והעלתה מצפון הימו :

ארו עפג '

3י
היסטוריוגרפי
דיון
בת -ציור עראקי -קלורמך

בשנת תש " ס מלאו תשעים שנה לבואה לארץ של קבוצת עולים גדולה ממחוז חידאן
שבצפון תימן  .קרוב

ל225 -

נפש יצאו לדרך בחודש תמוז תרס " ט ( יוני  : ) % 909כמאתיים

מהם הגיעו לארץ ישראל בתשרי תר " ע ( ספטמבר  , ) 1909והנותרים הצטרפו בתוך שבה .
בארץ הם התפצלו לשלוש קבוצות  ,כאשר כל קבוצה התיישבה באחת מן המושבות

החקלאיות  :רחובות  ,ראשון לציון ופתח  -תקוה  .העולים היו חלק מגל העלייה שיצא
מצפון תימן החל משנת

% 906

לערך  ,והמשיך בעלייתו  ,במספרים משתנים  ,עד שנעצר

בשנת  , % 9 % 4עקב מלחמת העולם

בשנת

% 920

הראשונה .

התחדשה העלייה מצפון תימן  ,וכן ממחוזות תימן האחרים  .אם לפני

המלחמה הוכתב קצב העלייה בעיקר על ידי נסיבות פוליטיות פנים  -תימניות ויכולת
העולים לממן את הוצאות הנסיעה  ,הרי לאחריה הוא היה קשור גם בתמורות מדיניות
בינלאומיות  ,ובמספר רשיונות העלייה שהקציבה הסוכנות היהודית ליהודים

בכל זאת  ,עד עליית " על כנפי

נשרים "

שלאחר הקמת מדינת ישראל  ,עולי

מתימן .

% 909

היו

הקבוצה הגדולה ביותר שיצאה מצפון תימן .
לבד ממספרם המרשים של בני עלייה זו  ,הטביעו אנשיה וחבריהם שקדמו להם מצפון
תימן את חותמם על כלל היישוב התימני בארץ ישראל  ,לאורך ימים  .הם היו חלוצי
ההתיישבות התימנית במושבות החקלאיות  1 ,ומתוכם יצאו אישים שפעלו למען הציבור
התימני בארץ ישראל  ,ב " התאחדות התימנים "  ,שנוסדה בשנת  , % 923או במסגרות

הפוליטיות של תנועת הפועלים  .להלן מספר דוגמאות :
א  -זכריה גלוסקא (  : ) % 960 - % 895עלה לארץ בשנת  , % 908כיהן כיושב ראש " התאחדות

התימנים " ונבחר כנציגה לכנסת
ב  -אברהם לסיב

הראשונה .

( : ) 1950 - % 889

התימנים וממלא מקומו ; משנת

1924

עלה בשבת

1909

וכיהן כסגן יושב ראש התאחדות

היה נציג התאחדות התימנים ב " ועדה החקלאית "

של ההסתדרות הציונית  ,שטיפלה בהתיישבות  ,ואחר כך גם ב " ועדת
בשנת

% 944

העלייה "

שלה .

הצטרף  ,יחד עם חלק מחבריו בהתאחדות התימנים  ,להסתדרות הכללית

ונבחר לכנסת הראשונה ברשימת מפא " י .

1

על כך  ,ועל נסיון חלק מעולי
התיישבת  ,עמ ' . 106 - 85

1909

להתיישב במושב הפועלים נחלת יהודה  ,ראו עראקדקלורמן ,

אהרן עפג'ין והעלייה

מצפון תימן

ן
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ג  -פנחס קפרא (  : ) 1983 - 1891עלה בשנת  , 1909ומשנת

1932

היה אחד הפעילים

התימנים הבולטים בסניף מפא " י ברחובות ונציג העובדים התימנים בהסתדרות .
סיפור המסע של עולי

1909

ןבחן כאן על סמך ארבעה מקורות עיקריים  .הדיון יצביע

על השווה והשונה בגירסת המקורות השונים  ,ויסביר את ההבדלים ביניהם כנובעים
מנקודת המבט שממנה הביטו הכותבים אל העבר  ,נקודת מבט שנבעה מצרכים חדשים
שהתעוררו עקב אירועי השעה

המשתנים .

המקורות לעליית צפון רמו
קורות עליית

1909

ידועים בעיקר משלושה מקורות  :רשימתו של טביב בן אברהם ( ידוע

גם כטביב הזקן ) משנת  2 ; 1913חיבורו של בנו  ,אברהם טביב  ,משנת  5 ; 1932ורשימתו

של פנחס קפרא משנת  4 . 1939במאמר זה מובאת לראשונה בדפוס  ,התעודה " העליה
מארץ חידאן "  ,מעטו של אהרן עפג ' ין  ,בן נוסף לעלייה זו  .החיבור אינו מציין את זמן
כתיבתו  ,אך הוא המאוחר מבין המקורות שהוזכרו  ,ונכתב בסביבות שנת

. 1950

5

ברור

שלנגד עיניו של עפג ' ין עמד חיבורו של אברהם טביב  ,וכי הוא הולך בעקבותיו בסיפור

עיקרי השתלשלות העניינים ;  6יחד עם זאת הוא משלים את קורות עליית

1909

בפרטים

החסרים בחיבורים קודמים ותורם לה את פרשנותו .
דומה כי רשימתו של טביב בן אברהם  ,שנכתבה סמוך למועד העלייה  ,היא המדויקת
מבין החיבורים  .טביב הזקן כתב את רצף הדברים באופן ענייני  ,כמשיח לפי תומו  ,כמי

שמוסר את מה שקרה כפי שהוא זוכר  .לעומת זאת  ,כתיבתו של בנו כבר מודעת לקהל
קוראיו  -חיבורו הוזמן מן הלשכה המרכזית של הקרן הקיימת לישראל בעבור הסידרה
" לנוער  -ספריית ארץ ישראל"  ,שבין מטרותיה  ,כפי שמופיע על כריכת הספר  " ,להראות
לנוער העברי  ,בארץ ובגולה  ,את ההעפלה הלאומית והאנושית הגדולה שבמפעלנו בארץ
ישראל בכל התקופות החלוציות  ,מן העליות הראשונות לארץ ועד

ימינו " .

בזמן כתיבת

הספר  ,כשאברהם טביב כיהן  ,כאמור  ,כסגן יושב ראש התאחדות התימנים וכנציגה
בוועדת העלייה ובמחלקת ההתיישבות של ההסתדרות הציונית  ,הוא היה שרוי במאבק
בהסתדרות הציונית להגדלת מספר רשיונות העלייה ליהודים מתימן והמשאבים שיוקצו

טביב בן אברהם  ,עמ' . 266 - 263
אברהם טביב  ,שבי  ,עמ ' . 38 - 30

קפרא  ,עמ' . 39 - 37
עפג ' ין  .במאי

1999

סיפר לי דוד  ,בנו של אהרן עפג ' ין  ,שאביו כתב את חיבורו לאחר שיצא לגמלאות

בשנת . 1948

עיון בחיבורו של עפג ' ין מלמד שהוא הכיר היטב את ספרו של אברהם טביב  ,שבי תימן  ,שהתפרסם
בשנת  ; 1932בכמה מקומות הוא אף השתמש בצירופי מלים שנלקחו מטביב  ,כגון  " :הכושים השמיעו
מעליו "

קול שריקה ועטו במרוצה אל המחגה  . . .ומאותה שעה לא פשט איש את עדיו
טביב  QW ,עמ '  " ; ) 32כל העדה חגרו כלי זיין של אבותיהם  ,דהינו עמדו בתפלה ותקעו
( שם  ,עמ ' . ) 35
~1

( אברהם

בשופרות "

אהרןעפג ' יןוהעלייה מצפוןתימן

ן

9%

להם בתחום ההתיישבות  .בפעילותו ביקר טביב את מדיניות המוסדות  ,שהשקעתם

בהתיישבות התימנים נפלה בהרבה מזו שהופנתה למתיישבים אשכנזים ' .
על רקע זה נראה שהתיאור של יהודי צפון תימן בספרו נועד להראות לראשי הגופים
המשפיעים בחיי היישוב שהתימנים אינם נופלים מן האשכנזים  ,וכי הם ראויים להשתתף

כשווים במפעל הציוני  ,ב " העפלה הלאומית והאנושית הגדולה שבמפעלנו בארץ ישראל" .

