
במדינה
אד□ דרכי

בצנעא צעיר צדם
 היד את לגדוע

הראש את ולערוך
 במרתף מונחות היו ימים שלושה

ו בעל־הקרקעות של גופותיהם הבית
 אריסיהם, שני על־ידי שנרצחו בתו,
 ה־ משהצליחה כספם. את שדדו שגם

 הרוצ־ את לעצור התימנית מישטרה
 המלך־האימאם החליט חים־השודדים,

ובעצמו. בכבודו בדינם לשבת
 פסק בשוד, השניים הודו כאשר
 יד־ימינם את לגדוע כל, קודם האימאם,

 ברצח גם לבסוף, השניים, הודו וכאשר
 את לערוף האימאם פסק הכפול,

 עין הציווי את לקיים וכדי ראשיהם.
לת השופט־המלן־ הורה גם עין תחת
 וערד גדועות־היד גופותיהם את לות

 שלושה משך השניים של פות־הראש
 הבירה, צנעא של המרכזית בכיכר ימים
ה נרקבו בהם הימים שלושת כנגד

ביתם. במרתף נרצחים
 שהתגוררו צנעא תושבי אלפי בין

יהודי, צעיר גם היה הגופות שתי ליד

 למקום בא לא הוא חייבי. יחיאל״יחיא
 הגיע הוא מאקאברית. סקרנות מתוך
 מראה- את להנציח כדי כצלם, לשם

הזוועה.
 יותר שנה 50 בספינה. פגישה

 התליה תצלום החודש, הופיע, מאוחר
 עזבונו את המהווים התצלומים 341 בין

 שנים לפני שנפטר חייבי, של הצילומי
ברעננה. כבעל־מיכבסה מיספר
בס כינסה חייבי של תצלומיו את

 בעריכה שנעזרה רומה, אלמנתו, פר•
 ומפקח מנהגי־ערות חוקר שער, ביוסף

 כמחבר יותר הידוע נמישרד־החינוך,
 הוא (בהם לחידוני־התנ״ך :שאלות

 יוסף ד״ר של לימינו קבע, ררך יושב,
בורג).

 בחרו העיזבון תצלומי אלפי מבין
 של ייצוגי קליידוסקופ וחייבי שער
 יהודיה על ,40וה־ 30ה״ בשנות :ימן

 בעדשת השתקפו שהם כפי ׳מוסלמיה,
 היהודי הצלם חייבי, של ?צלמתו

 בממלכה המעטים ואחד בתימן היחיד
מצלמים. במיוחד התלהבה שלא בולה,
 יוצא־ איש חייבי, את הרתיע לא זה
 של צנעא יהודי 6000 בין למדי ־ופן
 בלהיות הסתפק לא חייבי שנים. אותן

 חצה אביו, של בחנות־השמנים שוליה
 השני שמעברו לאסמרה ים־סוף את

 קולוניאלי שילטון תחת אז ושהיתה
 שפת את מהרה עד למד איטלקי),

 לשוב החליט וכאשר ואיטלקית זארץ
 אותו שהובילה בספינה, פגש זביתה,

 איטלקי רופא התימני, חודיידה 'נמל
בצנעא. מירפאה להקים שביקש

* כי ביניהם וסיכמו התיידדו השניים

 הוצאה - וסביבותיה צנעא *
עמודים. 168 - ירטית
34

ה הדוקטור של הששת יהיה חייבי
 ביתו, משק מנהל בצנעא, איטלקי

 עוזרו, גם דבר של ובסופו מתורגמנו
 קלים טיפולים ומטפל זריקות כמזריק
בחולים.

 לא חייבי ברדידים. עיגולים
 מכיוון הרפואית. בקאריירה הסתפק

 סוסים על לרכוב אסור היה שליהודים
 רכש מוסלמים) על יתעלו שלא (כדי

 צנעא. רחובות את בו וחרש אופנוע
 פטיפון וגם רדיו גם הכניס לביתו

כש עופות־בר צד היה ובשעות־הפנאי
רים.

 ולפני המצלמה היתה חייו אהבת אך
להנ הספיק ,1944ב״ ארצה, שעלה

 בני תימניים, יהודים בעדשותיה ציח
 עד וחבשוש (מבריחי המישפחות כל

 מיקצועו־ על ושרעבי); צוביירי סרי,
 קולי־ עד ורפדים מצורפים תיהם,

טבק־ יצרני אורגי־חגורות, גרעינים,

מזאי משורר
נצחון! נצחון! נצחון!

