספות  ,המתארות מפגש בין בני עדות  -המזרח

:

( לא  -תימנים )
( תרפייה ) ,

;

אש

;

שבבו

;

לאשכנזים על רקע רומאנטי  .היצירות הן

המספרת על אהבתו של אשכנזי לספרדייה

( תר " ץ  -תרצ " א ) .
של שרה לוי

( תנאי ) ' טל ' ( תרצ " ד ) ,

הרוסית '  ,עם צדוק חנינא  ,מעולי
3

ראה

:

הנובלה ' שולטנה ' מאת יעקב רימון

:
;

הרומאן ' בת

ציון '

ליהודה בורלא

המסתיים בנישואיה של בת לאב אשכנזי ולאם ספרדייה לצעיר מקיבוץ ; סיפורה
שבמרכזו נערה מזרחית ( העדה אינה

בבן  -קיבוץ אשכנזי  :סיפורו של בורלא ' זוג '
דורי .

נעמה .

מצויינת ) ,

המתאהבת

.

( תרצ " ה )  ,העוסק בחיי הנישואים של סוניה ' הבחורה

בבל  .ראה

:

רימון  :בורלא  ,בת  -ציון

;

לוי

 :כורלא ,

בקדושה .

ן
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העולם השנייה  ,ובמיוחד לאחר קום המדינה  ,נתעשרה הספרות העברית ביצירות
נוספות המתארות קשרי אהבה ונישואים בין תימנים לאשכנזים .

4

הבחירה המכוונת ביהודים תימנים כמייצגי יהודי  -המזרח ביצירות אלו מקורה

באופי הבעייתי שנושא המפגש הבין  -עדתי המתואר בהן  .וזאת על רקע מגמה

המצטיירת בספרות הארצישראלית מראשיתה לתאר כדרך  -כלל מתוך אופטימיות את
שילוב התימנים בחיי הארץ  ,ולראות דווקא בהם  ,מבין כל עדות  -המזרח  ,את
המועמדים הטבעיים והטובים ביותר לייצוג מפגש הגלויות בספרות .

5

והנה  ,משמתבוננים בשש היצירות האמורות  ,שהמפגש המתואר בהן נושא אופי

רומאנטי  ,צצים ועולים סימני  -שאלה בדבר הגשמת השאיפה להפגיש בין העדות .
שכן ,

במרבית היצירות הללו האהבה אינה

המזרחית פגועה

ומושפלת .

מתממשת ,

ובחלקן אף נותרת הדמות

כשבליבה מקננת הרגשה שעולמה חרב עליה  .מקור

הכישלון נובע בעיקר מן הפער החברתי  -כלכלי הפעור בין זוג האוהבים  -דמות

התימני משחייכת למעמד נמוך ממעמדו של בן  -זוגה האשכנזי  -ולכך מצטרפים גם

הבדלים תרבותיים ומנטאליים העומדים כחןץ בין האוהבים  ,אולם חשיבותם של אלה

משנית ברוב המקרים  ,ולעיתים הם אינם קיימים כלל .

עם זאת  ,חשוב להדגיש  ,כי תדמיתם הנמוכה של התימנים בעיני חלקים בישוב
באותה תקופה  ,המכשילה את ההתקרבות בין האוהבים ביצירות אלו  ,אינה מכשילה את
המפגש בין העדות בתחומים

אחרים  ,המתואר

ביצירות אחרות שפורסמו באותן שנים .

במישור הלא  -רומאנטי מתוארת השתלבותם של עולי תימן במציאות הארצישראלית
החדשה על רקע עבודה ובניין הארץ  ,לצידם של עולי מזרח  -אירופה .

6

סוג זה של יצירות לא היה חדש בספרות העברית  .כאמור  ,דמויות תימניות מצויות
כבר בסיפורים מתקופת העלייה הראשונה המתארים את מפגש הגלויות

בארץ  -ישראל ,

ואילו בני העדה הספרדית  ,שהיוו רוב בקרב יהדות  -המזרח בארץ בראשית

המאה ,

מתוארים בדרך  -כלל בסיפורים הפורשים הווי מגובש  ,סטאטי ורווי מסורת של שנים .
המציאות המעוצבת בסיפורים אלה מנותקת לרוב מן המציאות ההתיישבותית החדשה
בארץ ,

והפרובלמאטיקה הציונית לא באה בהם לידי ביטוי בולט  .לצביונו זה של

הסיפור ' הספרדי ' תרמה בוודאי העובדה שסופרים אשר צמחו מקרב העדה
כמו יצחק שמי ויהודה

בורלא ,

ומאמצע שנות השלושים  -עזרא

הספרדית ,

המנחם ,

הם

שפיתחו את היצירה הספרותית מחיי הספרדים  ,בעוד שהסיפור מחיי התימנים נוצר

4

ראה  :זוחי  :ברנשטיין  -כהן :

ראה גם
5

להלן  ,הערות ; 19

היתה זו מגמה

בלבד  ,והיו

טביב  ,כערער ; גלוסקא  ,הכד ;

גלוסקא  ,זיתים :

שחר  .על

יצירות אלה

. 21
סופרים שתיארו את הדברים בצורה שונה  .במיוחד

נחמה פוחצ ' בסקי .

ממספרות העלייה הראשונה  ,שתיארה בסיפוריה את סבלם של התימנים במושבות ואת הניכור
בינם ובין האיכרים  .חמישה מסיפוריה התימניים כונסו כספרה
6

הדוגמה

הראשון  .ראה :

המובהקת ביותר היא  ,אולי  .הרומאי ' תנוכה ' לאביגדור המאירי ( תרצ " ד ) .

פוחצ ' בסקי .
המתאר קבוצה

שאחד מעמודי התווך שלה היא חברה תימנייה  .אולם בעיצוב הנושא הרומאנטי קיימת הפרדה בין
העדות

:

אחד משני זוגות האוהבים ברומאן הוא אשכנזי והזוג השני  -תימני  .ראה

:

המאירי .

ן
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בידי סופרים אשכנזים  ,שהמציאות האקטואלית  ,היישוב החדש וחיי העולים

בארץ ,

בין תימנים לאשכנזים

הם שהזינו את יצירתם .

7

אבל הסיבה המרכזית לבחירת התימני כמייצג עדות  -המזרח בסיפורים המבקשים

לעצב את המפגש הבין  -עדתי נובעת מן הנאמנות למציאות  .התימנים היו עולים שזה
מקרוב באו  8 ,והמפגש עם הארץ הביא לעירעור המסגרות המסורתיות ולשינוי דפוסי

החיים שהיו נהוגים בתימן  .משנשלחו עולי צפון  -תימן למושבות החל משנת

תרס " ט ,

ממזרח  -אירופה ,

נהפכו להיות פועלים לצדם של פועלי העלייה השנייה והשלישית

וגורלם נקשר בגורל היישוב החדש  ' ,האשכנזי '  .עד מהרה היו תימנים אלה לחלק
מנופה האנושי של

כשהם באים במגע יום  -יומי עם איכרי

המושבה ,

המושבה ,

מעבידיהם  ,ועם הפועלים ממזרח  -אירופה  ,חבריהם לעבודה  .אין תימה אפוא שדמות
התימני היא המופיעה בחלק גדול מן היצירות הספרותיות האמורות  ,מה גם שעדה זו

התחבבה על הסופר העברי  ,על שום התכונות שמצא בה  ,כגון  :חריצות  ,אהבת

ביטחון ואופטימיזם  ,רוחניות  ,וגם פשטות ושורשיות ישראלית

ההולמות את מודל ' היהודי החדש '  ,המיוחל .

טבעית ,

הארץ ,

תכונות

9

המפגש הבין  -עדתי וההשתלבות בחיים החדשים הנרקמים בארץ מוצגים ביצירתם
של סופרי העלייה הראשונה ובני היישוב הישן על רקע עבודה משותפת בבניין הארץ
ובפיתוחה  ,שתורמים לה בני עדות שונות  .כך  ,למשל  ,נמצא סיפורים המתארים נער
תימני ונערים אשכנזים הלומדים בבית  -הספר החקלאי ' מקוה ישראל '

נערה

; 0ן

המשקמת את חייה במושבה ; ין או נערות תימניות שהשתלבו בעבודה בבית  -הספר
הירושלמי

' בצלאל '  .מ

סיפורים ראשונים אלה

3ן

נכתבו ברוח אופטימית ומתוך אמונה

עמוקה ברעיון  ,שהעבודה בצוותא למען המפעל הלאומי תביא לגיבוש קל ומהיר של
בני עדות שונות לעם אחד .

מבין הסיפורים המוקדמים הללו רק סיפור אחד  ' ,לולו ' מאת חמדה

בן  -יהודה ,

4ן

מתאר נישואים בין  -עדתיים  ,ואולם עניין זה מופיע רק בסיום הסיפור  ,ומוקדשים לו
7

סיפורים ראשונים מאת סופרים ממוצא תימני  ,כגון

:

סעדיה צובירי  ,שרה לוי

( תנאי ) .

ישראל

ישעיהו ואהרון צדוק  -מתפרסמים רק משנות השלושים  ,והם כגדר נסיונות בוסר  ,שלא טבעו
חותמם בספרות העברית  .סיפורו הראשון של מרדכי טביב  ,המספר התימני הראשון בעל שיעור -

הקומה  ,התפרסם כסוף
8

, 1946

והוא פרק מתוך ספרו הראשון שהופיע ב  . 1948 -ראה  :טביב  ,כעשב .

העלייה הקבוצתית הראשונה מתימן הגיעה לארץ בשנת תרמ " ב  .על עולי תימן הראשונים ראה
בהרחבה

:

ניני

;

דרויאן .

9

על מודל ' היהודי החדש ' ראה

10

סיפוריו של זאב יעבץ
יעבץ  ,חרבות

;

:

:

ברלוביץ  ,מודל .

' חרבות לאתים ' ( תרנ " ג  -תרנ " ה ) ו ' דרך שלושת ימים '

יעבץ  ,דרך .

11

' לולו ' מאת חמדה בן  -יהודה ( תרס " ב )  .ראה

12

בסיפורים ' יום השילום ' ( תרס " ה ) ו ' האם והבת ' ( תרע " ב )  .ראה

13
14

עליהם ראה
ראה

:

:

( תרס " ג ) -

ראה

:

.

ברלוביץ  ,דמות עמ ' , 84

בן  -יהודה  .חמדה בן  -יהודה

:

כן  -יהודה .

; 97 - 92

( ) 1951 - 1873

:

קנטרוביץ

;

לונץ .

. 101 - 100
לחמה בעיתונות בעלה  ,אליעזר בן  -יהודה  ,למען

זכויות הנשים והשכלתן  ,והיתה בין ראשוני הסופרים הארצישראלים שפירסמו סיפורים ורשימות

מהררי יהודי  -המזרח

ן
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משפטים אחדים בלבד  .ואף זו  ,סיום זה לוקה בנאיביות ובאופטימיות מופרזת ואינו

משקף את מציאות תקופתו 5 .י ככל הידוע לי  ,אין בתקופת העלייה הראשונה והשנייה
יצירות נוספות שהמסר הגלום בהן הוא רעיון מיזוג הגלויות באמצעות קשר הנישואים

( בין

לאשכנזים ) .

תימנים

האידיליה ' יובל
צדדית ,

ביצירה

העגלונים '

שפורסמה לאחר מלחמת  -העולם

מאת דוד שמעונין מתוארת

( ) 1922

אהבת נערה תימנייה לבחור אשכנזי .