8

בדבריו ניסה טביב לערער על יסודות התפישה שראתה ביהודי תימן אנשים המסוגלים
לשמש מסייעים בלבד למפעל הציוני  ,אך לא שותפים מלאים בו  ,כשם שהיו החלוצים

האשכנזים " האיכותיים " .

טביב השתמש בספרו בחומרים אמיתיים מחייהם של יהודי

צפון תימן  ,אך הדגיש את הקווים בדמותם הדומים לאידאל החלוץ הארץ ישראלי  :חופשי ,

עז נפש  ,גאה  ,מיומן בשימוש בנשק ויכול להגן על עצמו  .לפיכך  ,בסיפור העלייה הוא
התעלם מנקודות העלולות לערער את הדימוי שבנה  ,והדגיש את אלו שתורמות לו .
קפרא  ,שהיה מקורב לתנועת הפועלים  ,מסר את קורות העלייה כאילו בחן ממרחק
הזמן את האירועים  ,סיכם אותם ותרם ידיעות חדשות  ,וכל זאת תוך היצמדות לסדר

האירועים כפי שנשארו בזכרונו  .עפג' ין  ,כאמור  ,סיפר את קורות עליית

909ן

על פי

סדר הדברים של אברהם טביב  ,אך חיבורו משקף אירועים מאוחרים שהרשימו אותו
ושאת משמעותם השליך על אירועי

העבר  :עפג' ין היה עד להתגברות המתיחות והעוינות

בין הערבים הפלסטינים ובין היהודים על ארץ ישראל  ,והדבר הוביל אותו כנראה לפרש
את המפגש בין שיירת הנוסעים היהודים למוסלמים בנתיב מסעם בראי העוינות בארץ
ישראל  ,ולא כנובע מטיב היחסים בין שתי הקבוצות

היהורם בצפון הימו ענב

9צ9אהם gg g

הדתיות בתימן .

9שיא5

~
מקורות שונים מתארים את חייהם של יהודי צפון תימן כשקטים ושלווים  ,חיים של

רווחה כלכלית  ,חופש וביטחון אישי  9 .מעמדם החברתי והמשפטי הוסדר על פי החוקים
המנהגיים של שבטי הצפון  ,שהעניקו להם חסות והגנה בתחומי הטריטוריה השבטית .
עד אמצע המאה העשרים הקפידו השלטונות בצנעא ובסביבותיה  ,ובערים אחרות שישבו
בהן נציגי השלטון המרכזי של תימן  ,לקיים את חוקי השריעה הוידית ביחס ליהודים .
אלה הוגדרו כד' מים  ,כלומר בני חסות  ,הזכאים לחופש פולחן ולהגנת המדינה  ,אך חייבים
לציית להגבלות על אורח חייהם שנועדו להמחיש את נחיתות היהודים בהשוואה למוסלמים .
לדוגמה  ,נאסר על היהודים לגור בבתים הגבוהים מבתי מוסלמים  ,לרכוב על סוסים ,
לרכוב על בהמת רכיבה אחרת בנוכחות מוסלמים ללא אישורם ולשאת נשק  .אך רוב

7

עראקי  -קלורמן  ,התיישבות ; עראקדקלורמן  ,נוה שלום  .על פעילותו של טביב להגדלת מיכסת רשיונות

8

העלייה ליהודי תימן בראשית שנות השלושים  ,ראו עראקי  -קלורמן  ,פעולות .
מתוך כריכת הספר שבי תימן .

9

ראו למשל  :גלוסקא  ,עמ '

. 30 , 28 - 25

; 91

זנדני  ,עמ ' מה  -מז ; קפרא  ,עמ '  ; 24 - 23אברהם טביב  ,שבי  ,עמ '

92
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תקנות האפליה לא נאכפו בצפון תימן  ,כשם שלא באכפו בהקפדה בשאר החבלים הכפריים -
השבטיים  .קפרא העיד על צפון תימן  " :כמה מן הנוהגים המוסלמיים שביטאו את הייחס
המשפיל במרכז תימן כלפי היהודים לא היו נהוגים בצפון תימן  .ידוע  ,למשל  ,שבצפון
תימן היה מותר ליהודי לרכב על חמור או סוס וכן לצאת כשהוא חמוש בכלי
היחסים בין היהודים

ושכניהם המוסלמים היו בדרך כלל יחסי אמון וידידות .

נשק " .
11

10

אברהם

טביב הישווה במרומז את המוסלמים בני השבטים לנוצרים בכמה מארצות אירופה

ומצא שאינם נופלים מהם  .מדבריו משתמע כי יש דמיון בין יחסי יהודי תימן וסביבתם
ליחסי יהודים עם שכניהם בארצות

" הנאורות " :

הרב המוחלט מצינים ברוח האנושיות שלהם ומדותיהם והליכותיהם נאות עם כל
אדם באשר הוא אדם ,

לא פחות מאשר בארץ שמצינה

בתרבות ובנימוסים  .ויותר

גדול חסדם על האנשים החוסים בקלם  ,יהיו בני כל גזע או דת

שהיא .

ובהמשך דבריו הפליג טביב באידאליזציה של החיים בחידאן  " :היהודים חיו שם ממש

חיי חפש ודרור  ,נהנים מכל הזכויות " .

12

היהודים לא נהנו כמובן מכל הזכויות  ,ולא היה

ביכולתם לשנות את מעמדם החברתי והמשפטי כד ' מים  .אך למרות מעמדם  ,רבים מיהודי
צפון תימן חיו  ,בדומה ליהודים בחבליה הכפרים-השבטיים האחרים של תימן  ,בהרגשה

שחייהם לא רק שהיו מוגנים ובטוחים אלא היו חיי חופש  .אין תימה אפוא שכך סיפרו
על עצמם עולי צפון תימן בשנת  , 19 % 3כארבע שנים לאחר בואם למושבה רחובות :

" באנו מעיר צעדה וחידאן אשאם [ אלשאם ] ולא היה עלינו לא עול מלכות ולא עול
גלות

" ; 13

וברוח זו כתב טביב הזקן  ,שם  ,גם כן בשנת

: 1913

" ובאמת כל עליתנו לא " י

אינה לא משום גזרת מלך ולא מצד חוסר פרנסה ולא משום סיבה מהסיבות הגורמות
לנדוד מארץ לארץ  ,אלא מרוב חשקה ואהבה לעלות לא " י " .

