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הלבוש והמראה של יהודיות
בכפר אחד בשימו  -כביטוי למעמדו
כרמלה אבדר

א  .בין ההופעה החיצונית של יהודים לזו

של מושלמים בתימן

בחברה מסורתית  -דתית  ,הופעה חיצונית של בני  -אדם היא מאפיין מבדיל בין קבוצות
שונות זו מזו על  -פי דת  ,לאום או אזור גיאוגראפי ; וכאשר קבוצה אחת שולטת בשנייה
היא תגזור על הנשלטים הגבלות על הופעתם החיצונית כדי לבדלם ולהשפילם .

בארצות המוסלמיות  ,מעמדם של בני  -החסות ( הד ' מים ) הלא  -מוסלמים מחויב להיות
נחות ממעמד המוסלמים  ,ויש למנוע מהם  ,במיוחד מנשותיהם  ,להידמות למוסלמי
בלבושם ובחזותם החיצונית  .בכל רחבי העולם המוסלמי ובכל התקופות אפשר למצוא
חוקים על חובת סימון סימנים מבדילים

(

שאר ) בלבושם של הלא  -מוסלמים  .חוקים

אלה עוסקים במכלול הפרטים של הופעת הד ' מי בציבור  ,כגון  :האורך  ,הצבע והגיזרה
של הלבוש

כיסוי הראש  ,הנעליים  ,אורך השיער וצורת האוכף שעל בהמתו .

;

ן

בתימן  ,אחת הגזירות הבולטות שנועדו להשפיל את היהודים היתה גזירת העטרות

שאסרה עליהם לחבוש מצנפת  -סמל לאדנות  .לעומת זאת בצו משנת

משנת

, 1667

, 1905

שבו הסדיר האמאם יחיא את מעמד היהודים בארצו  ,לא מוזכרות גזירות על

לבושם  .ש " ד גויטיין סבר  ,כי הגזירות על לבוש של יהודים לא אוזכרו בתעודה זו ,

משום שהיו מושרשות עמוק במציאות החיים בתימן  2 .אנו למדים על כך מעדויות של
נוסעים שביקרו בתימן  -החל בק ' ניבוהר ( מסעו

יהודים במאה
יבנאלי .

ובהתחלת המאה

ה 19 -

ה : 20 -

ב ) 1763 - 1762 -

וכלה בנוסעים

.

י ' ספיר ד " ש קאראסו  ,י " ס צמח וש '

כל הנוסעים האלה מעידים על ההבדלים בין יהודים למוסלמים

3

בהופעתם החיצונית

בתימן ,

היהודי נדון להיראות עלוב בחיצוניותו ושונה מן המוסלמי

:

בפריטי  -לבוש בולטים

:

כיסוי

הראש  ,החגורה ,

הנעליים וכן השיער .

הגברים ,

הן

היהודים והן המוסלמים  ,גילחו את שערם  ,אולם היהודים הותירו פיאות ( ' סימונים ' ) .

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף המאמר .

.

הירשברג עמ '

1

ראה

2

ראה  :גויטיין  ,עמ '

3

ראה

לח

:

. 277 - 270

. 172

 :ניכוהר  ,עמ '  ; 335ספיר  ,עמ ' מא  -סב  ,עט ; טובי  ,עמ ' ; 283 , 267 , 182 - 180

; יבנאלי  ,עמ ' , 87 , 21

אלמאליח  ,עמ '

. 91

135

136

ן

כרמלה אבדר

היהודיות הסתירו את שערן בכיסוי ראש אך המוסלמיות חשפו חלק מן השיער .
היהודים חויבו ללבוש בגדים כהים ( כחול כהה או

שחור ) ,

נאסר עליהם ללבוש בגד

לבן או צבעוני  ,ומלבושיהם היו חייבים להיות קצרים מאלה של המוסלמים  .רק
ובחגים ,

בשבתות

כאשר היהודי לא בא במגע עם מוסלמים והיה מסוגר בשכונתו ,

הותר לו ללבוש בגד חגיגי

לבן  ,צבעוני  ,ארוך והדור יחסית .

:

השוני בלבושם של היהודים נבע לא רק מרצון המוסלמים להשפילם אלא גם מתוך

רצונם שלהם להיבדל מן הגויים  .עדות חשובה לכך היא תזכיר של בית  -הדין בצנעא
אל קהילת ערג ' ז משנת  , 1809שלפיו היו בקהילה זו סימנים לירידה מוסרית  ,לרבות

ההופעה החיצונית של בניה  .התזכיר מציין בפירוש  ,כי אל לו ליהודי להידמות

לגוי ,

לא במלבוש  ,לא במנעלים ולא בדבר כלשהו  ,ומחריע במיוחד נגד נטיית הנשים
היהודיות להתקשט כמוסלמיות ולשוטט ללא בושה בין המוסלמים  .התזכיר עוסק
בפרטי לבוש  ,כגון שאסור ליהודייה להתהדר בלבושה  ,ללבוש מכנסיים ארוכים

מדי ,

לחגור חגורה  ,לרקום לעצמה בחוטי משי ולחשוף את שיערה  .פרטים אלה מלמדים
על ההבדלים בין יהודיות למוסלמיות בחיצוניותן  ,ומכאן חשיבות התזכיר

בהעדר מקור מפורש על תקנות בדבר לבושם של היהודים בתימן .

לענייננו ,

4

המחקר על יהודי תימן בדרך  -כלל לא הדגיש את ההבדלים שביניהם באזורים
השונים של ארץ זו  ,לרבות הייחוד האזורי בהופעתם החיצונית  .רוב המחקרים התרכזו

בנושאי  -חתך כלליים או בצנעא הבירה  .כך  ,למשל  ,תלבושת הכלה הצנענית מייצגת

את הכלה היהודייה בכל תימן  ,גם בעיני יהודי תימן בארץ  .רק בשנים האחרונות החלה
להסתמן מגמה בקרב חוקרים לציין גם את ייחודו של כל אזור  .מן המעט שכבר נחקר
בתחום זה נראים בבירור ההבדלים שבין האזורים השונים בתימן  .השמלות היהודיות

באזור אל  -שרף  ,שחקרה

נועם

ברעם ,

מתייחדות בריקמה

א  -סימטרית ,

דוגמאות  ,בצבעוניות ובצפיפות הריקמה - 5לעומת השמלות של נשות

שריקמתן מוגבלת בשטח ובצבעוניות החוטים .

6

בעושר
צנעא ,

תלבושת הכלה בצפון  -מזרח תימן

באל  -גפף ובברט שונה מקודמותיה  ,שרווליה ארוכים הרבה מעבר למרפק ורחבים
ודגמי הריקמה שלה שונים .
אביבה מולר  -לנצט

:

7

את ההבדל בין התלבושות במחוזות שונים מדגישה

תמונת הכלה מאזור חןיון שונה מזו של צנעא  .יהודי חיידן

בצפון  -תימן ויהודי חבאן יושבי חצ ' רמות בתימן הדרומית מיוחדים
באופן סידור

בהופעתם  ,במיוחד

שערם ' .

ההופעה החיצונית הבדילה אפוא לא רק בין יהודי למוסלמי וציינה את מעמדם
השונה אלא גם בין יהודים מאזורים שונים בתימן  .להלן אדון בהופעתה החיצונית של
ראה

:

טובי  ,עמ ' 191

5

ראה

:

ברעם .

6

ראה

 :קאפח  ,עמ ' , 192 - 185

4

7

ראה

:

טשרנוביץ .

