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לזמןןרקחג,חןפשתהיאכאןהןתנןייש ..........
שלהחייםנןסחתזןהי- "החגיגה ~

שלהמקןרייםתןשביההאבןריג'ינים,

אדמןת.עליאןסטרליה

כברנמשכתהאבןריג'יניםשלההיסטןריה

מדעניםהערכתלפי .שנהאלףארבעים

הפליאןליטיבעידןהמתחילהתקןפהמסןימים,

הראשןן·

 ,החיים ,נים'יהאבןריגאצלשרןןחתאמןנהלפי

 ,האדםחייכןללכיןם,מכיריםשאנןכפי

 "עצןםמרחב"מחלקהינם ,והעןףהדגה ,החיה

יייחסיםשלמשתנהבלתימכלןלשלאחד

ח"לרןאןתנןמןבילאחריןשהמעקב ,"ויחסיןת

הווההחלום",-ןייזמשלהכבירה"הקדמונים

שהין ,"הקדמןניםהאבותיישלרוחםאומר:

 "החלוםב"זמןקיימים

האחראיםהםהקדמוניםהאבות ,אמונתםלפי

החייםצורןתלכלכןוכמוהבריאה,לתקופת

היום.מכירהאבוריג'ינישהאישכפי

אתליווה )" Dream Time "(החלוםזמן

לחיותוממשיךקיומםשחרמאזהאבוריג'ינים

עדאדמותעליבחייהםכ"חלום"ולהתקיים

הזה.היוםעצם

בתקופת )" The Events "(שקרןאירועים""ה

ןנישניםחוזריםהבריאהשלהעתיקהזמן

שילןבתוךהיוםונרקדים ,וטכסיםבפולחנים

בו-זמניתאלה.בפולחניםפנטומימהקטעי

פיוטים.גםמושרים

 ,ושובשובומושמעיםחוזריםאלהמזמורים

כלי )" Didjeridoo "(ירי-דן"'ה"דיגבליווי

זהולבסןן.הדומה-חלולמעץהעשוי ,נגינה

 2מלבדינים,'האבוריגשלהיחידהנגינהכלי

משתמשיםבהםמ,"ס-20כבניקצריםמקלות

לקולותאו/ולזמרהנןסףקצב,לסמןכדי

כלי- )" Boomerang "( ,"הבומרנגיישלהקצב

מתאריםהפייטניםמעץ.עשויסהרדמןינשק

 ,הקדומיםהזמניםשלהאירןעיםסיפןריאת

לנסותזאתעםויחדהזמן,מרחבעללגשרכדי

זמןשלהגדןלההרוחייכוחותאתולהביא

החייםעללהשפיעיוכלושבולמצב "החלום

כיום.

שלהראשוניתההיסטוריההם "ומןתייהחל

כפי ,אוסטרליהביבשתשחיוינים'האבןריג

מספרי"ואיים"הבדייידיעלשנאמר

זוהי ." Story Tellers "-ה ,"הסיפורים

 .ורלדמדורהנמסרת ,שבעל-פההיסטוריה

ואגדןת,מיתולוגיהסיפורימסןרתדרך

התהוותאתינית'האבןריגהאמונהמסבירה

שלהטןפוגרפיהנוףאומר:הווההעולם,

עצמיםידיעלהמיוצגתובריאתוהאדמה

מןיוצאיםגיאוגרפייםומאפייניםבולטים

 " Ayers ( "איירשלסלע"הכדוגמתהכלל
" Rock (. 

עלןמספרותחןזרןתאלהואגדותמיתולוגיות

 "הקדןמיםרוחיישלהאפייםמסעןתיה

בראןהקדומיםהאבןתאיךומתארותהגדןלה,

דהיינן,האדם,ןאתהצמחיהאת ,החיןתאת

העתיקהישובאתשהיןן ,האבןריג'יניםאת

כןלן.העןלםשלןאןליאןסטרליה,שלביןתר

 .גופםואתפגיהםאתמאפייםהמשתתפים T'WI PUKUMAN 'קסבט

NY, TH6,PARTICIPANTS PAINT THEIR FACES סWI PUKUMANI CEREM חHE דAT 

. AND THE'R BODIES 

שוויוjןאבוןיג'י(יlבשלjןןאשו(י["וjןjןיםטוןיjןjןlבייjןוולוסו["ו"

ו"סם!גןיייjןבדאייlב"ידיל yש(אסןכ!גיאוםטןליjן,ביבש["ו

לדוןסדוןjן(סםן["ו ,ןjג!-ל Yשבjןיםטוןיjןזוjןיjןםי!גוןיlב".

רןחייבהןהדרךהאןפןעלמספרןתאלהאגדןת

ים'ינהאבוריגשבטיאתלימדה "הקדןמים

להתייחסןאיך ,הטבעעםבהרמןניהלחיןת

לשני.האחד

דןמה.סיפןרמןצאיםאנןהיהןדיתבתרבןת

 ,באלןהיםהשטןמרדהמקןבליםמסןרתלפי

שאירעעדבעןלםןשלט ,אןתןהכניעןאף

בעןמקהשטןאתכלאןאלןהים "מהפךיי

האדמה.

שןניםאינםהאבןריג'יניםשלהבריאהסיפןרי

מיתןלןגייתשלהבריאהמסיפןריבהרבה

הבןשמנים.שלאלהכגןן ,אפריקאיםשבטים

אינהינים/האבןריגשלזןמיתולןגיה ,ןבגדןל

ןשלהבבליםשלהבריאהמסיפורישןנה

 ,האלההסיפןריםבכל ."גלגמשלילןתייע

מאגיכןחמיןחסלהן-המיתןלןגיותהדמןיןת

 ,האדםאתשבראן-מןןתאןחייםלהעניק

הןבן,שקייםןכלהיקןםןאת ,ןהטבעהצמחיה

יששכמןבן ,יכןליםכלענקיםכללבדרך

 ,ןרעים ,לאדםהעןזרים ,יןתרטןביםביניהם

נלחמיםהםשכ,ךהיןתלהשמידן.הנוטים

מנצח.הטןבןכמןבןבשני,האחד

שהענקיםמספרת,האבוריג'יניםשלאמןנתם

הסלעיםמתןךצמחןהקדמןניםהאבןתאן

לשןטןהחלן ,אןסטרליהשלהענקיבמרחב

האדמהרעדהצעדיהם,ןמכןח ,בשיןטם .בארץ

ההרים ,הימןת ,העמקיםנוצרןוכך

 .מחייתםמקןמןתשלהכןללתןהמןרפולןגיה

פרןמתאןסאגדתשלהאןסטרליתרסהיהג

 ,האדםלבנימהאליםהאשמתתאתשהעביר

במקרההיןןני.מהנןסחיןתראףמעניינתאןלי

האדם,לבנישניתנהלאשישירקשרישזה,

ן"אםהירחהגדןלים,המאןרןתשלןליצירתם
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האגדההשמש.- /Iהשורפתהיקום

שהלכו ,ואישתואישעלמספרתינית'האבוריג

באשלבעורשהחל ,בעץמכהברקוראוביער

אותוכיסוהםופח,דחששמתוך .מוזרה

 .מייצרהאקליפטוסעץשגזע ,יבשהבקליפה

סביבהאשרוכלהקליפה ,תדהמתםלמרבה

ברחווהם ,רבהיהפחדם .גדולהבאשהתלקחו

אתוסיפרוהשבט,שלהאליללרופאובאו

שהשרפההנעיםהחוםאתראהכשזהסיפורם.