14

למרות חייהם הנוחים בתימן  ,החלו יהודים מצפון תימן להתארגן בראשית המאה
העשרים ליציאה לארץ ישראל  .באותו זמן הגיעו ידיעות על עלייתם ארצה של יהודים
ממרכז תימן בעלייה הראשונה של

% 881

ואילך  ,ועל השתקעותם בירושלים וביפו ; שיפור

דרכי התחבורה בים סוף וכיבוש מרכז תימן בשנת

% 872

בידי התורכים הפכו את ארץ

ישראל לטריטוריה נגישה  .גורמים אלה  ,מלבד מניעים דתיים ומשיחיים ויסודות לאומיים -
מסורתיים שקשרו את יהודי תימן בעבותות של געגועים לארץ הקודש  ,עוררו את יהודי
הצפון לצאת לארץ

ישראל .

15

0ן

קפרא  ,עמ '  . 24 - 23על מעמד היהודים בחברה השבטית התימנית ראו דרש  ,עמ ' . 121 - 118

11

על יחסי היהודים עם סביבתם בצפון תימן ובשאר חבליה הכפריים  -השבטיים של הארץ  ,ראו עראקי -

קלורמן  ,יהודי הכפרים ; והשוו גמליאלי  ,עמ ' . 13
12

אברהם טביב  ,שבי  ,עמ '  . 26גם בהספד שכתב בשנת

1935

על אביו הזכיר אברהם טביב את יחסי

הידידות עם ערביי צפון תימן  [ " :היציאה מצפון תימן היתה ] לא מתוך לחץ ולא מתוך דלות כי היו
הערבים תושבי הפלך מתידדים עם היהודים כאחים "  -ראו אברהם טביב ,
13

הספד .

איגרתם של יוצאי צפון תימן ברחובות אל  -המשרד הארץ ישראלי "  ,י " ס טבת תרע " ג  ,אנ " מ ,
עמ '

. 265

14

טביב בן אברהם ,

15

על הרקע והמניעים לעליית צפון תימן ראו עראקיקלורמן  ,משיחיות  ,עמ ' . 124 - 121

162
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אלא שאותן התארגנויות לא צלחו  ,מכיוון שאירועים מדיניים מנעו את היציאה  .במסמר
שכתב דוד בן משה מדהלה (  , ) 1978 - % 905שעלה מוואדי בני סעד שבצפון תימן בשנת
, % 952

16

כתוב שבערר בשנת ברי " א לשטרות

( התר " ס ) % 900 -

התארגנו שש משפחות מן

הכפר בני סעד  ,ביניהן משפחת מדהלה  ,לעלות לארץ ישראל ,
ומכרו כל שיש להם  .והכינו להם צידה לדרך  ,לחם אפוי וצמוקים ושאר כל הדברים
הנחוצים להם בים וביבשה  . . .ובין כך ובין כך עלתה ממשלת אדרים מן תהאמה
וכבשה סוק חידאן וסביבותיו והגיעה ממשלתו עד מדינת סאקין  .ונשברה מלכותו
ואבדה והלכה כל הצידה ואבד כל מה שהכינו מחמת המלחמה והפסידו הפסד

גדול מכיון שלא הגיעה שעת הכושר לעלות לא " י .

17

הקטע מזכיר את משפחת השריפים האדריסים  ,שאליה מתייחסים גם המקורות שבדיוננו ,
כפי שנראה להלן  .בראשית המאה העשרים הקימה משפחה זו במחוז סיר שבצפון

התהאמה ( שפלת החוף שלאורך ים סוף )  ,אמירות עצמאית ובירתה צ9יא~( מצפון לאבו

עריש  ,בערב הסעודית של ימינו ) .

האדריסים היו יריבים של השלטון האמאמי של תימן ,

,

ואף של העות מאנים  ,ששלטו מאמצע המאה הי " ט בחלקים נרחבים של התהאמה  .מדהלה
סיפר על הפעולות שבאמצעותן ביססו האדרימים את שלטונם באיזור  ,ועל כיבוש מקומות
שהיו בדרך כלל בשליטת שבטי הצפון בעלי בריתו של אסאם יחיא ,

18

השוק של חידאן

והיישוב סאקין  ,שהיה מקום מושבו של נציג האסאם  .בסופו של דבר נסוגו כוחותיו של
האמיר האדריסי ממקומות אלה אך המשיכו להשפיע על צפון התהאמה  ,ורק בשנת
% 925

הצליח האמאם יחיא להשתלט על חלקים בתהאמה שהיו בשליטת האדריסים .

19

סבך האירועים המלחמתיים מנע ממשפחות היהודים להשלים את תוכניותיהן  ,והן דחו
את עלייתן למועד מאוחר יותר .
כאשר שקטה הארץ יצאו ראשוני היהודים מצפון תימן לארץ ישראל ואחריהם יצאו

משפחות נוספות  .אחת הקבוצות יצאה בשנת

% 906

ומנתה שלוש משפחות ובהן שש -

עשרה נפש  -אלה הלכו בנתיב היבשה דרך חצי -האי ערב  .בדרכן הן עצרו בכמה מקומות
יישוב  ,שם עבדו הגברים במקצועם  ,כצורפים  ,וכך מימנו את המשך מסעם  .המשפחות
הגיעו לארץ ישראל רק בשנת

% 911

קבוצה נוספת יצאה בסוף שנת

ישראל בנתיב היבשה והים בשבת

16

זן
18

והתיישבו בפתח  -תקוה .

% 906

ומנתה שלוש  -עשרה נפש  .היא הגיעה לארץ

;

והעולים שלחו למשפחותיהם שבמחוז חידאן

% 907

על דוד בן משה מדהלה ועל עלייתו ראו מדהלה ,
דוד בן משה מדהלה  " ,עתיקות "  [ ,ללא תאריך ] ,

עמ ' , 42 - 40

. 79

אבנ " י .

בשנת

1904

הוכתר יחיא אבן מחמד לכהונת אמאם תחת אביו  ,האמאם אלמנצור מחמד  .מאז

שכבשו העות ' מאנים את מרכז תימן בשנת

1872

והרהיבו את שליטתם בתהאמה  ,שלטו האמאמים

של תימן רק בצפון המדינה  ,בתמיכתם של שבטי הצפון  -ראו  ,למשל  ,סטוקי  ,עמ ' 60ן . 161 -
19

על האדריסים  ,התבססותם ושלטונם בעסיר ראו  :בגג ; סטוקי ,
פטרסון  ,עמ'  ; 61 - 60 , 15בלדרי  ,עמ' . 48 - 45

עמ ' ; 177 - 176

ונר  ,ענו

; 143 - 142

94

ן

בת -טון עראקי  -קלורמן

איגרות המתארות את מסעמן קבוצה קטנה אחרת עלתה סמוך לזמן הזה דרך היבשה .
בשנת

1908

20

יצאו מחידאן כמאה ועשר נפשות .הם הפליגו בספינות מפרש דרך נמלי ים

סוף  ,ג ' יזאן וג' דה  ,הגיעו לנמל יפו בטבת תרס " ט ( דצמבר

אחריהם יצאה הקבוצה הגדולה של עליית
ע 33 %ה % 909

ע%

פ9

אהדו עפג

!

1909

והשתקעו ברחובות ;

21

ובתוכה אהרן עפג' ין בן השמונה -עשרה .