כאבה של הנערה  ,אין בתיאורו

לן

כאפיזודה

שוב ,

שמעוני מתאר באפיזודה זו רק את

טוב ' של הפרשה ' .

' סיום

הראשונה .

ן

גם ארבע מתוך שש היצירות

שיידונו בפרקים הבאים אינן מסתיימות בסוף טוב  ,והן ארבע היצירות שמחבריהן

.

אשכנזים ( אש אריאלי  ,ברכות
( שבבו

ובורלא )

וסמילנסקי ) ,

ואילו שתי היצירות שמחבריהן ספרדים

מתממשת בהן האהבה והאוהבים נישאים זה לזו .

.

.

אשר לסופרים מזרחיים מתברר כי גם בסיפורים מאוחרים יותר שלהם עולה יפה

האהבה בין תימנים לאשכנזים 9 .י דומני  ,כי תופעה זו אינה מקרית ואפשר לאבחן את
כתיבתם של בני עדות  -המזרח  ,בעיקר לפני קום המדינה  ,ככתיבה פוזיטיבית בדרך -
כלל ,

במובן זה שהיא חדורה באמונה שניתן לבנות בארץ חברה

שוויונית ,

שכה

תיעלמנה הדעות הקדומות שיש לעדה אחת כלפי חברתה  .המימושים הספרותיים של

אמונה זו עשויים להיות  :התיישבות בקיבוץ או נישואים מעורבים  ,או שניהם גם יחד .

15

על טיבה ואופייה של ספרות העלייה הראשונה עיין  ,למשל

16

דוד שמעוני ( שמעונוביץ .

) 1956 - 1886

 :שקד  ,עמ ' ; 55 - 44

ברלוכיץ  ,ספרות .

נמשך אל עולי תימן  ,שאותם פגש כרחובות

ובפתח  -תקוה ,

ככרם '

כזמן ששהה בארץ בשנות תרס " ט  -תר " ע ותיאר שני פועלים תימנים כמחזהו ' לילה
אביב  -אביב  .פירסם שלוש אידיליות
( תרע " א )  .לאחר שובו לארץ ( תרפ " א ) התיישב כרחובות ובתל
תימניות

' היורה '

:

( תרפ " ג ) ,

' לקט '

( תרפ " ד )

ויעל

הגג ' ( -
תרצ " ז )  .הדמויות התימניות ביצירות

.

שמעוני  ,המתוארות בחיבה רבה מהוות אחד הגילויים המובהקים ביותר של הסטריאוטיפ התימני
כספרות העברית .
17

מאותה תקופה ידוע סיפור אמיתי על צעירה תימנייה
מבוברויסק שבפלך

מינסק .

קלמן בסין

,

מרחובות  ,שושנה

שנישאו בשנת

בכן  -שמן ,

1921

עליהם  .אולי הם שעמדו לנגד עיני שמעוני  ,יליד בוכרויסק אף

הוא ,

.

נדב וצעיר אשכנזי
חרף הלחץ שהופעל

שהתגוור באותה עת

.

כרחובות ככתבו אפיזודה זו ב ' יוכל העגלונים '  .ראה  :שמעוני  ,כמיוחד עמ ' צא  .סיפור אהבתם של

שושנה נדב וקלמן כסין זכה לפירסום מחודש בסדרת הטלביזיה של דן אלמגור ' שרתי לך ארצי '
בראשית שנות השבעים  .פנחס קפרא מביא קטעים מספרו של קלמן בסין ' סיפור

חיי ' ( ) 1971

שבהם מגולל הכותב את סיפור אהבתו לשושנה ומסכמו במילים  ' :נישואים ראשונים לבן העדה
האשכנזית עם בת העדה התימנית .

ראה גם

:

אלמגור  ,עמ ' - 20

אכן  ' ,מזרח

 ; 21ובהרחבה :

התיאטרון לילדים ולנוער בתחילת

1984

18

שמעוני  ,עמ ' צא .

19

כגון במחזהו של שלמה דורי ' חיים

ומערב נשקו '  .ראה

 :קפרא  ,עמ '

 . 85 - 84על זוג זה

טבעוני  .סיפור אהבתם של השניים הועלה גם על קרשי

בהצגה ' אהבה אפשרית ' .

חדשים ' ( תרצ " ח ) ;

וכן

כ ' כערער

בערבה '

( ) 1957

למרדכי

טביב ; ובשניים מסיפורי יצחק גלוסקא  ' :הכד שפקע ' ( תשכ " ז ) ו ' זיתים פצועים ' ( תשכ " ט )  .אמנם
גלוסקא נוטה לעצב יחסים מתוחים כין הצעיר האשכנזי לצעירה התימנייה  ,אולם בסוף

"

תפוגג

המתח וחלה התקרבות בין הצדדים ( אם כי ב ' הכד שפקע ' ההתקרבות כין רומה לאיתן אינה
מסתיימת

בטוב ,

גלוסקא  ,זיתים .

שכן השניים נהרגים בהפגזה )  .ראה

:

דורי

;

טביב .

כערער

; גלוסקא  ,הכד ;

בין תימנים לאשכנזים

ן

117

כתיבה ברוח זו משקפת לעיתים את התנסותם האישית החיובית של המחברים
במפגשם עם החברה האשכנזית .

20

לעניין סופרים אשכנזים יש להעיר  ,כי ביצירות מאוחרות שלהם ניתן למצוא קשרי
אהבה שנשאו פרי בצד אכזבות  ,י 2וגם ביחס לארבע היצירות משנות העשרים

והשלושים הנידונות במאמרי  ,יש להבחין בין שלוש המסתיימות בכישלון צורב ( מאת
אש  ,ברכות ואריאלי ) ובין אחת שסיומה פתוח ( מאת

סמילנסקי ) .

היצירות המסתיימות

בכישלון משקפות בבירור עמדה ספקנית של מחבריהן לרעיון קיבוץ הגלויות
ולאפשרות החיים בצוותא של בני מזרח ומערב  ,כתיבתם נושאת אופי ביקורתי מאוד
ומפוכח  ,ולא נעדרת ממנה גם נימה של יאוש מן המציאות החברתית

הארצישראלית  .מ

ב  .ולא קרבו זה אל זו
אופיו של המפגש הרומאנטי בין נציגי שתי העדות והגורמים לכשלונו משתנים
מסיפור לסיפור  ,ברם בכל ארבע היצירות הנידונות בפרק זה ( כמו גם בשתי היצירות
שיידונו בפרק

הבא )

משמשת המושבה כרקע למאורעות המסופרים  .בכך אין כל

תימה  ,מאחר שבמושבות נקשרו חיי התימנים בחיי היישוב החדש ושם חלה לראשונה
התקרבות משמעותית של תימנים ואשכנזים על רקע של עבודה .
אך טבעי הוא  ,שסיפורי המושבה  ,שמחבריהם היו מקורבים לחוגי הפועלים ,
משמשים לניגוח מעמד האיכרים  ,ומפעמת בהם נימה ביקורתית עזה כנגד מושבות
העלייה הראשונה .

23

וכך  ,בסיפורים ' רות ואכשלום ' לשלום אש ו ' הירדן סואן ' לז '

ברכות לא מצליח הצעיר התימני לממש את אהבתו לבת

האיכרים ,

והכישלון

הרומאנטי משמש כתב  -אשמה בידי המספר כנגד האיכרים  ,ערכיהם ויחסם המתנשא
כלפי אחיהם מתימן .
שני הסיפורים הללו נכתבו במקורם ביידיש  ,בידי מספרים יידיים  ,ופירסומם
הראשון בלשון זו .
20

למשל

:

24

סיפורים אלה  ,כמו גם סיפורו של אריאלי ' בן  -עזאי

התימני ' ,

בורלא וטביב השתלבו יפה בממסד הספרותי בארץ  ,היו מקורבים לתנועת הפועלים ,

נשואים לאשכנזיות  ,וטביב היה זמן מה חבר קיבוץ נען .
21

ברומאן ' כפר השילוח ' לישראל זרחי ( תש " ח ) מסופר על נישואים ' מעורבים ' בין תימני שהוא דור
שלישי בכפר השילוח לעולה מגרמניה  .גם בסיפורו של דוד שחר ' דברים שבטבע האדם '

( תש " ל )

נרקמים קשרי אהבה בין עולה מארה " ב לתימנייה מקיבוץ  .לעומת זאת  ,בסיפורה של מרים

ברנשטיין  -כהן .
זרחי
22

על

' הניתוח ' (  , ) 1954לא עולים יפה קשריה של שמחה עם מעפיל

מרומניה  .ראה

:

שחר  :ברנשטיין  -כהן .

;

איפיונים אלה עשויים לשפוך אור פרטים מן הביוגראפיה של המחכרים  .שניים מן הכותבים ,

מאנשי העלייה השנייה  -ז ' ברכות ול " א אריאלי  -עזבו את הארץ  ,הראשון שב אליה בסוף

ימיו  ,והשני  -לצמיתות ; שלום אש  ,שביקר בארץ פעמים רבות  ,התיישב בה רק בזקנתו  .עוד יש

.

לציין כי ראשית כתיבתם של ברכות ואריאלי חלה בימי העלייה השנייה  ,בצלו של ברנר  ,ואפשר
לגלות בנקל את סימני היאוש הברנרי בכתיבתם של ברכות וכעיקר של אריאלי .
23
24

על תדמיתה השלילית של העלייה הראשונה בספרות העברית  -ראה
רוב הסיפורים מהווי הארץ נכתבו בעברית  ,או נכתבו במקורם

 :גוברין  ,שורשים .

ביידיש ופורסמו לראשונה בתרגום

ן

8ו ד

חיה הופמן

נדפסו לראשונה בעיתונים ובספרים שיצאו לאור באירופה ובארה " ב  ,והיו מיועדים
בראש ובראשונה לקורא היהודי בחו " ל  .קורא זה היה סקרן לקרוא סיפורים
רומאנטיים מהווי הארץ  ,להתבשם מנופי המזרח ולהכיר את חיי החלוצים

בארץ ,

גביניהם את יהודי המזרח האקסוטיים  ,שהצטיירו כעיניו כזרים ומוזרים .

ו  .שולום אש

:

סיפורו של שלום

' רות ואבשלום '
אש25

מתאר את אהבתו הלוהטת של אבשלום  ,נער תימני בן

, 17

לרות  ,בתו היפה של איכר עשיר  ,מעבידו של אבשלום  .רות מעוררת את אהבתו של

אבשלום בהתנהגותה ה ' חופשית '  ,עד כי הוא מתפתה להאמין  ,שהנערה אוהבת אותו

וחפצה להינשא לו  .לאמיתו של דבר  ,עיקר כוונתה להוליך את הנער התם שולל
ולהשתעשע  ,אם

כי בצידה של כוונה זו קיימת גם משיכה ארוטית כלפי

הנער .

.

משמבקש אבשלום ממעבידו האיכר את יד בתו בהביעו נכונות לעבוד כה כפי שעבד

.

.

יעקב ברחל מגרשו הלה מלפניו בחרפה לקול צחוקה של רות ואף מפטרו מעבודתו .

אבשלום  ,אשר נפל מאיגרא רמא לבירא עמיקתא  ,מושם ללעג ולקלם במושבה  ,ואילו
רות נישאת לצעיר עשיר
עוזבים את הארץ .

מחוץ  -לארץ ,

ששמו בן  -ציון ,

למרבה

האירוניה ,

ושניהם

26

תדמיתם השלילית של האיכרים בסיפור נובעת לא רק מיחסם המזלזל והמתנשא

.