 ,הביומייצרתזוששרפההאוראתוכומפיצה

שתנחילמנחת-אלים,מצאואלהשאנשים

לאישהנתוהואלעולמים.וחוםאורלשבט

נתחנתוולאיש ,הבוערתהקליפהשלגדולנתח

לאשהאשכדי ,לרקיעאותםושלח ,יותרקטו

לשמשהפכווהאשההבעל .לעולמיםתאבד

 ,השבטאנשיביוחילקהאשיתרתאתולירח.

 .יותרונעימיםקליםמעתהיהיוהםישחיכדי

אצלהקייםהפרדוקסאתרואיםאנוזובאגדה

יותרמאוחראותושנראהכפי ,ינים'האבוריג

יוצרזהפרדוקסובציוריהם.בריקודיהם

ובציורבריקודאואח,דבסיפורכאשרסתירה

אלמנטיםשנישללמציאותםעדיםאנואח,ד

המוחשיהחקייניהיסודמזה:זהמאדהשונים

 .והמטאפיזיהגשמיהמרכיב ;המופשטלעומת

זמניתבו ,ממשי ,שקייםמהשלמופלאשילוב

להתקייםיכולשאינו ,הגמורהיפוכועם

ומטאפיזי.מיתולוגישהוא ,במציאות

 ,הישרדותשלמאגיצורךמתוךהנראהכפי

הפילוסופיהאתלעצמםאימצוינים'האבוריג

ואת ,הפיזי-מטאפיזי ,ריאליהריאלי-לאשל

למציאותהצמוד ,החקייניהיסודאומנות

מהבכל ,המופשטתהצורניותלעומתוצורותיה

מוצאיםאנוזוכוטומיהיד .לתרבותםשקשור

קליפתועלהחולבציורי ,המערותבציורי

זודיכוטומיתהתבטאותוצורתאמונות .עצים

ינים'האבוריגובציורהמיתולוגייםבסיפורים

בריקודיהם.גםפוגשיםאנו

מטכסיאחדהואזומבחינהבמיוחדמענייו

שקיים ,באמונהשמקורם ,הרביםההישרדות
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CEREMONIES RE-CREATING THE BEGININGS OF THE ABORIGINAL SOCJETY 

אבותיהםרוחותלביובינםאמצעיבלתיקשר

בעמקים,ם,יבהרהמשוטטותהקדמונים

 .ובצמחיהבחיההמצויים

מיוחדרוחניביחסהאמינוינים'גיהאבור

כמו ,אחריםיצוריםלביובינםהקושר

טכסיםוהצמחיה.אחרותחיות ,היעו ,הקנגורו

פוריותאתלהבטיחכדיבקביעותנערכים

בעלי-החיים.ופוריותהאדמה

הרקדוגוףבצביעתמתחיליםאלהטכסים

 ,הגוףקישוטמלאכתמשנסתיימהוקישוטו.

ליטוףתוךויברכעלכורעהשבטימבנאחד

שאר ,זמניתבו .שקעשלתוכםוהצמחיםהעשב

אחריוהולכים-הציידים-השבטיאנש

ידיעלהצמחיםליטוףושרים.מסויםבמרחק

והופךאופיואתמשנה,מתגברשכרעהאדם

הואכ,ךכדיתוךואכילתם.פירותלליקוט

גבעולבעליעשביםהאדמהמתוךלפתעמוציא

 .אטאטומתרומםשפתיו,ביואותםשםארו,ך

החזהביתלכווומעלמתרוממותזרועותיו

ומפרקםילפנמושטותהאמות .לגוףונצמדות

 ,מטהנושרותהוואזמטה,כלפיכפוףהידכף

 .הידכףמפרק ,בהרפיה

שלגופושתנוחת ,מגליםאנובמחולהיצפתוך

הקנגורואתמייצגת ,תנועתומהותוכלהרקדו

מסתכלהראש .מדהימהבצורהאותוומחקה

 ,הקנגורושעושהכפיממשחדות,בתנועותביסב

ומתקפלתלפיומעלהעולההרקדושלאחתיד

ושוב .) Brolga (היעו , /Iברולגה /Iהמקורבצורת

הפילוסופיהאתובתנועהבמחשבהרואיםאנו

הגוףצביעתאחרי .ברקעהזמוכלהקיימת

הצמחיה.עםהתמזגותאותה ,תיהאבסטרקט

ציידריקודלהיותוהופךמשתנההריקוד

והברולגה.הקנגורויחדמשולביםבוחקייני

מתחילה ,הרחקלאשעמדההקבוצה ,זהברגע

הרקדובכיוווצפופהבשורהולנועלשיר

עלהיושבתנגניםקבוצתהחיות.אתהמייצג

ונותנתירי-דו'בדיגמנגנת ,מזמרתהאדמה

כף.ובמחיאותהקצריםבמקלותמיקצבים

גtי'ןןמ{וין'ןאiו ijוכפי

iויש'ןדי{ו,שלמאגי

גtמlב yלאימגtייlנ ijlואבי'ןיג'

אלן_ iIו'ןשלiו ilופיליםיפא{ו

זי-מטאפיזן, iIופ'ןיאלי,לא

 , i1)IIוrוקםוד ilואס(ו{ווא{ו

וגtו'ןו{ויiואו{ו Iלסגitוגtסוד

iוסופשט{ו,iוגtו'ן(יו{ווס{ו yל

ל{ו'ןבו{וlב.שקשו'ןסiובכל

פו'ןיlנ Iבםזוiו lכוטוס Iד

ובגtיו'ןlב iIIוסי{וולוג

פוגשיlבא(וlב il)Iואבו'ןיג'

iוlב Iב'ןיקודגlב

 ,קנגורושלצורהניכרתהקבוצהבתנועתגם

זמניתבו .לצדדיםהמסתכלהראשבתנועות

ףנעבידיומחזיקהקבוצהבראששעומדהאיש

לכיווומתקדמתהקבוצהחנית.כעיוארו,ך

עלשובמסתובבשהואשעההכורעשיהא

 ,בקבוצהמביטהואבאדמה.מעייניווכלברכיו

וחשהבציידיםמביטהשחיהיכפ

נעיםהציידיםקרוב.שסופהאינסטינקטיבית

מושטותחניתותעם ,שבמרכזהאדםסביב

שם ,מתקדםהכורעהאישלהיזרק.ומוכנות

ידיוביורגליואתמכניסהאדמה,עלידיואת

בצעדיסביבוסובביםוהציידים ,מתקדםוכך

הקשתותתנועתקצבלטרף.האורבצייד

המלהיב ,נדו'קרשצבמעיו ,מתגברוהמקלות

יבצעדלנועמתחיליםוהם ,הציידיםאת

במעגלממשהםוהפעםקלילים.רקיעה

 ,ברכיועלהכורע ,לאדם-הקנגורומאדצמוד

 .בחניתותיהםאותולדקורומתחילים

באדמההרגליםרקיעותכ,ךכדיתוך

עצמםאתמכיניםשובוהציידיםמתחזקות,

ובמכת ,כולםשלבצעקהכ,ךרחא .לדקירה

שלגופותוךאלמהםאדםשלאחתחנית

והאדם-חיההציידנגמר , /Iהקנגורואדם /Iה

שמחתקריאתכדי,תוךבדמומתבוסס ,נופל

 .הציידיםשלהנצחוו

אתתוקעיםלעיתיםהציידים ,זהבריקוד

הרקדושלהשחילביתמתחתאלהחנית

כאילווהחנית ,האדם-חיהאתהרוקד

כביכולהחיההרקדו.שלגופודרךחודרת

הארץעלשמתגלגללאחר ,והרקדוניצודה

בידובשחיהחניתאתמצמידשהואתוך

שתישלובקפיצות ,רגליועלקם ,לחזהו

מנסה ,הקנגורוכמויח,דמחוברותרגליים

במרדףיוצאיםהציידים .מהציידיםלברוח

 .אחריו

והובריקודיהםהו ,ינים'האבוריגאצל

שתוארההרב-מימדיותמתבטאת ,בציוריהם

קנגורו,וגםאדםבו-זמניתהואהאדםלעיל.

