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 ובצוותו?■ הסכר בב־רסום אשם מ■ תימני: ואשומון זהו
התאבדה? היא מדוע שדה? ב־נחס שר חלקו היה מה  111*11 וה11נ

החבצלת טד
חבשוש חבצלת משוררת

לקרוא!״ סבלנות לי ,,אין

ע־ שדה פינחס על **עלילים
 בצלאל אומר שווא,״ //*■/לילת

 אליי התקשרה ״חבצלת צ׳ריקובר.
 שהיא ספר־מיכתבים שאפרסם וביקשה

 כתב־ את לי שתשלח ביקשתי כתבה.
 נפגשתי מאוד. והתרשמתי קראתי היד.

 להיפגש רוצה שאני לה ואמרתי איתה
 אישורו את לקבל כדי שדה, פינחס עם

 נשלחו המיכתבים הספר. לפירסום £
 שצריך זה הוא לו. שייכים הם לכן אליו, ?!
לפירסומם. להסכים 5

 לא הוא שדה. פינחס עם ״נפגשתי
הת־ השם, את והציע לפירסום התנגד

 ־11111־7

׳ ו ד י ו
 של דודה חבשוש, יחיאל
 את שהלהיט האיש הוא חבצלת,
 הסיפרות, בשולי החדשה הטערה

שיצי במשוררת העניין את עורר
 כה, עד ידועה היתה לא רתה
 של בשמו קשות פגע כך ואגב

 האחרון זה בי עד - שדה פינחס
עלילת-דם. נגדו שנערכת נזעק

 הדוד הוא חבשוש סיפורו, לפי
 בחבצלת וטיפח שעודד הטוב,

 בטחה בו כישרון־הכתיבה. את
 שיבר- כדי שיריה את לו ומסרה
 מין שהוא משוכנע הוא סמס.
 של כבודה על להגן היוצא אביר

הנשים. כל של כבודן על חבצלת,
 ילדם הוא )78(תבשוש יחיאל

 לו יש ונעמה. אהרון של השני
 הקשר יהודית. תאומה, אחות
חזק. ביניהם והיום־יומי הנפשי
 ופתח ג930ב־ לארץ עלה הוא
 סניף את טוב, דודו, עם ביחד
 סלימאן, סבו, של היבוא חברת

בתל-אניב.
 במיקצועה, אחות נגה, אשתו,

 שנים. 20 לפני הארץ את עזבה
 שם בניו״יורק. חיה היא היום עד
 שמונה מבין שישה מתגוררים גם

 ונד נע חבשוש יחיאל ילדיהם.
 בניו־יורק אשתו של ביתה בין

בתל״אביב. ביתו לבין
 מעיסקי פרש שנים שש לפני

 סוחר הוא היום המישפחה.
 ובשעות עתיקים. בכיתבי*יד

כותב. הוא הפנאי
 חמישה הוציא עכשיו עד

 סיפורי - התימני יחיא ספרים.
 ספר - הגיגים ואגדות; מסעות
 שירים של עמודים 352 שירה,

ק נמלצים,  שפת־הדי- במו בדיו
 יוקדת/ לעולם ״האהבה שלו: בור

 ובלילה מנוח/ביום אין ממנה
בוערת."
העני־ חיון של ״קמצוץ וגם:

זול!" למשהו שלה הנשיות את הפך ,שדה

 תניני/ מאהבה לוהט קמי/מבט
ך כפות דיי  שלום נופפי הרימי, י

לעברי."
 ומשו־ עבי״ברס ספרים בשני

 בכסף עלו כי שניכר בחי-דפים,
 קורות את לתעד גיסה רב,

 השנים 200ב־ חבשוש מישפחת
 לאו זאת עשה הוא האחרונות.