8

ראה

:

מולר  -לנצט .

. 196 -

מקומה של קהילת ערג ' ז לא זוהה .

. 244 - 227

לבוש היהודיות בכפר בתימן

ן
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היהודייה בכפר שגרו בו רק יהודים  -צרם אל  -עווד ( להלן  :צרם ) ואת ייחודה לעומת

צנעא  .נראה בין היתר  ,כי ההופעה החיצונית מעידה גם על מעמד האשה בכל אזור
ואזור .
הכפר צרם אינו מוזכר בספרות  ,למיטב ידיעתי  ,והמידע המובא במאמר זה מבוסס
על עבודת  -שדה .

9

ב  .הכפר היהודי צרם אל  -עווד
הכפר צרם שוכן בשוליה המזרחיים של הרמה המרכזית בתימן  ,מדרום מזרח לצנעא ,

סמור לשעטבה ( עיר הגבול בין תימן שהיתה בשלטון האמאם לזו שבשלטון הבריטים
עד  . ) 1949בסביבת צרם מצויים כ  25 -כפרים מוסלמיים  ,אבל הכפר היה מבודד יחסית
בגלל מיקומו ובגלל דרכי הגישה ואמצעי התעבורה הפרימיטיביים  .בהיותו כפר של

בעלי  -מלאכה -

אורגים  ,רוקמים ,

קדרים ונפחים  -שירת צרם את המוסלמים

שהתגוררו בסמוך לו  ,בהתאם לתבנית התלות הכלכלית המסורתית בין שני העמים

בתימן ( שלפיה היהודים היו בעלי  -מלאכה והמוסלמים  -בעלי האדמות )  .עם זאת
היו בקרב יהודי צרם גם בעלי אדמות וחקלאים  ,אוגרי תבואה וסוחרים  -ועל  -ידי כך
הם שינו לטובתם את האיזון בתלות הכלכלית המסורתית של היהודים במוסלמים .
הכפר שייך למחוז אל  -עווד  .הכפר היהודי הסמוך ביותר אליו שכן במרחק ארבע

שעות הליכה  .קשריו עם יהודים שמחוץ לכפר היו ניכרים  ,בעיקר עם שכונת היהודים
נחנן שבנאדרה ( בירת

שמצפון לכפר  ,לצרכי מינהל

המחוז ) ,

;

ועם יהודי הכפר כיריה

,

מרחק שש שעות הליכה  ,מדרום לכפר  ,סמוך לקעטבה  ,לצרכי מסחר .
היהודים בעלי  -המלאכה בצרם ( גברים ונשים ) הכינו למוסלמי את לבושו באותה
מתכונת שבה הכינו מלבושים לעצמם  .פריטי הלבוש הבסיסיים היו זהים
9

ראה

:

אבדר  .המאמר שלפנינו מבוסס על עבודה לקבלת התואר מוסמך  ,שכתכתי בהדרכת ד " ר

אולגה גולדברג  .על שיטות המחקר ראה

שכללה שני תחומים עיקריים
( א)

בעיקרם ,

:

שם  ,עמ '  . 17 - 9רוב המידע מבוסס על

עבודת  -שדה ,

:

שיחות וראיונות עם מידענים מהכפר צרם ומישובים בסביבותיו ושלא בסביבותיו  .למרחק

בזמן מאז עלות המידענים לארץ בשנת

1949

יתרון של פרספקטיבה  ,הריחוק בזמן מאפשר לבחון

את המציאות בתימן בפחות מעורבות רגשית שיש בה כדי לפגום במהימנות המידע  ,וביתר נכונות
לחשוף מידע לאחר שהתבססו בארץ  .בצד היתרון יש גם חסרון של אפשרות של שיכחה  .כדי
להתגבר על בעיה זו קוימו כמה ראיונות חוזרים עם אותם מידענים על אותם נושאים ועל נושאים
חדשים  ,בטכניקות ראיון שונות  ,בפרקי זמן שונים ומהבטים שונים  .כמו כן קוימו ראיונות על
אותם נושאים עם מידענים הנבדלים זה מזה בגילם ובמקום מגוריהם בתימן  .הצלבת המידע
והעמקתו הגבירו את מהימנותו .
( ב)

חפצים

 -תיעוד חפצים המצויים במחלקה לאתנוגראפיה במוזיאון

ישראל ,

במוזיאון

לאתנוגראפיה בחיפה וברשות המידענים  .זיהוי החפצים במוזיאונים נעשה על  -ידי המידענים .
המידע הוקלט ונרשם והחפצים צולמו על  -ידי בין השנים  , 1988 - 1983במקומות שונים בארץ .
רשימת מידענים מפורטת  -ראה  :אבדר  ,עמ '  , 277לפיכך לא אציין להלן בכל מקום את מקור
המידע  ,למעט המקומות ההכרחיים  .אני מבקשת להודות גם כאן לכל מי שסייע לי בהשלמת
עכודה זו .

ן
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ואילו איכות העבודה וטיב החומרים היו תלויים במזמין  .היהודי נבדל בחיצוניותו
מהמוסלמי
( כפתורים ) ,

:

בכיסוי  -הראש  ,באופן סידור השיער  ,בחגורה  ,בנעליים  ,בתוספות לבגד

באיפור ובאי נשיאת כלי נשק .

ג  .מראה היהודייה בצרת לעומת המוסלמית
היה קל להבחין בין הגבר היהודי למוסלמי לפי הפיאות  ,הטלית והעדר
שנשא

כלי  -נשק ,

המוסלמי בגאווה על גופו  .היה קשה יותר להבחין בין האשה היהודייה מצרם

למוסלמית שמסביבות הכפר .

 . 1הלבוש

בימות החול לבשו הנשים היהודיות את הנוסווה  -שמלה שחורה ( איור

רקומה

,)1

בחוטים של משי או כותנה  ,בצבעים שחוזרים על עצמם בפריטי לבוש שונים  ,הן של
הגבר והן של האשה  :לבן או שחור ( בהתאם

לרקע ) ,

אדום  ,ירוק וצהוב  .דגמי

הריקמה ,

שחלקם רקומים בצפיפות  ,פזורים על כל חזית השמלה  ,בגבה ועל שרווליה  .בימי שכת

וחג וכן בחתונות לבשו הנשים קקיץ  -שמלה לבנה בעלת גיזרה ודגמי ריקמה זהים

לשמלה של ימות החול ( איור  . ) 2לבן היה צבע שלא הותר ליהודים  ,לפי עדויות

הנוסעים  ,אלא בחגים ובשבתות  ,שבהם לא התרועעו עם המוסלמים  .אף  -על  -פי כן יש
מקומות מדרום לצנעא  ,כמו הכפר ג ' יבלה  ,שבו יהודים לבשו בחתונה שמלה שחורה

על לבנה  -שתיהן זהות  .השמלות הן של ימות החול והן של שבת  ,חג

וחתונה ,

מאופיינות בשרוולים ארוכים בהרבה מאורך היד ורחבים מאוד .
השמלות של המוסלמיות בסביבה זו היו דומות ביסודן לאלו של היהודיות  .רק
מוסלמיות עשירות קישטו את שמלותיהן בתוספת נגנם

( כוכבים )

כעין כפתורי

-

כסף  ,שחיברו לחזית שמלתן  ,בדוגמת משולש  ,שירד מהכתפיים עד אזור הבטן  .גם
חלק מן היהודיות קישטו את שמלותיהן בכפתורי כסף  ,אך בדוגמת פס ישר  ,שירד
כלומר ,

לאורך פתח הצוואר .

