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 פתח דבר:  
 

ובץ השירים שלפנינו, נאסף על ידי במשך שנים רבות. אפשר לומר, שחלק מהם נרשמו ק
בכתב ידי בימי נערותי, כאשר הייתי שומע אותם ואת מנגינותיהם, מפי אמנים מפורסמים 

(ביניהם שלושה נסיכים מבני האימאם  בביתנו עם אנשי שררה, ב"צנעא" בירת תימן, שהיו מתארחים

 י שרים, אשר מסיבות שונות לא אציין שמותם ולא מהות כהונתם, משום שע"י כך, תתאפשריחיא ששימשו בתפקיד
בהתכנסויותיהם אצלנו, כדי לשתות משקאות האסורים עליהם.  ),דתם הידיעה עליהם שהיו מחללי

אורח, הואיל לתת לי דפי השירה שלפניו, כדי שאעתיקם -היו מקרים רבים, שאותו אמן
 (שרידים מהם נמצאים ברשותי).ו רשם אותם בידו למעני. להנאתי, או שהוא בעצמ

לגופו של ענין; שנים רבות שמרתי את השירים בניירות או בפנקסי חשבונות. לאחר 
שעלינו לארץ, הדפסתי חלק מהם במכונת כתיבה, חלק נשארו בכתב יד וחלק חיברתי 

ירה הכללית בעצמי. כמה מהזמרים התימנים בארץ, אשר ידעו מספר מנגינות של הש
והם שרו  (במיוחד הזמר שלמה צ'חיאני ז"ל),התימנית, נעזרו בי כאשר העתקתי להם את התמלילים 

 אותם כל אחד לפי קולו, או ע"י שינוי מסויים בקצב ובסלסול.

בינתיים, גם אני כתבתי להנאתי הפרטית שירים רבים, בעברית ובערבית. אחדים 
 )78(מהירות ורים בזכרוני, או בתקליטים ישנים מהם, חוברו על בסיס אותם לחנים השמ

ְבֵדי משקל, שחוברו במאות השנים שעברו  שהבאתי אתי מתימן. המדובר בעשרות שירים ּכִ
 ע"י גדולי משוררי תימן.

כאשר זכיתי להחזיק מחשב בביתי, החלטתי לעשות מאמץ מיוחד בשנים האחרונות, 
חד פעמית בשני עותקים בלבד למשמרת להקליד השירים שהיו בכתב, ולהדפיסם  הדפסה 

 עולם.

התכנים והנושאים של רוב השירים, הם מהמשובחים ביותר מבחינה ספרותית 
ואמנותית. שירים בעלי עוצמה אדירה המשקפים עולם ומלואו, כשהם מוסוים בעטיפה 
. אחרת, כלומר; מסוה המושתת על עצמים חיים ודוממים שבטבע, כמו יונים, איילות ועופרים

 פרחים כמו השושן והנרקיס וכיוצא בזה. 

גם כשמדובר בתיאורי גוף, הכל מתבסס על בעלי חיים, וכמעט אין למצוא שירים 
בלשון נקבה, הכל מופנה בלשון זכר, והדימויים מבוססים על היופי שבטבע, תיאור הצמחים 

 בריות.ושיחי הגן, מורדות הרים, אשדות נחלים, טל ומטר, הרים ועמקים, ימים ומד

יש כמה מהשירים שהושרו ע"י אמנים רבים בתימן, ויש מי שהשתמשו במנגינות 
הישנות, וכתבו שירים חדשים, שהמרחק ביניהם רב, הן מהבחינה הרעיונית, התוכן, האיכות, 
העוצמה האמנותית של המבנה והמשקל, והן מהבחינה הספרותית העשירה והמיוחדת, 

 וכיוצא בזה.



 

האמנותית הקלאסית לבין השירה העממית הפשוטה. הראשונה  הבדל רב בין השירה
הקלאסית מבוססת על משקלים קבועים מראש, ואילו השירה העממית מבוססת בעיקר על 

 אופני החריזה ופשטות הלשון המדוברת בניבים שונים. 

כפי שכבר הזכרתי במבואי לדיואן המפורש, תימן היא ֶעֶרׂש היצירה של השירה 
תית והאמנותית הדורשת חשיבה מעמיקה, לא רק מצד המשורר, אלא של הערבית הספרו

הקורא שקשה לו להבין בנקל את צפונותיה ומשמעויותיה. בשירה זו, השורש "פעל" וכל 
ַפאִעיל" ( פִעיל").הצירופים של ההברות הקצרות והארוכות, נקראים "ּתְ צורות  ביחיד "ּתַ

 המשקלים  הם: 

ן.ְפעּוֻלן, ַפאִעֻלן, ֻמסּתַ  ן, ֻמּתַפאִעֻלן, ַמפעּוַלאּת, ַפאִעְלּתֻ  פִעֻלן, ֻמַפאֲעַלּתֻ

הוא  –ו"סבב" אחד או שניים. "סבב"  (יתד אחד)ה"תפעיל" מורכב מ"ותד" אחד  
 הברה ארוכה או שתי הברות קצרות.

