האם רוקדים בעדי-החיים?
הארית למקיר המחיל
על מקירית הlיCמנית .

-

פרק מתיר מחקר

מאת

ושלמית בת-דזרי

ייהריקדו ,כתרפעה בפני עצמה ,אינר קשרר תמיד למקצב
מאררגן .נכרן ,שלררב קיים קשר כזה ,אך אין הרא בבחינת
הכרח»~ .ילר בתקרפתנר מזדמן לחזרת במרפעי מחרל ,בהם
הרקדנים מתנרעעים כל אחד לפי תחרשתר הפנימית ,כשהקשר
ביניהם מבחינת המק:fב ראף הצררה מקרי בלב.ד לא נתיחס
אל כל קבר  :fת-תנרערת ,המתבצערת במקצב מאררגן  ,כאל
מחרל .הקירטרירן וטיו rבר כדי לסייע בהגדרת התרפעה,
מקר  Iל ,בע  :fם ,בהגדרת האמנרת בכלל" :אמנרת היא אירגרן
יסרדרת זל מדירם מסרים ,ל wם יצירת חרריה של סיפרק
ררחני" .הJיtמת היא W ,הגדרה זר תראמת יצירה אמנרתית
~נר.ית ,כזהמ  Vlג "מדירם" כרלל בתרכר לא רק אלמנטים

של המ ~ "Jרת הריאילת ,כי אם גם של תחרמים כמר דמירנרת,

זכררנרת ,חלרמרת רכר '.גם מטרת הפערלה האמררה ,שקראנר
לה "  IQרק ררחני" ,תראמת את המנטאלירת האנרשית ,שבה
מהררים חיי הררח רtי )Jביתר דירק :התנהגרת הכרתית( ,גררם

כמעס דרמינאנטי .אך כיררן שאנר ערסקים עתה לא בבני
ה~דם יכ ~ם בחירת ,עלינר להדגיש שידרע אך מעט על
"התרח.יורת ררחנירת" בקרבן.

'Wלם הבהרה נרס  Iת זל קירטרירן זה לגבי ניצני המחרל
~  :tי iדחירת ,נחזרר רנביJי tתחילה דרגמה מריקדוי בני-האדם
ב :tררתם ה»רימיטיבית ירתר .לררב הם מעין קרמבינאציה
של פרט-רתנר Yרת המרכררת היטיב בחיי ירם-ירם ,הכרחירת
לקירמר הניזי של כל אנשר .האדם הרלד כדי לנרע בשטח.
רז כ.הרJי tממהר .םדלג על מכשרלים בדרכר .מתררמם על
ק  :tה ה~  :rבנזרת אר םנתר כדי להגיע למשהר גברה ממנר.
Iגתכר Iף ~ר כררע ברד כדי להתקרב למשהר נמרך .מסתרבב
כאוטר'  Wרמע מאחרריר צליל בלתי צפרי ,אר צפרי ,רעדו .רכמרבן,
אין-ס  Iרר זל תנרערת המתבצערת תרד עברדה אר בשעת
לחימה ית,ן רזה מרלין לעתים לחיקרי תנרערת היצד המברקש,
כ~מ:tעי יראיל אר מדרמה לפיתרי .אם נבחרן ריקרד כלשהר
ב:tררתר ה  Iרימיטיבית )ראף את מרבית מחרלרת-העם הנרקדים
וד יהוםו( גמt,:tי Jזלררב זר '"שררת של קטעי-תנרערת מן
הסרג הגזכר בהרכבים וJrיtין לגפשם במציארת הריאלית.
לדרגמא :דילוגים תון ריצה במעגל ,סיבובים על קצה

הא :t

בערת,

ניתורים

תוך כפיפת ברך באריר

רערד

אין-ספרר

הרכבים החוזרים על עצמם לעיתים ללא כל סיבה מחריבת
המ :tיJיtרת .ונשאלת השאלה :האם ניתן לפגרש בהרכבי
תנרערת כאלה גם בין בעלי-החיים ,כשאין הן משמשרת ערד
את מטרותיהן המקורירת שלמענן נרצרר  -אלא תפקידן שרנה
לחלוטין?