קישוט זה לא תמיד היווה סימן מבדיל בין לבוש

היהודייה ללבוש המוסלמית  .נשים יהודיות מצרם נתנו הסבר תמים לחיקוי הלבוש של
שכנותיהן המוסלמיות

:

' היתה תחרות עם המוסלמיות ורצינו להיות יפות כמותן ' .

השמלה הצנענית היתה שונה באופן מובהק מזו

שבצרם ,

10

בגיזרתה ובריקמתה .

השמלה הצנענית אמנם היתה שחורה  ,אבל ריקמתה הצטמצמה לפתח

הצוואר  ,עד

אזור הבטן  ,והיה בה שילוב של מעשה ריקמה וצורפות בחוטי כסף וזהב  ,בצירוף
כפתורי כסף י ( 1איור

10

. )3

כלומר  ,היא לא היתה צבעונית כשמלת היהודיות

מפי המידעניות  :טרויה אבדר  ,בשנת

1987

במושב אורה

ידי ( וכך כל המידע בעל  -פה המובא כמאמר ) .
11

ראה

:

קאפח  ,עמ '

, 188

. 190

;

חממה עטואר . 1985 ,

בצרם .

עכו ; נרשם על -

ן

לבוש היהודיות בכפר בתימן

נעבור

לתיאור פריטי לבוש נוספים של האשה היהודייה בצרם .

ימשה -
אורכו

6

% 39

אבנט רחב ( מקופל ברוחבו לשלושה ) מכותנה או ממשי  ,בתוספת

מטרים

בערך  ,כרכו

גדילים ,

אותו מספר פעמים על המותן  .השימוש בו היה בימות

.

החול ובימי חג שבהם מותר לעבוד ואז אחז האבנט את השמלה בשעת עבודה  .אכן

משום שחגירתו התקשרה לעבודה  ,היה אסור לחגור אותו בשבת וביום הכיפורים .
המוסלמיות חגרו תמיד אבנט  .היהודיות בצנעא לא חגרו כלל אבנט .

2ן

לבס  -פריט חשוב לשמירת הצניעות של האשה  .אלו מכנסיים הנלבשים מתחת

לשמלה וחלקם הגלוי היה בתי  -רגליים  .היו בתי  -רגליים רקומים
15

 -וירגיל .

שאורכם

ס " מ בקירוב  -בחוטי משי או כותנה  ,בצבעים שרקומה בהם השמלה  .מעל לבתי -

הרגליים תפרו בד מפוספס  ,שטרה ( צהוב  -כתום  ,שחור

ולבן ) ,

שהגיע עד לכרכיים  .את

בתי  -הרגליים קנו היהודיות והמוסלמיות בנאדב ( ישוב יהודי מצפון מערב

לצרם ,

הידוע באיכות רקמותיו המשובחות  ,בעדינותן ובחוטי המשי שלהן  .את החלק העליון
( שיעה )

-

מבד שחור  -של המכנסיים תפרה כל אשה לעצמה  ( .איור

)4

בצנעא לבשו הנשים מכנסיים אשר בתי  -הרגליים שלהם רקומים בחוטי

כסף ,

ולכלה  -אף בחוטי משי אדומים ושחורים .
זשמק  -סנדלי עור  ,מעוטרים בחריטה  ,נעלו אותם לעיתים רחוקות

ובחתונה ( איור

.2

. )5

:

בחג  ,בשבת

בדרך  -כלל  ,יהודים כמוסלמים  ,גם בצנעא  ,הלכו יחפים .

3ן

כיסת ראש ושיער

אופן כיסוי הראש והשיער של היהודיות בצרם מייחד אותן  ,יותר מאשר פרטים אחרים
בהופעתן החיצונית  ,ומלמד על מידת צניעותן כמו גם על מעמד היהודים בכפר זה
בקרב המוסלמים .

עד יום הנישואין חבשה הנערה היהודייה קרקוש  -כובע שחור ( איור

, )6

המכסה

את מצחה וכתפיה  ,בגיזרה דומה לקךקוש מצנעא  .אך הכובע הצנעני מקושט בחוטים
ובקישוטים מכסף ומכסף מוזהב ואילו הכובע מצרם רקום בצבעים שבהם רקומים
השמלה ובתי  -הרגליים ( אדום  ,ירוק  ,צהוב

ולבן ) .

הכובע הסתיר את כל שערה של

האשה  .אך בעוד האשה הצנענית חבשה את הכובע בימי בחרותה ובימי נישואיה ,

כאשר גזזו את השיער שמעל מצחה כדי שלא יחשף  ,הרי בצרם  ,ביום חתונתה גזזו את
השיער העבה והמסולסל של האשה לא כדי להסתירו  ,אלא כדי לחושפו  .השיער נגזז
עד לכתפיים ומעל למצח ירדה קווצת שיער  -נבעה  ,שנחשבה כפאר האשה  .השיער
בתסרוקת החדשה שימש מעין מסגרת לפניה של האשה וכיסה את אוזניה  ,כתפיה
ומצחה .

12

.

יצוין  ,כי באיגרת לקהילת ערג ' ז אסרו חכמי צנעא מטעמי צניעות על הנשים לחגור חגורה כדי לא
להבליט את גמרתן הנשית  -ראה

13

על

 :טובי  ,עמ '

מכנסי הנשים בצנעא ועל מנעליהן  -ראה

. 196 - 195
 :קאפח  ,עמ ' , 188

. 189

ן

140

כרמלה אבדר

על השיער בתסרוקת זו שמו את המקמה  -צעיף שחור עם פסים בצבעים
ששימשו בפריטי הלבוש האחרים שהוזכרו ( איור

. )7

יהודיות בצרם ארגו את המקמה

לעצמן וכן לנשים יהודיות ומוסלמיות סביבן  ,בטכניקה יוצאת  -דופן  ,שלא נמצאה לה

מקבילה באזורים אחרים בתימן  .חזותו מיוחדת  -הוא ארוג כשככה

ובערבית

( רשת ) ,

קרויה מלאכה זו שבכה  ,לטוות רשת  -ומקצותיו יוצאים חוטים שזורים  ,ארוכים
מהחלק הארוג  .מתאים לכך התיאור ב' ספר ערוך השלם '

יוצאין ממנה וקושרת אותם לאחוריה

:

' וסבכה שבראשה חוטין

[" . '] . . .

בימות החול הולבש הצעיף על הראש ככיפה  .חוטיו הארוכים נשזרו סביב הראש

ומתחת לשער המצח  ,כך שהשיער סביב הפנים ועל המצח נותר גלוי ( איור  . ) 8בצאתה
מן הבית לשאוב מים או לחטוב עצים  ,שמה האשה היהודייה מטפחת ( מצר ) או צעיף
שחור גדול עם גדילים

( מצנון )

על

המקמה ,

ואף  -על  -פי  -כן שערות המצח נותרו

גלויות .
כאשר הכלה היהודייה בצרם לבשה לראשונה את

המקמה  ,הושם על ראשה  ,מתחת

לצעיף  ,ללקוי  -שנועד להגביה את ראשה ולפארו  -הוא ' כתר ' בצורת

פרסה ,

קלוע  ,מצופה עור עם רצועת עור מתחת לשער המצח  ,לחיזוק תנוחתו על הראש  .מנהג
זה הגיע לצרם מהכפר כיאריה  ,באמצעות בת הכפר שנישאה לבן צרם ועברה לגור

היתה משוררת ( מאלתרת שירים ומזמרת בכל מאורע וחגיגה הקשורים בטקסי

ולכן זכתה למעמד גבוה ולהשפעה  .על המלווי שמו את

בו ,

המעבר )

המקמה  ,האלאסטית ברוחבה

ולפיכך מותאמת לגודל הראש  ,וכרכו את החוטים סביב הראש ( איור  . ) 9חוטי השתי
השחורים של המקמה לקוחים מבד

צ ' ביע ' ה ( בערבית )  ,כלומר צבוע בניל ( אינדיגו ) ,

והוא המקנה לו את איכותו הגבוהה ואת חשיבותו בעיניהם  .שכן צבע הניל  ,הדוהה על

כל דבר שבא איתו במגע  ,דהה על פסי הצבע של

הצעיף ,

על השיער ועל הפנים ,

והתוצאה היתה בעלת ערך אסתטי גבוה כעיני נשות צרם ( ראה

להלן ) .