ציפורגםובו-זמניתמהצמחייהחלקהוא

הברולגה.



ההישרדןתפןלחןאתמייצגשבמרכזהאדס

מפרידיסהסאיןהאבןריג'יניס.שלהפיזית
הסשבעצסןהאלמנטיסהדמןיןתכלבין

עןף/חיהלהיןתהןפךהאדסכיחקיינייס,

ביחדכלןלהכלאדמה.להיןתהןפךןהאדס

שהסברגערב-מימדית.אחתדמןתבתןך

 , IIכןלל_כל IIההאדס-החיהאתלצןדהצליחן

ןבקסמיסבכישןףלזכןתהצליחןהס

פיזיתלפןריןתהקדמןניסהאבןתבהבטחת

בעזרת ,זןןבצןרההחיה,ןשלהצמחייהשל

דןאגיסהס ,הקדמןניסהאבןתשלרןחס

התנןעןתשבצד ,להןןכחמרתק .להישרדןתס

האבסטרקט.אתמןצאיסאנןהחקייניןת

האדסכאשרניתןזהלאבסטרקטביטןי

שסהעשבגבעןלאתהאדמהבתןךהחןפר

בעצמןהןפךזןןבצןרהבשפתין,אןתן

מצליחיסהספרייה.אתהמצמיחהלאדמה

כךכלפשןטהןתנןעהמחשבהצןרתידיעל

אדסהמשנהרפןזיסןהמטאמאתליצןר

 ,עצמהלאדמהברןלגהמציפןרלקנגןרן,

פרייה.אתהמצמיחה

ירי-דן'ןהדיגהשירה ,מןזיקליתמבחינת

 IIתמןזמןתעל IIמקןנניסכאילן ,מלנכןלייס

יןצריסהסכ,ךכדיןתןךהבבלי)הפריןן(אל

 .תחייתןאתגס

שלשןניסבחלקיסהמתגןרריסהאבןריג'יניס

ממקןסןנדדןשןנןתבאןמנןיןתהתמחןהיבשת

שהתמחןישחליפין.סחרלצןרךלמקןס

סלעיסבחציבתןאחריס ,בןמרנגיסבעשיית

אבןראשי ,קרדןמיסכגןןנשק,כליןיצירת

הבןמרנגאבל '.ןכןסכיניסחיציס, ,לחניתןת

אבןריג'ינית.המצאההןאככלי-נשק

גבריסשלמקבילןתשןרןתנעןתהסכיןבריקןד

נשק.ככליאןתסהמשמשיס ,סכיניסשבידיהס

ליצירתגסמשתמשתבזהזההסכיניסהקשת

לכלבשירה.זהריקןדמלןןהכמןבןמיקצב.

ןקצרןת,חדןתהתנןעןתי,דבכלסכיןגבר

באמצעהנעצרתבאןןיר,מכהשלסטקטן

כדיתןךשממןל.לגברמגיעהןאינההדרך

ביחסiואמי(ויי(יtבiואבו"ןיג

בי(cנiוקוש"ןמיוחד"ןוח(י

כמואח"ןיcנ,יכ!ו"ןיcנלביו

אח"ןו.תחיו.תו, iYויiוקגJו"ןו,

במחולכ!פיiו.תוןוiוכ!מחיiו.

שלגופוש.ת(וח.תמגליcנ,א(ו

.תו, Y.ת(ומiוו.תוכלiו"ןקדו

ומחקiוiוקגJו"ןוא.תבtג.ת IIמ

מדiוימiו.בכ!ו"ןiואו.תו

לiויו.תוiוופןמש.ת(iוiו"ןיקוד

בוחקיי(יכ!ייד"ןיקוד

ו YוiויiוקגJו"ןויחדביcנמשול

אחדסכיןמקישיסהרקדניסדקירה,תנןעןת

שמנגד.הגברשלבסכינןןלפעמיסבשניה

הןפכתןהדריכהבמקןסדןרכןתהרגלייס

אינןהרגלייסכאשר .לרקיעןתבהדרגה

 ,לפניסאחתברגלעןמדיסהרקדניסרןקעןת,

לצעןדהרקדןעןמדכאילן ,לאחןרהשניה

 ,בכיפןףןאחןרהקדימהנעההקדמיתןהרגל

 ,כלןמרמהמקןס.זזןתאינןהרגלייסכפןתאבל

שלהקטןןלחלללגןףביחסרקנעההרגל

הברך.כפיפןת

לסכיניסגסכןןנתיסכיניס,אןמרשאנישעה

גןף .טןת'מצשהסלסכיניסןגספגיןןדמןיי

ןכאילן ,המכהעסיחדלצ,דמצדזזהרקדניס

בן.להכןתשבאה ,מהסכיןלהתחמקמנסיס

הארןכיסהצליליסאתממשיךירי-דן'הדיג

שנןתניסהגבריסזמניתןבןשלןןהעמןקיס

קבןע.בקצבלהקישממשיכיסבמקלןתקצב

המיקצבכלאתהרקדניסמשניס ,לפתע

הןפךןהכלהשירהמהירןתאתמשניסןגס

כעיןהסכיןןבהקשןתבשירהלסטקטן
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במקלןתהמיקצבקביעתעלהממןנההאיש

בןקצבבאןתןחדיסקןלןתבגרןנןמשמיע

בקןלןמלהיבןהןא ,במקלןתנןקשהןא

הקצבלפיהמכיסהרקדניסאתןבמיקצבין

עלבידןמכההרקדןלעיתיסבסכיניס.שלן

אתמחזיקיסשהרקדניסלצייןישהסכין.