אם נחפש את המונח "ריקרד" בספרי הזיאולוגים ,נמצא אותו
קשרר בעיקר לסוג אחד של בעלי-חיים ,לדבררת הדבש.

לפי דביר ניקו טינברגן )בספרר "התנהגות בעלי-החיים"(

"ריקרדיה ...
הדבררים

הם תרפעה יחידה גמינה בין החירת"

הפד

לשם-דבר

בחקר

התנהגרת

) (. 1

החי.

ריקרד

צורותיו

המררכבות ,הדירק בביצוער ,רהערבדה שהוא מופיע דרך קבע

בכל ריכרז של דבורים בכוורת  -עשוהו לנושא מסקרן·
לריקוד הדבררים הוקדשו מחקירם רבים וכיום ידועים
כמעט כל הפרטים הקשורים בתופעה .אד דווקא המידע

הרב המצוי מקשה לראות בירקרד-הדבורים  -למרות כינויו
המפררש  -משהו מעין "גרעין המחול העתיד לבוא" ) (. 1
אמנם צררתר תואמת ,בדרך-כלל ,את הקריטריון שקבענר

לעצמנו .הדבורה הרוקדת חגה במעגל ,לפעמים במהירות
מסחררת; אר שהיא מבצעת את סיבוביה במסלול דמוי הסיפרה
יישמונה" כלרמר היא רוקדת "בשמיניות" ,כשצורתן של
הללו פחרסה רהמפגש בין שני חלקיהן ירצר קו ישר וארוך
יחסית .כשהדבורה הרוקדת רצה לאורך קוו זה ,היא מנענעת
את חלק גופה התחתון ימינה רשמאלה ,לעתים גם זאת
במהירות מפליאה .כיוון ייהשמינירת" עשיו להשתנות מריקרד

לריקרד  ,אך כל ריקוד כשלעצמו שרמר בדיקנות וללא כל
שינוי על צררת המסלול ,כיורנו ומהירות התנועה .לכך
יש להוסיף ,שכל דבורה ררקדת משרכת אליה קהל רב מבין
חבררתיה,

המתגרדדרת

סביבה צרופות בתנוערתיה בדריכרת

בולטת.
אך קיים גם הבדל מהותי בין צורת התנהגות זו לבין מחול
כתרפעה ,כפי שהגדרנוה .מטרתן של התנרעות המתוארות
קונקרטית מובהקת ,משייכת את הריקוד הזה כרלו ישירות

לשרשרת

הפעולות ,שבעזרתן מבטיחות לעצמן הדבורים

את מזונן .מסתבר שריקודן אינר אלא מכשיר של תקשררת,

המעביר למחנה הפרעלרת שבכרררת אינפררמציה מדוייקת,
איפה מצוי מקור המזון ,בר נתקלו בדרכן הדבורים "הסיירות".
במלים אחררת ,הריקוד משמש לדבררים מעין שפת דיבור
בתנרערת ,כשלכל תנרעה תרכן קברע רחד-משמעי ,ולכרלן
יחד יכרלת מפליאה לתאר את מיקרמר של המזרן בסביבה.
נרסף לכך ,חשרב להדגיש שכל מערכת התנרערת המררכברת
הללר מתבצעת ,כמסתבר ,על יסרד של פערלת רפלקסים
כמעט ארטרמאטיים .זאת בתגרבה ישירה לשררת גירריים
חיצרניים ,כמר ריח המזרן ,מרחק המערף אליר ,מיקרם השמש
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בשמים ארתה שעה ראף סידרר החלרת בתרך הכרררת .לא רק
צרררת הריקרד הן פרי של רפלקסים אינסטינקטיביים ,כי
אם גם תגרבת הדבררים ש"בקהל"  ,הקרלטרת את התנרערת
המברצערת לפניהן רפלקסיבירת .הן ירצארת מיד לדרך
בהמרניהן ,מרצארת את המזרן רמעביררת ארתר לכרררת .כהרכחה
חרתכת לכך שאין בכל אלה משרם התנהגרת נלמדת ,כי אם
פערלה מרדרכת על ידי אינסטינקט תררשתי ,הטברע בתכנרנר
הבגטי של המין ,משמשת הערבדה ,שדבררים צעיררת ,אשר
נמנע מהן בארפן מלאכרתי מלחזרת בריקרד אחירתיהן
המברגררת ייירדערת" בשעת הצררך ,לרקרד ארתר בדייקנרת
רביע י לרת מפתיעה ) (. 2
שתי התכרנרת