22

) 1908

3י

אהרן עפג ' ין סיפר את סיפור המסע מן היציאה מ " ארץ חידאן " ועד לבואו לחופי עדן .
הוא התעכב על פרטים קטנים והרחיב בעניינים שהרשימו אותו במיוחד ; הוא ביטא את
תחושותיו על קשיי הדרך ועל רגעי הסכנה והחרדה שעברו על הנוסעים ביבשה ובים :
בהיתקלם באיומי שודדים  ,בבוזם של תושבים בתהאמה  ,ובמוראות הטבע  ,חום נורא

וסערה בלב ים .
שיירת הנוסעים יצאה מחידאן מערבה אל ים סוף  ,כשהצידה והמיטלטלין טעונים על
גמלים ; ילדים ונשים ומספר גברים רכבו על חמורים והשאר צעדו ברגל  .במשך יומיים
הם נעו מערבה בנוף פוליטי  ,גאוגרפי ואקלימי מוכר  " :ארץ הרים  ,אויר טוב  ,לא חם
ולא קר אלא ממוצע " .

מעיק ומתיש וללחות

25

אחר כך ירדו הנוסעים לעבר התהאמה  ,לנוף מדברי  ,לחום

גבוהה .

אך לא אלה היו הדברים שהעיקו עליהם ביותר  -דבר אחר היה גרוע מזה  :הם היו
עתה מחוץ לתחום השפעתם של שבטי הצפון  ,שבצילם חסו  .הם נכנסו כעת למרחב
פוליטי שבשולי השפעת האמיר האדריסי  ,מבלי סמכות פוליטית ברורה שתוכל להטיל
את מרותה ותשמור על הביטחון בדרכים  .אמנם  ,כנהוג ביישוביהם  ,נשאו הנוסעים היהודים

נשק  -רובים ופגיונות ( פגיון הג' מביה המעוקלת  ,שהיתה פריט חשוב בתלבושתו ובהופעתו
של בן השבט

התימני ) -

והנשק חיזק את תחושת בטחונם  ,אך בהיעדר הגנת השבט ,

נחלשה יכולתם לנוע בביטחה  .הם היו פגיעים למעשי שוד יותר מאשר בן השבט המוסלמי ,
שנע כמותם בסביבה לא יציבה  ,שהרי בתחום שבטו ומחוצה לו  ,איש השבט נשאר תמיד

אחד מאדוני הארץ  ,ואילו היהודים חזרו להיות רק ד ' מים  ,חסרי הזכויות שרכשו כמשתתפים
בחברה השבטית  ,וחשופים להתנכלות מצד בעלי זרוע .
המודעות למצבם החדש השתקפה בחששם מפני המפגש עם בני הכפר הראשון שהם

פגשו  .תחנתם הראשונה היתה ליד כפר קטן " של כושים " ( לפי שאוכלוסיית התהאמה

20

21
22

טביב בן אברהם  ,עמ '  . 263על הנוסעים בדרך היבשה נימנו חיים מדהלה ומשפחתו  ,וכן רשושה
ובן אחותה  ,אהרן כהן  -עראקי  -אהרן עראקי  ,ריאיון  ,מאי . 1989
גלוסקא  ,עמ ' . 263
אהרן עפג ' ין העיד על עצמו שהיה בן שמונה  -עשרה בצאתו מתימן  ,אך בתעודת הזהות שלו כתוב
שנולד בשנת  , 1893ומכאן שהיה בן שש  -עשרה ביציאתו מתימן  -תצלום התעודה בארכיון ספריית
בית נחמה ויאיר  .כך או כך  ,עפג ' ין היה בוגר דיו בשעת המסע כדי להתרשם מאירועיו ולזכור
פרטים מקורותיו .

23

טביב בן אברהם  ,עמ ' . 264

אהרן עפג ' ין והעלייה מצפון תימן
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ומורדות ההר התערבבה עם מהגרים מאפריקה  ,מהעבר השני של ים סוף )  .כל בני

הכפר יצאו לקראתם  ,והנוסעים היו משוכנעים שהם מבקשים לשדוד את השיירה  ,אר
עפג ' ין כותב  ,בדומה לאברהם טביב  ,כי

" בראותם

כי אנחנו רבים ומזוינים נסתלקו " .

24

המפגש האמיתי עם שודדי דרכים לא איחר לבוא  .ביום השני למסעם בשפלת ההר
בדרר יתהאמה  ,כשעצרו למנוחת הצהרים  ,באו עליהם שלושים שודדים חמושים .
עפג ' ין מתאר אירוע זה באריכות ומוסר פרטים שחסרים אצל שאר הכותבים  .מסיפורו

25

ניתן לחוש את הבהלה שאחזה בנוסעים  ,את התכונה במחנה  ,ולאחר מכן ההתעשתות ,
ההתארגנות להתגונן ותפילת הזקנים  .אברהם טביב כתב שכאשר התנפלו השודדים על
היהודים  ,האחרונים איימו בנשקם על התוקפים וכך הניסו

אותם :

האנשים שלנו שלפו את חרבותיהם וכל אחד נשען על איש חרמו [ מלכים א כ ,
מב ] בשמאלו והיד הימנית מחזיקה בחרב המונפה נגדו  ,ומקצה המחנה כוננו
אליהם את הרובים  . . .היהודים בעלי הרובים עמדו במקומם והביטו אחרי הכושים
עד שנעלמו מן

העין .

26

אולם לפי עפג ' ין למנוסת השודדים קדם שלב נוסף  ,הנרמז גם אצל טביב בן אברהם
וקפרא  .לדבריהם  ,היהודים נסעו בלווית סוחר ערבי  ,שהכיר את הדרכים והיה אמור

להיות מעין " מליץ ומלמד זכות עליהם בימים ובדרכים ובכל

מקום " ; י2

בידו גם הפקידו

את כספם  ,והוא היה אמור להחזירו להם בעדן  ,תמורת עמלה  ,באמצעות אחד מקרוביו
שישב בעיר  .קפרא כתב שהסוחר הערבי " זינק על המתנפלים ושאל לחפצם "  ,ושמע
מהם דרישה לתשלום סכום כספין דרישה זו היתה בהתאם למנהגם של שודדים  ,בני

שבטים ששלטו בדרכים וסחטו " מסי מעבר " מעוברי אורח  .עפג ' ין וטביב בן אברהם
מסרו שהנוסעים נאלצו לשלם לשודדים מאה ריאל  ,וקפרא הזכיר ריאל אחד לנפש

( כנראה לכל גבר בוגר )  .לעומת זאת  ,אברהם טביב  ,שהדגיש את גבורת היהודים  ,התעלם
מתשלום " דמי

המעבר " ,

עניין המלמד על כניעה לשודדים .

עפג ' ין תיאר את השודדים יושבים על גבעה  ,משקיפים על המחנה  ,מתייעצים ביניהם
ומחכים לשובו של המלווה עם הכסף ; אחר שהם קיבלו את כספם  ,הם עברו במרוצה
בתוך המחנה  ,והיהודים  ,שסברו שהערבים מתכוונים לפגוע בהם  ,כיוונו לעברם את

רוביהם וחרבותיהם .

28

לפי הסברם של עפג' ין ואברהם טביב  ,המאדיר את גבורת היהודים ,

הפחד שנפל על השודדים סילק אותם מן המקום מבלי שפגעו באיש .