כלפי התימנים אלא גם מהקשר הרופף שלהם לארץ ומיחסם ה ' ממוסחר ' אליה  .הם ,

הרואים את עצמם כמלח  -הארץ  ,אינם חלק מטבעה של ארץ  -ישראל  ,הם נטע

סטייה

היסטורית ,

זר ,

ואינם מהווים המשך לעברים שישבו בארץ בתקופת המקרא .

צאצאיהם האמיתיים של אותם

עברים ,

כפי שעולה מן

המיוצגים כאן באמצעות הנער אבשלום ובני משפחתו

;

הסיפור ,

הם

התימנים ,

אך הללו ירדו פלאים

מגדולתם ונהפכו להיות עבדים מתרפסים ונכנעים לפני אדוניהם

האיכרים  ,שזה

מקרוב באו ועלו כאן לגדולה .

הצגת עברה של הארץ מול ארץ  -ישראל בהווה מרומזת כבר בתיאור  -הנוף הפותח
את הסיפור  .התיאור עומד בסימן האביב וההתחדשות בארץ ישנה  -חדשה  .אש שוקד
עברי ( כגון סיפוריו הראשונים של אהרון ראוכני  ,שתורגמו בידי ברנר  ,או סיפוריהם של ז ' ברכות
ואריה יפה [ ליאו

קניג ] שעשו

בארץ בימי העלייה

השנייה  ,שנכתבו

כיידיש ופורסמו בתרגום

עברי ) .
25

שלום אש

( ) 1957 - 1880

מחשובי סופרי יידיש  .פירסם סיפורים  ,רומאנים ומחזות מתיי היהודים

בזמנו ומן העבר ההיסטורי של העם  .וכמה מהם זכו לפירסום גם בעולם הלא  -יהודי  .ביצירותיו
יסודות רומאנטיים וסנטימנטאליים  ,ובחלקן בא לידי ביטוי קסמו של המזרח  .ביקר בארץ פעמיים

הראשונה .

לפני מלחמת  -העולם
סיפורים ורשימות מהווי

הארץ ,

ומאז פעמים רבות עד  .שהשתקע בה ב  . 1954 -מסעיו הניכו
המשקפים את אהדתו לחלוצים ואת ביקורתו כלפי איכרי

המושבות  ,ואחד מהם הוא סיפורו ' רות ואבשלום ' שנכתב בעקבות כיקורו בארץ ב . 1927 -
26

גם לשמה של רות משמעות אירונית כסיפור  ,שכן היא דמות אנטיתטית לרות המואבייה  ,אשר
דבקה כנעמי חמותה ובעמה .

בין תימנים לאשכנזים

ן

לפזר בציור את הסמלים המזרחיים הארצישראליים האופייניים ביותר  ,כגון

יהודה  ,עצי

הזית  ,אורחת הגמלים  ,החמור

119

:

הרי

ומחמרו הערבי  ,התפוזים  .המתח שבין העבר

להווה צץ בתיאור עצי הזית ובתיאור הגמלים  .עצי הזית העתיקים  ,המדומים למניין

יהודים מתפללים  ,מוציאים מחיביהם חוטרים רעננים  ,המסמלים חיות והמשכיות .
הגמלים מתנהלים משל אין הם נושאים על דבשותיהם ארגזי תפוזים מן המושבות
ליפו  ,אלא את האבות אברהם יצחק ויעקב  .לכאורה  ,סמל להמשכיות  ,לגשר בין עבר
להווה  ,ולמעשה  -ניתוק  ,שכן התפוזים מיועדים ליצוא למדינות הים  ,למען יתענגו
עליהם בחו " ל .
האירוניה הברורה הטמונה בתיאור הנוף שבפתיחה מתחזקת בהמשך

הטקסט ,

החושף את האנאנלוגיה שבין התפוזים ובין רות  :מה התפוזים  ,שהם סמללפירות הארץ

ושמם יוצא בעולם כולו  -אף

רות  ,שמה

יוצא בעולם כ ' יפה בבנות יהודה '  ,ודיוקנה

מופיע על  -גבי גלויות ובסרטי ראינוע  .שכשם שבעניין תפוזיו מצפה האיכר הממולח
לרגע המתאים לקטיף  ,כדי שיוכל למכרם ברווח גדול  ,כך בעניין בתו הוא מצפה למועד
המתאים לשדכה  ,היינו  ,לתקופת הפסח  ,שבה נוהרים לארץ תיירים עשירים  .בפתיחה

נרמזת גם הירידה מן הארץ  :כשם שגורל התפוזים לנדוד למדינות  -הים  ,כך נגזר גם על
רות לנטוש את הארץ .

27

הקשר בין בניה הטבעיים של הארץ  ,צאצאי האבות  -התימנים  -ובין היהודים
שזה מקרוב באו  -האיכרים חסרי השורשים  -הוחמץ אפוא  .הסיפור מסתיים

בזעקתו  -קינתו המרה של אבשלום על אובדן אהובתו  ,ליד המזבח העתיק  ,וזו מתקשרת
באורח סמלי עם קינתו של האל  ,שכמו בוקעת בלילות מתוך אבני המזבח ' על שנטשו

בני  -אדם אדמתם והלכו לבקש אלוהים אחרים ומזבחות אחרים בארצות רחוקות ' .

28

סיפור ירידתה של רות מן הארץ נטען אפוא במשמעויות לאומיות רחבות ויוצא מגדר
מקרה פרטי בלבד .

.2

י

' ברכונו  ' :הורדך מואד '

הקרע בין האיכרים לתימנים מעוצב גם בסיפורו של ז ' ברכות ,

27

השווה

29

שדב סדן רואה אותו

.

לתיאור  -הנוף האירוני בפתיחת סיפורו של ברנר  ' ,עצבים ' ( תרע " א ) שבו משמשות צמרות

האילנות ' המביטות למרחוק ' סמל לעזיבת הארץ ולמעמדה הרעוע של ההתיישבות החדשה בא " י .
ראה

:

.

ברנר עמ ' . 283

28

אש  ,עמ '

29

זאב ברכות ( , ) 1977 - 1886

. 187
ראשון סופרי יידיש

בא " י ,

עלה לארץ בסוף

1903

ועבד בחציבה

כירושלים  ,כבנייה באחוזת  -בית  ,בשמירה  ,בדייג  ,היה צייד וסייר בערבות הירדן ובביצות החולה .
ערב מלחמת  -העולם הראשונה נסע לפאריס

לא " י .

מ 1917 -

וב 1915 -

הגיע לארגנטינה  .הצטרף לגדוד העברי וחזר

חי בארה " ב  .ביקר פעמים רבות בארץ והתיישב בה סופית ב  . 1967 -סיפוריו היידיים

מהווי הארץ  ,שכונסו בשניים מספריו  ,הם רומאנטיים באופיים  ,וכמה מהם מתארים משיכה
ארוטית כין דמויות קוטביות  :בין חלוץ יחפן לבת איכר ( ' החרישית ' )  ,או בין בת איכר לערבי

( ' בצל החרמון ' ) .

120

ן

חיה הווזמן

כ ' חטיבה טיפוסית לרומנטיקה ותמימות ' .

30

שלמה התימני  ,גיבור הסיפור  ,שונה מאוד

באורחות חייו ובערכיו מאבשלום  ,גיבור סיפורו של אש  ,שכן  ,שלמה עזב את

משפחתו ועדתו ועבר לכאורה למחנה האשכנזים  ,השתלב בעולמם של הנועזים
שבהם  ,בהיותו לשומר נושא רובה במושבות

הגליל  ,ופחדו

נופל על ערביי הסביבה  .י3

שלמה מגשים אפוא את אידיאל היהודי החדש  ,האמיץ  ,הגברי והרומאנטי  .ניסיונו
להתקרב אל מחנה האשכנזים בא לידי ביטוי לא רק בסממנים חיצוניים  ,אלא גם מלווה
בתפנית חדה בנפשו

שלמה חש עצמו מרוחק ומנוכר מאחיו התימנים במושבת

:

ילדותו  ,ואף ידידיו מימי נערותו והוריו זרים לו ועולמם אינו עוד עולמו  .רק האיכרים
אינם משנים את יחסם כלפיו וממשיכים לראות בו את התימני משכבר .
שלמה

ניסה להרשים

את

יהודית ,

בת

במושגי עולמה של עלמה

האיכר ,

ארצישראלית  ,בכך שהיה לשומר גיבור  -חיל  .אולם הוא אינו מגשים את אהבתו

אליה .

כחיץ בינו ובינה עומד אמנון  ,בן איכרים ויריבו מילדות  ,שלעולם טורח להזכיר לו את
היותו תימני .
בדמות שלמה אפשר לראות גילגול תימני של דמות ה ' תלוש '  ,בנוסח סיפורו הידוע

של י " ד ברקוביץ  ,הנקרע בין שתי הוויות  :מאחיו התימנים התרחק לבלי שוב  ,ובקרב

האשכנזים ( שנציגיהם בסיפור הם אמנון

ויהודית )

לעולם לא ייקלט באופן מלא .

תלישותו ואובדן זהותו של שלמה מומחשים בסיפור באמצעות שני כינוייו המנוגדים

בני עדתו מכנים אותו

' מוסקובי ' ובני האיכרים -

' תימני ' .

בסיפור זה  ,כמו גם בסיפורו של אש  ,מוצג התימני באור אוהד  :כבן  -הארץ

דמות ישראלית או דמות של יהודי חדש  ,שומר ללא חת  ,שנהרג לבסוף על
שעה

:

הטבעי ,

משמרתו ,

שאיכרי המושבה נחו שלווים על משכבם  .גם כאן האיכר הוא יחסן  ,יהיר ורואה
ממנו .

כתימני אדם נחות

ב  .לוי אריה אריאלי

( אורלוף ) :

' בד  -עזאי

התימני '

הביקורת כלפי האיכרים היא מפורשת ונוקבת במיוחד בסיפורו של ל " א אריאלי .

32

המחבר איננו מסתפק בעלילה המרכזית  ,החושפת את יחסם המעליב והמשפיל של

30

סדן  ,עמ ' . ] 6

31

בסיפור מוקדם יותר שלו  ' ,שמונה היינו . .

, ) 1914 ( ' .

מתאר ז ' ברכות קבוצת פועלים הבונים את

בתיה הראשונים של תל  -אביב  ,וגם בו מתואר צעיר תימני כאחד מן החבורה החש עצמו שווה
לאחרים  .ראה
32

:

ברכות  ,שמונה .

לוי אריה אריאלי

( אורלוף ) 1943 - 1886 ,

עלה לארץ

ב , 1909 -

עבד בשמירה בכרמי רחובות וכפר -

סבא ובהוראה  ,ירד מן הארץ בתרפ " ג  .בהיותו בארץ היה מקורב לברנר והושפע מכתיבתו ומן
הביקורת והספקנות שבתיאוריו את ההוויה הארצישראלית  .תימנים כדמויות עלובות ומושפלות
מופיעים בעוד שלושה מסיפוריו
הגשמים '

( תרע " ו ) .

:

' הנער בוניא '

( תרע " ג ) ;

' מעבר הסטיקס '

הערצת המזרח ביצירתו מגיעה לגילויה המלא ביותר

(  , ) 1912המתאר אהבת חלוצה מרוסיה לצעיר ערבי .