-

קרנקרטירת המטרה )השגת המזרן( ,רמקרר

התרפעה כרלה באינסטינקט תררשתי  -מקשים עלינר לרארת
בריקרד הדבררים משהר מעין "ערבר" של המחרל האנרשי.
תרך התפתחרת מירחדת במינה הביאר כרחרת האררלרציה את

הדבררים לידי שימרש בתנרערת מאררגנרת כבשפת דיברר,
המעבירה מסר בררר בעזרת סמלים .רהרי גם המחרל האנרשי
החל את קירמר בתרר שפת הידבררת עם כרחרת הטבע ,כלרמר
עם כתרבת שהלשרן האנרשית לא נראתה כמסרגלת לשמש
מכשיר-קשר 'עמה .כיררן שקשר זה היה לאברתינר הקדמרנים

בבחינת הכרח כדי להתגבר על אימתם בפני הבלתי-נתפש
ביקרם  -הפך המכשיר ירצר-הקשר ,משמע הריקרד לאמצעי
הדברת האימה  .גם המחרל האנרשי בצררתר הבשלה ,כפי

שהרא מרפיע הירם ,איננר אלא שפת-ביטרי ,המאפשרת להעביר
אל הזרלת תכנים חרריתיים ,שלשרן הדיברר כמעט ראינה
מסרגלת להעבירם בתימצרת ,מהיררת רבלתי-אמצעירת,
כשם שערשה זאת התנרעה.

למשל ,כדי לבטא שימחה גרעשת ,המערררת תשרקה להצית
שכמרתה גם בלבברת אחרים ,דררש ,בדרך-כלל ,מבחר מלים
עשיר רכרשר ערצמה סרגסטיבית  .ראילר הריקרד ,התפרצרת-
פתע

תרך

כמה סיברבים מסחררים רמספר רקיערת רקפיצרת

נלהברת עשריה בין רגע להעביר את חררית השימחה אל
המרני-אדם ,הצרפים במחזה  .אם כך ,הריקרד הינר מכשיר
יעיל מאין כמרתר לשבירת מחיצרת של היעדר-תקשררת בין
היחיד רסביבתר האנרשית .רהלא העדר תקשררת בין בני-
האדם היא אחת המצרקרת חמעיקרת בירתר ,בפרט בתקרפתנר,
"עידן התפררררת קשרי-אנרש".
נבטי הריקרד בתרר אמצעי-תקשררת מרפיעים פה רשם גם בין

בעלי-חי אחרים ,מלבד בדבררים  .ניקר טינברגן מצביע בספרר
על תרפעת הריקרד אצל דגים מסריימים  ,כחלק בלתי נפרד
מ"טכסי החיזרר" של הזכר אחרי הנקבה )אר להפך( ,בערנת
הרבייה .כמשל מאלף לתנרעה ריקרדית ,החרזרת דרך קבע
בנסיברת אלה ,עשריה לשמש התנהגרתר של הדג גסטררסטאריס

) (. GASTEROSTEUS

לפי תיארריר של טינברגן ,לרבש הזכר

לקראת הערנה צבעים ברלטים לעין )אדרם רכחרל( ,כנראה
כדי להזהיר כל זכר אחר ,לבל יפלרש לטריטרריה שלר .הרא
ברנה את קנר על הקרקעית רירצא לבכרש לר בת-זרג.
משמזדמנת בדרכר נקבה ,שבליטה ארפיינית בגרפה מעידה על
כרננרתה להטיל ביצים  ,הרא מרשך ארתה אחריר בשחיה
מתפתלת במעין "זיג-זגים" ריקרדיים  ,בעלי צררה קברעה אצל
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כל בני מינר .מסלרל של "זיג  -זגים" בשחיה ברודאי שאין הוא
מטרה
להשגת
בירתר
רהפרנקצירנאלית
הקצרה
דרך
קרנקרטית ,כמר זר של הרלכת הנקבה אל הקן .מסלרל כזה
מאריך את הדרך רבקטעים מסריימים מרחיק את הדג מיעדר.

