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מתחילת
היוםועדהמאה

מחקריםנערכו

יהודישעניינםרבים

היסטוריונים,אתיופיה.

סוציולוגים,
אנתרופולוגים,

האירוואחריםמוסיקאים

מהיבטיםהעדהחייאת

במחולשרקדומה,שונים.
נגעו.טרםהעדה

במחולמתמקדזהמחקר
השארביועוקבבישראל,העדה
שתימאזבושחלוהשינוייםאחר

משה(מבצעהגדולותהעליות
 ,)-1991בשלמהומבצע-1984ב
המחולתרומתשלניצניםלגלותומבקש

הכתבהבארץ.התרבותלחייהאתיופי
שערכתיהעדהחייתיעודעלמתבססת

הציבוריתהמועצהבתמיכת-193 / 90בשנים

בישראללמחולוהספריהולאמנותלתרבות

אשלרותמאת

גנאישםהואייפלאשים"-ישראלביתאעדת
- "זריםייופירושוהנוצריםלהםשנתנו

טאנאאגםסביבמחוזותבכמההתגוררה

בכפריםחיוהםאתיופיה.שלמערבהשבצפון
(טוקול)עגולותבקתות 15-10ובהםקטנים

עבדוהגבריםועיזים.פרות ,תרנגולותוגידלו
בנפחות,עסקואוכאריסים,בשדות,בעיקר

ייצרווהנשיםער,ךלפחותתשנחשבהמלאכה

בכללגבן.קשוריםכשהתינוקותחימרכלי

חיימקדס").(ייביתתפילהביתהיהכפר
מושתתיםוהיוהקייסים,בידינוהלוהדת

בעלפירושיםבתוספתשבכתב,התורהעל
העדהכתביועל ,לדורמדורשנמסרופה,

כךגעז.בשפתשנרשמוהמקודשים

מקורלידהבקתותתמידנבנולמשל

יוכלושיושביהןכדיזורמים,מים

בטבילה.הכרוכותהמצוותאתלקיים

ובשפתבלבושםשלהם,במראה

העדהבנינבדלולאשלהםהדיבור

האמהארישבטיבעיקרמשכניהם,

אותםרקדוגםהםז) IGRE (והטיגרה

תחתיחפותברגלייםעם,ריקודי

סככהבתוךאוהשמיםכיפת

(טקסשמחותלכבודשהוקמה

ימים). 10-8שנמשך ,למשלהחתונה

מתוךשנלמדו ,המסורתייםהריקודים

לכל.פתוחיםהיוהדרכה,ללאצפייה,

האסקסטההאמהארי,הריקוד

) A זESKES (, כתפיים,עבודתבעיקרוהוא

למוצאהבהתאםמשתניםשגווניה

העדהורובהיות .)םא'גוזמינג'ר,(גונדר,

האופייניתהאסקסטהגונדר,באזורישב

בשילובבישראל,יותרהנפוצההיאלו
שלעיניהםראותלפינוספים,מוטיבים

ושלהשונות,הווריאציות(ניתוחהרוקדים.

למחולבספריהנמצאהתנועתיים,החומרים
אריאלה).בבית

בנישלהאמהאריתהאסקסטהנראיתוכך
הנעיםרוקדיםשלבמאסהתחילתהגונדר:

,כפותהשעוןמחוגיכיווןנגדמעגלבכעין
בקצבכףמוחאיםוהםהכתפייםבגובהידיהם

ממשהרוקדיםמדהימה.הצפיפות . 2/4של

מןכוחשואביםוכנראהבזה,זהמתחככים

מזכיריםהםמרחוקהזאת.המסוככתהקירבה

ברגעלהתחמם.המבקשיםפינגוויניםחבורת

מרכזלעברומסתובביםנעצריםהםמסוים
המוחאיםאנשיםשלחומהמעיןנוצרתהמעגל.

גופםמשקלאתומעביריםבטקסיותכפיים

ברכותונעותמשוחררותברכיהםלרגל,מרגל

ומטה.מעלה

לקראתבשלוהכלוגואה,הולכתההתרגשות

ירקדואלהלמרכז.הסולניםשלפריצתם
וירטואוזיות,שלהפגנהשתהיה ,אסקסטה

מתישיםהסולוקטעיאילתור.וכושריצירתיות

-45מיותרכלל,בדרךנמשכים,אינםולכן
האנרגיהמטעניאתשפרקוהסולניםשניות.
תופסיםואחריםכוחלהחליףיוצאיםשלהם

להגיעאותםמעודדהקהלמקומם.את

אתממריציםמצידםוהםחדשיםלשיאים

עומדם.עלאסקסטהלרקודאותםהמקיפים

האנושיתהמאסהכלנסחפתהשיאברגעי

והנעתכפייםמחיאותמלוות ,במקוםלקפיצות

נגד(שובלנועמתחילההיאכךואחרכתפים,

הסולניםאתבולעתכאילוסביב,השעון)כיוון

רקלראותיכוליםאגב,אלה,אתשבקרבה.