 משקלים. נציין את השכיחים בשירתם:  14יתירה מזו, בשירה הערבית בתימן קיימים 

ִסיט  ִריע ט)(הפשוַאלּבְ ִויל (הקלוע), ַאלַרְמל (המהיר, ַאלּסְ ז (הארוך) ַאלּטְ ), (הסוער), ַאלַרּגְ
ת (הקל), ַאלְכ'ִפיף (המרובה), ַאלַואִפר (המתקרבַאלֻמּתַקאִרּב  ּתַ ), (המרניןַאלַהְזּג  (הקטוע),), ַאלֻמּגַ

 ). להלן דוגמאות אחדות:(המתמשךַאלֻממּתּד 

י' ְסִמְע הפשוט:  אן ַאלַקְלּב ַקאל ַאלֻמַעּנַ אן ּכַ יר ַיּתַרּנַם/ ְפַהייַּּג ַאשּגַ ּת ַאלּטַ
 . ַנאִסיַהא

 (מסתפעלן, פאעלן, מסתפעלן פאעלן)

 

אֻטן ְוַט'אִהרהמהיר:                        ִני ּבַ ִחּבֲ רַעי' ַאלְוַפא/ ּתֲ ל ַאלַיום ּתַ ְנּת ַקּבְ  . ַקּד ּכֻ

 פאעלן מסתפעלאנן)(מסתפעלן, מסתפעלן, פאעלן/ מת              

 

י ִפיּה ַמא ִפיהּ הקלוע:  לּבִ י/ ַאן ּקַ יּבִ י ַיא ֲחּבִ ַקלּבִ עַלם ַמא ּבְ  . ַליס ּתַ

 (מסתפעלן, מסתפעלן, פאעלן/ מתפאעלן, מסתפעלאנן)

 

ם.הארוך:  יף ַחאֲלּכֻ ּב ּכַ א ַצנַעא/ ֲעּגַ ה' ֻרּבַ   ֻאַחּבַ

 (פעולן, מפאעלן) בכל צלעית.               

 

אלְקַמר/ ִמן ַטאַקה' ַאלַקְצר ַאלֻמִשיראַ הסוער:   . שַרף ֲעַלייַּא ּכַ

 (מסתפעלן, מסתפעלן/ מסתפעלן, מסתפעלאן)              



 

ְעּד ַמא ַקּד ַסארהמתקרב:  ּת ַאלֻחּב ַען ַאלֻמִקים/ ְיִהים ּבַ ַרּת ִסּנַ  . ּגְ

 (פעולן, פעולן, פעולן, פעול/ פעולן, פעולאתן)   

 

ג' ִלי ִאַשאַרּה/ ִאַלי' ִעְנּד ַאלְמִליח ַאלַחאִלי ַאלזַּיןְרסּוִלי המרובה:  ּלִ  . קּום ּבַ

 (מפאעלן, מפאעלן, פעולן/ מפאעלן, מפאעלן, פעולאן)     

 

ידּ הקל:  ֻה ַאלֲמּדִ ַסט ִצ'ּלֲ אח/ ַוּבֲ ּבַ ן ַנַפס ַאלּצֲ ּל ּמַ  . ּגַ

 (פאעלתן, מתפאעלן) בכל צלעית.               

 

 . ַאלַאשּגַאר/ ִעלַמּך ִמן ַאלַקְלּב ַאין ַסאר ַיא ַפוגּ הקטוע: 

 (מסתפעלאתן/ מסתפעלן, פאעלתאן)                

 

ּך ַחית' ַאלֲאַמאןהמרנין:  קֲעּתַ ַהאּך/ ִטְרּת ִמן ּבֻ  . ַיא ֲחַמאִמי ֲאַמאֶנּה ַמא ּדֲ

 (פאעלן, פאעלתן, פאעלאן) בכל צלעית.                           

 

אלִהַלאל/ ֻחסִנַהא ַשּל רּוִחי ְוַעקִלי.....המתמשך:  רּוִחי ַהיַפא ּכַ   ַיא ּבִ

 ). פאעלאתן, פאעלאן/ פאעלן, פאעלן, פאעלתאן)2(פאעלן, (          

        

בשירה התימנית, יש הטיית עיצורים לצרכי המשקל. להמחשת הדברים נלקטו עיצורים 
המצורפת בעמודיו האחרונים של ב' הערבי  –ר' רשימת מלים עפ"י א' מתוך השירים, 

 *הספר.