את תכשיטי הראש ומעליהם שמו צעיף משי  ,סאטרח  ,שירד על

על המקמה תלו

הכתפיים  ,עד מעבר

לאחוריים ( איור . ) 10
מתחת כל כיסויי  -הראש שער האשה היהודייה בצרם נשאר גלוי  ,כמסגרת

לפנים ,

במיוחד על המצח  .יש חשיבות רכה לפרט זה  ,כיוון שהיה זה מנהג של גויות ואילו
נוהג היהודיות בתימן היה להסתיר את שערן  ,מטעמי צניעות וכדי להיבדל מן הגויות .

והנה פה  ,בצרם  ,גבר העובר ליד הבאר מתקשה להבחין בין יהודייה למוסלמית .
האם יש במקורותינו הלכה ברורה המצווה על האשה להסתיר את שערה

?

במקורות  ,התנהגות צנועה אוסרת על האשה ללכת בשיער פרוע  ,מכאן כנראה התפתח
הנוהג או הציווי ללכת בכיסוי ראש מחוץ לביתה  .אשר לכיסוי השיער של האשה

בבית  ,כמו גם חיוב הבתולה לכסות שערה כמו אשה נשואה  ,חלוקות הדעות  .מכל

14

.

ראה  :ספר ערוך  ,עמ ' ח  -ט  .במקרא במשגה ובתלמוד משמשת המלה סבכה בהוראות

שונות  ,בהן

כרשת קלועה שנשים נושאות על ראשן להעמידו כדי שלא יתפרע  .ראה  ,למשל  :ישעיהו ג  :יח
כלים

כד  :טז .

כחיי  :שבת

טויב

;

בבלי שכת קיא ע " ב  ,קיב

ע " א  :תוספתא שבת ד ( ה ) יא .

:

ן

לבוש היהודיות בכפר בתימן

מקום

אין במקורותינו איסור מפורש על האשה לגלות את

שערה .
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בצרם  -דווקא בתולות הסתירו את שערן בכובע  ,לשמור על טוהרתן ולמנוע
פיתויין  ,ואילו עם נישואיהן חשפו כאמור חלק ממנו .
נשות צרם נחשבו פורקות  -עול בעיני נשות גחזן ( השכונה היהודית הצמודה
לנאדרה ,

בירת

המחוז ) ,

צנעא ,

שנהגו בשערן ובלבושן בימי החול כמנהג

בלבושן בימי החג ובחתונה נהגו כמנהג צרם  ,אך עם זאת הסתירו את שערן .

ואילו

חשיפת

6ן

השיער על  -ידי נשות צרם העידה על חוסר צניעותן  ,לפיכך היו נסיונות לבטל נוהג

זה " .

המאדה  -המוסלמים האדוקים  -התלוננו בפני הרשויות בנאדרה  ,כי בעוברם

ליד הבאר הם מתקשים להבחין בין יהודייה למוסלמית  .גם יחיא אלמליחי מצרם

התלונן על כך בפני נציגי השלטונות בנאדרה ( מניעיו לא ברורים  .האם רצה לשמור על
רמת מוסר גבוהה או שמא רצה לזכות בטובות הנאה מהשלטונות

נציג

?).

הרשות ,

הסייד חוסין  ,בא לצרם ומצא את הנשים באלגרןין  ,הרחבה המרכזית בצרם  ,עוסקות
במלאכתן  .הן מספרות כי התפעל מיופיין אך אסר עליהן לחשוף את שערן  .הגזירה
עזה  ,עד

עוררה בהן התנגדות

כי החליטו לעלות לצנעא ולהתלונן בפני האמאם

.

שיבטלנה  .אמנם הן לא עלו לצנעא אך בפועל גם לא קיימו את הגזירה  ,ללא חשש

ששכניהם ילשינו עליהן  ,כיוון שהעריכו כי היחסים ביניהם מושתתים על חברות .
נבחן את כיסויי  -הראש של יהודיות באזורים אחרים בתימן  :בחיידן ( מצפון
ובאל  -שרף ( ממערב לצנעא ) הוסתר השיער מתחת לכובע או לצעיפים

;

8ן

לצנעא )

בצנעא  ,כפי

שציינו  ,אף גילחו את שער המצח  .גם בברט ובאל  -ג ' וף ( ממזרח לצנעא ומצפון

לצרם )

.

הסתירו את כל השיער ופה במיוחד מעניינת עובדה זו  ,כיוון שכיסוי  -הראש היה מורכב

מאל  -ח ' יט ( חוטי צמר

שחורים ) ,

בדומה לחוטים השחורים של המקמה  ,שנכרכו גם

הם סביב הראש דרך המצח  ,אלא שפה הוסתר השיער  .באזור

שרעב  ,ממערב לצרם ,

דמו מנהגי הלבוש לאלה שבכפרנו  ,אולם כשרעב היהודיות הסתירו את כל

שערן ,

דווקא הנבעה ( קווצת השיער שעל המצח ) היא שהבדילה בין מוסלמית ליהודייה .
מנהג גילוי שער הראש של האשה מצוי בכמה כפרים יהודיים במרחק

15

ראה  ,למשל

:

במדבר פיח

;

משנה כתובות ז  :י

;

10 - 4

יש לכך דוגמאות גם מספרות השו " ת .

19

שעות

שו " ע ,

הלכות קריאת שמע  ,או " ח סימן עה סעיף ב ; שו " ע אבן העזר  ,סימן כא סעיף ב ; או " ח סימן ע " ה
אות ד  .המקורות הללו היו מוכרים ליהודים בצרם  .את התלמוד הבבלי הכירו בעיקר באמצעות עין
יעקב .
16

ערבוב

זה במנהגי הלבוש של היהודיות בג ' חזן

נבע  ,כנראה  ,מהשפעת המגע עם

עולה מדברי המידענים  :שמעון ושרה מליחי  ,מושב אורה 1986
שרה מליחי  ,מושב אורה

; 1987

ברכה עראקי  ,מושב אורה 1986

;

17

18

על  -פי המידענים  :חממה
1986

19

;

סלים מליחי  ,מושב אורה . 1988

השווה עם התזכיר של רבני צנעא לקהילת ערג ' ז  ,המוזכר לעיל  -ראה

;

יהודי צנעא  .כך

עטואר  ,עכו ; 1985

זהרה אכדר  ,אליכין

; 1985

 :טובי  ,עמ '