אין דג זה "ררקד" בנסיברת אחררת ,אלא בפרגשר בערנה
האמררה את בת-הזרג הנדרשת .תנרעה זר משמשת סימן-היכר

לכררנרתיר רמהררה גיררי הכרחי לנקבה ,שבתגרבה לר תפליג
בעקברת מחזרה .בארתה מידה גם צררתה "הנפרחה" משמשת

לגבי הזכר גיררי הכרחי ,כדי שיגיב על המראה בריקרדיר  .עד
סירם מעשה-הרביה מתררספרת ערד חרלירת אחדרת לשרשרת זר

של גירריים הדדיים רתגרברת עליהם.
אך גם אם ענייננר נתרן בעיקר לקטע "הריקרד" שבארתה
שרשרת ,אין להפרידר מהתהליך כרלר .לדעת החרקרים,
התרפעה כרלה מקררה באינסטינקט תררשתי ,כשהתגרברת

לגירריים

מתבצערת

ההדדיים

דרך

רפלקסים

כמעט

ארטרמאטיים .משמע שאין מקרם לחש,ד שמא הזכר מבצע את
ריקרדר מתרך רצרן למצרא חן בעיני הנקבה .אך גם בלעדי
זאת יש בארתה התנהגרת "בלתי פרנקצירנאלית" לכאררה
מטרה קרנקרטית חשרבה מעין כמרתה לשמש לזכר ,לצד

צבעיר הלרהטים ,מעין הרדעה חד-משמעית ,שהנה גם הרא
מרכן למעשה הרביה לא פחרת מהנקבה עמרסת הביצים.
רמכאן שגם אצל דגים אלה מהררה התנרעה הריקרדית מעין
שפת-דיברר רריזראלית ,כשמטרתה הישירה  .היא במקרה זה
התרברתר של המין.

עם זאת ,קשה שלא לזכרר עד כמה נפרץ בחברה האנרשית

השימרש בריקרד כחרליה חשרבה בתהליכי החיזרר שבינר
לבינה .בפרט ריקרד בזרגרת ,הגדרש ארתרת רריזראליים ,ראלה
שבמגע ,המעבירים ללא מילים את בשררת ההתעררררת
המינית בין שני הררקדים .אגב ,דרשיח כזה בתנרעה הרררי

רמזים

רמגעים

להשתחרר

קלים,

ממעצררים

ערזר לא מעט לנפשרת הפרעלרת
מעיקים,

תרלדת ציררים

חברתיים,

שבתקרפרת רברת בהיסטרריה היר לררעץ לכל מי שהעז לבקש
את מלא סיפרקר המיני .גם במחרל האמנרתי ,כפי שהרא
מרפיע על הבמה ,חרזר מרטיב החיזרר באין-ספרר רראריאצירת.

למשל בבאלט הקלאסי מהררה כל דראט עיצרב מתרחכם
פחרת אר ירתר של החיזרר בין המינים ,כשחרריית ההתעררררת

האיררטית" ,בזכרת רבגלרי" ,ערברת מן הבמה אל קהל הצרפים
בררח הזדהרתם עם המתרחש לעיניהם.