 אחר. או כרונולוגי, בסדר דווקא
 בתעודות עמוסים הספרים

 ערך בעלי לעיתים ומיסמכים,
ערך חסרי לעיתים היסטורי,

ד של היעדרה בהם ניכר בזה.  י
טיקצועית. עורכת
 אני החנוכה, בחג שנה, ״כל
 השנה אומר. הוא ספר,״ מוציא

 של שיריה את ופירסם טרח הוא
חבצלת.
 התמסרות," את לאזן ״בדי

 יידעו שכולם ״כדי אומר, הוא
 עדינה, זכוכית היתה שחבצלת

 חריץ בה חרץ ההוא שהספר
 אשה חי, כל אם שהיא עמוק,

כלי-שרת!" ולא אמיתית

 של פסל העטיפה. עיצוב ואת מסרות,
אפור. רקע על עירומה אשה

 חבצלת אותו. ראיתי לא ״יותר
 החוזה על חתמה ההגהות, את קראה

 רציתי מיכתב. כל על בנפרד חתמה וגם
 של במיקרה לגמרי, מכוסה להיות
 דעתה על יצא הספר מישפטית. תביעה

 שאומר מי כל המלאה. ובהסכמתה
נחושה.״ במצח משקר אחרת,

שיר במו
השירים

 אחרי קצר זמן ,1973 תחילת ך*
 21 התמסרות, הספר פירסום

 חבצלת של לוהטים אהבה מיכתבי
 שדה: אמר שדה, פינחס אל חבשוש
 את חבצלת הרווחים, את יגרוף ״המו״ל
ההשמצות!״ את ואני התהילה

 שוב שנה, 14 אחרי אלה, בימים
 שדה עם חבצלת של יחסיה מסעירים

מתלה שוב הסיפרותית. הקהילה את
 תהילה בין הדק הגבול על היצרים טים

הקלון? ולמי התהילה למי להשמצה.
 פירסום עם מחדש, התעורר העניין

 קיבץ שאותם חבצלת, של שיריה ספר
 חבשוש. יחיאל דודה, לדפוס והביא

כמ חדש, באור בו נתגלתה חבצלת
ר כישרונית עצמה, בזכות שוררת  וי

 הוצגה היא הזדמנות באותה צאת־דופן.
 ל־ קורבן שנפלה עדינה, כנערה שוב

שדה. של המאצ׳ואיסטית שחצנותו
 שפתח הוא הדוד, חבשוש, יחיאל

 אחייניתו. של כבודה על הקרב את
 משלו, גירסה הזו במילחמה צד לכל
 היצירה של בשוליה ראשומון מין

העברית.
 לפרסם עומד ששדה ידעה ״חבצלת

הסכ את נתנה לא אולם הספר, את
 ״המיכ־ חבשוש. יחיאל אומר מתה,״
 שדה של לעיניו נועדו למעשה, תבים,
 שיר־ כמו וחושניים עדינים והם בלבד,

השירים.
 הזה והכישרון היופי את הפך ״שדה

 השם את בחר הוא וולגרי. לספר
 תצלום פירסם הכריכה על התמסרות.

 נשיותה את הפך הוא חשופה. אשה של
ורדוד. זול למשהו חבצלת של הנשגבת

 חבצלת של ליבה את כירסם ״הדבר
 והוד נשברה לבסוף שנים. 11 במשך

אבדה."
 להעולם בראיון חבשוש, חבצלת

 שמעולם ״מובן שנים: 13 לפני הזה,
 אבל המיכתבים. את לפרסם חשבתי לא

 האלה שהמיכתבים אותי שיכגע פינחס
 לרשות שבפירסומם עצמם, החיים הם

 פרי־ את בעצם יולדת אני הרבים
 בינינו שהיה מה את הופכת אהבתנו,
כולו. העם של לאוצרו רוחני, למשהו

 את הבאתי הספר שהתפרסם ״לפני
 קוראת. לא שלי אמא הביתה. ההגהות

כלום.״ אמר ולא ההגהות את קרא אבא
 המגיע הכוח היה שדה כלומר:

 ידעה היא אבל הפירסום, מאחורי
בעבורה. פעיל חלק נטלה גם והסכימה,
להעו־ להתראיין מסרב שדה פינחס