29

24

עפג ' ין ; והשוו אברהם טביב  ,שבי  ,עמ ' . 31

25

אצל אברהם טביב  :כארבעים איש  .טביב בן אברהם אומר שאלה היו משבט בני ג ' ראח  -ראו

עמ ' . 264
26

27

אברהם טביב  ,שבי  ,עמ ' . 32

טביב בן אברהם ,

עמ '  ; 264אברהם

הסוחר המלווה כותב גם קפרא ,

טביב  ,שבי  ,עמ '  , 32אומר שהמלווה היה " מתושבי

עמ ' ; 38

המדבר " ;

על

עפג ' ין מזכיר מורה דרך סתם ללא פירוט .

28

קפרא  ,עמ ' . 38

29

אברהם טביב  ,עמ '  " : 32ואותה שעה היתה צרה גדולה לכושים ופחד גדול נפל עליהם אשר לא
פיללו " .
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השיירה המשיכה בדרכה והגיעה לוסילה  ,הכפר הראשון בתהאמה  ,ליד העיירה
סרץ ' -

עתה היתה השיירה בתחום השפעתו של האמיר האדריסי  ,שבו כל תנועה יוצאת

דופן בממלכתו  ,במיוחד מסעה של קבוצת אנשים כל כך גדולה  ,ועוד של יהודים  ,היתה
זקוקה לאישורו  ,שהיה מבטיח את שלום הנוסעים  .לפי קפרא הביבו הנוסעים כי " לא
נוכל להמשיך בדרכנו מבלי שנקבל רשיון לכך מאת האמיר אלאדריסי  ,שליט החבל
הזה  .שלחנו שליח לעיר צ ' ?  :א בירת מושבו של

אישור התנועה

מהאמיר .

האמיר "

,

3

לאחר שמונה ימים הגיע

31

בעודם מחכים ב סילה לשובו של השליח סרו שניים ממנהיגי היהודים לעיר חרץ ' ,

"

לשוחח עם מורה הדרך שלהם  ,שהמתין שם ; מעפג' ין לומדים שאלה היו טביב בן אברהם
ומנשה בן שלום קפרא  .השניים רכבו על חמורים  ,כמנהגם בחידאן  .אך הרכיבה על
חמור נתפסה בעיני נכבדי חרץ' כהפרה של חוקי השריעה  ,ולכן הם הורידו את השליחים
היהודים מעל חמוריהם  ,ואחד

מהם32

הפליא בשניים מכות נמרצות בנעלו ,

" ואלמלא

תשועת ה '  . . .לא השאירו שריד ופליט  ,וקיבלנו באהבה אנחנו המוכים כלמה גדולה
וברחנו בהחבא לתוך אלעוסילה " .

3

'

אברהם טביב וקפרא לא הזכירו את התקרית הזאת ואת השפלתם המבזה של מנהיגי
היהודים  .לעומתם  ,עפג' ין זעם על התנהגותם של אנשי חרץ '  ,כינה אותם " אנטישמים

גדולים " וטען שהם אלה ששלחו שליחים לאמיר האדריסי בדבר שיירת היהודים  .לדבריו ,

אנשי חרץ ' הודיעו ליהודים ששליחיהם ישאלו את האמיר אם עליהם להניח ליהודים
לנוע בחופשיות  ,להרוג אותם או לאסלמם ; אך בפועל שאלו השליחים את האמיר רק
על שתי האפשרויות האחרונות  .תיאור זה  ,המראה את רצון נכבדי חרץ' להכחיד את
היהודים  ,אינו מופיע בשאר המקורות  ,אינו מתאים לאופי היחסים שהיו בין יהודים
ומוסלמים בתימן  ,ונראה שהוא פרי השערתו ופרשנותו המאוחרת

של עפג ' ין .

עם קבלת האישור מהאמיר  ,התקדמה השיירה לעבר עיר הנמל מידי  ,שלחוף ים
סוף  .משעה שהתקרבו הנוסעים לתהאמה המדברית  ,הם יכלו לנוע רק בין שעות הערב
ושעות הבוקר המוקדמותן 34הם הלכו ברגל במשך כל הלילה  ,והחלשים רכבו על הגמלים ,

נושאי המשא  .עפג ' ין סיפר שתושבי מידי קיבלו את פני הבאים ביידוי אבנים  .לדבריו ,
ההתנכלות נמשכה גם לאחר שהיהודים התמקמו באולמות השינה ששכר עבורם מורה
הדרך ,

35

והפריעה להם לצאת ולהצטייד במזון ומצרכים אחרים  .תשלום דמי הגנה למושל

30

קפרא  ,עמ' . 39

31

לפי עפג' ין  ,שישה ימים .

32

עפג' ין השתמש בלשון רבים  " -חלצו את הנעלים והתחילו להרביץ "  -אך טביב בן אברהם  ,שהוכה
בעצמו  ,העיד :

33
34

35

" ועמד איחד

]

ישמעאלי ימ " ש חלץ מנעליו והכה אותנה  -עמ ' . 264

שם  ,עמ'  . 265 - 264אברהם טביב וקפרא לא הזכירו מעשה זה .
כך על פי כל המקורות לבד מקפרא .
אלה היו סוכות קש עגולות  ,מטויחות מבפנים בטיט ומסוידות בצבעים שונים  -ראו אברהם טביב ,

שבי  ,עמ '  . 34 - 32על בתי סוכות הקש בתהאמה ראו ננקיבל  ,עמ ' . 57

אהרן עפג 'ין והעלייה מצפון תימן

העיר הבטיח

לאורחים שקט מהטרדות כגון אלו ' .
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עפג ' ין הזכיר בהתפעלות את שפע

המוצרים והמצרכים שמצאו הנוסעים בחנויותיה של מידי  ,שבעיניו עלו בשפע מוצריהן

על חנויות תל -אביב .
כוונת הנוסעים היתה לעלות על אניית קיטור  ,אולם התברר להם ש " אניה

אירופית "

עוצרת שם רק אחת לשישה חדשים  ,י 3ובלית ברירה הם החליטו לעלות על שתי ספינות
מפרש  ,שבהן יפליגו דרומה לעדן ומשם יעלו על אניית קיטור לארץ ישראל .לנוסעים
נמסר שאסור להיכנס לעדן חמושים והם נאלצו למכור במידי את הרובים והפגיונות .
אברהם טביב  ,שהדגיש כאמור את דמות הלוחם היהודי הצפון תימני  ,כתב שפרידת
היהודים החמושים מנשקם היתה קשה עד מאוד עבורם  " :והיתה צרה זו רעה לנו מכל
הצרות שמצאונו  ,שכל הזמן שהיה לנו נשק לא ידענו פחד ואיך נוכל לפרק את

אבל מה לעשות " .

זיננו ?

38

לאחר ימים אחדים ירדו הנוסעים עם כל כבודתם לחוף הים  ,שם נתקלו בניסיון נוסף
לסחוט מהם כספים  ,מצד כשישים ( לפי אברהם טביב  :כשבעים ) פרשים רוכבים על סוסים .

59

היהודים הודיעו לפרשים שהם נוסעים ברשותו של האמיר האדריסי  ,ובין הרוכבים פרץ
ויכוח  " :כת א' אומרת שיבוזו את היהודים וכת א' אומרת שיש ליהודים הצלה מעם אסייד

אדריס " .
ותקעו

40

בהיותם חסרי נשק  " ,הגברים חגרו כלי הזין של אבותיהם  -עמדו בתפילה

בשופר " .