. 194

טרייה אבדר  ,מושב אורה

יונה אבדר  ,ראשון לציון . 1987

חיידן  -ראה  :מולר  -לנצט  ,עמ '
קאפח  ,עמ ' ; 188 - 187

; 415

אל  -שרף  -ראה

אל  -ג ' וף וברט  -ראה

:

 :ברעם  ,עמ ' ; 422 - 421

טשרנוביץ  ,עמ '

 ; 192שרעב -

צנעא  -ראה
ראה

:

 :חוזה  ,עמ '

ן
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הליכה מהכפר שלנו  ,לכל רוחות השמים  ,חלקם שייכים לאותו אזור שיפוט של צרם
וחלקם שייכים לאזורי שיפוט סמוכים  .בגלל חוסר מידע  ,קשה לקבוע את גבולות
התפוצה של מנהגי הלבוש  .מכל מקום אחד הגורמים שהשפיעו על דמיון במנהגים
אלו היה הקשר בין היהודים מכפרים שונים ולאו דווקא ההשתייכות לאותו אזור

שיפוט  .רוב היהודים בכפרים אלה מנהגי הלבוש שלהם היו דומים  ,אך מנהג גילוי
השיער כפי הנראה הלך ונעלם ככל שהישוב היה יותר צפוני או קרוב לנאדרה ולצנעא .
השיער ,

מנהג גילוי

אמנם בסגנון שונה  ,מצוי בקרב יהודי

חבאן  ,בחצ ' רמות ,

דרומית מזרחית מצנעא  .היהודיות בחבאן קולעות את שערן להרבה צמות דקות
ומכסות אותן בשלושה צעיפי רשת
צעיפים שחורים .

20

:

האחד עם משבצות שחורות ואדומות ושני

הצעיפים הללו  ,כמו הצעיף השחור המרושת שהשתמשו בו

היהודיות בכיאריה שמדרום לצרם  ,נקראו

שבכה  ,כשם

מלאכת אריגת המקסה בצרם .

כלומר בשלושה מקומות  -חבאן  ,כיאריה וצרם  -יש דמיון בצעיפים  ,הן בחזותם
המרושתת והן בשמותיהם או בשם מלאכת עשייתם  .בשלושת המקומות הללו גם
יוצאות הנשים בשיער גלוי  ,בצורה זו או אחרת .

 . 3תכשיטים
שלא כצנעא  ,שבה היה ריכוז הצורפים הגדול ביותר בתימן

 ,ו2

הזמינו בני צרם את

תכשיטיהם מצורפים בישובים שונים  ,ואף  -על  -פי  -כן היה לתכשיטים סגנון שייחד את
הכפר ואת האזור  .הצורף עשה את התכשיט לפי עיצוב שהזמין
תאמה את הסגנון שהיה

ריוח

הלקוח  ,וההזמנה

בכפר  .ההבדלים בין תכשיט לתכשיט היו בדרך  -כלל

ברמת הביצוע  .הצורף הכפרי היה בעל ידע בטכניקות צורפות בסיסיות בלבד ולכן רמת

הביצוע והאיכות של תכשיטיו לא השתוותה לזו של תכשיטי צנעא  ,שבה צורפים

התמחו איש איש בטכניקה מסוימת ובעשיית רכיב מסוים בתכשיט ועל  -כן הגיעו
לרמת התמחות וביצוע הגבוהה ביותר בתימן  .רמת הביצוע של תכשיטים כפריים
עלתה ככל שהיה הצורף קרוב לצנעא או לריכוז צורפים בעיר גדולה  .מידת הדיוק
בביצוע התכשיט ועדינות רכיביו היו מהמדדים העיקריים לאיכות התכשיט המסורתי

ולא מקוריות עיצובו  .בצרם  ,כמו ברוב כפרי תימן  ,התכשיטים היו עשויים כסף  ,חרוזי
( להוב )

ענבב

ואלמוג

( מרג ' ן ) .

תכשיטי החתונה העיקריים בצרם ( איור

ענקים

קשישה -

:

ענק

כסף .

)9

הישד

הם

:

ומכסה את החזה .

לזם  -ענק המכסה את הצוואר .
תכשיטי ראש

עשה  -תכשיט מצח .

:
~

.

20

ראה

:

קדמן עמ ' ד. 20 - 1

21

ראה

:

קאפח  ,עמ ' . 231 - 229
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משקר  -תליוני ראש  ,היורדים משני צדי הראש עד הכתף .
שני תכשיטי הראש נתלים על המקמה .
צמידים

שומלילאת ונושאיי  -זוג על כל יד .

:

צ ? ג  -צמיד זכוכית  ,נענדו עשרה צמידים בכל יד  -מהמרפק
ומעלה .
דמלג '  -אצדעה מכסף  ,נענד כאשר מכל צד חמישה צמידי זגג .
בעת עבודה הופשלו שרוולי השמלה הרחבים ונקשרו על העורף ,
הצמידים נחשפו .
טבעות לידיים

:

חלקה  -הטבעת הנפוצה ביותר  ,כיפת כסף בראשה  ,נענדת בין שתי

טבעות פשוטות  -מדוור .

קמולת -

הטבעת המפוארת ביותר  ,שמשובצת בה אבן וסביבה

כדורי כסף הנעים בחופשיות .
ח ' טאם  -טבעת לאגודל .
ז

-

טבעת לבוהן הרגל  : ? :יקר  -עיגול

נחושת  .ע

ענקים של ימות החול היו פחות מפוארים וגם הם עשויים כסף בתוספת חרוזי ענבר

ואלמוג  .צמידים וטבעות נענדו גם בימי החול  ,לא תמיד בהרכב מלא .
נשים מוסלמיות באזור ענדו תכשיטים דומים לאלה של היהודיות

שכנותיהן  ,ואחת

הראיות לכך היא השאלת תכשיטים הדדית בטקסי החתונה .
לתכשיטי היהודיות בצרם כמה מאפיינים עיקריים  :הם עשויים כסף בתוספת חרוזי

ענבר או אלמוגים  ,עיצובם גס בהשוואה לתכשיטי צנעא

23

ורמת ביצועם שונה

מתכשיט לתכשיט .

 . 4שימוש בצבע הגיל

( אינדיגו)

צביעת הגוף בצבע הניל היתה מנהג נפוץ בקרב שבטים בחלק המזרחי של תימן .

24

לצבע הניל היה תפקיד מיוחד בהופעתה החיצונית של היהודייה בצרם והוא מצוי
כמעט על כל פריט בלבושה ולכן אף על גופה  .צבע הניל שבחוטים השחורים של

המקמה עבר לשיער  ,לפנים ולצוואר  .הגוון הכחלחל  -שחור המתכתי נחשב בעיניהם
לבעל ערך אסתטי גבוה  .נשים שמצבן הכלכלי איפשר להן זאת לבשו שמלה שחורה

עשויה מבד מצ ' בע ' ( צבוע בניל )  .הצבע דהה על דגמי הריקמה שקיבלו את הגוון

22

את

.

התכשיטים המתוארים כאן ראיתי אצל המידענים ובארכיון מוזיאון ישראל שם זוהו בעזרת

מידען ותועדו בתצלומים .
23

תכשיטי צנעא היו עשויים כסף וחלקם מוזהבים  ,רמת ביצועם גבוהה  ,הצטיינו בעדינותם והיו
משאת נפשו של כל יהודי בתימן  .רמת ההתמחות של הצורפים בצנעא היתה כה גבוהה עד כי גם
ריקמת השמלה של היהודיות בה היתה רובה מעשה צורפות  .פאר היצירה של צורפי צנעא רואים
בתכשיטי הכלה

24

ראה

:

הצנעאנית .