 בארות־ ומעמיקי (ברדקאן) הרחה
מים.

מ גם עדשתו את מנע לא חייבי
 אף יהודית־תימנית, אופנה צילומי
אפ המסורתיות. לשמלות־הכלה מעבר

 הרדידים את אפילו בספר לראות שר
ה שלבשו וזולא), (לחפוז הפוזלים

 מהעיגולים שמם את קיבלו אלה נשים.
 הרדיד שולי את שקישטו המוארכים

פוזלות. לעיניים דמו ואשר

אורחים
בהרי־השרג סטאליז

 הצעיר השרטט
מלשין היה לא

 ישב טכני, שרטט מזאי, אנדרש
 בבית״חרושת חדר״השירטוט בפינת

 השרטטים בחבריו הביט הוא בבודפסט.
 דף־ בשולי מילים כמה לרשום ומיהר

 הפסקת־ בעת יום, באותו השירטוט.
הת הקואופרטיב, במיסעדת הצהריים

 כשחזרו אחר־כך, חבריו. ממנו רחקו
 מזאי, ממנו. התעלמו לחדר־השירטוט,

 שאל לא וביישן, צעיר בחור אז שהיה
חודשיים. עברו כך דבר. אמר ולא

 יצא מזאי מוזר. דבר קרה אחד יום
 הקיפו כשחזר, מחדר־השירטוט. לרגע
 אותו, חיבקו השרטטים, חבריו אותו
 מזאי העז קרה?״ ״מה בחיבה. חייכו

 ישבת מלשין. שאתה ״חשבנו ושאל.
 ורשמת באוויר בהית בנו, הבטת בפינה,

 ״עכשיו השרטטים. השיבו רשימות,״
 וגילינו ברשימותיך להציץ החלטנו
שירים.״ כותב רק. שאתה

 אי־ כבר אחר־כך לסטאלין. שיר
 השירים. פרץ את לעצור היה אפשר
 מ־ לאחד שהפך עד וכתב, כתב מזאי

הונגריה. של החשובים משורריה
 זה אין בארץ. מבקר הוא אלה בימים

כש ,1949 בשנת כי הראשון, ביקורו
 להשתקע כדי ארצה עלה ,17 בן היה
בה.

 של בישראל ״החיים מזאי: נזכר
 היה זד, קשים. היו ׳50ה־ שנות ראשית

 לא גם גיבור. לא ואני הגיבורי. הזמן
 לחלום. אוהב אני קשה. לעבוד אוהב

 חיי באו נלהב. ציוני הייתי בחלומותיי
 מסוגל אינני כי לי וגילו היום־יום
החלום.״ את להגשים

 בעל ,53ה־ בן מזאי נראה היום
 ורעמת העצובות, הכחולות, העיניים
 עם לאחור, המשוכה הלבנה, השיער
כאב וחולמנות, תמימות של קורטוב
 שנה אחרי אז, אבל משורר. של טיפוס

 הגעגועים וגברו הלכו בארץ, וחצי
הונגריה. ולאמא מזאי לאמא

 הנדסת־ למד להונגריה, חזר הוא
 לעבוד והתחיל טכני ושירטוט מכונות

 בבית־החרו־ בבודפסט. ■בבית־חרושת
 וכיאה שירה. של בפרץ מזאי נשטף שת
 פנה הוא באהדה, נתקבלו ששיריו למי

 אמרו ״שם אגודת־הסופרים. לביטאון
 מיושן,״ אבל כישרוני מאוד שאני לי

 הסוציאליסטים ״המשוררים מספר. הוא
 אהבה על לכתוב רשאים אינם שוב

 מעתה האגודה. החליטה כך ומישפחה,
 על האמיתיים המשוררים יכתבו

העמלים. והפועלים והמהפכה, סטאלין
 לעצמי: ואמרתי הביתה ״חזרתי

רו משורר? להיות רוצה אתה אנדרש,
 לכתוב אלא ברירה לך אין כך, אם צה!