קטעים

זעירים

למצרא

ב"טקסי

של

תנרעה ריקרדית ,לפי הגדרתנר ,ניתן

החיזרר"

אצל

חירת

רברת ,בפרט

אצל

הציפורים .האפשררת להשתמש בכנפיים משררה לתנרעתם
לא פעם צררנירת רבת-ררשם רתנרפה .בין השאר מזכיר טינברגן,
את יפי "ריקרד האהבה" של בנרת-יענה במרחבי הסארראנה
האפריקנית  .ציפררי-ענק אלה מתנהלרת בדרך-כלל תרך
הליכה מסררבלת רחסרת חן לחלרטין .אך משירצאת הנקבה
לפתרת את הזכר )במין זה היא בעלת הירזמה( ,הרא מתלהט,
ררדף אחריה כשנרצרת שניהם מתבדררת בררח

-

הם מפליאים

בקלרת ריפי התנרעה ,כמעט כמר שני רקדנים מארמנים .ארלם
אם נתעכב קמעה על ריקרדי הציפררים ,יהיה זה בעיקר
על אחה שבני-האדם אימצר ארתר לעצמם ,ראף הפכרהר
לגכס תרברתי עממי ,המהררה עד הירם חלק בלתי נפרד
מפרלקלרר ארצם " .ממציאי" ריקרד זה הם תרנגרלי-בר
מהסרג הקררי :התרנגרל השחרר ) (. LIRUSUS TETRIX

הם מצריים בעיקר במרכז איררפה ,במירחד במדררנרת האלפים
בטיררל רבארראריה .תרנגרל זה יפה-תראר ,שחררנרצץ ,רלר
שני כתמי ארדם לרהט על ראשר רמעגל נרצרת לבנרת בזנבר,
רבארפן מרחלט אינר נרטה לחיי-משפחה .כלרמר ,אין הרא

מתקשר לנקבה מסריימת כדי לבנרת איתה קן ,לשמרר עליה
בעת הדגירה ראחרכך לעזרר לה לפרנס את האפררחים.
תפקידר במעשה-ההתרברת מררכז כרלר בהפריית נקברת רברת
ככל

האפשר ,ארתן

הרא מרשך במראהר המשרים רבעיקר

בריקרדר הראררתני .לפיכך ,בברא הערנה ,מעמידים עצמם כל
תרנגרלי-הבר המאכלסים איזרר מסריים לבחירתן של כל
הנקברת,

בנרת ארתר מין שבסביבה,

רזאת

בצררה

מאררגנת

להפליא .בערד מרעד מחפשים להם התרנגרלים חלקת שדה-
ברר

שטרחה

ררחבת-ידיים,

המבטיחה

חרפשתנרעה

מירבי .

;כל אחד קרבע לעצמר כברת-אדמה בתרר טריטרריה משלר,
רגם זה נעשה לפי סדר קברע מראש .במרכז השטח תרפס את
מקרמר התרנגרל בעל "הדרג" הרם בירתר בחבררה .סביבר
מתפרשים ,במבנה כמעט מעגלי ,כל שאר הזכרים.
"המכרבדים" מצריים קררב ירתר למרכז ר"הפחרת חשרבים"
רהטיררנים הצעירים מתמקמים בשרלי השדה .כך מתחיל
ארתר "באלט המרני' :בר משתתפים לפעמים עד חמישים
יירקדנים' :המפרזרים בשטח .אך כרלם מבצעים סימרלטאנית
את הריקר.ד לאררך כל ערנת הרבייה ,הנמשכת כחרדשיים,
ררקדים התרנגרלים מדי ירם בירמר בציפיה לברא התרנגרלרת.
אלה מרפיערת בעצלתיים ,ערבררת בקברצרת קטנרת בכל
הטריטררירת ,בדרמה לחבררת רכלנירת בנרת טיפש-עשרה,
המבקשרת לסקרר היטב את סגרלרת הגברים המצפים
לחסדיהן.