הדבראךביותר,הפנימייםשבמעגליםהאנשים
לאווירה.להיכנסהשארלכלמפריעאינו

הברכייםניעתלמתכונתחוזריםכשמתעייפים,
לקראתאנרגיהשובצובריםהכפיים,ומחיאות

כן,אםמדובר,הבאות.האקסטזהשניות

הםפרטיוואילוקבועשלושהמבנהבריקוד

קרובלהימשךעשויהואאילתור.שלתולדה



 .נפרדמעגליןצרןתכללבדרךהנשיםלשעה.
למרכזחןדרתאשהראיתיאחתפעםרק

שם.ןמחןללתהגבריתהמאסה

אןמנישבנןבכליםבנגינהמלןןההאסקסטה

שהנגניםתןף ,) KABAROIהקאבארןכמןהעדה,
המסנקןבידיים;עליןמקישיםהיהןדים

MASENKOI ( מעןינתתהןדהתיבתכינןר,מין

מין ,) KRARIןהקראראח;דארןךמיתרבעלת
למאסתמחןץעןמדאןיןשבהמתןפףקטן.נבל

/2הקבןעה,הפעימהאתןנןתןהרןקדים 4 
הנגניםשארמאלתריםשעליה , 3/4ןלפעמים

תןןיםיןדעיםאינםהם .הסןלןהזמרןגם

שמיעהמתןךחיקןיהיאשלהםןהמןסיקה

כליאתלחברנןהגיםהםבישראל,ןהפנמה.
קןל.למגברהנגינה

חילןפיעלניתיפןאנטבנןיהעצמההזימרה

ןהרןקדים,הזמרבין ) ZAFANIןתשןבןתשאלןת

לאאגב,בארץ,אימפרןביזציה.הםגםהעןשים

 .טייפ-הנגניםמקןםאתממלאפעם

השןלטןתהןהכתפייםדןןקאמדןע
המבנהמןנןבעאןליהדברבאסקסטה?

אגןלהםאיןהעדה.בנישלהעדיןהפיסיןנןמי
להתנןעעהמבקשנפח,בעלגןףאןדןמיננטי

צליליםלהפיקאןלאדמהקרןבבכבדןת

גןףקלידקיקים,הם :להיפךבאס.שלנמןכים
מןפנמןתלהםהאןפייניןתןהתנןעןתןזקןפים

פשןטהאלההתכןנןתששילןבנראהןמעןדנןת.

עדינהרקמהמעיןשהןא ,כתפייםריקןדהזמין

שלהםהזמרהצלילגםתמיר.גןףעלהנישאת
ארן,ךקןאןתןאתממשיךןכמןגבןה

ןהאילתןר ,הברכייםניעןתהחלןשביצירתן

בקנהעןליםהכתפייםתנןעןתןאילתןרהקןלי

אחד.

טבעיתהתפתחןתהיאשהאסקסטהגםיתכן

המקדימןת ,הממןשכןתהכפייםמחיאןתשל

לקבןצתכשהצטרפתיכלל.בדרךאןתה

חשתי ,דקןתלמספרבמעגלשנעןרןקדים

מעגליןת.תנןעןתבעצםהןהכפייםשמחיאןת

התרחבןכןןגברה,ההתלהבןתשהלכהככל

במעין ,ןלרדתלעלןתהחלןןכתפיהתנןעןת

עלינן.להתרגששעמדהלאסקסטההכנה

שלהתנןעתישהחןמרנדמהראשןןבמבט

החןזרןתספןרןתלתנןעןתמצןמצםהאסקסטה

מגלהיןתרמעמיקההתבןננןתאבל .עצמןעל

זההנבדלים ,כתפייםעבןדתשלמןטיביםעןשר
באסקסטהןבאיכןיןת.בכיןןנים ,במקצביםמזה

ןמטה);(מעלהאנכיבכיןןןנעןתהכתפיים

(כתףבאלכסןן ;ןאחןרה)(קדימהאןפקיבכיןןן

מעלה)כלפיןשנייהמטהכלפימןטהאחת
ןהשניהקדימהאחת(כתףטןיסטןבתנןעת

להיןתיכןלההכתפייםתנןעתאחןרה).

התנןעןתאת .א-סימטריתאןסימטרית

סקאלןתיצירתידיעלמעביםהבסיסיןת
שלתחנןתמפתמעיןתזןזה,שלדמיןניןת

בבלטנהןגהדןמהטכניקהבתנןעתן.הכתפיים

 BAח ERIEה-באמצעןתמעשיריםשם ,הקלאסי
הקפיצןת.מגןןןאת

ביןאנכיןתתחנןתשלןשמקןבלןתבאסקסטה

 ,האפשריתלנקןדההכתפייםשלהטבעימצבן
ממצבןהמןבילןתןשתייםביןתר,הגבןהה

שלןשישנןעןדביןתר;הנמןכהלנקןדההטבעי
נןספןתןשלןשקדימהבדרךאןפקיןתתחנןת

עלןריאציןתבשתילהבחיןניתן ·ההפןךבכיןןן

לסירןגיןמשלביםשהרקדניםהאסקסטה,
שלמאילתןריםמןרכבתהאחתמחןל.באןתן

עלתחנןת,שתיביןהכתפייםשלרצןפהתנןעה
שיןצרתתנןעהלזן,זןהסמןכןתכאלהרןבפי

אלהרעידןתטרמןלן.מעין ,רעידןתשלאפקט
עןלהאינןשאןרכהמקצביתבתבניתמבןצעןת

/2על הידייםמספר.פעמיםחןזריםשעליה , 4
הגןף.לצידיןמןנחןתמשןחררןתכללבדרך

 :אןפייניםלמקצביםדןגמאןת
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שןניםבגדליםאבניםמפןלתכמן ,חדהבעצירהןתיבפתאןמןמסתיימןתמהירןת ,קטןעןתהן
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מחולות