הגןףתנןעןתכןןכמן ,שןנהבצןרההסכין

רקדןכל .בנפרדמהסאחדלכלאןפייניןת

 .רגעבאןתןחששהןאאתעןשה

כןללת IIאןמריביעלדןרדןר IIשלזןלימןדדרך

II האלילןמרןפאלבן,מאב ,"פהשבעלתןרה

הטכסייסבריקןדיסמתבטאזהכןלן.לשבט

ןריקןדיסחקייניתפנטןמימהפןלחניהכןלליס

כןןכמן-פחןתלאהמביעיסחקיינייסשאינס

על-המתארןהציןרהאבסטרקטיהציןרדרך

עצמסהרקדניסגןפןתעל ,במערןת ,סלעיסגבי

 .רי-דן'יהדיגגביעלבעיקר ,הנגינהכליןקישןט

 ,ינית'האבןריגהתרבןתשלהדגסנןסדכך

 ,סיהמקרבשני .שנהאלףסיארבעששרדה

מתארחיקןיידיעלגס ,בציןרןגסבריקןדגס

סימספר ,מןפשטןתבהתבטאןיןתןגס

שהסכפיהעןלס,תןלדןתאתיניס'האבןריג

שלהס.הבריאהסיפןראת ,אןתןמביניס

 :דןגמאןתשתילהלן

אתסיינ'האבןריגמחקיסהברןלגהבריקןד

בתנןעןתמתבטאזה .היעןשלניסיהמאפי

שבןדקכמילצ,דמצדהחדןתהראש

 ·בכףרחש;לכלןדרןךהסביבהאתןמרגל

ןהיאלשניהאחתצמןדןתשאצבעןתיההיד

בןכאשר ,היעןשלכמקןרןמטהכלפינןטה

כך ,זןןיתיתכפןפןתןהאמההזרןעזמנית

הצןרה .היעןשלצןןארןאתמייצגןתשהן

המזכירההאדמה,עלהרגלכףהנחתשל

ןמניחפןסעהיעןבההצןרהאתמאד

שאיןעדמןשלסהחיקןי .רגלןכףאת

 .לטעןתאפשרןת

שלאחריסריקןדיסבהכהר,היעןריקןד

כישןףכמתכןנתנןצר ,הקדןמיסהשבטיס

לרכןשבזמןןבןאןתןלצןדלעזןרשמטרתן

היען.שלהמהירהןדהירתןהרבכןחןאת

מריקןדיכחלקכיןסשנרקד ,זהריקןד

חיקןיבריקןדמסתייסאינן ,ההישרדןת

גסאלא ,העןףחיקןירקאינןהןא .הברןלגה

הידכף ,לילעשנאמרכפיהצייד.שלחיקןי

יןצריסהידבאמתהזןןיתיןהשימןשהאחת

שלהשניהידןהיען.שלןמקןרןצןןארןאת

לאיכאס ,מסןיימיס(בשבטיסהרקדן

שנילמיקצב ,לפתעבחנית.אןחזתבכןלס)

 ,בחדןתבשניאחדהמכיסהקצריסהמקלןת

שלגןפן ,הדיג'ירי-דןשלהמתמשךןלצלילן

היען,מאפייניפיעלבתחילהשרקד,הרקדן

בידןהמנןפףהציי,דשלגןפןגסלהיןתהןפך

הברןלגהריקןדהןפךכךלקרב.כיןצא ,בחנית

שמתחתהציי,דשלןהכישןףהקססלריקןד

יןכלבןלרגעדיהצימחכה ,היעןחיקןילמעטה

בציפןר.תןיחנאתץלנען



שבןריקןדשלמעניינתדיכןטןמיהזןהי

ןהניצןדה,ןהחיההציידזהבצדזהייחיים"

רבים,אפריקאיםבשבטיםשנהןגכפיןלא

אתמהשבטחלקמחקהבריקןדיהםאשר

הצייד.אתאחרןחלקהחיה

במעגלהברןלגהריקןדאתרןקדיםכללבדרך

כדילרקדןרקדןביןרןןחיםןישסגןר,לא

החנית.נפנןףאתלאפשר

אןהמלחמהריקןדזה,חקייניריקןדלעןמת

שלתנןעןתבןשישאףעללקרב,היציאה

שמחקהריקןדאיננןנית,עקרןבחנית,תקיפה

אןןירתאתהנןתןריקןדזהןהמלחמה.את

ללחןםשאמןריםמחנןת,שניןמציגהמלחמה,

בזה.זהלהתחרןתאן

ןצליליהמקלןתמיקצבילפיבנןיעצמןהריקןד

ריקןדזהןהברןלגהריקןדלעןמתהדיג'ירי-דן.

החניתנפנןףתנןעןתבןןישקצבי,מאד

שבאמתמבליהנזרקת,החניתןתנןעתהנגדית,

הזריקה.אתמסמלתרקהתנןעהתזרק.

שלהריקןדיםברןבהקייםמאפיין

גםבאדמה.הרקיעהצעדיהןאהאבןריג'ינים

דיכןטןמיה.משןםישזהבצעד

ברגלייםרןקעיםאפריקאיםשבטיםבריקןד

האבןריג'יניםאצללגןבה.הרבהןקןפצים

אתהגאןןה,הבטחןן,אתמסמלןתרקיעןת

היכןלתןאתהקרקעעלהשליטהתחןשת

רגלןברקיעןתמבןטאזהכלמלחמה.להשיב

אתהמייצגתמעשיתעדןתזןהלןחם.של

ריקןדישלושהעלזקסקורטשלהתאוריה

קדןמים:יסןד

המחקההריקןד . 1

מןפשטהןאשביסןדןרעיןן,המביעהריקןד . 2

ןמעןןת

נישןאיןהגירה,עקבאלהשנייםשלתערןבת . 3

ןכן'

קיימןתהמלחמהריקןדשלב"כןריאןגרפיה"

השניה.מןלחתאהעןמדןתקבןצןתשתי
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זמנית,בןלמעלה.בחניתמנפנפתאחתקבןצה

כדיתןךהגןףאתמכןפפתשמנגדהקבןצה

היאגםמןרדתהחניתעםןהיד ,רקיעןת

כדי(תןךההימלטןתאתהמסמלדברלמטה,

תפגעשלאכדיהנזרקת,מהחניתכפיפה)

הראש.מעלןתעבןר

צעדיםמספרמדימתחלפןתהקבןצןתשתי

אתזןרקתהשניהשהקבןצהשעהבתפקידיהם,

מתכןפפת.ןהראשןנההחנית

אחרים,מלחמהבריקןדיכמןשלא

השני.עלהאחדמסתעריםאינםהאבןריג'ינים

הלךןמבטאמסמלהמלחמהריקןד ,זןמבחינה

מןפשטת.ןתחןשהרןח

I ריP וזיnn'Jn שה'J ייניםהאבוריג

פתעפשיטןתממשיןת,למלחמןתדןמיםאלה

ןמתנהליםהאןייב,מחנהעלאחדיןםבנןת

עתיקים.טכסכללילפי

מטר-100כשלבמרחקעןמדיםהמחנןתשני

חזיתיתבשןרהעןמדאחדמחנהמהשני.האחד

קןראתשהיאשעהבחניתןת,המנןפפתארןכה,

שיגיעמצפיםממנןלכיןןןקרבקריאןת

עלמיןצגהעציםמביןהמגיחהאןייבהאןייב.

לןחמים,שלןשהאןשנייםבתקבןצהידי

מנפנפתזןקבןצהגםהשני.מאחןריהאחד

קרב.קריאןתכדיתןךבחניתןת

כדיותוךהשניהמולהאחתניצבותהקבוצןת

זריקןתשלתנןעןתעןשןתהןקרבקריאןת

אחתקבןצןת:לשתינחלקהשבטבחנית.

בתמרןןכמןאןייב",ייבימןיעןשההקבןצןת

צבאי.

זאת,ןבכלאמיתי.קרבןלאפןלחןזהןלמעשה

הרןגיםלעיתיםישזה,טכסיפןלחןשלבסןפן

ןהנפתהקרבקריאןתכדיןתןךהיןת,ןפצןעים,

הרןחןת,ןמתלהמןתמתלהטןתהחניתןת,

נפגעים.ןאנשיםנזרקןת,החניתןת

זן:בצןרהמתנהלתהלחימה

הלןחמים,נציגיןצאאחתקבןצהמתןך

צעדבתנןעתןנעצרקפיצןתכדיתןךמתקדם

בברכייםאחןרה,ןאחתקדימהאחתרגלעם

שלהעליןןןהחלקהכתףהעצירה,עםכפןפןת.

תןךרןעדים.באימפןלסיםלנןעמתחיליםהגןף

חיהכמןלצדדיםחדןתהראשנעכ,ךכדי

מטה,מעלהנעןתהכתפייםבסכנה.שחשה

קפיצהשביןבהפסקןתמהירןת,בתנןעןת

ןמתקדםלןחם,יןצאהשנימהצדלקפיצה.

אבלקרב.בקפיצןתיצאזהשאךהלןחםלעבר

שבטמסמלזהדברשןנה.שלןההתקדמןת

ללארחבים,בצעדיםמתקדםהןאשןנה.