אובאלאנס  ,עמ ' . 39
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הכחלחל והשתלבו יפה בבד  ,וכן על גוף האשה  .כדי שגם הדגמים הרקומים של

השמלה הלבנה ישתלבו בבד בצורה הארמונית  ,לבשו עליה שמלה שחורה מהבד

הצבוע יל  ,כחלק מתהליך הכנת השמלה  ,וכך צבעו דהה על השמלה הלבנה ונתן גוון
דומה ~
לבד הלבן ולחוטי הריקמה .

חוטי המשי והשימוש בבד מצ ' בע ' או צ ' ביץ ' ה  ,הן בבגדי נשים והן בבגדי

גברים ,

זכו בתיאורי המידענים לשבחים רבים על יופיים ופארם  .השימוש בחוטי המשי היה
תלוי במעמדו הכלכלי של המשתמש  ,והם הוסיפו ליופיו של הבגד אך לא

לפי טעמם של חכמי צנעא .

.5

לצניעותו ,

25

איפור

האיפור קשור במחזור חייה של האשה  ,בטקסי המעבר ובמחזור הדתי של מועדי

השנה  ,ומשתנה בהתאם לאירוע ולנסיבות  .להלן אעסוק בתפקיד האיפור כמבחין בין
היהודייה בצרם

למוסלמית ,

כיוון שבאזור זה הוא שימש לעיתים הסימן היחיד

שהבדיל ביניהן .
המוסלמיות קישטו את פניהן בנקודה על המצח

( נוקשה )

ובשני פסים

( טשיי

)

לאורך כל לחי  .לשם כך הן השתמשו בקוה  -צבע אדום זוהר אולי כמו אגל טל ,

שהוא משמע המלה נדה ( איור  . ) 11לנשים יהודיות בצרם היה אסור להשתמש בצבע
האדום  .אמנם האיסור יצא מאת המוסלמים אבל בצרם עמדו על קיומו בעיקר הגברים
היהודים  ,בטענם

כי אדום הוא צבע הווסת ולכן אין להשתמש בו  .שלא כמו בגילוי

השיער  ,הקפידו הגברים היהודים על צניעות האיפור של נשותיהם  ,אך לא היו עקביים
בעמדתם  .הנשים היהודיות אמנם עירבבו את הצבע האדום בחומרים נוספים כדי למתן
את הברק והעזות שלו  ,כך שנתקבל צבע חום  -אדום כהה חסר ברק  -ופקיה  -אך

כאשר הגברים לא עמדו על המשמר  ,לא תמיד הקפידו היהודיות למתן את הצבע
האדום ואת הברק שלו  .אכן לעיתים היה קשה להבחין בין יהודייה למוסלמית בצרם .
אמנם היהודיות בכפרנו התאפרו רק בימי חג ושבת ובמאורעות חגיגיים אבל האיפור
נשמר על עורן במשך ימים ושבועות .
היהודיות קישטו את פניהן במאורעות הללו בדוגמה

אחרת  ,שהתבססה על

השיבולת ( לעס ) שמופיעה גם כן בריקמת בגדיהן  ,ושצוירה בצבע שחור

מוטיב

( ח ' ז ' אב ) -

אחת על האף  ,שלוש על הסנטר ואחת על כל לחי  -ושלוש נקודות על

המצח ,

שהאמצעית בהן אדומה ( איור  . ) 11מוטיב השיבולת והמספר שלוש חוזרים בדוגמת
השמלה הרקומה ( איורים

)2 , 1

וקשורים לפוריות .

בימי החול הן איפרו את עיניהן בכחל ( כנחול ) ועל הפנים משחו משחה אדומה -

צהובה .
25

מיוסד על דברי המידענים הנזכרים בהערה  . 18אשר למידת אי  -הצניעות בשימוש בחוטי משי
בבגדי אשה  ,שבהם משתמשות הגויות  -השווה האזהרה בתזכיר של חכמי צנעא ליהודי ערג ' ז

טובי  ,עמ ' . 196 - 191

:
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2ב

1

2א

מסווה  -שמלה שחורה רקומה  ,כנראה מהישוב אדב  ,ממערב לצרם אל  -עווד  ,אך אין
לזו שבכפר צרם  .שרוולי השמלה כנראה
מקורה ידוע בודאות  .דגמי הרקמה נראים זהים ~
הוצרו וקוצרו בארץ
באדיבות המוזיאון לאתנוגראפיה בחיפה ומוזיאון ישראל

2א
2ב

קמיל  -שמלה לבנה רקומה  .צרם אל  -עווד  .שוחזרה בארץ בידי טרייה אבדר
קמיל  -שמלה לבנה רקומה  .אלגדס .

יש לשים

באדיבות משפחת עוזרי
3

לנתרי  -שמלה לימות החול מצנעא
באדיבות המוזיאון לאתנוגראפיה בחיפה

לב לאורך השרוולים ולרוחבם

% 46
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לבס  -מכנסיים הנלבשים מתחת לשמלה  ,והחלק הגלוי בהם הוא תרגיל

( בתמונה )

בתי  -הרגליים הרקומים  .צרם אל  -עווד
שוחזר בארץ
5

4טסק  -סנדלים מתימן
באדיבות המוזיאון לאתנוגראפיה בחיפה

6

קרקוש  -כובע שחור רקום  ,שאשה חבשה עד יום נישואיה .
אל אעשור ( כפר ממזרח

לצרם )

שוחזר בארץ  .באדיבות גב ' גוהדמי
לא

מקמה  -צעיף ארוג לראש אשה  ,נלבש מיום נישואיה  .צרם אל  -עווד
שוחזר בארץ בידי טרייה אבדר

לב

מקמה

8

אופן חבישת המקמה על ראש אשה ביום חול ( צילום

( פרט)

שוחזר בארץ בידי גב ' טרייה אבדר

מאחור ) .

צרם אל  -עווד
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אופן חבישת המקמה ביום
החתונה  .את המקמה כורכים על

מלווי  ' -כתר ' דמוי פרסה ,
שנועד להגבהת

הראש  .על המקמה

תולים את תכשיטי הראש  .צרם אל  -עווד
שוחזר בארץ בידי גב ' טרייה אבדר
9א

משקר  -תליוני ראש  .צרם אל  -עווד

9ב

משחטה  -ענק לצוואר .

גחזן ( מצפון

לצרם ) .

בדגם זה השתמשו גם בצרם
9ג

לזם  -ענק לצוואר .

כיאריה ( מדרום

בדגנך זוז

ו, 7

9ג

לצרני ) .

ויכ( ועו גכמ כצרם

~

9א

148
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מטראח  -צעיף משי מקורי  ,שיובא לתימן מהודו  -מונח על המקמה ותכשיטי הראש

בטקס החתונה  .צרם אל  -עווד  .שוחזר בארץ

13

כלה  .צרם אל  -עווד
שוחזר בארץ

14

כלה  ,צנעא
באדיבות מוזיאון ישראל  ,ירושליל

ן
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ייי
.