סטאלין! על שיר
 פיתאום, מהלב, פורץ אינו כזה ״שיר

 צריך סטאלין בשביל בחדר־השירטוט.
 על בזהירות לחשוב בניסוח, להתאמץ

 שיר־ לחבר הצלחתי לבסוף מילה. כל
 שלו: הראשון הבית וזה לסטאלין. הלל

 מאבקים 365 / ימים 3'65 דרך פרצנו
 והרי המידבריות בני / וחריפים קשים
 נצחון! נצחון! אליך: צועקים / השלג

נצחון!״
 שר־ כשקרא בשווייץ. ניתוח

 של שירו את הונגריה של התרבות
 ״במשך לצידו. לעבוד הזמינו מזאי,
 לענייני המזכיר הייתי שנים שבע

 מזאי. סיפר שר־התרבות,״ של סיפרות
 העיתונים כל את לקרוא היה ״תפקידי

 מהם ולהכין הסיפרותיים והשבועונים
 שנהפכתי כמעט לשר. מתומצת לקט

 מזלי התמזל פיתאום אך לפוליטיקאי.
והתעוורתי.
 שבה וראייתי בשווייץ ״נותחתי

״וכש ממזרי, בחיוך מזאי נזכר אליי,״
השר. עליי ויתר להונגריה חזרתי

 נשא מזאי שנים. 25 עברו מאז
 היא אף סקלי, מגדה את לאשה

 הלומד אחד, בן לזוג יהודיה. משוררת
 כותב עדיין מזאי למורים.- בסמינר
 עד יבש. לא שירתו מעיין גם בעיתון.

 סיפרי מחציתם ספרים. 25 פירסם עתה
 ופובליציסטיקה. פרוזה השאר שירה,

 מעובדת מזאי שואב השראתו עיקר את
 לארץ־ישראל. ואהבתו השואה יהדותו,
 ומוות עצב הרבה למצוא אפשר בשיריו
 בתליה שהתאבד ואבא, ואמא ואהבה

מאושוויץ. השיחרור ביום
 עצמו. את להגדיר מוכן אינו מזאי

 שנואה כי טוען הוא רבה בעקשנות
 תוך אל בני־אדם למסגר הנטיה עליו

 לקופסת שייך ״אני מוגדרות. קופסות
בדרמאתיות. מכריז הוא גורלי־שלי,״

 אנדרש אחרת. סבורה המדינה אולם
 ימאן, אם ובין ירצה אם .בין מזאי,

 משורר המשוררים. בקופסת מקוטלג
 חוקי״הקופסה, על־פי זכאי, בדרגתו

 רולר 14 דולר. 110 של חודשי לשכר
 שלושה בת הדירה כשכר משלם הוא

 מוקדש השאר בודפסט. במרכז החדרים
 מכונית והחזקת אוכל כמו לתענוגות
מקרטעת.

 נוסע הוא ההשראה, אותו כשתוקפת
 שני תמורת נידח. ביער עתיק לארמון

 משוררים בחברת שוהה הוא ליום דולר
 מבודד בחדר שירים כותב אחרים,
ביום. ארוחות שלוש ואוכל

הת התרועע, שבע, שאכל, ואחרי
 כתיבת את המשורר מסיים וכתב, בודד

 שהוא, למו״ל, פונה הוא ״ואז סיפרו.
 מזאי. אומר המדינה,״ זה, במיקרה
 נכסף כתב־היד את ממנו קונה ״המו״ל

 ראשיים. עורכים לשני ומעבירו מלא,
 אמי כיצירה השירים את קורא האחד

 אמות־ על־פי אותם בודק האחר נותית.
פוליטיות. מידה

 שחזרתי,״ הצטערתי לא ״מעולם
 ממני קחו הונגרית. ״שפתי מזאי. מסכם

 תועה אילם, נשאר ואני — השפה את
 לי מאפשרים השילטונות ומבולבל.

 בשפה ישראל ואוהב יהודי להיות
 לי שנועד התפקיד זהו הן ההונגרית.

 בשפה יהודית שירה לשיר הזה: בעולם
ההונגרית.״

חייבי צלם
עין תחת עין

היא - שחקנית שאיש יודעת שגדה
 - שרה החזה מימו■ מנות רסוט התקבלה

 חצה היא שאותו כנטהאוז הוא חלומה —
ב״פנטהאוז״ צילומי־עיחם בעזרת לרכוש