כפןפןת,ברכייםעםהיאההתקדמןתהפסקה.

הלןחמיםשנילהיזרק.מןכנהןהחנית

ןנעצריםזהמןלזהקרבבקריאןתמתקרבים

האחדמטרכעשרההמחנןת,שניביןבמרכז

מהשני.

כלנעצרגדןלים,בצעדיםשהתקדםהלןחם

מטה,מעלהכתףתנןעןתעןשהצעדים, 4-5

התחתןןןהגבהאגןכלןמר,בגב,אימפןלס

הרקדניםהצלפה.שלתנןעהיןצריםןהעליןן

תנןעתןאחןרה.קדימהאלהגןףחלקיזןרקים

כדיתןךבאגן.-הגןףבבסיסתחילתהזה,שןט

כשהיאמטהבחניתשהחזיקההידמןרדתכ,ך

השניהןהיד 45°שלבזןיתאחןרניתנעהישרה,

כמןכנההחנית,מקצהכמטרמלפנים,מןחזקת

זהבמחנהשהחניתלציין,ישהחנית.אתלכןןן

ברכיןהיריב.המחנהשלמהחניתןדקהארןכה

חדןת,בתנןעןתמעלהמתרןממןתזהלןחםשל

הדרךבהמשךקדימה.פסיעתןכדיתןך

בריצתמתחלפתארןכיםבצעדיםפסיעתן

קלדילןגכתפיים,נפנןףעצירה,צעדים,מספר

 .צעדיםןשןב

הםכאשרלצע,דצעדביןהלןחמים,שני

בתנןעההאחןריתהרגלאתמרעידיםנעצרים,

הןןדאאנשישלריקןדיהםאתהמזכירה

(אינדןנזיה).בבאליהפןלחניםאתאןמאןגנדה

שללרעדהמתגנבתבריקןדההרמןניתהתנןעה

הבלתילריקןדשייךזהריקןדגןף·חלקי

שביססבחלןקהלהשתמשאםמעןןת,הרמןני,

בשעתן.זקסקןרט

משןלביםהאבןריג'יניםשלאחדיםבריקןדים

הרמןניה.נעדריגןףןעיןןתיהרמןנייםצעדים

סןגאתמייצגיםאלהלעיל,שנאמרןכפי

שלמהגירןתכתןצאהשנןצרהשלישי,הריקןד

ביןנישןאיםמלחמןת,בגללןעמיםשבטים

כגןןאקסטרןברטייםהםשמטבעםאנשים

הםשמטבעםאנשיםלביןןחקיינים,ציידים

מןפשטים.ריקןדיםהרןקדיםאינטרןברטים,

נעצרןתלמרכז,שהתקדמןהדמןיןתשתי

מגדפןתכאילןהןכאשרהשניהמןלהאחת

באיןםהחניתןתהנפתתןךזןאתזןןמעליבןת

שלבמימיקהשימןשתןךהרגליים,והרעדת

אתןלהבהיללהפחידכדיןבהעןןיןת,הפנים

מלחימה).כחלקבפסיכןלןגיה(שימןשהיריב

בהתגרןיןת,ממשיכןתהקבןצןתשתיזמניתבן

מנפנפיםהםעןמדם,ממקןםמרחןק,אבל

תחןשהישקןלןת.בקןליןמגדפיםבחניתןת

לאייםאחדמצדבאיםןהגידןפיםשהצעקןת

הבטחןןאתלחזקגםבזמןןבןהשני,הצדעל

מזכירהמחנהלפניהנשלחהנציגענייןהעצמי.

לקרבהיןצאיםןגןלייתדןדסיפןראתקצת

המחנןת.שניכנציגי



ןגידןפיס,איןמיסשלדקןתמספרכעבןר

לקבןצןתיהס,מצטרפיסהמנהיגיסשניכאשר

 ,הכיןןניסמשניהחניתןתזריקתמתחילה

היןסשלבסןפןלפגןע.מנתעלזריקהבחזקת

לאשאןליןהקטל,החלליס,בשדהנשאריס

קןרה.זאתבכללמעשהלקרןת,אמןרהיה

בקןלןתמקןננןתהנשיסהקרבלאחר

ןזהןקבןרה,אבלשלפןלחןשירימלנכןלייס

למיניהס.קינהלטכסיאןתנןמביא

b I כסיP יבה

לשבטמשבטשןניסהמתעלהאבלשירןת

המקןנניסשעןת.מספרכלל,בדרךןנמשכןת,

עללפניהס,המןנחתהמתגןפתלידיןשביס

במצבהזקןףגןפסהשיר,תחילתעסהאדמה.

 .ארןכהקשתןיןצרמטה,כלפימתקפלישיבה

צערשל(מחןןההברךעלמןנחיסןהראשהיד

בןכאשרהאירןפי)האדסאצלגסשקייס

אתלןקחת ,אנשיסשלאחרתקבןצהזמנית,

לשריפה.המתגןפת

שנישללמיקצבסהקינןתמןשרןתלעיתיס

 .המקלןתכדןגמתבשניאחדהמכיסבןמרנגיס

חזקהאחתפעימןת,שתיבןהןאהקצב

בשיעןריכפייסשמןחאיסכפי ,חלשהןהשניה

שמיניןת.שלבקצבסןלפז

I ריP הדייגוד

גסקייסןהקנגןרןהברןלגהציפןרלציידנןסף

החניתןתענקיןת.ןלטאןתנחשיסצייד

לריקןדהפךבדייגהעיסןקלדייג.גסמשמשןת

חניתן.עסהדייג

ריקןדיסישלהסרביס,שבטיסאצלכמן

המעשיהדייגהןפךעבןדה,מתנןעןתהבנןייס

כשהדייגכפןפה,הליכההןאשביסןדןלריקן,ד

כדילכתףמעלמןכנהבחניתלדגהאןרב

הדייג,(ריקןדבדגןתנעץהמיסאלשתזרק

בסירןת).רהחתיריקןדיגסלעיתיסכןלל

I ריP הרודיP יעות

בכללןתןהאבןריג'יניהריקןדאתשמאפייןמה

קדימה,התקדמןתתןךבאדמההרקיעןתהןא

המקלןתלמיקצבבמעגלאןבשןרןת ,אחןרה

'ירי-דן.ןהדיגהשירההקצריס,

באןמנןתדיכןטןמיהקיימתלעיל,שהןזכרכפי

החקייניהמרכיבביןהציןרןבאןמנןתהמחןל

גסשכךלהיאמרניתנתהאמתלמןפשט.

רןןייהארןכיסהצליליסביןהנעהבמןזיקה

מיקצבילביןהדיג'ירי-דןשלההמיה

הדיןהןאהקצריס.המקלןתשלהסטקאטן

חןקיןת.אןתהלפינעההיאבשירתס.

חזקןתבאדמהרקיעןתיהסרןקדיס,הסכאשר

ןלהןדיעהקרקעאתלכבןשאמןרןתןכאילןמא,ד

פה!אנחנן-שליטשלןבעןזבגאןןהןעדהעסקבל

הסהשןניסבריקןדיסהרקיעןתכדיתןך

לנןשאהשייכיסמיןחדיסאביזריסמןסיפיס

הגןףשלעןןיתןתנןעןתמימיקהןכןהריקן,ד

המחןל.לנןשאבהתאס

ביןהמבדיליסהסאלה,ןאביזריסתנןעןת

צמיחה,פריןןריקןד ,עצבריקןדשמחה,ריקןד

 .ציידאןחניתןתסכיניס,ריקןדין/אן

עןשיסהאבןריג'יניס ,פריןןלריקןדיאשר

החתןנהבטקסברקיעןת.גסמענייןשימןש

אתרןאהאינןהחתןימיס,שבעהשאןרך

מתנהלזהריקןדפריןן.ריקןדרןקדהןאכלתן.