( תרע " ד ) ;

במחזהי

' בימות

' אללה כרים '

ן

בין תימונם לאשכנזים
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איכרי המושבה כלפי שמש בית  -הכנסת  ,בל  -עזאי  ,אלא פורש באקספוזיציה תמונה
כללית  ,שבה הוא מפרט את מצבם הירוד של התימנים במושבה  .תמונה זו היא
אספקלריה למצבם ביישוב כולו באותן שנים

מהווי התקופה

:

33 ,

ואריאלי אף מסמיך לה דוגמה קיצונית

פרשת התעללות פיסית ויחס בלתי אנושי של איכר כלפי אשה

תימנייה  ,אשר קוששה זרדים על אדמתו ללא נטילת רשות .

34

אולם עיקרו של הסיפור אינו הצגת היחסים שבין איכרים לתימנים  ,אלא בחינת

הקשר שבין פועלים  ,עולי מזרח  -אירופה  ,לתימנים  .כל זאת באמצעות סיפור על אהבה
הנרקמת בין חיים בן  -שוהם  ,מנהיגה של קבוצת הפועלים במושבה  ,לנדרה  ,קרובתו

של בן  -עזאי .
לכאורה  ,הסיכויים לממש אהבה זו טובים מאשר בשני הסיפורים הקודמים  ,מאחר
שהפער המעמדי בין האוהבים אינו

מלאכה

:

קיים ,

ושניהם אף מועסקים במושבה באותה

קילוף שקדים  .זאת ועוד  ,הפעם זו אהבת  -אמת דו  -צדדית  ,שהאשכנזי בן -

שוהם חפץ

בה ,

הוא היוזם והוא העושה את הצעד הראשון לשם יצירת הקשר

הרומאנטי .

הצלחת הקשר מובטחת לכאורה מסיבה נוספת  :אריאלי מנסה לטשטש את התהום
הפרושה בין מזרח למערב  ,בהדגישו את משיכתם העקרונית של הפועלים אל המזרח .

משמעות קליטתם בארץ היא בעיניהם חזרה אל השורשים המזרחיים  -מקראיים של

' האומה  .הם מוקסמים מנופי המקרא ומנסים לברוא באמת ובתמים אדם ישראלי חדש
בדמותו של הישראלי הקדום  ,וזאת בניגוד מוחלט לאיכרים  ,הממשיכים בארץ את חיי
הגולה ,

ואשר מושבתם מתוארת

כהעתק ,

ואף כקאריקאטורה  ,של עיירה מזרח -

אירופית  .נדרה מייצגת אפוא ביופיה המזרחי את האידיאל הישראלי  -מקראי  ,אשר
הפועלים נכספים אליו  ,ובראשם בן  -שוהם .

ברם  ,מסתבר  ,שעל  -אף העדר הפער המעמדי בין התימנים לפועלים  ,קיימת-ביניהם
תהום רוחנית  ,ומסקנת אריאלי היא  ,כי זו איננה ניתנת לגישור  .נדרה עוברת מרשותו
של קרובה לרשות הקבוצה ומשתלבת לכאורה בחיים החדשים  .אולם בנפשה פנימה
לא חל כל שינוי של ממש  ,והיא מאמינה בכוחה של דודתה המתה אשר השביעה אותה
לפני מותה להינשא לבן  -עזאי  .מותו של בן  -שוהם מידי הערבים מהווה בעיניה הוכחה
ניצחת לצדקת עולמה  ,והיא סבורה שיד הדודה הנקמנית השיגה אותו ( כשם שבן  -עזאי

סבור  ,כי בן  -שוהם מת  ,משום שעלה לתורה בשבת שבה קראו את פרשת התוכחה ) .
בן  -שוהם אינו אלא אדם זר בעיני נדרה

35

:

33

ראה  :ברלוביץ  ,דמות  ,עמ '

34

מעשים מן הסוג המתואר בסיפורו של אריאלי אמנם התרחשו במושבות בתקופת העלייה השנייה .
ראה למשל

:

. 89 - 88

' מקרה מקוב ' ברחובות

('

הפועל הצעיר '  ,שגה . 6

ומקרה שני שאירע בפתח  -תקוה ( שם  ,גל '

.

, 13 . 6 1913 , 34 - 33

גל '

עמ '

, 15

. ) 23

. 10 . 1 . 1913

עמ '

, ) 15 - 14

בשני המקרים היכו איכרים

נשים תימניות  ,אשר קוששו זרדים על אדמתם  .סקרה דומה ראה גם  :טביב  ,כעשב  ,עמ ' 130
35

על הרובד

המיסטי של הסיפור  -ראה בהרחבה

:

גוברין  ,תוכחה .

. 151 -

ן

122

חיה הופמל

נדרה לא הביטה לאחור  .היא ידעה  ,שבשעה ארבע יובל לקברות מישהו  ,שהיה

יכול להיות אושרה ותוכן חייה  -אך האומנם יכול היה

?

היא לא ככתה  ,כשם

שבני  -אדם אינם בוכים על שום שאינם משיגים את הכוכבים  .בלבה היה רק
אותו רגש זוועה בפני הזרות והדראון של אנשים ישרים למראה גופו של רוצח
המתנועע בחבל התלייה .

36

דברים אלה מצביעים על כישלון מוחלט בנסיון ההתקרבות בין שני

הצדדים ,

והכישלון הפרטי הוא בעל השלכות רחבות וכלליות  .בסיפורו של אריאלי מקופל מסר
חברתי  -לאומי ,

החורג אף מעבר ליחסים שבין פועלים לתימנים ושבין איכרים

לתימנים  .ארבע קבוצות ביישוב מוצגות כאן

 :איכרים  ,פועלים ,

תימנים וערבים .

בהתחלת הסיפור מתגוררים הכל במושבה  ,ונציגי הקבוצות הללו מצויים במצב של
חשדנות הדדית ומתח  .ואילו לקראת סיום הסיפור חל פירוד גמור  ,וכל קבוצה פונה
לדרכה

:

הפועלים עוזבים את המושבה ומקימים קבוצה ; הערבים חדלים לעבוד אצל

האיכרים ומתקיפים את הקבוצה  ,שהוקמה על אדמת ערבי ; התימני וקרובתו עולים
ירושלימה ,

לאחר כשלונו של בן  -עזאי בעבודתו כשמש ולאחר כשלונה של נדרה

להיאחז בקבוצה  .המתח נהפך אפוא להיות תהום בלתי ניתנת לגישור  ,והכישלון הוא
טוטאלי .
אשר לדרך תיאורן של הצעירות התימניות בספרות היפה זהו סיפור יוצא  -דופן .

שכן נדרה איננה כצעירות התימניות המתוארות לרוב כפורצות  -דרך
השוברות את מסגרות החיים הישנות ודבקות בחדש .

37

וכחלוצות ,

אריאלי הפסימיסט איננו נתפס

למגמה זו אלא מבליט את הכישלון  ,ובכך הוא נשאר נאמן לדרך  -ראייתו הנוקבת
והבלחי מתפשרת של ברנר  ,מורו .

.4

בכיווץ סמילנסקי

 ' :רחל ' ה '

נערה תימנייה  ,שחייה משולבים בחיי משפחת איכרים  ,וכל המעסיק אותם מעסיק גם
אותה ונוגע

מופיעה במחזה ' רחל ' ה ' מאת משה סמילנסקי .

לה ,

38

גם ביצירה זו

מתרחשים הדברים במושבה  ,אלא שהפעם גם המחבר הוא איכר  ,וחלק מן האיכרים
מתוארים בו לא באור שלילי .
36

אריאלי  ,עם . 124 - 123 ,

37

גם הזז ממשיך נורמה זו  .רומיה  ,המייצגת את הדור

לקיבוץ  .ראה
38

משה

כפועל

:

הצעיר  ,נוטשת את

משפחתה ושכונתה ובורחת

הזז .

סמילנסקי

( - 1874

בראשון  -לציון ,

. ) 1953

הפורה שבמספרי העלייה

הראשונה  ,עלה

לארץ

אח " כ רכש נחלה ברחובות ונעשה איכר  .פירסם _ דברי

ב 1890 -

ועבד

כלטריסטיקה ,

פובליציסטיקה  ,זכרונות ותולדות היישוב  .סיפוריו מהווי הארץ משופעים בסממנים

רומאנטיים ,

כערכים ציוניים ובדמויות הרואיות  .ז ' אנר מיוחד ביצירתו מהווים סיפוריהמחיי הערכים ( ' בני
ערב ' ) ,

שעליהם חתם ' חווג ' ה מוסה '  .דמויות תימניות מופיעות גם  -כן כסיפוריו ' טבע ' ו ' מנחת

אהרון ' ( תרצ " ב ) .

ן

בין תימנים לאשבנזים

123

סיפור אהבתם של מרים התימנייה  ,המשרתת בבית ר ' מרדכי האיכר  ,ועובדיה  ,בנו

של ר ' מרדכי  ,לא הוא עומד במרכז המחזה  .עניינו של המחזה בעימות שבין שתי

השקפות  -חיים

:

דרך העבודה  ,שבה מצדדים ר ' מרדכי  ,בנו עובדיה ומרים  ,ודרך

המאבק ההרפתקני וההסתכנות  ,שבה מצדדת רהל ' ה  ,בתו של ר ' מרדכי  ,המושכת
לצדה גם את גדעון  ,שומר במושבה  ,המאוהב בה  .המאורעות המתוארים מתרחשים

בעת מלחמת  -העולם הראשונה ורומזים לפרשת ניל " י  ,אם כי הזהות בין הדמויות

במחזה לדמויות כמהתרת ניל " י היא חלקית  :ארגון ' הגדעונים '  ,שהוקם בזכרון  -יעקב
בראשית תרע " ד וקדם לניל " י  ,נרמז במחזה בשמו של גדעון ; בגורלה של רחל ' ה נרמז
גורלה של שרה אהרונסון  .גם רחל ' ה  ,כמו שרה אהרונסון  ,מתאבדת ומתה לאחר

ייסורים ממושכים  .חסן בק  ,האיש שהקר ועינה את אנשי ניל " י  ,מופיע במחזה בשמו .

39

עמדתו של מחבר המחזה ברורה  :הגם שרחל ' ה מצטיירת כדמות הירואית  ,שהכל סרים
לפקודתה  ,והיא מתה מות גיבורים  ,פוסל המחזה מכל וכל את דרכה כדרך הרפתקנית

המובילה למבוי סתום  ,ממיטה אסון על ההולכים בה וגורמת סבל למשפחתה של
רחל ' ה ולאהובה .

40

אליבא דסמילנסקי  ,דרך החיים היא דרך העבודה  ,ובדרך זו בוחרת

מרים .
מרים היא לא רק סמל החריצות במחזה  .היא מגלמת את דמות התימנייה החדשה ,
המעורה היטב כמתרחש במושבה ואינה מהססת להביע את דעותיה בצורה הנחרצת
ביותר  .וכיוון שאיננה נמנית עם מעמד ' האדונים '  ,שם סמילנסקי בפיה דברים שאתרים
אינם מעזים להביע בגלוי  .עולמה של מרים זהה עם עולמם של המתונים במושבה ,

והיא לוחמת את מלחמתם של האיכרים  ,אנשי העבודה  ,שהמלחמה בין המעצמות
הגדולות איננה מעניינם  .היא אפוא דמות אנטיתטית לרחל ' ה

:

פשוטת הליכות  ,לא

מיוחסת ומפונקת ולא תרה אחר הרפתקאות ותפניות דראסטיות .
העובדה שסמילנסקי היה איכר היא בעלת משמעות  ,משפונים לבדוק את יחס
האיכרים לתימנים במחזה  .שלא כמו ביצירות אחרות  ,אהבה בין משרתת תימנייה לבן -

איכרים איננה בגדר הבלחי אפשרי  .אהבתם של מרים ועובדיה היא אף אהבה לוהטת
( בניגוד לאהבתם של גדעון ורחל ' ה  ,שכן הפעילות המחתרתית חשובה לרחל ' ה לאין
ערוך יותר מאהבתה
39

לגדעון ) ,

הגם שהם מתאמצים להסתירה  .אבל פטור כלא  -כלום אי

על יחסו השלילי של סמילנסקי ל ' גדעונים  ,מלמדים זכרונותיו  ' :בזכרון  -יעקב היתה בימים ההם
חכורה של בחורים עם הלך  -רוח " פשיסטי " לפני היות ה " פשיזם " בעולם

;

שמם

" גדעונים " ,

.