ריקרד התרנגרלים בנוי משני חלקים ,החוזרים על עצמם
ברציפות או בהפרשי זמן  .החלק הראשון  -מספר צעדי

הליכה או דריכה נמרצת במקום ,והשני  -קפיצה פתאומית
לגובה רב ללא עזרת הכנפים החובטרת ברבזמן בחוזקה
בשוקי התרנגולים וברגליהם  .מה שמשך את בני-האדם לאמץ
לעצמם ריקוד זה  -לצד צורתו המרשימה  -הוא בעיקר
אופיו הגברי הראוותני .ואונמם קשה למצוא כפר בטירול או
בבאוראריה ,בו לא תצא שורת גברים חסונים בשעת שמחה
או חג במחול זה ,הנרשא את השם SCHUHPLATTLER
)  (. 3הגברים רוקעים ברגליהם ,קופצים לגובה ,כשידיהם
חרבטות בקצב קולני במכנסי-העור שלהם ובסרליות הנעליים .
כשהתחרות בין הרקדנים מגיעה לשיאי האקררבטיקה,
סובבות הבנות בהילוך שלוו ואיטי ,עד שהגברים מרי מים
אותן בזרועותיהם ומעיפים אותן לגובה ,כדי לתפסן שנית
ולהעמידן על רגליהן .החלק האחרון הוא כמובן תוספת
אנושית ,הבאה לסמל את המטרה המינית שבריקוד התרנגולים
המקורי ובפיתוחו בידי בני-האדם .מלבד התחרות ,שמקורה
ברצון להרשים את הנשים רלזכות בחסדי הנערה המבוקשת,
מעניק ריקוד קשה זה גם אפשרות "לתפוס עמדה" נאותה
בחיי החברה שבכפר  .הרקדן המצטיין הרא לרוב גם ראש
חבררת הצעירים .

דירננו בנבטי המחול הטרום-אנושי דררש להזכיר שתי תרפעות
נוספות ,שאיננו ירדעים את פישרן רחסרים לנו נתונים
המאפשרים לנחש את משמעותן הפונקציונאלית .אך כיוון
שאלה הן תופעות בהתנהגות השימפנזים ,המין הקררב
ביותר למיננו ,מן הראוי שלא נפסח עליהן  .את תיארר

התופעה הראשרנה מצאנו בספרר של ו  .קוהלר :
 .. .תיאור התנהגות זו מופיע ברשימותי פעמים

רבות

מאוד .. .

אחד

בעיקבות רעהו ,מתחילים השימפנזים לצעוד במעגל  ,סביב לעמוד

שבמרכז חצרם  .. .במהרה מישתנה אופ י תנועותיהם  .הם אינם מהלכים
עוד הליכה פשוטה  ,כי אם דורכים מעיו דריכה מיוחדת  ,תוך דגש על
צעדי רגל אחת ,כשהשניה נוגעת בקרקע רק בקלות  .על-ידי כך נוצר

מיקצב ברור ,שכל החבורה מםתגלת אליו ושומרת עליו ...
גם בראשיהם לקצב "ריקודם" ...

הם מניעים

וממציאים מדי פעם תוספות ושינויים .

ההחלטה במי לבחרר נרפלת רק כעברר ימים אחדים ,בביקררן

לעתים מתווספים על תנועתם במעגל סביב העמוד סיבובי יחידים

השני אר השלישי .כמרבן שהנבחרים הם קרדם כל המתבלטים
בצררתם רבריקרד ,ם .קשה לא לחשרד שהפלגמאטירת המפתיעה
של "הגבירות" הקטנות ,צנוערת המראה ,כררנתה לדרבן
את גיבררי-החיל לחולל ביתר מרץ ,כרח רזריזות.

סביב עצמם ,ודילוגים מסורבלים וכבדים למדי מרגל לרגל או פשיטת
זרועות אופקית,

רחבה .

 . ..הדמיוו לריקוד אנושי הוא ממש

מדהים ...

מפליא שביו השימפנזים יכול היה להיווצר באופו ספונטאני משהו
המזכיר בכל צורתו ריקוד של שבט פרימיטיבי כלשהו ( 4 ) . . .