 הספר פירסום אחרי מייד הזה. לם
 המיכתבים שפירסום ״החלטתי אמר:

החיים לתיקון אולי יגרום חבצלת של

 אחרים, בראיונות גם שלנו.״ הרקובים
 כי הודה האחרונות, השנים 13ב־ שפיזר

 גם הוא הפירסום. את שעודד זה הוא
,21 ל־ וכיווצם המיכתבים אלף את ערך

 הפירסום בגלל או בגללי לא ״אבל
 מאז ואומר, חוזר הוא התאבדה,״ היא

 בנובמבר 18ב־ מותה, אל חבצלת קפצה
 הנביא יונה שברחוב ביתה מגג ,1984

ספו שעות התאבדה ״היא בתל־אביב.
אותה." עזב שחברה אחרי רות

הרא לחלק שייך צ׳ריקובר בצלאל
 גרף אכן צ׳ריקובר שדה. דברי של שון

 בחמש עותקים אלפים 15 רווחים.
 חמות כלחמניות נחטפו מהדורות
 של היה לא או היה מלבד ופריכות.
 עוד לצ׳ריקובר היה לא פן, אלכסנדר

 אומר נדהמתי,״ ״בעצמי כזה. רב־מכר
 אלף רק הדפסתי ״בהתחלה המו״ל.

 עתיד שאני בטוח הייתי עותקים.
 את יקנה לא אחד שאף כסף, להפסיד
הספר.״

 אין צ׳ריקובר הוצאת של בסיפריה
 התמסרות. של אחד עותק לא אף

 את חבצלת לקחה שהתאבדה, ״לפני
 אומרת אצלנו,״ שנשארו העותקים כל

 הפעם היתר, לא ״וזו המזכירה. יונה,
 באה היא פעמים הרבה הראשונה.

לחברים." לחלק כדי ספרים ולקחה
 בספר. התביישה לא היא כלומר:

 הסתם מן אותו, חילקה היא להיפך.
 את כירסם שהוא הייתכן גאווה. מתוך
מוות? עד ליבה

 העובדות את משנה אינו הוויכוח
חב כתבה המיכתבים את הבסיסיות:

 במו עצמה על הביאה מותה את צלת.
קפיצתה.

,בולם
שמה. רבנים

 והקפי־ הכתיבה המעשים, שני ^
חב־ חבצלת עצמה את קשרה צה,

במישפחתה. ארוכים דורות אל שוש
 לבין בינה עובר ודם גורל של חוט

הגב ונשותיה. חבשוש מישפחת גברי
וסק חקרנים משכילים, סופרים, רים:

 שנים מאריכות חציין הנשים: רנים.
 שמותן צעירות חציין ילדים, ושופעות
ונפש. גוף ובייסורי בטרגדיה

 של מישפחתה אל ההתוודעות את
 חב־ סלימאן עם להתחיל ראוי חבצלת

 הורי עמר, לבית נדרה ואשתו, שוש
חבצלת. של סבה

 סלי־ .1873ב־ בצנעא, התחתנו הם
 לבית הצעירה אשתו את הביא מאן

החד אחד להם הופרש שם מישפחתו,
רים.

 חבשוש סלימאן של מישפחתו בני
 סלי־ מדורי־דורות. חרשי־נחושת היו

 מלאכת־ את אהב לא האחים, צעיר מאן,
 בתחילה המיסחר. אל ופנה הנחושת,

תור מטבעות והחליף גפרורים מכר
 הקיסרית דיוקן נושאי בטאלרים כיים
 עובר אוסטרי כסף — תרזה מריה

בתימן. לסוחר
הכל פעילותו התרחבה לאט־לאט

 ,1922ב־ חייו, את שסיים וסופו כלית,
 הבנק וכסוכן עשיר ויצואן כיבואן

 יהודי, אריסטוקרט בצנעא, העות׳מני
כאחד. וערבים על'יהודים מקובל

18 — 1936
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