 .ןמןפשטתחקייניתצןרןת:בשתי

גןמהברקיעןתיןיןצרהחתן ,החקייניבריקןד

גןמהלתןךתןקעהןאריקןדכדיןתןךבאדמה

לערןןתהמיןאברלחדירתסמל-חניתןאתזן

להפרןתה.כדיהאשה,

בכןחרןקעיסהרקדניסהמןפשט,בריקןד

אחתרקיעהןבין ,סינקןפיבמיקצבברגליהס

 ,חדהצריחהבצעקתעןנןתהנשיסלשניה,

ןצריחןתרקיעןתלמרחןק.נשמעיסשהדיה

תנןעןתאתמןפשטבאןפןמסמליסאלה

עצמן.המישגל

מאד.מןעטאלהריקןדיסביןהשןנייחסית,

כלשלמלכדתשפהמשמשיסהסאבל

הסהריקןדןבעזרתהיןתיח,דהשבטיס

אתגסהמיסטיןתבחןןיןתיהסמשתפיס

חייהסתןכןאתןמספריסהאחריסהשבטיס

"ארץשלהגיבןריסבריקןדייןמיהיןס

העתיקה. IIהחלןמןת

פניקבלתריקןדהןאאןפיינירקיעןתריקןד

אקליפטןסענפימחזיקיסהרקדניסהאביב.

זהבריקןדהענפיסמשמעןתןירןקיס.צעיריס

מילדןתהמעברבריקןדכמן ,צמיחהשלאינה

 ,רקיעןתעלהבנןיזהבריקןדלבגרןת.

המקלןתידיעלהניתניסהמיקצביס

כקבןצה ,החניתןתעלןבהקשההקצריס

הראשיהרקדןזמנית,בןהשבט.אתמייצגת

הקבןצהסביבמסתןבבהאליל,רןפאן/אן

רקיעה,בצעדימעגל)ריקןדמעיןיןצר(ןבכך

ןמגרש ,אןתהכמברךןפרפןריס,גןףעיןןתי

בסביבה.להמצאהעלןלןת ,הרעןתהרןחןתאת

תחןשתעלכללבדרךמעידהמעגלמןטיב

ככללהשבטעללגןנןהבאהעמןקה,אחדןת

שלאמןנתסלפיבפרט.מבניןאחדכלןעל

כןחקייסזןסגןרהבצןרהרביס,שבטיס

ריקןדישלרבןתדןגמאןתקיימןתמאגי.

עמיסאצלשןנןתבנסיבןתהנרקדיסמעגל

האינדיאניסאצלכגןן ,שןנןתבארצןתשןניס

באפריקה.שןניסשבטיסאצלןגסבמקסיקן

חןלהסביבבמעגלןשריסרןקדיסבמקסיקן

 iהרעההרןחאתמקרבןלהןציאכדיאנןש,

נשיסבהספריןןריקןדירןקדיסןבאפריקה

כאשראןהפאלןססביבבמעגלרןקדןת

היןסעדבתןלה.סביבבמעגלרןקדיסגבריס

גסאלהדןגמאןתשלשרידיסלראןתניתן

צעירןתעלמןתבאביבכאשרבאירןפה,

 ) May pole) IIמאיעמןד IIסביבבמעגלרןקדןת
 .הפאלןסאתזהבמקרהגסהמייצג

פריןןריקןדשרידיאלה-אחרןתבמיליס

קדמןן·

בימינןהמיןחסהמאגיהכןחאתמכיריסאנן

ספיריטןאליסטיבטקסבמעגלידייסלאחיזת

 .המתיסעןלסעסןתקשןרתנשמןתהעלאתשל

התוכימחו:ואתרוקי'סיורקמכיףרקינ'ס

ORK PERFORM THE CUCKATOO DANCE ץDANCERS FROM CAPE 

iוקדוסוlב,iושבטוlבשלאחןוlבןוקודוlבכiוןבiוו, iYווןוקוד

בזסוובואו(וולבtודזון yלשסטן(ווכושוףכס(וכונ(ונובtן

iוזןוקודו. iYוושלiוסiווןiוודiוון(ווiוןבא(וכוחוןכושל

שלגו!<ו .iובtוודשלחוקווגlנאלאוף, iYוחוקווןקאונו

לiווו(וiוו!<רו, iYווסא!<וונו ו<!ל yב(וחולiושןקדiוןקדו,

לקןבכוובtאבחנו(ו,בודוiוסנו!<ףiובtווד,שלגו!<וגlב
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I ריP האשוז

ביותרהמרשימיםהטכסייםהריקודיםאחד

האש.ריקודהוא

מאחוריאחתישרות,בשורותניצביםרקדנים

נעיםהםקבוע).אינוהשורות(מספרהשניה

לגביבידיהם.ולפידיםבתהלוכה,כמוקדימה,

השמשאלוהותאתהאשמייצגתהאבוריג'ינים

עלחוזריםכאילוהםזהבטקסהירח.או

הקדמוניםהאבותשהנחילוהגדול 11הנס 11

שאחדוהחום,האורמתתאתלאבוריג'ינים:

הפכווהםלשמייםשלחהמיתולוגייםמהאבות

וללבנה.לשמש

שבחלקוהשבט,כלמשתתףזהמופשטבריקוד

השניובחלקובידיהםולפידיםבשורותעומד

שרכפיים,המוחאמשולהבצופיםקהלמהווה

שיתוףרעיוןעצמו.בריקודחלקלוקחוגם

חדשלמשהוכביכולנחשבבמופעהקהל

האבוריג'יניםאבלהמערבית,בתרבותועכשווי

שנים.אלפילפניכברבוהשתמשו

הקדמוניםהשבטיםשאצלהואבדברהיפה

זה,במקרהגםהשתתף.הקהלכלכללבדרך

הצופים-צופיםקהלשאיןבעלילרואיםאנו

לראותאפשרזהדברעצמם.הרקדניםגםהם

מזרחבצפוןשלמיםשבטיםאצללמשל,גם,

שלמיםכפריםשלהםבפסחאכאשרמקסיקו,
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אתבריקודםהמייצגים , 11שדים 11למתחפשים

הנצרות.בהשפעתקריות,אישיהודה

הצופיםקהלמתוךלאבוריג'ינים.נשובהבה

שלדמותיוצאת,ברגליוורוקעכפייםהמוחא

ברכייםבכיפוףהזירהלמרכזהקופץרקדן,

ומתקדם ) 11בשנייה"פלייה(מעיןבפיסוקרחב,

פנימהפונותהברכייםכאשרבקפיצות,

שלבמיקצבמורעדותשהןתוךוהחוצה

הרקיעותמיקצבכנגדשהולך , 1/4או 2/8

ברכייםשלקבועמיקצבהקבוע.-המונוטוני

מרעידות.

מתקדםלצדדים,פרושותשידיוהרקדן,

גופופלגקדימה.ובקפיצותרגלייםבפיסוק

והמתנועעותהפרושותידיוידיעליוצר,העליון

עתיק,"קונטרפוסטו"סיבוב,-1/8בלצדמצד

לצדדיםזזהעליוןוהגוףהיותשלם,לאכיאם

רקההתקדמות,בכיווןלפנים,הפונהמהאגן

שקורהכפי , l /-4בולאסיבוב-1/8ב

שלהיסוד(ממושגיהמנייריסטיבקונטרפוסטו

הרנסאנס).בסוףהאיטלקיתהאומנות

הבנויהקש,חצאיתמעיןהיאהתלבושת

שלרגליואתרואיםאנושדרכהסיבים,סיבים

לבניםבקוויםלרוחבצבועהחוםגופוהרקדן.