ר ואיני בעל קול, אך אילו היתה לי אפשרות להקנות את התמלילים והנעימות  אינני ַזּמָ
למי שמעונין בכך, הייתי עושה זאת בחפץ לב, ובלבד שנוכל להנחילם לדורות הבאים, כדי 

רה התרבותי שיכירו את העבר האמנותי של הדורות הקדומים, וע"י כך להעשיר את אוצ
 והאמנותי של החברה הישראלית.

                                                 
 הערה: *

 ַחצ'ַרהבלשון הערבית קיימות מלים שמאייתים האות האחרונה באות ה' או באות י' ונהגות אחרת. לדוגמה: 

י ִאַלי'. ַחצ'ַרּת במקום להיכתב  א, מּוַסא' נהגית האות האחרונה א כמו מּוַסי' או ַחּתַ ַרי. ִאַלא .ַחּתַ כאילו  'ּגְ

ַרא.נכתבה   .וכיוצא יֻכ'ַפי' וכן  ּגְ
 



 

לסיכומו של דבר, כיון שלא היתה לי אפשרות מבחינה תקציבית להוציאם לאור, 
הכינותי שני עותקים בלבד המכילים שירים רבים. למיטב ידיעתי, הם העותקים היחידים 

הגעתי בעולם כולו, הכתובים באותיות עבריות שנאספו על ידי במשך שנים רבות. עתה מש
החלטתי לצרף גם כמה מהשירים שכתבתי להנאתי בשפה הערבית, אשר הולחנו  82לגיל 

והוקלטו ע"י זמרים ישראלים, ולהדפיסם בכמה עשרות עותקים בכרך אחד, הכולל שלושה 
(ביניהם שירים של אבי ז"ל, שלי ב) שירים תימנים, מקור ותרגום.   א) כמאה שירים שלי. חלקים: 

ג) שירים תימנים עתיקים חשובים המושרים עד ימינו   ששלחתי להם ואשר שלחו לי).לאישים שונים 
 כשירי מורשת בתימן.  

יחד עם זאת; הכנתי שני עותקים נוספים, המכילים רק חלק מהשירים שלי ושירים 
תימנים אחרים שהוקלטו מפי אמנים ישראליים מיוצאי תימן, שבחלקם מתורגמים על ידי, 

נה לסייע לאותו זמר שהתענין באחד השירים, כדי שיבין משמעותו או תכנו, וזאת מתוך כוו
בטרם יבצע את השיר, שהרי לשאלתי, ענו לי הרבה מהזמרים הצעירים, שאמנם הם נהנים 
לבצע את השירים בעיבודים מוסיקליים חדשים, כאשר הבסיס של המוסיקה נשאר על כנו, 

שון הערבית, אינם מבינים היטב את פירוש אך לאמיתו של דבר; חרף אי ידיעתם את הל
המלים שבשיר המוקלט מפיהם. לא די בכך, אלא שחלק גדול מהזמרים התימנים בישראל 
שרים את השירים התימנים העממיים, לפעמים בשינוי מלים אחדות, והורסים את מבנה 

יחסים לעצמם . יש גם כאלה המתיימרים ומיקלקלתו") –(בבחינת "תקנתו השיר התימני המקורי 
אותם שירים, כאשר לאמיתו של דבר, אינם מסוגלים להסביר משמעות השיר או ביאור 

[בכמה מן השירים לא תורגמו מספר בתים, והם אותם מילותיו, למרות שהם שרים אותו בעצמם. 

 .בתים שלא רגילים לשיר אותם]

ך משנתאפשר אודה ולא אבוש, כי היו עוד הרבה שירים שנשארו שמורים בכתב יד, א
הדבר עתה בידי, החלטתי להקלידם, לנקדם ולצרפם כחלק ג' של הספר כדי שיוכלו 
המעונינים בכך ליהנות מתוכנם ומהעושר הלשוני שבהם, או לצרכי שירה בנעימותיהם 
המקוריות, הן אלו הכתובים בלשון ספרותית והן אלו הכתובים בלשון עממית ומושרים 

התימנים, בהתאם להשתייכות השבטית והסביבתית הרבגונית  בהגייה ההמונית השגורה בפי
 במרחביה האזוריים ובמחוזותיה השונים.

 תודתי נתונה לרעייתי היקרה ולבני דניאל שסייעו בידי בהגהות ובהשוואות.

 על עצותיו המועילות. עדיאל בן שלוםכמו כן ברכותי נתונות למר 

וח חברה ותרבות, ולעומד בראשה תודה מיוחדת להנהלת מפעל הפיס והאגודה לטיפ
   , שיזמו וסייעו בהוצאת הדיואן הזה.ד"ר יגאל בן שלום
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