41

אברהם טביב ועפג' ין מסרו שקולות השופר נידמו לרוכבים כמעשה

כשפים  ,והם נבהלו וחזרו על עקבותיהמן טביב סיפר ששניים ממנהיגי היהודים נתנו
בסתר למנהיג חבורת הרוכבים ארבעה ריאלים  ,ש " סייעו " לנסיגת החבורה  .אפשר להניח
שחוסר רצון לפגוע בסמכותו של האמיר הביא אף הוא להחלטה להניח לנוסעים .

התלאות נראות כאילו הן רק התחילו שעה שנכנסו הנוסעים ללב ים  .עפג ' ין מוסר על
מחסור במי שתייה במהלך ההפלגה  ,דבר שלא הוזכר על ידי שאר הכותבים  .קודם

ההפלגה התבקשו הנוסעים להכין שני מיכלי מים לכל משפחה  .לפי עפג ' ין  ,עוד ביום
הראשון לנסיעה בים " הסריחו המים מהאויר הרע "  ,ולא ניתן היה לשתות אותם  .המלחים
נאלצו לעגון ליד אחד מאיי ים סוף  ,לחפש שם מים  .הם חפרו בור באדמה ושאבו ממנו
מים  ,אך המים היו מלוחימן אלה היו מי השתייה היחידים במשך כל

הדרך .

ביום השלישי להפלגה פרצה סערה חזקה  ,מלווה בגשמים עזים  ,שטילטלה את הספינות ;
מים חדרו פנימה ואתת הספינות חישבה להישבר  .כל הכותבים מספרים על מוראות

הסערה וחשש הנוסעים לחייהם  .עפג' ין כתב  " :והנינו

[!]

צועקים ובוכים איש אחד פני

רעהו "  .הנוסעים לעדן הגיעו רק לאחר שמונה ימים  ,במקום ארבעה או חמישה ימים
בתנאי מזג אוויר רגילים .
גם טביב בן אברהם סיפר על תשלום מס למושל  ,אך לא כן אברהם טביב וקפרא
כך גם על פי אברהם טביב  -ראו אברהם טביב  ,שבי  ,עמ ' . 34
שם .

הדבר מוזכר בכל המקורות לבד מאשר אצל קפרא .
טביב בן אברהם  ,עמ ' . 265
אברהם טביב  ,שבי ,

עמ '  ; 35נוסח כמעט

זהה אצל עפג ' ין  ,להלן .
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לפי טביב בן אברהם  ,הנסיעה בים סוף החלה ביום חמישי  ,ג ' לחדש אב תרס " ט ,

ונמשכה עד יום חמישי  ,מוצאי ט ' באב תרס " ט ;

42

לעומתו  ,אברהם טביב מפרש את

ט'

באב  ,יום הצום והאבל  ,כיום המתאים ביותר לפרוץ הסערה  .לדבריו  ,ט ' באב נפל ביום
השלישי להפלגה  " :הים היה שקט עד הצהרים  ,והיו הכל כמעט שמחים  .אבל ביום המיועד
לפורענות ' לשמחה מה זו עושה ' ? פתאם נעכר האויר ורוח גדולה וחזקה עברה על פני
הים ויהי סער גדול בים " .

43

גם עפג ' ין רשם שהסערה החלה בט ' באב  ,אולם אברהם

טביב ציין שבי " א באב עבר לפחות יום אהד מאז שהגיעו הנוסעים לעדן ,

44

ולפיכך לא

ייתכן שט ' באב היה היום השלישי למסע בים  ,וגירסתו של טביב בן אברהם היא הנכונה .

בעדן שלחו השלטונות הבריטיים של הנמל רופא שיבדוק את הנוסעים  .הרופא התרשם
שהאנשים תשושים וחולים מתלאות הנסיעה  ,ומחשש שמא הם נושאים מחלות מידבקות

פסק שיש להשאירם בבידוד ( " כרנטינה " [ !  . ) 1לאחר שהייה בתחנת ההסגר ליד הנמל ,

45

הותר להם לצאת לכפר שיח ' עת ' מאן  ,ליד העיר עדן  ,שם נשארו הנוסעים שבועות אחדים
עד שהמשיכו בדרכם .

כאן מסתיים חיבורו של עפג' ין  .מן המקורות האחרים אנו לומדים ששלטונות עדן
התירו לשישה נציגים של הנוסעים להגיע משיח ' עת ' מאן לעדן לסידור ענייני הנסיעה

לארץ ישראל  .לטביב בן אברהם ניתנה רשות להיכנס לעדן  ,יחד עם קרוב משפחה של
הסוחר המוסלמי שליווה את הנוסעים בדרכם  ,עוד כשחבריו שהו בהסגר  ,ושם הוא

קיבל את סכום הכסף שהופקד בחידאן למשמרת בידי הסוחר  .לעולים התברר שלחלק
מהם לא יספיק הכסף כדי לרכוש כרטיסי נסיעה באניה  ,ולפיכך פנו נציגיהם לבנין
מנחם מיסה  ,ראש הקהילה העשיר של יהודי עדן  ,וביקשו ממנו שיסייע להם בדמי הנסיעה .

46

להפתעתם השיב בנין שהוא מוכן לממן את הוצאות הנסיעה למי שמוכן לחזור לתימן ,

אך לא לעניים שרוצים לנסוע לארץ ישראל  " :תחזרו לארצכם ואני אשלם שכר האניה

ולא תכנסו לא " י אם לא יש כסף בידכם " .

47

העולים התארגנו ביניהם  ,הילוו כספים זה

לזה ורכשו כרטיסים באנייה גרמנית  ,שהביאה אותם לנמל יפו  .כעשרים וחמש נפשות ,
שהכסף לא הספיק עבורן  ,נאלצו להישאר מאחור  ,עד שחבריהם שלחו להם סיוע מארץ
ישראל וגם הם עלו .

42

48

טביב בן אברהם  ,עמ ' . 265

. 37 - 36

43

אברהם טביב  ,שבי  ,עמ '

44

שם  ,עמ ' . 38

45

לפי טביב בן אברהם  ,הם שהו בהסגר שנים  -עשר יום ; לפי אברהם טביב  -שבעה  -עשר יום ( אברהם
טביב ,

שבי ) ;

לפי עפג ' ין  -עשרים ואחד יום ; קפרא לא נקב במספר ימים .

46

על דמותו של בנין מנחם מיסה ראו אהרוני  ,עמ' . 78 - 70

47

טביב בן אברהם  ,עמ '  ; 265והשוו קפרא  ,עמ ' . 39

48

ראו בהערה הקודמת  ,וראו אברהם טביב  ,שבי  ,עמ ' . 38
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ק91כום

קורות המסע של עולי צפון תימן משנת

1909

מבוססות על ארבע תעודות  .מתברר

שככל שכתיבת קורות העתים התרחקה מזמן האירועים  ,הלך הזיכרון ונשא אופי המתאים
לצורכי השעה החדשים  .טביב בן אברהם מסר את סיפורו קרוב ככל האפשר לעובדות ,
ובנו אברהם בן טביב נתן להן במודע פרשנות המתאימה לזמנו ולתביעות השוויון של
התימנים בעלייה ובהתיישבות  .פנחס קפרא  ,איש תנועת העבודה  ,כתב ברוח דומה
לכתיבתו של אברהם טביב  ,אם כי מגמה זו מוצנעת ואפשר שאין היא מודעתן אהרן

עפג' ין  ,המאוחר שבכותבים  ,כתב את חיבורו לאחר מלחמת העולם השנייה והקמת מדינת
ישראל  ,כשהוא ער בוודאי לגורל היהודים במלחמת העולם השנייה  ,ליריבות בין הערבים
הפלסטינים והיהודים על השליטה בארץ ישראל ולסכסוך הישראלי -הערבי .
ברשימה משנת

% 920

הצביע אברהם טביב על כך שבניגוד ליהודי אירופה  ,יהודי

תימן לא נדחפו החוצה מארץ מולדתם מחמת שנאת הגויים :

" [ הם ] לא באו מתוך דוחק

עוני או צרות כלום  .פרעות פולניה אינם אתנו  ,עלילות רוסיה אינם אצלנו  ,שמדות
הונגריה אינם נהוגים

אתנו " .