ריקוד זה הרא דרגמה מאלפת להיררצרותו של גרעין ריקרדי
בעולם החיות ,אשר הרעבר ישירות אל המחול האנרשי ,רעד
הגיעו לא פעם לבמה ,כחלק ממופע מוסי קאלי ,פולקלורי.
יתכן שעל העברה זו השפיעה קירבתה היתרה של הארכלרסיה
הכפרית אל הטבע ,קירבה הנמשכת ברציפות דוררת רבים.
הללר למדו מתרנגרלי-הבר שכניהם את תנוערת ריקודם על
דרך החיקרי ,אך כדי לרצרת לחקרת תנוערת קשות אלה ,חייב
היה לקנן בבני  -האדם הצררך שדררקא תנרעות אלה עשויות
היו לספקן יותר מאחררת .לא נהיה רחרקים מהאמת אם נאמר,
שהיה זה אותר צורך עצמר ,אשר אילץ את התרנגולים
ל"המציא" את ריקרדם רלעשרתר לחוליה רבת-חשיבות

בעלת משמערת פרנקציונאלית חשובה ,בהירתה מעין תירגרל
לקראת פעילרירת לעתיד לברא .מכל מקרם ,אין להשיג
מתיאררר של קוהלר ,מה ביקשו לתרגל השימפנזים שלר

בתהליך התרברתם.

בריקרדם .

אולי משום שקבוצת השימפנזים ,ארתה חקר קרהלר  ,היתה
מררכבת בררבה מחירת צעיררת ,נטה החרקר לקשור את
התרפעה

המתרארת

עם

משחק

ושעשרעים.

אך

הקרפה

המברגרת ,שהשתייכה גם היא לקבוצה ,לררב דררקא היא זר
שמתחילה בריקרד רמוליכה אחריה את כל השאר .מחקריר
של קרהלר התבצער לפני כחמישים שנה ומאז רעד הירם
התבססה

הדעה,

שגם

משחקי

חירת

צעירות

הם

תרפעה

29

לערמת זאת הזדמן לנר להיררכח באיזר מידה נכרנה היתה

כאשר

ראייתר של הדמירן רהקשר האפשרי בין תרפעה אצל
השימפנזרת לבין מינהגי שבטים מן הפרימיטיביים בירתר,
שנתגלר בבראזיל .מה שהיר בני השבטים הללר מרכנים
להרארת לתיירים לא הזכיר במארמה ,לא את הריקרדים
העתיקים של האינידיאנים באמריקה הצפרנית רגם לא
משהר מהתנרערת הריקרדירת של הגזעים השחררים ,רבעצם
אף לא כל צררה אחרת של התרחשרת פרלקלררית ,עמה

במורה ירד הזכר הראשון ,שפתח בחזיון ,מן העץ והחל שוב לטפס

נפגשנר אי-פעם .כאן סבבר האנשים אט אט במעגל סביב
לדמרת מרכזית הניצבת בתררך ,כשתנרערתיהם כבדרת
רמסררבלרת ,ררגליהם כמעט אינן ניתקרת מן הקרקע ,רק
מדי פעם רגלם האחת דררכת ביתר חרזקה ודגש מאשר השניה,
רהזררערת מתפרשרת לררחב ,לפעמים רק עד למרפקים.
את תערדתה הפרנקצירנאלית המשרערת של התנהגרת זאת
ניתן היה לנחש מרמזי הררקדים עצמם ,אשר ביקשר לתת לנר
להבין שאת ריקרדם זה נהרג לבצע בזמן חתרנה ,רהרא בא
לכבד את הבנים המתבגרים ,אר נרעד ללררת את לידת התינרק
רכר '.לאמיתר של דבר ,כל הריקדוים היר דרמים זה לזה דמירן
כמעט מרחלט ,רכרלם יחד הזכירר בצררה מדהימה את תיאררר
של קרהלר מחיי השימפנזים .ההבדלים התכניים בין ריקרד
למשנהר נבער כנראה מהטקסט השרנה ,ארתר השמיעה
הדמרת שבמרכז ,בלחן מרנרטרני ,אליר מתלררים מדי פעם כל
המשתתפים.

השמיעו

ש'ני

הזכרים

במעלה כלפי הפיסגה ...

הנותרים

את

תרועותיהם

והסתערו

מיד עשו כמותו גם האחריס ,ומשהגיעו אל

הפיסגה ,חזרו אל מירוץ ההסתערות במדרון ,זה לאחר זה ,וכד חוזר

חלילה ...