קוויםשלרוחבםהסרעפת.ועדהבטןמשיפולי

אחד.מ 11כסביניהםוהרווחמ, 11סכשניאלה

ממרכזשנפרשקויוצאומעלההסרעפתמאזור

צמרתהמצמיחעץכמוהכתפיים,לכיווןהחזה

לאורךנמשכיםאלוקוויםצדדיים.ענפיםולה
הצומח 11גזע 11ההידיים.כפותועדהזרועות

מקושטצדדיומשניהחזהעלמעלהכלפי

לכתפייםעדגורןבחצימסודרותבנקודות

השחי.ובתי

כשהקוויםדומהבדגםמקושטותהפניםגם

אתצובעיםהאוזן,לידהאחתבלחימתחילים

השניה.לאוזןומגיעים ,האף

שלריקודלהיותהופךהאשכריקודזהריקוד

אנשיםקבוצתבהמשכו,לבגרות.שהגיענער

במחוליוצאים ,הותיקיםהלוחמים ,מבוגרים

ממוקדיםאךשונים,קישוטיהםהנער.מול

עלהקוויםשונים:הצבעיםזהים.גוףבאזורי

-וחוםצהובאוקרבצבעהםוהחזההמצח
רקחיים.הםבוהמדבראדמתשלצבעה

לבנות.הןהכוכביםאתהמייצגותהנקודות

זקן.שלדמותיוצאתהבוגריםקבוצתמתוך

גופובחצימתמקדותהזקןשלתנועותיו

הפנים.שלובמימיקהבידייםהעליון,

חקיינילריקודעדיםאנוהזקןשלבריקודו

כאילוחזקות,אינןהרגליםרקיעותבמהותו.

פנים.הבעותעםאךכוח,ללאבמקום,צועדות

לצדמצדנעות,והןסטקטוקצרות,התנועות

הראשתנועותכמותנועהכלאחריונעצרות

לצ,דמצדשנעותהברולגהאתהמחקות

אוייב.מחפשותוכאילו

אבלחדות.ואינןלצ,דמצדהןגםהגוףתנועות

הזקןהאדםכאילונראההיטב,כשמתבוננים

מקשיבהואכאילועצמו.ואלגופו,עםמדבר

התנועותעונה.והגוףאליושמדבריםלקולות

יותרנעשותהזקןהרקדןגוףשלהחדות

 ,הצעדיםלקצבכ,ךכדיתוךונמרצות.מהירות

המצח,מעלברקותיוונוגעותהידייםעולות

הברכהלתנועתבדומהבלבנוגעותומשם

אלהלבעלהידמברכים:הבדוויםשאנשי

ברכתאתהמסיימתהתנועהללאאבלהמצח

השמייםכלפימצביעהאינההידהערבים,

לקולבמהירות,לאחור,מלפניםממשיכהאלא

הקצרים.המקלותשלהמהיריםהמיקצבים

אפרכסתמעיןיוצרתהימניתהידכ,ךכדיתוך

 • 11מקשיבאני 11,בתנוחתלאוזןסביב

הגוףכשפלגמתבצעתהאוזןלכווןהידתנועת

ואילוימינה,מהמותןאחתבבתמוטההעליון

התנועהקדימה.לצפותממשיכההגוףחזית

מלאהבהאזנההגוףכאילושובלרגע,נעצרת

שלגופותוךאלהחודריםהעליונים,לקולות

חוזריםאינםהשבטאנשישארהרוקד.

יוצראחדכלאלאהזקן,תנועותעלבמדוייק

בריקודהנושא.עלשלו 11ווריאציה 11האתלעצמו

ביןבינםהקשרנמשךההקשבהובתנועותזה

אתלהםשנתנוהמיתייםוהאבותהחלוםזמן

באותוריקודיואתיוצרשלםשבטהחיים.

הריקודמפתיחתמאדשונהזהחלקנושא.

והלפידים.הישרותשורותיועלהטכסית

מופיעהאחר,שבטהמייצגתאחרתקבוצה

למיקצבבמהירותומתקדמתהנגדימהכיוון

עלשעונהובשירההקצריםהמקלותשלמהיר

אתאוחזיםהםהידייםבשתיזה.מיקצב

ורקיעותלמטה,מוטהכשהיאהחנית

אחתרגלשלרקיעותהןשלהםההתקדמות

עולהמהבר,ךכפופההשניהוהרגלתופפת



רופאזה,ממצבבדהרה.סוסשלכרגלוויורדת

לרקועמתחיל(הזקו)הראשיהרקדואוהאליל
מאחוריוהרוקדיסשארכאשררגליובשתי

תנועותיו.עלחוזריס

הבסיסבתנועותמשתמשהואגסאחרשבט

צועדהמרכזיהרקדוכאשרהרקיעותשל

בצורהלצדמצדנעותוזרועותיוקדימה

הצבאחיילישלזרועותיהסאתמאדשמזכירה

התקדמותכדיתוךיותר.חופשיותאךבמצע,ד

בכוחמטהמעלהלרקועומתחילהרקדונעצר

יורדהואהרוקעתברגלכאו".אני II-כאומר

עושהשנית,עולה ,באדמההנוגעתברכועל

הרקדניס.שארמאחוריונעלססיבוב

כאילוהחוצהבסיבובנעשותברובוהרקיעות

קנוובצורתמתבצעותהו ." Turn Out "-ב

שלבמיקצביסרוקעיסמהרקדניסחלקכאשר

 . 1/4שלבמיקצביסואחריס 1/8

הגילאיס.כלמשתתפיסאלהבריקודיס

כדיותוך ,המבוגריסעםיחדרוקדיםהילדים

הריקוד.מסורתאתלומדיםהםכ,ן

לעובדה,להפנותישמיוחדתלבתשומת

מחייחלקהםוהשירה,שהריקוד

במותםגםבחייהם,רקלאאבלהאבוריג'ינים.

כקוריוזוהשירה.מהריקודנפרדיםאינםהם

האבורג'יניותשהנערותלהוסיף,אפשר

הריקודיםאתלומדותהיוםשל IIמודרניות IIה

בריקודימסתפקותעודולא ,הגבריםשל

הנשים.

I ריP התוותוד

מושמעותשירים,מושריםהמוותאודותעל

הטכסיםריקודים.ונרקדיםמנגינות

לטכסיבעוצמתםזהיםלמוותהמוקדשים

לזכרריקודהואאלהמריקודיםאחדהחיים.

בעובדהכלקודםזאתרואיםאנוהמתים.

צובעיםהרקדניםוגם IIהמקלותמקיש IIשגם

צהובבאוקרבצבעיהכרלבליעדגופםאת

נטמעיםכאילוהםכך .פניהםאתוגםבהיר

מהנוף·חלקוהופכיםהאדמה,בתוך

אתומספרלקישוט,רקאינוזהצביעהסוג

הצבעהחלום.זמושלהמיתולוגיהסיפורי

כיאסהרקדו.אוהזמרדמותאתלגמרימכסה

אצללמצואאפשרדומהרעיוושונה,המטרה

וגופםפניהםאתהמכסיםבאפריקה,שבטים

מייזהולאהרעותשהרוחותכדיבמסכות,

לעולםאותוגםיקחוולאלמסכהמתחתחבוי

האמת.