ובראשם מפקדם  ,אחד הבנים לבית אהרנסון  -אלכס '  .ראה  :סמילנסקי  ,זכרונות עמ ' . 246 - 245
40

יתכן שבפירסום מחזה העוסק בפרשת ניל " י כשנת תרצ " ג התכוון סמילנסקי להתריע מפני דרכי
מאבק קיצוניות  ,שלהן הטיפו באותו זמן קבוצות ביישוב כגון ' ברית הבריונים '  .נגד ' כרית
הכריונים ' ובזכות עבודת  -האדמה כתב סמילנסקי
- - -

ב : 1933 -

' ומדוע

מושך את הנוער

שלנו ,

דווקא זכרון ה " בריונים "  -הספוג אף הוא דם  ,שנאה וחורבן  ,אשר קרב בזמנו את

הקץ הנורא שלנו בארצנו  ,ואשר החיש לפני זמנה את הטרגדיה האיומה של עמנו

? - - -

ולא

הזיכרון המלא  -ארר של יבנה  .אשר הצילה את תרבותנו  ,ולא זכרון האיכרים  ,עובדי האדמה שלנו .
שהחזיקו עוד במשך מאות שנים לאחר החורבן כמחרשה העברית על שדמות העברים
סמילנסקי  ,קיקיוניות  ,עמ '

.4

?'

ראה

:

ן
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אפשר  .סמילנסקי ניסה לשמור על אמינות כלשהי במה שנוגע למעמד התימנים בעיני
האיכרים בתחילת המאה  .אף שמדובר באיכר ' חיובי ' כר ' מרדכי  ,יחסו לקשר שבין בנו

למרים הוא אמביוואלנטי  ,ועל פניו שרויה הבעת אי  -רצון  ,אם כי הוא מלמד זכות על
מרים  ,באומרו

' ומה בכך ? .

:

 . .ולוואי שכל בנותינו תהיינה עובדות חרוצות כמרים ' .

41

סוף סיפור אהבתם של מרים ועובדיה נשאר פתוח במחזה  .הסוף הטוב אינו
מתאפשר בשל סיבות

שאינן תלויות באוהבים וברצונותיהם

חיצוניות ,

:

המחזה

מסתיים בטראגדיה במשפחת ר ' מרדכי  ,בלכידת רחל ' ה ובהתאבדותה .
להשלמת הדיון  ,אוסיף הערה בעניין הז ' אנר  .הבודק את המחזות הארצישראליים
היישוב

בתקופת

ימצא בהם שפע של דמויות תימניות  ,החל משני המחזות

הארצישראליים הראשונים

:

' הבחלן ' מאת יהושע אייזנשטט  -ברזילי ( תרס " ח ) ו ' לילה

בכרם ' מאת דוד שמעוני ( תרע " א )  .דמות התימני  ,שהיא לרוב דמות משנית  ,מחדירה

למחזה עממיות וחיוניות  .צבעוניות  ,אקסוטיקה מזרחית ויסודות קומיים " .

' תפקידים '

אלה ממלאת גם מרים כמחזהו של סמילנסקי  :היא אקסוטית  ,יצרית ותוססת ואינה
מסתירה את רגשותיה  .מרים ואמה הזקנה  ,בעלות המראה המזרחי  ,המשלבות בשיחתן
מילים

ערביות  ,מהוות

משקל  -נגד לרחל ' ה  ,הלבושה בטעם מערב  -אירופי  ,וכן

לפסי ,

אשת המוכתר  ,הלבושה בטעם בנות ירושלים  .ומרים היא המעוררת בהתנהגותה

ובאורח דיבורה ( היא נוהגת לחקות דמויות שונות ) את המומנטים הקומיים במחזה .

ג  .מזרח ומערב נשקו

.

בעוד שבארבע היצירות מאת סופרים אשכנזים  ,שנסקרו להלן נכשל המפגש הביו -
עדתי

הרומאנטי .

או לחילופין

43

:

אהבת הנאהבים לא התממשה  ,ניכרת מגמה

ביצירותיהם של סופרים בני עדות  -המזרח לעצב מפגש זה שבין תימנים לאשכנזים
כמפגש העולה יפה

;

ההבדלים בין העדות אינם מהווים מכשול של ממש  ,והעלילה

נוטה לעבר הסיום הטוב .

44

נבחן מגמה זו בשתי יצירות

' ירח

ו  .דוושנה שבבו

:

בסיפורה של שושנה

שבבו 45עולה כפורחת אהבתם של

41

:

סיפור קצר ורומאן .

הדבש '
זלמן  ,בן  -האיכרים

העשיר ,

סמילנסקי  ,רחל ' ה  ,עמ ' . 163

.

42

ראה

43

גם שני סיפורים אחרים ( האחד משנת תרפ " ג והשני מתאג " ד )  ,המתארים תימנים המתאהבים

:

עפרת עמ ' . 123

בדמויות מערביות לא  -יהודיות  .מסתיימים בכישלון  .ראה
44

ראה גם הערה . 19

45

שושנה שכבו נולדה כזכרון  -יעקב בשנת

, 1910

:

כהנא  :קמחי .

כת למשפחה היושבת בארץ דורות רבים  .משפחת

אביה מוצאה מקורדובה ומשפחת אמה  -מפרס  ,אביה הוזמן על  -ידי הבארון רוטשילד להורות
בבית  -הספר בזכרון  -יעקב  .שם גס למדה שושנה בבית  -הספר  ,שהיה תקופה מסויימת בהנהלת

ן
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שבשל פיגורו לא חפצות בו בנות המושבה כחתן  ,ושל מזל  ,היתומה העובדת כמלצרית
בעיר  .אהבתם התמימה של השניים משתלבת יפה באווירה האידילית הכללית העוטפת
את הסיפור  ,שהתורמים העיקריים לה הם הדבורים שמגדלת גולדה  ,אם זלמן .

בני הזוג מוצאים אפוא את אושרם דווקא בשל מגבלותיהם  ,והגורם העדתי אינו
עומד כלל למכשול  ,אם כי המחברת אינה חושפת את המתהולל בנפשה של מזל .

זלמן ,

שאמו הינכה אותו להעריץ את תרבות צרפת  ,זוכה בנערה המצטיירת במוחו הרופס
כבעלת גינונים צרפתיים

:

' הל פגש אותה בהוטל צרפתי  ,מגישה

מלכת ההוטל למשך שנה שלמה ' .

46

משקאות  ,רוקדת ,

ואילו האם גולדה אינה ששה בתחילה לשידוך ,

אולם לא בשל ארץ מוצאה של הכלה אלא בשל היותה משרתת  ,ובסוף היא משלימה
עם הבחירה  .אושר זה מועצם באמצעות ההקבלה הנוצרת בין ' ירח  -הדבש ' שבטבע  ,זה

הנערך בכוורת הדבורים של גולדה  ,ובין ירח  -הדבש של בנה  ,המזכיר לגולדה את ירח -
הדבש שלה בצעירותה .
גם בסיפור זה  ,כמו כמחזהו של סמילנסקי  ,מושם הדגש על ערכים של

עמל ,

עבודת  -כפיים וחיי פשטות באמצעות תיאור הדבורים העמלניות ובאמצעות תיאור
עבודות השדה של זלמן  ,המפזם לעצמו בשעת העבודה רומאנס ידוע .

.2

והודה בורלא

:

' נעמה או בנסתר

ובנגלה '

הסיום הטוב מאפיין גם את ' נעמה ' של בורלא  4 ' ,שהוא הרומאן הראשון מחיי התימנים

שפורסם בעברית  .מסגרת הרומאן מאפשרת לבורלא לפרוש יריעת  -זמן רחבה בחייה

של הגיבורה  ,לטלטל אותה מן המושבה אל העיר ולהפגיש אותה עם כמה גברים  ,עד
אשר היא משיגה את זיווגה ההולם  -בן  -האיכרים האשכנזי  -ומגיעה אל האושר

.

יהודה בורלא ( ברשימת ביקורת לא אוהדת על ספרה הראשון מעיר בורלא כי היתה תלמידתו -
ראה

:

בורלא  ,ביקורת )  .אחר  -כך למדה כסמינר לווינסקי  .מתגוררת עתה בחיפה  .בין השנים

.

פירסמה שני רומאנים  ,סיפורים ורשימות  .ספריה  ' :מריה ' ( תרצ " ב ) מחיי הנזירות

1942 - 1929

בארץ  ,ו ' אהבה בצפת ' ( תש " כ )  ,מחיי הספרדים בצפת  .רומאנים אלה שייכים  ,לדעת גרשון

שקד ,

לסוג הרומאן הטריביאלי  ,בעל העלילה המלודראמאטית והאפקטים הסנסאציוניים  -ראה
שקד ,

עמ '  . 284 - 283סיפור אחר

שלה ,

:

שגיבורו תימני  ,הוא ' עמרם ' ( תרצ " ה )  .הפרטים

הביוגראפיים שהובאו לעיל נמסרו לי על  -ידי אילנה כהן  ,הכותבת עבודה סמינריונית על ספרי

שושנה שבבו  ,בחוג לספרות עברית באוניברסיטת תל  -אביב  .אני מודה לה על סיועה .
46

שכבו ,

47

יהודה בורלא

, 47

עמ ' . 10
( 970 - 1886נ )  ,מראשוני הסופרים שחשפו את השבט הספרדי

לפני הקורא העברי  .בן

.

למשפחה ספרדית מושרשת בארץ נתחנך בירושלים העתיקה  ,ניהל בתי  -ספר עבריים בדמשק

ובזכרון  -יעקב  ,לימד

בירושלים ,

בחיפה ובתל  -אביב  .כיהן כיו " ר אגודת  -הסופרים וכנשיאה .

פירסם למעלה משלושים ספרים ולא הצטמצם רק בתיאור יהדות  -המזרח  .נתקרב לאנשי העלייה
השנייה ולחוגי הפועלים  .אהדתו לערכי תנועת  -העבודה משתקפת בכמה מיצירותיו  .לעלילה
חשיבות עליונה ברומאנים של בורלא  .עלילותיו גדושות
מלודראמות

סבוכות .

אינטריגות  ,סערות

בסיפורו ' ללא כוכב ' ( תר " ף ) .

בהרפתקאות .