איור

 ( 11מימין ) :

איור  ( 12משמאל

איפור ליום  -יום לשבת ולחג  ,הנקודה האמצעית במצח  -באדום
:

איפור לכלה  ,המוטיבים בדגמיו מקבילים למוטיבים בדגמי הרקמה

שני האיורים  -צרם אל  -עווד  ,שוחזרו בארץ

את ידיהן ורגליהן הן קישטו בדגמים המוכרים לנו מריקמת הבגדים  ,בצבע חינה

אדום  -חום ובח ' ן ' אב השחור  .רווקות קישטו רק את ידיהן  ,נשואות  -גם את כפות
רגליהן וקרסוליהן .
הקישוט העשיר

בדוגמאות ובצבעים
החופה ,

ביותר ,
( שחור ,

בחתונה ,

חום ,

היה כרוך בטקס ארוך  .עושר העיטור ניכר

אדום ) .

את הידיים והרגליים עיטרו לפני טקס

אך את הפנים  -יומיים אחרי  -כן  .זאת  ,על  -פי הס בר

המידעניות ,

26

כדי

שהעיטור לא ינזק בשעת הבעילה  ,אולם ייתכן כי הוא הותר רק לאשה נשואה וסימל
את איבוד הבתולים והכניסה לעולם הנשים  .בעיטור זה מבנה הדגמים דומה באופן

ברור לדגמי הריקמה שעל חזית השמלה ( איור

26

: ) 12

עיטור עשיר על המצח  ,שירד דרך

המידענים  :חממה עטואר  ,עכו  : 1985זהרה אבדר  ,אליכין

: 1985

יונה אבדר  ,ראשון לציון

טרייה אבדר  ,מושב אורה  . 1988גם דגמי העיטור שוחזרו בשרטוט ( איורים

) 13 , 12

; 1985

בהדרכתן .

(

ן
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הלחיים והאף אל הצוואר  ,וגם פה חוזרים המוטיבים

( הרכבים של שלוש

נקודות )

:

.

שיבולת  ,מעוין מספר שלוש

כולם סמלים הקשורים לפוריות .

-

קשה ללמוד על איפור הנשים  ,את המידע קיבלתי רק בשלב מאוחר יחסית של

המחקר  .הנשים שנשאלו על כך התביישו תחילה לדבר  ,וקשה היה להבחין מה חזקה
יותר נימת הבושה או הגאווה על כי נהגו מנהג מובהק של גויים  .הן הודו כי קינאו
במוסלמיות שיכלו להתאפר ולהתקשט ללא הגבלות  .הנשים היהודיות הן שאיפרו
ועיטרו את המוסלמיות  ,ונדרשה לכך מומחיות  ,כמו כמעשה הריקמה .

 . 6תלבושת הכלה בחתמה

לאחר תיאור האיפור העשיר בטקס החתונה  ,נמשיך בתיאור תלבושת הכלה

בשלמותה ,

אשר כמה ממרכיביה כבר הוזכרו לעיל .
תלבושת הכלה

בחתונה כללה את הפריטים המפוארים ביותר שיכלה אשה להציג .

ולכן היא עשויה ללמד על ההבדלים המובהקים בין התלבושות באזורים השונים
בתימן .

תלבושת כלה יהודייה מצרם זהה לזו של המוסלמיות מהכפרים הסמוכים  ,במיוחד
שבאירוע זה הוסרו כמעט כל הגזירות על הופעת הנשים היהודיות .
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כך  ,למשל  ,הותר

להן ללבוש שמלה בצבע לבן  .לכן תלבושת הכלה עשויה ללמד גם על מנהגי
המוסלמיות באזור זה .
לעומת זאת יש הבדל גדול בין התלבושת הכפרית של הכלה היהודייה בצרם ובין זו
העירונית בצנעא .
בצרם לבשה הכלה קמ "ן  -שמלה לבנה רקומה ( איור
או מכותנה ( ראה

לעיל ) ,

)2

בחוטים צבעוניים ממשי

בידי הכלה עצמה או בידי אשה מנשות הכפר  .את הראש

עיטרו במעין כתר  ,שצורתו מעוגלת ( ראה

לעיל )

והוא שימש לעיצוב צורת הראש

.

ולהגבהתו  .עליו שמו את המקמה עליה תלו את תכשיטי הכסף לראש  ,ומעל כל אלה
שמו צעיף משי שירד על הכתפיים עד לפלג גופה התחתון  .מערכת התכשיטים היתה
נכבדה ( ראה

לעיל ) :

הענקים כיסו את הצוואר והחזה עד המותניים ( איור

, ) 13

על

הידיים והאצבעות טבעות וצמידים רבים ככל האפשר  .המראה הכללי של הכלה ,

בעיקר בגלל כתר ההגבהה והצעיפים  ,יצר בבואה מעוגלת  ,צבעי הלבן והכסף של
הבגד

והתכשיטים ,

שמירה על קו הצוואר למרות עומס התכשיטים וגילוי חלק

מהשיער  -כל אלה עיצבו מראה אישי ואוורירי של הכלה  .התלבושת והתכשיטים
היו הנדוניה של הכלה והיא הוסיפה להשתמש בהם במהלך חייה במאורעות חגיגיים .
לעומת זאת הכלה הצנעאנית  ,תלבושתה היתה עשויה חומרים יקרים יותר  -עד כי

27

נציין דוגמה מהופעת הגברים  :חתן יהודי בתימן הורשה לענוד כנבלה  -פגיון מעוקל  -סמל
לגבריות  ,לאדנות ולשלטון  .מוסלמי בתימן לא יצא מביתו ללא הפגיון  ,שהובלט בחגורה על

בטנו  .היה זה הסימן הבולט  ,שאיפשר להבחין בין היהודי למוסלמי בתימן .
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התפתח מוסד להשכרת תלבושת כלה בצנעא  ,כיוון שלא כל כלה יכלה לרכוש את
התלבושת

עשויה

;

בד ברוקד עשוי חוטי כסף וזהב ( קנוי ולא רקום בידי

השמלה ,

מערכת

תכשיטים מכסף

ומוזהבים ,

הכלה ) ,

ממיטב יצירת צורפי

שממנו
צנעא ,

המכסה את כל חזה האשה מהסנטר  ,עד כדי טשטוש קו הצוואר  ,הגבהת הראש בכובע

משולש  ,ובצעיף  -כל אלו יצרו בבואה משולשת ותחושה שהכלה ' טובעת ' בתוך

הפאר הרב ( איור
החתונה ,

. ) 14

תלבושת זו אומצה על  -ידי מרבית יהודי תימן בארץ בטקסי

עד כדי כך שחשבו כי אין סגנון אחר של לבוש כלה בתימן .

ד  .גבולות התפוצה של הלבוש והמראה החיצוני
קשה לקבוע את גבולות התפוצה של סגנון הלבוש וההופעה בצרם  .הידיעות שבידינו
אינן שלמות אבל הן מאפשרות לראות את הכפר הנדון בסביבתו המוסלמית והיהודית
באותו מחוז ובסמוכים לו .
סקירת סגנון הלבוש בכפרים היהודיים המקיפים את צרם מארבע רוחות השמים ,
בטווח של

10 - 6

שעות הליכה מראה על דמיון כללי בלבוש  ,אך עם הבדלים מסוימים

.