49

גם ב " שבי תימן " הדגיש מחבר זה את הידידות והרעות

ששררו בין היהודים והמוסלמים בחידאן  .בסיפור העלייה מצפון תימן  ,ביקש טביב להראות
שהתימנים  ,שחיו חיי תרות עוד בארצם  ,היו מתאימים מלכתחילה לדגם החלוץ הארץ

ישראלי  ,וכי הם ראויים להשתלב כשווים באתוס הציוני  .גירסתו אף מציעה שתכונות
המיוחסות לחלוץ האירופי  ,כגון הנחישות  ,הדרור והעוז  ,הן שורשיות אצל יהודי צפון
תימן ; אלה היו חלק ממהותם וניכרו באורחות חייהם עוד בהיותם מחוץ לארץ ישראל .
יש בכך התרסה כנגד התפישה שראתה ביהודי תימן מעין כוח עזר כמותי שתפקידו
לסייע לחלוצים  ,שהם הזרוע האיכותית במפעל הציוני והזכאים לפריבילגיות בשל כך .

50

לעומת אברהם טביב  ,עפג ' ין כתב כשהוא מביט לאחור מאמצע המאה העשרים  ,כאשר
הגויים כולם היו חשודים בעיניו בשנאת ישראל .מנקודת מבט זו לא היה עפג' ין מסוגל
לכתוב בחיוב על התנהגותם של המוסלמים בתימן כלפי היהודים תושבי ארצם  .לכן ,
כדי לקנות את אהדת הקורא  ,הוא העלה טיעונים שאינם מתיישבים עם גירסות שאר
הכותבים  ,ואפילו מנוגדים להן  .הוא ביקש להראות שגם יהודי תימן היו נתונים לשנאת
הגויים  ,וחלקם אף לסכנת השמדה  ,וכי ההיסטוריה שלהם  ,בדומה לזו של יהודי אירופה ,

היתה גם כן היסטוריה של תלפות וסבל.
כך או כך  ,ההיסטוריוגרפיה של יהודים מצפון תימן מתעמתת עם קווים היסטוריוגרפיים

של יהודים אשכנזים  ,והיא משנה את הדגשיה עם ההתקדמות בציר הזמן  .היסטוריוגרפיה
זו מצטיירת ככלי נוסף שיהודי תימן ניסו באמצעותו להתחרות באשכניים שבידיהם
עמדות השליטה  ,על מנת לפלס להם מקום ולשפר את עמדותיהם בחברה היהודית

תמצית .

49

אברהם טביב ,

50

ראו פלד ושפיר  ,עמ '

; 402 - 401

אידיאליסטים "  ,ראו

דרויאן  ,עמ ' . 136 - 134

על הגדרת התימנים כ " פועלים טבעיים " לעומת האשכנזים כ " פועלים
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הארץ ישראלית  .עם זאת אין היא מנסה להשיג את מטרותיה בהצגת נרטיב חלופי שידגיש
את שונותם ואת זהותם המיוחדת  ,אלא היא מציעה קווים מקבילים לדימויים ולדגם של

הקבוצה השלטת בחברה  .הטענה הנשמעת במובלע אצל טביב ועפ '3ין היא שיהודי תימן
דומים לאשכנזים  ,ובמקרה של טביב אולי אף עולים עליהם באופן שבו מתגשמות כמה
מתכונות היסוד של היהודי החדש  ,החלוץ האשכנזי בארץ ישראל .באופן זה ביקשו

יהודים מתימן להיחלץ מאיפיונם כ " אחרים " ולהיכלל בהגדרת הקולקטיב הארץ ישראלי .

העודת
להלן חיבורו של אהרן עפג' ין  .הטקסט מבוסס על שני נוסחים בכתב ידו של עפג' ין  .נוסח
א '  ,השלם יותר  ,מחזיק ארבעה עמודים  ,ונוסח ב' קוטע את סדר האירועים לאחר שני

עמודים  .התעודה מושתתת על נוסת א , ,ובמקום שהיו שינויים קלים הבאתי גם את
נוסח ב ' בסוגרים מרובעימן הפיסוק

שלי .

אהרן בו אברהם עפלה

" העשה מארח חידאו "

כמאתים ועשרים נפש יצאנו מארץ חידאן  .שבי ימים נסענו בין כפרים בהרים  .בכפר
האחרון הסמוך למדבר הגענו ביום ששי וזה היה

בי " ד

סיון  .אני היתי בן ח " י וזה היה

בשנת תרס " ט .
מיום א' נפסק הישוב והתחלנו לנסוע דרך המדבר בחום הנורא והלוהט  .והיה לנו
מורה דרך [ ושומר ] בארבעים רייל [ ריאל]  .וכך היה סדר הנסיעה  .מחמש עד עשר הולכים
ומעשר עד שלש אחרי הצהרים יושבים להסתתר בצל השיחים על יד בחל מים  .והמים
[ בכל המדבר ] היו חמים ומרים  .מכל מקום השיבו קצת את הנפש  .בשש הגענו לכפר

קטן [של כושים  .כל אנשי הכפר יצאו לקראתנו ובראותם כי אנחנו רבים ומזוינים נסתלקו .
כך עשינו את דרכנו עד עשר בלילה ] ואז התחילו הנשים ללוש ולבשל  .ביום ב ' נסענו

דרך המדבר עד עשר וישבנו תחת השיחים מחום הלוהט  .והנשים התחילו ללוש ולבשל

[ התבשיל והטה ] .
נשאנו עינינו והנה אנו מוקפים גדוד כשלושים איש  .מורה הדרך פגש אותם ועלו על
גבעה אחת קטנה  .בהלה תקפה את כלנו אבל הינו מזוינים בחרבות ויש ברובים ויש

בסיפים  .אך מבין החברה נשמעו קולות מרגיעים  .אל תבהלו  ,כל אחד יוציא את חרבו
ויעמוד על חפציו  .והנשים הזהירו שלא תצעקנה  [ .ומורה דרך שלנו נעלם בלילה ואפשר

שמכר את השיירה  .הערבים ישבו על הגבעה כשעה וחצי מתיעצים מה לעשות  .ואנחנו
איש חרבו בידו והזקנים מחלים את פני יוצרנו להציל אותנו  .אחר כך בא המדריך וביקש
ליתן סכום כסף גדול כדי למנוע שפיכות דמים ושילמנו  .הכושים השמיעו קול שריקה
ועטו במרוצה אל המחנה ממתניהם ולמעלה

ערומים . . .

]

ומורה דרך ירד אלינו ובקש

אהרן עפריו והעלייה מצפון תימן
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ולקח ממנו סכום גדול .והערבים ישבו על הגבעה כשעה וחצי מתיעצים מה לעשות לנו .