מיפנים

מפתיעים ,

יצרים ומשברים  .דמותו של תימני זקן מופיעה גם  -כן

ן
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הנכסף  .המסגרת הרחבה גם מאפשרת לבורלא להאיר דמויות תימניות נוספות  ,כגון

:

אהרון עדידי השמש  ,אביה של נעמה  ,ויוחנן  ,בעלה הראשון  .אולם בורלא איננו חודר

אל חוככי ההוויה התימנית  ,ותיאוריה של זו בספר קלושים  ,חיצוניים ולעיתים בלתי
אמינים .
' נעמה ' נסב סביב שני מוקדים מרכזיים

:

האחד במישור העלילה והשני במישור

האידיאי  .בעלילתו זהו רומאן אהבה סנטימנטאלי ורב  -תהפוכות  ,ואילו האידיאולוגיה
שהרומאן מטיף לה היא

סוציאליסטית ,

שבמסגרתה עשויים תימנים ואשכנזים

להתקרב ולחיות אלו עם אלו  ,ללא חתן כלשהו ביניהם  .נעמה מוצאת בסוף את תיקונה

הן באהבה ובבן  -הזוג המתאים לה והן בהכרעה האידיאולוגית הנכונה .
עלילת הרומאן מתרחשת ברובה

במושבה ,

בשנת תרפ " ב ( השליש האחרון של

הרומאן מתרחש בעיר ומתפרש על פני כמה שנים עד שנת

תר " ץ ) ,

אבל שלא כצפוי

ברומאן על רקע מושבה  ,מאת סופר המקורב לחוגי הפועלים  ,כמעט שאין למצוא בו

ביקורת המופנית כלפי האיכרים  .כך  ,למשל  ,מפתיע לקרוא את תיאור עבודתם של

התימנים בשדות בימים הראשונים להיאחזותם במושבה  ,כפי שהוא בא לידי ביטוי
בהרהוריו של השמש התימני אהרון עדידי  .התיאור הוא אידילי ואינו מרמז כלל על
סבלם של הפועלים התימנים מידי האיכרים  ,מעבידיהם  ,ועל העבודות המפרכות
שהוטלו עליהם

:

והיה יוצא בימים ההם לשדות להיות לעזר  -מעט לרעיו  ,פעם עם זה ופעם עם

זה  .וכאשר ראה את אחיו עובדים באדמה  -עליה היתה תשוקתו  ,נכספה וגם
כלתה נפשו לאחוז גם הוא באת ובמעדר ולהיות מקיים  ,כגון
במעדר יעדרון '  -אה

!

:

' וכל ההרים אשר

מה טוב ומה נעים שיהא אדם דופק במעדר על לבה של

האדמה  ,אדמת הקודש  ,ויעשה שותף להקב " ה  -המצמיח חציר הבהמה . . .

להוציא לחם מן הארץ  .והיה טועם אז טעם גאולה ופדות שאחרים  ,ידידיו

.

וקרוביו היו מפלחים באדמה והוא רואה בעיניו .

48

בין האיכרים ישנם כאלה המוכנים לעזור לשכניהם התימנים

הדלים  .כך  ,למשל ,

מסופר כיצד ניסו האיכרים  ,הדרים בשכנות נעמה  ,לקרב את הילדה הגדלה בעוני
ובמחסור  ,ויעל  ,בת גילה  ,ניסתה לפייסה ולהיות לה לחכרה  .אולם נעמה דוחה את
מתנותיהם

;

היא גאה ואינה חפצה בעזרתם  ,וכל רצונה להצטיין ולהצליח בכוחות

עצמה .
' ריכוך ' טבעם

של האיכרים ברומאן שלפנינו וההתעלמות המכוונת מן המתחים

ששררו ביניהם ובין התימנים במציאות הארצישראלית של שנות ה  -סב מכשירים את

הקרקע לקראת המיזוג בין העדות  ,רעיון שבורלא חותר אליו ברומאן  .ואכן הרעיון

מתממש מימוש מלא בסיומו  ,עם נישואיה של נעמה עם בן  -איכרים אשכנזי שהתעשר .

48

.

בורלא  ,נעמה עמ ' . 8

בין תימנים לאשכנזים

מיזוג זה אפשרי וטבעי כאשר שני הצדדיים

מאמצים

את

ן
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השקפת  -העולם

הסוציאליסטית  ,אשר אליבא דבורלא  ,המחזיק בה משוחרר הן מדעות קדומות כלפי
מעמדות ועדות והן מרגשי נחיתות  ,הנובעים ממוצא חברתי ועדתי  .אכן  ,כורלא מנסה

להוכיח שההבדלים בין העדות מדומים הם ( אם כי אין הכל מודים בכך )  .לכן כל מי
שמשוחרר מתסביכים עדתיים תצלח דרכו בחיים  ,בין אם הוא תימני ובין אם הוא
אשכנזי  ,ובלבד שיהיה מוכשר וכעל סגולות נעלות  .נעמה עומדת בקריטריונים הללו .
השקפת עולמה

:

' אני איני מודה ב " הבדלים " בין

העדות  .החושב ככה סימן הוא

שבקרב נפשו מודה הוא כי שונה או נמוך הוא מבני עדות אחרות  .אבל אני אינני
חושבת כך ואינני מרגישה כך ' .

49

היא דמות אהודה במושבה  ,וזוכה להצלחה חברתית

על שום יופיה וחכמתה לא רק בקרב בני עדתה  ,אלא גם בקרב פועלים ואיכרים  .נעמה

אף חשה  ,כי ' אינה נופלת בטיבה ובטעמה גם מבין הנבחרות שבבנות המושבה ' .

50

דמותה של נעמה שונה אפוא תכלית שינוי מדמותה של נדרה בסיפורו של אריאלי

:

עולמה של נדרה הוא עולמו של דודה בן  -עזאי  ,ואילו עולמה של נעמה הוא עולמם
של יוסיפון מנהיג הפועלים ומיכאל בן  -האיכרים  .זאת ועוד  ,המשותף בין נעמה ובינם

רב מן המשותף בינה ובין בן  -עדתה יוחנן  .נישואיה הראשונים ליוחנן נכשלים ( היא
נישאה לו מתוך רחמים

!),

שדרכו ,

משום

בהצלחתו החומרית  ,אינה דרכה  .מאמציו

הלהיטות להתעשר ולנקר עיני הכול

' להוכיח '  ,שעולה הוא על האשכנזים וכל מה

שבני האיכרים עושים מסוגל הוא לעשות טוב מהם  ,שמקורם ברגש  -הנחיתות

מובילים אותו לאבדון והוא מקפח את חייו .

שלו ,

ן5

המסקנה היא אפוא שלא קירבת המוצא והמעמד היא ערובה למוצלחה באהבה

ובנישואים  ,אלא עולם רוחני משותף ואמונה באידיאלים משותפים  .ראיה לכך נעמה
התימנייה ומיכאל האיכר  ,שלמרבה הפלא דבק אפילו בתורת הסוציאליזם  .גם נעמה

לא התחנכה על ברכי הסוציאליזם  ,אך היא הנותנת  .שכן תורה זו  ,שלכאורה זרה היא

לשכמותם  ,פתוחה לכל ; מיכאל ונעמה בוחרים בה מרצונם ועולים על הדרך ' הנכונה ' .
יתירה מזו  ,ברומאן זה אפילו התימנים בני הדור הישן מבינים ואף מאמצים את
הרעיונות החדשים  .לאחר שיעור אחד בלבד בתורת הסוציאליזם מפי נעמה הדברים
נקלטים באוזני התימנים  ,והם נכבשים לה בקלות  .עד כדי כך  ,שאביה של נעמה עומד
ודורש בה  ,משל היתה תורה למשה מסיני .

52

בורלא טישטש אפוא לא רק את ההבדלים

בין העדות והמעמדות  ,אלא גם את ההבדלים בין הדורות  .כך  ,למשל  ,כלל לא עולה על
לבם של זקני התימנים להתנגד לנישואיה של נעמה עם אשכנזי .

.

49

שם עמ ' . 89

51

יוחנן החמדן והחומרני  ,שדמותו הטראגית אמנם לא מעוררת סלידה  ,הוא אחת הדוגמאות

50

שם  ,עמ ' . 104

הבודדות של תימני לא  -חיובי בספרות שנכתבה לפני הזז .
52

על קטע זה

ועניינים אחרים ברומאן  ,יצא קצפו של יעקב רבינוביץ  .במאמרו על ' נעמה ' הוא מבקר

בחריפות את
התימנים

' הסוציאליזם הוולגארי '  ,שבורלא מלעיט

בו את הקוראימן ובעניין התלהבותם של

מ ' התורה ' החדשה הוא מעיר  ' :האומנם חושב בורלא את זקני תימן אלה

וריקי נפש ? '  .ראה

 :רבינוכיץ ,

נעמה .

עמ ' . 647

לכל כך טפשים

ן

128

חיה הופמן

המגמתיות הבולטת  ,הסכמאטיות  ,האידיאליזאציה שבתיאור הדמויות  ,לצד מומים
נוספים  ,כגון עלילה סבוכה וסנסאציונית  ,פוגמים מאוד ברומאן זה ,

בביקורת קשה  ,ואפילו מעליבה ומלגלגת .

53

שנתקבל

54

ד  .הדחות  -סוד הקסם המזרחי
נעמה היא אחת הדמויות הספרותיות המייצגות את התימני החדש  ,זה שמקום גידולו
הוא המושבה

העברית ,

שבה למד להכיר  ,לעיתים ממרחק  ,את החברה האשכנזית

ואורחות חייה  .זו דמות הנוטלת חלק פעיל בחיי הישוב  ,והנוטה לקלוט אידיאולוגיות

שהיו מקובלות בקרב יוצאי מזרח  -אירופה  .גם שלמה בסיפורו של ז ' ברכות ' הירדן
סואן ' ומרים כמחזהו של משה סמילנסקי ' רחל ' ה ' נמנים עם גאלריית דמויות זו .
בצד דמות התימני החדש ניצבת דמות התימני השמרן  ,שעולמם של האשכנזים

נותר חתום בפניו  .המגע בין התימני השמרן ובינם הוא חיצוני  ,ובעקבותיו לא חלים

שינויים רוחניים של ממש בנפשו  ,ולפעמים הוא אפילו מאכזב והרסני וגורם לתימני
להסתגר בנחישות בעולמו הישן והמוגן  .נדרה ב ' בן  -עזאי התימני ' ואבשלום ב ' רות
ואבשלום '

יוצאים

פגועים ,

מאוכזבים ו ' קצוצי  -כנפיים ' מן המפגש הרומאנטי  ,אך

גורל דומה צפוי לפעמים גם לתימני ' המתקדם '  ,דוגמת שלמה ב ' הירדן סואן ' שאינו
זוכה לממש את אהבתו .
התימני מופיע אפוא כקורבן של אהבתו בשלושה סיפורים מתוך השישה שנדונו
כאן

55 ,

ובסיפורו של ברכות אף נופל הגיבור קורבן על מזבח אהבתו תרתי משמע  ,שכן

את מותו בסיום יש לראות כגאולה ושחרור מייסורי אהבתו הנכזבת .

56

אהדת המספר נתונה ברוב המקרים לדמות התימני  ,ולא רק בסיפורים שהוזכרו
במאמר

זה ,

האהדה מלווה את דמות התימני בספרות בכלל  .בכמה מן הסיפורים

שנדונו כאן מתקשרת חיבתו של המספר לדמות עם ,משיכתו אל האידיאל העברי -

המקראי  .התימני נתפס כממשיכו של הישראלי המקראי וכמי ששימר את קווי  -דיוקנו
של העברי האותנטי  ,שאת דמותו שאפו חלוצי העלייה השנייה והשלישית להחיות
ולעצב מחדש .

53

' נעמה ' היא אחת

היצירות הפחות מוצלחות בכלל כתיבתו של כורלא  ,הרומאן אף אינו כלול

ככתביו המקובצים  ,שיצאו בתשכ " ב .
54

.