בגיזרת השמלה ובכיסוי השיער המלמדים על מעמדם של היהודים בכל מקום ומקום .
אנו מוצאים שני סוגים עיקריים של שמלות השונות בגיזרתן
( א)

:

שמלה בעלת שרוולים צמודים ליד ומכסים אותה עד פרק כף היד  ,כך שאין

השרוול חושף את היד  -ולכן שמלה זו נחשבת צנועה .
( ב)

שמלה בעלת שרוולים ארוכים הרבה מעבר לכף היד ורחבים מאוד  ,כך שבעת

עבודה האשה קושרת את קצותיהם על עורפה והיד נחשפת עד כי אצעדותיה נגלות .
חשיפת היד נחשבת לבלתי צנועה  .ככל שהישוב היהודי היה קרוב לבירת המחוז -

גאדרה ( הכפרים גחזן  ,פאגרת אל  -עווד  ,ראה מפה ) כך הקפיד יותר על צניעות או על
קיום גזירות

הלבוש  ,כלומר

היהודיות בו לבשו שמלות בעלות שרוולים צרים וקצרים

יחסית  -כמו שלבשו בצנעא  ,באל  -שרף  ,בחיידן  ,בברט ובאל  -ג ' וף  -כולם מצפון
לצרם .

ככל שהישוב היה מרוחק מנאדרה ומהרשויות היהודיות והמוסלמיות

( הישובים

 :נאוומה  ,אלטעשור ,

יקלבן

,

כ  :אר  :ה  ,אלאמלויק  ,רידי  ,רמאי ועוד  -ראה

מפה ) היה הלבוש של היהודים בו דומה לזה שבצרם  -כלומר לבשו בו את השמלה

רחבת השרוולים  .ההבדלים לא תמיד היו חד  -משמעיים

:

ההופעה החיצונית של

היהודים בגחזן בימי החול היתה מושפעת מצנעא  -שרוולים קצרים וצרים  -אך
בחתונה דמה לבושם לזה שבצרם .
כך גם לגבי כיסויי ראש ומידת גילוי השיער  .נראה כי הנשים היהודיות ברחבי תימן
הקפידו בדרך  -כלל להסתיר את שערן מטעמי צניעות וכדי להיות מובחנות מן

המוסלמיות  .בדרך  -כלל במקום שבו היהודיות הלכו בשמלה רחבת שרוולים  ,הן גם
חשפו את שערן  .חשיפת שער הנשים היהודיות בצרם  ,כלומר היותן לא מובחנות מן

המוסלמיות  ,מעידה על תחושת ביטחון של היהודים בקרב המוסלמים בכפר זה  .הנחה

152

זך

ן

כרמלה אבדר

כקבלת חיזוק מעדויות המידעניות אשר ביטאו בגלוי את רצונן להידמות

.

למוסלמיות וכן מהתנגדותן לניסיון לכפות עליהן לכסות את שער ראשן כאשר העזו
לחשוב על פנייה לצנעא להתלונן בפני האמאם כדי לבטל את הגזירה  .יתרה מזו ,
בפועל הן לא קיימו את הגזירה ובטחו בשכניהן כי לא ילשינו עליהן  .זוהי דוגמה

מאלפת להשפעת הריחוק הגיאוגראפי  ,הבידוד היחסי והריחוק מהרשויות המוסלמיות
והיהודיות על מעמד היהודים בצרם בקרב המוסלמים  .תנאים אלה לא איפשרו פיקוח
על קיום הגזירה החדשה הלכה למעשה  .מצב זה הביא מצד אחד  :לטשטוש ההבדלים

החיצוניים כין יהודים למוסלמים כניגוד לגזירות הלבוש  ,ליחסי שכנות טובים בין שתי
האוכלוסיות שקיימו ביניהן יחסי תלות כלכלית ולעלייה בביטחון המיעוט

היהודי ,

יחסית ליהודים שישבו סמוך לרשויות יהודיות ומוסלמיות  .מצד שני  -לירידה

.

מוסרית  ,במובן של לבוש לא  -צנוע בהשוואה לדרישות הרשויות המפקחות במרכזים
כמו גחזן הסמוכה  ,שהשתייכה לאותו אזור שיפוט של צרם ושעימה היה לכפר קשר
רצוף  ,וכמו צנעא הרחוקה  ,ששימשה דגם להתנהגות לכל יהודי תימן  ,והיא ודאי היתה
מגנה את הירידה המוסרית .
ייתכן שנוהג גילוי הראש של היהודיות היה רווח ככל שהישוב היה מזרחה ודרומה
מצנעא ומרוחק ממרכזי הסמכות היהודיים והשלטון המוסלמי  ,שהקפידו על בידול
היהודי מן המוסלמי  .ליהודי צרם היו קשרים תדירים עם עדן  .אפשר שגם לכך היתה

השפעה על ההתנהגות היותר חופשית של הנשים היהודיות בצרם  ,שכן עדן היתה תחת

שלטון בריטי באותו זמן  ,ומעמד היהודים בה היה טוב מזה שבתימן .

לזיכוכו

שמלה בעלת שרוולים רחבים מחומרים משובחים  :בד צ ' ביע ' ה או בד בצבע לבן  ,חוטי

משי  ,שימוש בחגורה  ,צבע הניל  ,איפור ושיער גלוי נחשבו לבעלי ערך אסתטי  ,ועל  -כן
היו נחלת המוסלמיות ולא נחלת היהודיות  .שכן כני החסות היו אמורים להיות
מושפלים מנקודת  -ראותו של המוסלמי ואילו מנקודת ראותו של היהודי האדוק בדת
בגדים אלה והופעה חיצונית כזו נחשבו בלתי צנועים  .היהודייה בצרם רצתה להידמות
למוסלמית  ,ומשמעותה של הידמות זו בעיניה היה חופש וביטחון ולא ירידה במוסר .
לפיכך את מעמדו של הכפר היהודי צרם יש לבחון מנקודת  -ראותם של המוסלמי ושל
היהודי כאחד .

נראה כי היהודים בצרם נהנו מחופש יחסי  ,מביטחון ומסובלנות מצד שכניהם
המוסלמים ,

והדבר

בא

לידי ביטוי בהופעה החיצונית של היהודיות ובטשטוש

ההבדלים בינן ובין המוסלמיות  .הריחוק מהרשויות היהודיות והמוסלמיות כאחת
השפיע על טשטוש זה  ,כיוון שיכולת הפיקוח על קיום חוקי הע '  :אר היתה פחותה ככל
שהנגישות לישוב היתה קשה יותר .
אפשר שבשל הריחוק ממרכזי הסמכות נוצרה מערכת של יחסי תלות כין היהודים
למוסלמים בצרם  ,שבמסגרתה היה עדיף לבני עם הרוב לגלות סובלנות .

ן

לבוש היהודיות בכפר בתימן

הסימנים החיצוניים כגון פיאות  ,שהבדילו בבירור בין גברים יהודים
הכרחיים ,

היו

למוסלמים ,

כיוון שהגבר הסתובב בשווקים המרוחקים  .ואילו הנשים בילו זמנן

בכפר ובכפרים הסמוכים
כמאפרות ,
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לו ,

שבהם ביקרו לצרכי פרנסה

:

כאורגות ,

כרוקמות ,

כקולעות סלים וכקדריות ומכרו את סחורתן לנשים הערביות  .ההכרות

כנראה הפחיתה את הצורך בהבדלים חיצוניים .
בחינת הופעתם החיצונית של יהודים בהשוואה למוסלמים באזורים כפריים אחרים

בתימן תאפשר לנו להוציא מסקנות משמעותיות יותר בשאלות שנדונו כאן  ,כגון האם
מידת הנגישות והריחוק מהרשויות אמנם השפיעו על קיום חוקי הע  :אר מזה ועל רמת
המוסר מזה  .מכל מקום המימצאים שהובאו כאן מכפר אחד מלמדים על השוני
המהותי בין מה שנהג בו ובין מה שידוע לנו בתחומים מקבילים בצנעא .
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