אותה שעה עלו הנקבות והצעירים על עצים שליד הפיסגה,

ישבו והשקיפו על

המחזה ...

ההתרחשות כולה ארכה כעשרים דקות.

כשהגשם מתקצב ',הולד ,אלומות הברקים קורעות ומאירות את שמי

העופרת ושאון הרעמים מרעיד את ההרים עצמם ...
בהדרם של יצורים נפלאים אלה ...

התבוננתי בפליאה

האדם הקדמון עצמו עשוי היה

לקרוא כד

תיגר על איתני הטבע בהפגנת כוח ועוצמה מעין

זו ...

אין החוקרת מוסיפה לתיאור זה כל הסבר מבוסס ,ואינה
עוסקת בשאלה ,האם היתה בפעולה זו משום התייחסות
מודעת אל איתנ" הטבע ,או שמא היה זה רק דחף ספונטאני,
בלתימודע .מכון מקום החזיון כולו ,מבחינה מיבנית ,יש
בר סימנים בולבוים של התרחשות טקסית ,מאורגנת ,משום
שמתחברים בה בשרשרת וחוזרים על עצמם כסדרם קטעי
מציאות מנותקים מהקשריהם הריאליים ,כמו למשל הטיפוס
לפיסגה והריצה-ירידה ממנה .תנועות אלה לא נועדו
להתקדמות בשטח .ואמנם נראה לנו ,שדווקא תנאי מזג-אויר
קשים של גשם שוטף ,ברקים ורעמים ,יש בהם כדי לעורר

מחשבה שמאחוי·י פעולה זו מסתתר איזה צורך עז ונוקב,

לאור הדמיון המדהים בעצם התנוערת ,קשה להשתחרר מן
המחשבה ,שהאדם בדרגת התפתחותו המוקדמת ביותר לא

שהחזיון נועד לספקו או לנטרלו וכך לגאול את קבוצת החיות

ממשהו מעיק עליהן או מפחידן.

היה נאלץ להמציא לעצמו את הריקו,ד כמכשיר העוזר לו
לספק צרכים מסויימים ,אלא שמכשיר זה ניתן לו מן המוכן,
"בירושה".

ושוב אנו ניצבים בנקודה בה הופכת התנועה למשהו הממלא
תפקידים שהם מעבר לפונקצירנאלי הישיר ,היא הנקדוה בה
o
התנועה נעשית למחול.

חוקרת השימפנזים ואן לארויק-גרדאל מספרת בספרה "בצל

האדם"

על

השימפנזים
והסערות.

מ .ינחד

חזיון

בסביבתה
הנה

תיאור

רמשרים,

הטבעית

עם

ההתרחשות

אותו

ערכה

קבוצת

פרוס

עונת

הגשמים

אותה

מכנה

החוקרת

"ריקוד הגשם":

טיפסה כל קבוצת השימפנזים

 ...עם רדת טיפות הגשם הראשונות ...
בכבדות במעלה תלול אל הרכס שבפיסגתו ...

משהגיעו לשם ,עמדו

מלכת ואז פרצה הסערה .הגשם ניתד בעוז ,והרעם הפתאומי כאילו
נתן א .ת האות :אחד הזכרים הגדולים הזדקף ,החל מתנדנד בקצב

מרגל

לרגל.. .

והשמיע תרועות'שאגות ,והסתער במרוצה למטה ,אל

עבר קבוצת העצים

שלמטה ...

שם קפץ על ענפי אחד העצים וישב

ללא זיע .בו ברגע הסתערו בעיקבותיו שני זכרים נוספים .אחד מהם
שבר תוד ריצה

לסוף

המירוץ,

ענף מעץ שבדרכו ,ונינפף בו

תלש

ענף

גדול וגרר

באויר ...

השני ,בהגיעו

אותו אחריו  .הזכר הרביעי

שהסתער ,זינק אל העצים וכמעט בלי להאיט את מירוצו ,שבר ענף
גדול וקפץ עמו ארצה .
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