יעקב רבינוביץ קובע כי לקראת סיומו ירד הספר למדרגת רומאן צרפתי זול  ,ומוסיף  ' :איך נכשל
;

פיכמן .

וכן בסיפורה של מרים ברנשטיין  -כהן ' הניתוח '  .כסיפור זה מפתחת הגיבורה שמחה תלות

בצעיר ,

בורלא בזולות זו ?  -איני יודע '  -ראה

:

רבינוביץ  ,נעמה  ,עמ '  . 648ראה גם

:

שנהר

הרומן .
55

.

מעפיל מרומניה שאינו אוהב אותה  ,מתייחס אליה בגסות ואף מכה אותה  .שמחה נגאלת ממצבה

כקורבן וחדוות  -החיים חוזרת אליה  ,עם מות הצעיר  .ראה
56

:

ברנשטיין  -כהן .

הצעיר התימני מצטייר כקורבן תם של אהבתו גם בסיפורים אשר האהוב בהם הוא נוכרי  ,דוגמת

' הדייג התימני ' ( ראה

 :כהנא ) ,

או ' מלכת שבא ' ( ראה

:

קמחי ) .

בין תימנים לאשכנזים

ן

129

תפיסה זו מרכזית בסיפורו של אש ' רות ואבשלום '  ,שבו מזדהה אבשלום לחלוטין
עם דמותו של יעקב אבינו ומנסה ' לקנות ' את אהובתו מידי אביה האיכר תמורת

עבודתו  ,כפי שקנה יעקב את רחל מידי לבן  .העולם המקראי בסיפור מקבל מוחשיות
יתרה  ,משמתאר המספר את הורי אבשלום  .ההקבלה בין יעקב אבינו לאבשלום
מתחזקת באמצעות רמז ' עבה '

:

' אביו

יצחק זקן היה ועיניו כהות ' .

57

תיאור הכנת

סעודת  -הערב  ,התקנת המדורה ואפיית הפיתות  -מעניק צביון קדום ,

כנעני ,

למשפחה  .מערכת היחסים בין אבשלום לאביו מצטיירת כמערכת היחסים בין יעקב
ליצחק אביו

אבשלום מבקש את ברכת האב  ,והלה

:

המהלומה הניחתת על אבשלום

לבסוף  ,משמעותה איננה

מברכהו  ,ובסגנון

מקראי .

רק אובדן אהובתו  ,אלא

גם ,

ובעיקר  ,ניתוץ המסגרת המקראית  ,שבה חי ובקיומה האמין .

לעומת זאת  ,ב ' הירדן סואן ' אין המסגרת המקראית בבחינת ממשות בעיני

הגיבור ,

אלא מעשייה יפה בלבד  .מוטיבים מקראיים מופיעים רק כהזיותיו ובחלומותיו של
שלמה  .כך  ,למשל  ,נשענת אחת מהזיותיו על סיפור יצחק ורבקה ואבימלך מלך גרר

( בתוספת מוטיבים מסיפור יוסף ואחיו  :האשמת השבויים כי באו לרגל את הארץ ) .
בסיפורים אחרים מתוארת הצעירה התימנייה כדמות מקראית אותנטית  ,השופעת

קסם מזרחי אקסוטי  .הצעיר האשכנזי נכבש בקסמה של דמות זו  ,ודבקותו בה משקפת
לא רק אהבת גבר לאשה  ,אלא באורח סמלי גם שיבה אל היסוד המזרחי  ,חזרה אל
המקורות הבריאים והחיוניים של ההוויה הישראלית .

58

כך  ,למשל  ,בסיפורו של

אריאלי מצטיירת נדרה בעיני חיים בן  -שוהם כדמות  ,המתמזגת להפליא בנופי  -הארץ
הקרובים ללבו

:

הוא הביט בעיניו המזהירות אל הפרופיל הדק והמקסים של נדרה ומדי פעם

נדמה לו  ,שבדרך נס עלתה מעל דפי הספר איזו מרים או הגר  ,קרמה עור ובשר
וישבה בדמות

הנערה ,

בת מזרח נחמדה

זו  ,על

ידו .

59

וברומאן ' נעמה ' לבורלא חולפים במוחו של יוסיפון  ,מנהיג הפועלים  ,הרהורים דומים
בהביטו בנעמה

:

ודאי דמות כזו אינה מצויה ברגיל בין בני תימן  .מעודו לא ראה ביניהם יופי
מזוקק וגזרת  -גוף משוכללה  ,אך תחת

זאת  ,כנראה ,

צפונה בנפשם של אלה

.

57

אש  ,עמ ' 184

58

גם דמות האשה הספרדייה מתוארת לעתים כספרות כדמות מקראית  .בסיפורו של ישראל דוברמן

' ביקור '

( תרע " א ) ,

שהוא אחד הסיפורים הראשונים שבהם מופיע צעיר אשכנזי נשוי לאשה

ספרדייה ( ' ספרדיה שנתאשכנזה '  ,כביטויו של
חותנה  ,שהגיע

לא " י לביקור

:

דושמן ) ,

מקסימה הכלה ביופיה המזרחי  -מקראי את

.

' עיניה השחורות והגדולות  ,ריסיהן הארוכות פניה המאורכים ,

שחוט של חן ואצילות היה מתוח עליהם  ,וקומתה הזקופה הזכירוהו את רבקה על עין המים '  .ראה
דושמן  ,עמ ' . 317
59

אריאלי  ,עמ ' . 110

:

סבו

ן

חיה הוסמל

אצילות מיוחדת כזו  .ואולי זוהי תמציתה של דמות ישראלית מקורית

עתיקה ,

שנשתמרה בין הררי תימן ולא טושטשה ולא אבדה במרבית הדורות .

60

תיאורים אלה מלמדים  ,כי הסופר העברי לא היה אדיש לקסמן החיצוני של בנות
כשם

שלא

היה אדיש לסגולות הנפש של העדה

מרשימותיו של המשורר יעקב פיכמן .

כולה  ,ותעדנה על

תימן ,

כך שלוש

ן6

בעיני הסופר האשכנזי יליד אירופה קסמה של הדמות התימנית הוא קסם

זר ,

מסתורי ואקסוטי  .משיכתו לדמות זו היא בבחינת משיכה בין ניגודים  .הניגודים בין

מזרח למערב הם חיצוניים ( מראה ומנהגים ) ופנימיים ( אורח
הסופר האשכנזי אינו נוטה לטשטש ניגודים אלה או

מחשבה  ,דעות ואמונות ) .

לרככם .

אדרבה ,

הם זוכים

להבלטת יתר ולהדגשה  ,תוך הבעת הערצה והתפעלות מצד המספר כלפי טבעה של
דמות התימני .
סופרים עברים רבים אף מביטים בעין רעה על תהליך היטמעותם המואל של

התימנים  ,במיוחד בני הדור הצעיר  ,בקרב החברה האשכנזית  ,שפירושו חיקוי מתוך
התבטלות  ,איבוד עצמיותה וייחודה של העדה וקליטת מנהגים חדשים פסולים מן

הסביבה הקולטת  ,תוך ויתור על סגולותיהם המקוריות .

62

לפיכך מנסים סופרים אחדים

לעמוד בפרץ בפני תהליכי ' ההתבוללות ' הללו בהתבטאויות מפורשות בכתב  ,כגון
יעקב

רבינוביל ,

הכותב

:

ואולי צדק גם רב  -צעיר

63

שהזהיר פעם ב ' העולם ' מפני טשטוש עצמיותו של

שבט זה  .גם הוא הכיר בסגולותיו המיוחדות ורצה כי נשמור עליהן  .לא הבינו אז
צעירי התימנים ורבים גם אינם מבינים זאת עכשיו  .התבוללות פנימית לא תמיד
ברכה בה  .השבט התימני מקורי הוא  .ואילו ידעו משכיליו להתרכז בפנים

,

לחנכו כראוי בעצמיותו הישראלית  ,באהבת העבודה  ,לשתלו יותר ויותר בכפר
 .ולעסוק גם בשיכון עירוני נקי וטוב ולמצוא מזיגה נאותה של הישן

והחדש ,

ואילו ידעו גם העומדים בראש כולנו לעזור לכך  -כמה ברכה וטובה יכלו
לצמוח מעבודה פוריה כזו
60

!

64

בורלא  .נעמה  ,עמ '  . 36 - 35תיאורים מן הסוג הזה של דמות הנערה התימנייה חוזרים ומופיעים
ביצירות נוספות  .גם הזז מסתייע בקונוונציה זו בתארו את רומיה  ' :לא היתה היא נערה של יופי .

על  -כל  -פנים  ,לא יופי זה שהוא מקובל על בני  -אדם מן היישוב  ,אלא כל  -עצמו מתמיה  .דומה כמין
תולדת של חורב וציה והוא מעלה על הדעת מעשי אמהות הראשונות ועושה פנים של בראשית
לעולם '  .ראה

:

הזז  ,עמ ' . 50

פיכמן  .המקוששת ; פיכמן  ,יהודית  :פיכמן  ,רומיה  .שתי הראשונות כתובות בנימה אישית .

61

ראה

62

כבר בתרע " א שולח ברנר  ,בסיפורו ' מכאן

:

ומכאן ' ,

את חיצי ביקורתו כלפי התימני

ה ' מתאשכנז ' ,

בתארו בצורה סאטירית  ' :יהודי מתימן  ,מן העולים האחרונים  ,שהיה כבר מעורב בין ה " שכנזים "
ולבוש קצת

כאירופי .

בעיניו של זה היה רטט  -ערמה מתובל בהכרה  ,שהוא יוצא מן

" מפותח "  ,לא ככל בני קהילתו ה " גטנים " [ קטנים ]  ,ועל רגליו -

ראה
63
64

 :ברנר  ,עמ '

. 341

כינויו הספרותי של הסופר והחוקר חיים טשרנוביץ ( . ) 1949 - 1870
ראה

:

רבינוביץ  .גולת .

עמ ' . 252

הכלל .

נעלים עם סולים [ סוליות ] ' .

ן

בין תימנים לאשכנזים

131

.

דברים אלה שנכתבו לפני למעלה מארבעים שנה  ,דומה כי ליחם לא נס גם בימינו
מיזוג  -הגלויות  ,העלול

אלה  .הם מצביעים על הפרובלמאטיקה שבתהליך

ללבוש צורה

של כור  -היתוך  ,שבו תרבותם של הוותיקים והמבוססים שבידם הגה  -השלטון בולעת
את תרבותם של יתר הקבוצות בעם .

סיפורי המפגש הבין  -עדתי שפורסמו בשנות העשרים והשלושים  ,וחלקם נדונו

כאן  ,מבטאים מחד גיסא את משאת  -נפשו של הסופר העברי למיזוג  -גלויות בעם
המתקבץ בא " י  ,ומאידך גיסא את חרדתו לאיבוד עצמיותם של האחים ממזרח ואת
רצונו שהללו ישמרו על סגולות שבטם  .לכן תהליך המיזוג וההתגבשות לעם  ,שהסופר
ביטוי  ,הוא

מצפה לו ומנסה לתת לו

קשה  ,בעייתי ורצוף קשיים  .סיפורי האהבה אינם

נוטים אפוא להצביע על פיתרון קל  ,אלא על מורכבותו של תהליך ועל מכשולים

ואכזבות הנערמים על דרכו של זוג אוהבים  ,השונים כל כך זה מזו .