ביוכאשראיטיות,מרקיעותבנויעצמוהריקוד

רגלעםושהייהעצירה,ישלרקיעהרקיעה

ישרה,בזוויתהכפופיםהמרפקיםבאוויר.אחת

שרוצהכמיכנפיים,כמווהחוצהפנימהנעיס

עלהעתיקבסיפור(כמויכולואינולעוף

עודלעוףיכלוולאנשמטושכנפיהםמלאכים

לקולנרקדזהריקודקיס).העננוצרוושמהם

הרוקדים,כאשרהזמרשלהמלנכולייםצליליו

ענקיים.עליםבידיהםאוחזים

 ,זקו ,מבוגראדםהואהמוותבריקודהמוביל

ירוקיס,אינסשכברעשבים,בידוהמחזיק

עליםהנשירה.בעתבסתיוכמוחומים,אלא

החייס.סוףאתמסמליםאלהחומים

עליםצעיררקדובידיומחזיקזמנית,בו

בדיוקהמבוגרצעדיעלוחוזרענקייםירוקים

לסוףאלהצעדיםידיעלשמובלכמי ,נפלא

בצורהלהימשךשחייבתבדרךוהולך ,החייס

 IIמובילהפרפטואום IIמעיוקודמיו.הלכובה

חיים-מוות-חיים.של

I ריP השדוד

-השדריקודהואומשמעותימאדקדוםריקוד
II הרעההרוחII ולהבהיללהפחידהבאה

האנשיס.אתוהמבריחה

הגוףותנועותמימיקההרבהישזהבריקוד

בסיסעלבנויאינוזהריקודמעוותות.מאד

שימושעלאלאהריקודים,כשאררקיעותשל

עיוות,שלשונותבצורותהגוףאברישלנרחב

אלכסוניתהגוףוכיפוףברךעלמכריעההחל

כאילוהגוףבהם ,במצביםוכלההאדמהכלפי

אחר.לכיווונעאיברוכלאבריואתמפרק

לגובה.ענקיותקפיצותגםקיימותזהבריקוד

ונראהכפופות,ברכייםעםבפיסוקלפעמים

הםלפעמיםסימטרית.זוקפיצהכאילו

שעהא-סימטרית,ענקיתבקפיצהמתרוממים

שונים.לכווניםמתנופפיםוהגוףשהרגליים

היאזהלריקודהאופייניותהתנועותאחת

הברכייםכאשררגליים,פישוקתוךהתקדמות

כדיתוךנעשיתההתקדמותרועדים.הגוףוכל

שלבמצבג'ודולוחםכמו ,קדימהכיפוף

 ."שמור"

האחדגדוליםבמרחקיםעומדיםהמשתתפים

כלעם ,בו-זמניתישרות.בשורותולאמהשני

והמצביםהגוףהרעדותהעיוות,תנועות

הפניםהבעתבולטתהאיברים,שלהשונים

כאשרענק,בדיסונאסמתרחשוהכלהמפחידה.

כלבנפרד.אך ,אחתובעונהבעתנעיםכולם

אתשלוובמימיקהגופובתנועותמביערקדו

החוצה.ומוציאובתוכוהקיים IIשד IIה

רעננותעלמצביעיםהרוקדיםשבידיהעלים

נוסף:מסרלעלים .צעיריסחייםומסמלים

מנסיםהםהחוצה,יוצאים IIשדיס IIהכאשר

מתיםוכאשרהמוות,אחריחייםשישלומר,

שםהחיים , IIהחלומותארץ IIלומגיעיס

בווהמפחידהיפההדברמחדש.מתחילים

גדולבאצבועשנפתחתהי,דכףהואזמנית

משהו.לתפוסשרוצהידכמוקדימהוכיפוף

-כזוידבכלהנראה ,הצהובהאוקרצבע
ש,דשלידזוכאילוונראהבמיוח,דמפחיד

נפשך.אתלקחתוהבאההאדמהמתוךהעולה

ילדותבעיקרהנשים,מצטרפותזהלריקוד

הברולגהריקודאתרוקדותהוכאשר ,צעירות

ביוהיוצאתוהכרבולתהכפופההידעםהיעו-

שלתחושהקיימתאלהבריקודיםלמצח.האף

אצלכמוכמעט ,הרקדניםביוהתחרות

אחדכלכאשרוק,'הקוזצבריקודהקוזקים

מחברו.ליותרמסוגלשהואלהראותמנסה

העתיק.הגליארדריקודהיאנוספתדוגמא

והשבט,הקבוצהבניהסשהרוקדיסלמרות

כוונהיש ,אולסאחידה.איננהריקודסצורת

רקלאהדבר.אותואתלהביערקדוכלאצל

 .יותרמרשימהבצורהגםאלאשלו,בדרכו

אבל ,מודעתתחרותאינהשזויתכו,מאד
שלהםבדרךליצורמנסיםשהםהעובדהבעצם
מובהישביצועוצורתואתהריקודאת

אתמפתחתזוריקודדרךספקבליהתחרות.

היצירה.ואתהיוצר

השבטים,שלריקודםאיננהזוריקודצורת

לעצמםויצרומאחר ,כשבטלרקודשהפסיקו

אינםוהרקדניםבמקרהמקצועיים.רקדנים

השבטמסורתזאתשלמרותוכדימקצוענים,

לבד ,במדוייקלרקודהרקדניםחייביםתשרו,ד

פרטיה,עלמסורתיתותנועהתנועהכלוביח,ד

הקסםלקלקוללהביאעשוישינויכלכי

הפרטולאובדוהישרדותלאיולגרוסוהכישוף

כולו.והשבט

מהשבטרקדוכל .שונההמצב IIהשד IIבריקוד

 ,לנושאוהפירושאחרות.וריאציותרוקד

התחושהכמושונה,ה"שד",הואזהשבמקרה

והרקדניםשונה.אדםכלשבקרבשהשד

הסבכך .בקרבסשחשוהשדאתמבטאיס

כדיתוך ,תנועותשלחדשהמסורתצרוי

שקיבלו ,הישנההמסורתעלשמירה

כלשלוכשרונויכולתו,לפיוכמובומאבותיהם.

שנוצריםהחידושיםגםכךמהם.אחד

שורדיםרקלאובכךהמסורת.אתממשיכים

 ,מתחדשיםהםאלאהאבוריג'ינים,ריקודי

כמו ,עצמםהחייםכמונעוריהםאתומחדשים

זמושלהרנסאנסכמוהמוות,שלאחרחיים

מאמיניםלמעשהכיהחלום,וארץהחלום

לחגיגתרקאדמותעליפהשהםנים'האבוריגי

 .נמשכתזוחגיגהעודכלורק ,החיים

צורותיהםעלהאבוריג'יניסריקודימקור

ומחקרמסעפריהםזהבמאמרהמובאים

בטישביואוסטרליהבמערצפוובמרכז

רקדניםמקבוצתלמידהפריוכוהאבוריג'ינים

באופרהעבדתיועימםשניהלתיאבוריג'ינים

 ,האבוריג'יניםחייהואשנושאה ,שביימתי

והו,דו-דיג'יריונגנירקדניםבשיתוף

עבורמריקודיהםשיצרתיבכוריאוגרפיות

להקתי.

בתערוכהאוסטרליהאתייצגההלהקה

בשנתיפאו, ,באוסקה '" 70אקספו IIהעולמית

בימתיכמופעאלהריקודיםהעמדת . 1970

תנועותיהםאתלשנותמבליידיעלנעשה

במקור.כמוונרקדושנשארו

~ 
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