מורה דרך עלה על הגבעה ומסר להם את הכסף מאה רייל .אחר השמיעו הערבים

[ הכושים ]

קול שריקה ועטו במרוצה אל המחנה ממתניהם ולמעלה ערומים ולכל אחד שתי אשפות

כדורים [ של חצים ]  ,אחת על מתניו חגורה ואחת נמשכת על צוארו ונמשכת תחת אצילי
ידו .ועברו במרוצה מבין המחנה אך האנשים כוננו אליהם את הרובים ושלפו את חרבותיהם
ונפל פחד אלהים עליהם [ ולא הזיקו לאף אחד ] ונסתלקו .ומאותה שעה לא פשט איש

את עדיו [ מעליו  .הלכנו מחמש שעות בערב עד שש

בבקר ] .

בשעה שש בערך הגענו לכפר אחד שמו עוסילה  ,אחד מפרברי

חרץ ' [ וחרץ ' ]

יש " ו

[ יסח שמה וזכרה ] עיר גדולה ויושביה שרים וסגנים ועשירים אנטישמים גדולים  .ואנשי
הכפר הודיעו לעיר חרזך שהגיעו לעיר גדוד גדול של יהודים  .ואנשי חרץ ' שלחו שיבואו
אליהם שנים מגדולי היהודים  .הלכו שנים  ,מנשה  ' 7שלום ואביו של אברם טביב  ,והשכירו
להם חמורים  .כשהגיעו שם וראו אותם שהם רוכבים על חמורים  ,הורידו אותם מעל
החמורים וחלצו את הנעלים והתחילו להרביץ בהם ואמרו להם אין לכם רשות לצאת מן

הכפר עד שנשלח למלך אדרים לתת רשות או להרוג אתכם או להתאסלם  [ .אמרו להם

זקניהם לא נוכל בלי רשות המלך אדריס אלא נעצור אותם עד שנשלח שלוחים לפיפה .
ומדינת המלך רחוקה מהלך ששה ימים  ,שמה פיפה  .הלכו השלוחים אל המלך  .אמרו ,
53

אדוני המלך השעו אצלנו יותר ממתים ( ממאתיים ) יהודים ושאלנו אותם איפה הם הולכים
ואמרו לנו שהם אל ארץ הקדש ועכשיו אם רצונך להרוג אותם או שיתאסלמו  .השיב
להם עזבו אותם שילכו  ,ואם תגעו בהם יד אני אשרוף אתכם עם העיר שלכס ] ועצרו

אותנו ששה ימים עד שבאו שלוחים מאדרים  .וכשהגעו השלוחים לאד ' וספרו על ענינו
השיב עזבו אותם שילכו באשר שילכו ואם תגעו בהם אשרוף העיר ואהרוג אתכם  .וכשחזרו
השלוחים לערך בשלש [ בארבע ] הרשו לנו לנסוע  .והשכרנו לנו חמורים וגמלים לנשים

וילדים ונסענו לערך בחצי חמש [ בערב עד עשר לפני הצהרים ] ונסענו שלש עשרה בלי

מנוחה [ עד עשר לפני הצהרים עד ש ] הגענו לעיר החוף שמה מדי [ ימח ש " ו ]  .והתחילו
אנשי העיר לידות עלינו אבנים מכל צד  .והמדריך כבר קדם לפנינו והשכיר לנו שלשה

אולמים גדולים [ כל אולם כעשרים מתר ( מטר ) על עשרה ] שהיו לתורכים מאז  ,בסכום
גדול  .והממזרים מידים עלינו לא יכלנו לצאת ולבוא לקנות לנו כל צרכינו  .והמדינה

בעלת מסחרים גדולים  .אז הלכו הזקנים שלנו עם שומרים אל המושל של המדינה שיתן
לנו [ אמנה ] שומרים שלא יזיקתו [ לצאת ] לקנות לנו מה שבחוץ ודרש כמאה רייל [ ושלמו

לו ] והכריז בכל המדינה שיתנו לנו חופש לצאת בכל המדינה ומי שיגע בנו לרע דמו
בראשו .והסתובבנו בכל המדינה  .החנויות שלה יותר מחנויות תל אביב  ,כל מה שיש

51
52
53

כמושאמר

הכתוב.

איוב ב  ,ד .
היישוב פיפה נמצא מצפון מזרח למביא .
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בעולם יש בה  .שנים מחברינו הלכו לשאול אם יש אניה  .אמרו אחת לששה חדשים תבא

אניה לשם  [ .כאן מסתיים נוסח

ב '.

]

וחכינו שלשה ימים עד שבאו שתי אניות של נס ( מפרש )  .והוכרחנו לנסוע בהם עם
כל המטלטלין שלנו  ,שקים של קמח ושקים של צמוקים ונודות של חמאה וכל מיני
אוכל  .ושם פרקו מעלינו את נשקנו כי אין להכנס לים בכלי זיין  .ביום ד ' בערב יצאנו מן

העיר וחנינו על שפת הים  .לא נתנו המלחים ליכנס בלילה  .בחנתינו על הים שמענו קול

סוסים דוהרים  .והנה המון רוכבים כששים איש רודפים אחרינו  .עכשיו מה נעשה ? כלי
זיין אין לנו  .כל העדה חגרו כלי זיין של אבותיהם  ,דהינו עמדו בתפלה ותקעו בשופרות .
וכשמוע הרודפים את קול השופרות אשר לא שמעו הם ואבותיהם  ,נבהלו על נפשותיהם
וברחו בחשבם כי זה מעשה

כשפים .

בבוקר באו שני מלחים לנחותינו הדרך אל הספינות בים במרחק קילומטר עד שמגיעים

אל הספינות  .כמה היתה השמחה גדולה כשנכנסו אל הים  .אותו היום היה הים

שוקט .

אותו היום היה ז ' אב  .ביום ט ' אב היה שבת איכה  .פתאום היה סער גדול והספינות

חשבו להשבר  .והנינו צועקים ובוכים איש אחד פני רעהו  .ראשית כל היו הספינות טעונות
למעלה מכחן  ,והסערה חזקה על המפרשים עד שהזיזו את התורן ממקומו  .התורן סדק

את הספינה והמים זורמים מלמטה  .המלחים צועקים מצד ואנחנו צועקים מצד  ,ונתיאשנו
מן החיים אנחנו והם  .קודם שנכנס לים הזהירו אותנו שכל משפחה תכין לה פך או שני
פכים מים  .וכל משפחה הכניסה לה מים  .ובאותו היום שהכנסנו המים לספינות הסריחו
המים מהאויר הרע  .ולא היה מים למחנה  .והכרחו המלחים להמשיך את הספינות לאי

אחד קטן לחפור באדמה להוציא מים  .והוציאו מים מלוחים  .וסבלנו צרות מחסר המים

ח ' ימים עד שיצאנו קרוב לתוהו  .ובאו רופאים ובדקו אותנו  .והיה בנו חולים הרבה

מהאויר הרע של הים וריח הרע של הספינות  .וישבנו במכלאות כ " א יום אין יוצא ואין
בא  .מים מביאים לנו בכסף  ,עצים להסקה בכסף  .אחר כך יצאנו לשיך עותמאן  ,ישבנו
כ " א יום .

עולי תרסיס מגיעים ליפו מעדן ; המקור :ספריית בית נחמה ויאיר ,רחובות
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