המניות ביבליוגראמיות

דן אלמגור  ' ,שירה בציבור בלי

אלמגור

.

שקופיות ' 7 ,

ימים  -שבועון ידיעות

עמ ' . 21 - 20

, ) 4 5 . 1979 ( 794

ל " א אריאלי  ' ,בן  -עזאי התימני '  ,לאור הוונוס  ,ת " א
לראשונה  :הדואר  ,שנה  , 6לו  -מא ( ניו  -יורק תרפ " ז ) .

אריאלי

תשי " ד  ,עמ '

שלום אש ,

אש

דוד

בורלא  ,ביקורת

ת" א

ביידיש

:

יהודה

בורלא ,

תשי " ז ,

.

עמ '

191 - 177

( בשולי הסיפור

עמ '

מאריה ' .

' ביקורת ספרים -

ואזנןם

.

באהבה  ,תל  -אביב תרצ " ה עמ ' . 176 - 160

בורלא  ,בקדושה

- -

,

' זוג '  ,בקדושה  ,או

בורלא  .בת  -ציון

- -

,

- -

,

נעמה או בנסתר ובנגלה  ,ת " א תרצ " ד .

בורלא ,

בן  -יהודה

בן  -יהודה ,

לראשונה
ברכות  ,הירדן

:

' לולו ' ,

:

סל

.

- -

,

 . 37 - 18לראשונה ביידיש

914 ( 20 - 19ן  , ) 29 . 5 .עמ '

. 13 - 11

יפה ברלוביץ  ' ,דמות התימני בספרות העליות הראשונות על רקע המפגש הבין -

- -

,

' מודל

" היהודי

עמ '

החדש "

לאנתרופולוגיה ציונית '  ,עלי  -שיח ,
ברלוביץ  ,ספרות

:

ת " א וחיפה

דער ירדן רוישט  ,וארשה . 1937

' שמונה היינו  , ' . . .העולם  ,אודסה  ,שנה ח ,

עדתי '  ,פעמים  ( 10 ,תשמ " ב ) ,

ברלוביץ  ,מודל

ירושלים

. 175 - 168

השקפה  ,שנה ג  ,ד  -ו ( אדר תרס " ב ) .

 , ) 11 . 6 . 1914 ( 21 : 13 - 11עמ '

ברלוביץ  ,דמות

הענבים ,

תשכ " ז ,

עמ '

ז ' ברכות  ' ,הירדן סואן ' הירדן סואן  ,תירגם  :מ ' חלמיש  ,ירושלים
תשל " ד  ,עמ '

ברכות  ,שמונה

( שבועון ) ,

שנה ד  ,ח

. 11

כת  -ציון  ,ת " א תר " ץ  -תרצ " א ( ארבעה חלקים ) .

נעמה

:

, - -

. 108 - 76

בספרות העלייה

הראשונה

 ( 18 - 17תשמ " ג )  ,עמ '

-

הצעה

. 70 - 54

' ספרות העלייה הראשונה  -סקירה והערכה מחודשת '  ,ספר העלייה

הראשונה  ,ירושלים תשמ " ב  ,א  ,עמ ' . 464 - 447
ברנר

י " ח ברנר  ,כל כתבי  ,א  ,ת " א תשכ " א .

ברנשטיין  -כהן

מרים ברנשטיין  -כהן  ' ,הניתוח '  ,אשה בדרכים  ,ת " א

,

גובריי

שורשים

:

 . ) 1927לראשונה

דאס געזאנג פון טאג  ,וארשה . 1938

( תרצ " ב ) ,

חמדה

 . 124 - 92פורסם

שירת העמק ועוד סיפורים ארצישראליים תירגם

' רות ואבשלוס ' ,

סיוון ,

אחרונות ,

, 1954

עמ ' . 125 - 86

נורית גוברין  ,שורשים וצמרות  -רישומה של העלייה הראשונה בספרות
העברית  ,ת " א תשמ " א .

ן

732

,

חיה הופמן

תוכחה

- -

,

' תוכחה מגולה '  ,ידע  -עם  ,כרך ב ,

 ( 48 - 47תשמ " א )  ,עמ '

גובריי
גלוסקא  ,הכד

יצחק גלוסקא  ' ,הכד שפקע '  ,בואי תימן  ,ת " א

גלוסקא  ,זיתים

 ' , - -זיתים פצועים '  ,מבוע  ,ו ( תשכ " ט )  .עמ ' . 117 - 110

תשכ " ז  ,עמ '

. 28 - 15

. 184 - 176

דורי

שלמה דורי ,

דושמן

ישראל דוברמן  ' ,ביקור '  ,השילוח  ,כרך כד  ,קלט  -קמר ( שבט  -תמוז

' חיים חדשים '  ,מתימן לציון  ,ת " א תרצ " ח  ,עמ '

. 295 - 286
תרע " א ) ,

עמ '

. 320 - 315
ניצה דרויאן  ,באין ' מרבד קסמים '  -עולי תימן בארץ  -ישראל תרמ " ב  -תרע " ד

דרויאן

ירושלים תשמ " ב .

( , ) 1914 - 1881

חיים הזז  ,היושבת כגנים  ,תל  -אביב תשכ " ח ( מהדורה מתוקנת )  .לראשונה  :תל -

הזז

אביב תש " ד .
אביגדור המאירי  ,תנובה  ( ,שני

המאירי
זרחי

חלקים )

ת " א תרצ " ד .

ישראל זרחי  ,כפר השילוח  ,ת " א תש " ח .
טביב  ,כערער

טביב  ,כערער

מרדכי

טביב  ,כעשב

, - -

.

בערבה מרחביה . 1957

כעשב השדה  ,מרחביה . 1948

טבעוני

שלמה טבעוני  ' ,כור ההיתוך '  ,אהבת הדסה  ,ת " א תשמ " ב  ,עמ ' . 175 - 97

יעבץ  ,דרך

זאב יעבץ  ' ,דרך שלושת ימים '  ,המזרח  ,שנה א  ,א ( קראקא

יעבץ  ,חרבות

  ' , -חרבות לאתים '  ,סל הענבים  ,ירושלים[ חוברת מיוחדת ] וארשה תרנ " ג

תשכ " ז  ,עמ '

כהנא

לוי

שרה לוי
תרצ " ד ) .

(

 . 104 - 56לראשונה

:

.

מציון ורשה תרנ " ה .

;

בתיה כהנא  ' ,הדייג התימני '  ,התורן  ,שנה  , 10ד  -ה ( ניו  -יורק

תנאי ) .

תרס " ג ) ,

עמ ' . 63 - 51

תרפ " ג )  ,עמ '

. 73 - 61

' טל '  ,דבר  -מוסף לשבתות ולמועדים  ,כג ( יט באייר

לונץ

חנה לונץ  ' ,האם והבת '  ,לוח ארץ  -ישראל לשנת תרע " ב  ,שנה 17

ניני

יהודה ניני  ,תימן וציון  -הרקע המדיני  ,החברתי והרוחני לעליות הראשונות

סדן

מתימן . 1914 - 1800
דב סדן  ' .כמבואי האסופה '  ,בתוך

 ,עמ '

. 138 - 128

ירושלים תשמ " ב .
ז ' ברכות  ,הירדן סואן  ,ירושלים ת " א וחיפה

:

תשל " ד  ,עמ ' . 17 - 9
סמילנסקי  ,זכרונות

משה סמילנסקי  ,כתבי  ,כרך עשירי  -זכרונות  ,ת " א תרצ " ה
 ' ,קיקיוניות '  ,בוסתנאי  ,שנה  , 5כא (  , ) 6 . 9 . 1933עמ '

סמילנסקי  ,קיקיוניות

- -

סמילנסקי  ,רחל ' ה

 , -לראשונה

עפרת

' רחל ' ה '  ,כתבי  ,כרך רביעי  -סיפורים  ,ת " א

גדעון

בוסתנאי  ,שנה

:

עפרת ,

,5

. 4-3

תרצ " ד  ,עמ '

. 192 - 155

י  -יב ( יוני  -יולי . ) 1933

אדמה אדם דם  -מיתוס החלוץ ופולחן האדמה במחזות

ההתיישבות  ,ת " א . 1980
פוחצ ' בסקי
פיכמן  .המקוששת

נחמה פוחצ ' כסקי  ,ביהודה החדשה  ,יפו תרע " א .
יעקב

פיכמן  ' ,המקוששת ' ,

תש " ך  ,עמ '

פיכמן  ,הרומן

- -

,

קפו  -קפז .

.

' הרומן העברי המקורי  -נעמה '  ,כתבי יעקב פיכמן ת " א
 :מאזנים  ,ב

רצא  -רצג  .לראשונה

פיכמן  ,יהודית

- -

,

דבר  . 20 . 3 . 1942 ,כונס בכתבי יעקב פיכמן  ,ת " א
תש " ך  ,עמ '

( ניסן  -אלול תרצ " ד ) .

' יהודית '  ,דבר  . 16 . 1 . 1948 ,כונס בכתבי יעקב פיכמן  ,ת " א

תש " ך  ,עמ '

קעא .

פיכמן  ,רומיה

קמחי

- -

,

' רומיה ' .

ערוגות  ,ירושלים

 , 1954עמ '

. 168 - 165

יגאל קמחי  ' ,מלכת שכא '  ,גליונות  ,כרך טז  ,ז ( טבת  -שבט

קנטרוביץ

יהושע קנטרוביץ
התרס ~ ח  ,שנה
קפרא ,

[ חתום :

, 13

.

תש " ד )

.

עמ ' . 32 - 30

י ' כן  -משה ]  ' ,יום השילום ' לוח ארץ  -ישראל לשנת

עמ ' . 109 - 99

קפרא

פנחס

רבינוביץ  ,גולת

יעקב רבינוביץ  ' ,על גולת תימן ושביה '  ,גליונות  ,כרך יד  ,יא ( אדר כ

מני תימן

ובשעריים ,

רחובות תשל " ח .
תש " ג )  ,עמ '

. 252 - 250

.

רבינוביץ נעמה

.

. .

  ' , -על " נעמה " ליהודה בורלא ' מסלולי ספרות  ,ירושלים  1971ב עמ '. 649 - 646

לראשונה

:

הדואר  ,שנה סו  ,ב ( ניו  -יורק יב בחשוון תרצ " ו ) .

ן

בין תימנים לאשכנזים

רימון

שבבו

יעקב רימוז ' שולטיה  ,ת " א תרפ " ה .
שושנה שבבו  ' ,ירח
(  , ) 9 . 3 . 1932עמ '

שחר

133

דוד שחר ,

הדבש ' ,

בוסתנאי  ,שנה ג . ) 2 . 3 . 1932 ( 46 .

עמ '

47 ; 15 - 13

0נ . 12 -

' דברים שבטבע האדם '  ,מותו של האלוהים הקטן ,

ירושלים ות " א

תש " ל  ,עמ ' . 63 - 57
שמעוני
שנהר
שקד

דוד שמעוני  ' ,יובל העגלונים '  ,ספר האידיליות  ,ת " א תש " ה  ,עמ ' פה  -קח .
לראשונה  :הפועל הצעיר  ,שנה . ) 11 . 4 . 1922 ( 23 - 22 , 15

.

יצחק שנהר [ חתום  :שי ]  ' ,נעמה '  ,גליונות כרך א  ,ד ( אדר תרצ " ד )  ,עמ ' . 373
גרשון שקד  ,הסיפורת העברית

- 1980 - 1880

.

ב  :בארץ ובתפוצה ת " א תשמ " ג .