עדהה

האתיופית

אלושיב

י

הטוגרוהרוקוד

ארית.האמההאסקסטהעלכאןעד

ממנה.למדישונההטיגריהריקוד

חלקהיאהשעוןכיווןנגדההליכה

רביםשיריםמלווההוא iשלוהארי
בהםשאיןבעיקר),אהבה(שירי

אינוגםהוא iלאימפרוביזציהמקום

שלוירטואוזיותהפגנתעלמבוסס

ופפים.המתשלאלאסולנים,רקדנים
מכיםברחבה,מתקבציםאלהדווקא.

עלהתלוייםהקאבארוסעלבידיהם

לרקוד.הקהלאתומזמיניםשכמם

אופיינים:תיפוףמקצבי

 ~ ~יJיII Jו{Jי ~
 ,לבןבד(עטופותהנשיםוגםהגברים

גלויות)רגליהןוכפותפניהןרק

במעגל:ונעיםעורפיתבשורהנעמדים

ימיןלרגלהגוףמשקלאתמעבירים
אתמצמידים ,)( (קדימהופוסעים

העקבימין,לרגלשמאלרגלכרית
כףואז ,)(.זגמשוחררמורם,קצת
חסרתקדימהמחליקהשמאלרגל

תבניתאותהעלחוזרים .)(.זגמשקל
מעביריםשהפעםאלאהתקדמות,

הידייםשמאל.לרגלהמשקלאת

ב"סווינג"מלוותהתנועותכלרפויות.

ולפעמיםהסיבוב),(שמיניתלצדמצד

מעודנת.באסקסטהגם

 ,במרכזהנמצאיםהמתופפים,

פסיעותיהםהאווירה.בחימוםממשיכים

הםובקפיצות.ברכייםבניעותפותמתחל

בהדגשהאליהוחוזריםמהרצפהקלותניתקים

הם ,בהדרגהברקיעות.אופלייה,שלכבדה

מנתריםובו-זמניתהתיפוףקצבאתמגבירים

אומתקדמיםואחורה,קדימהלרגלמרגל

רגלייםבשתיקופציםעומדם,עלמסתובבים
גדולותלקפיצותעובריםואז ,אחתעלונוחתים

או ' TEMPS LEVE 'ה-אתשמזכירותיותר,

(כמובןהבאלט,של " SISSONNE FERME "ה-
המשולהביםהמתופפיםמקבילות).ברגליים
ההולכיםאלמצטרפיםמקומם,אתנוטשים

אתפורציםשהםאו ,אותםמוביליםוכאילו

הםבעודאנשיו,אתלעודדוממשיכיםהמעגל

לו.מחוץומתופפיםמקפציםעצמם

מקצבים:
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צמודיםעומדיםהכלעכשיור.נעצהמעגל
 ,קלבפיסוקהרגלייםמרכזו.אלפניהם

רפויותהברכייםמקבילה"),שנייה(ייעמידה

מדוברמעודנת.אסקסטהמבצעותוהכתפיים

האמהארית,מהאסקסטהמוכריםבמוטיבים
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יורדתכתףלמשל,כמו ,בתבניותלהבחין

כללצד.מצדיינוסע"והראשעולה,ושנייה
אתלהניעהמתקשיםזקנים ,עתאותה

קדימהראשםאתבתכיפותמניעיםהכתפיים,

ואחורה.

רגלהצידה.מתקדמיםהמחולליםבהמש,ך
מצטרפתשמאלורגלהצידהפוסעתימין

במקצבאסקסטהביצועאגבאליה,ונצמדת

של

 ~ כJ{ר
סביבנוסףפנימימעגלנוצרלפעמים

במקוםהעומדים ,גבריםחבורתזוהמתופפים.

איןהרוקדים.לעברפניהם ,כפייםומוחאים

לריקודכמוהאסקסטה.לסיוםמוסכםסימן

כללימבנהישהטיגרילריקודגם ,האמהארי

במרוצתרב.זמןלהתמשךלושמאפשרקבוע

המעגלמןפורשיםשעייפוהאנשיםהריקוד

 .מצטרפיםואחרים

תפולהמחול
ישראלביתאעדתשלהחילוניהריקודאם

והמחולהתנועהאתיופי,עםריקודבעצםהוא
יהודיתבמסורתמקורםהתפילה,אתהמלווים

 .העדהשלהרוחנייםמנהיגיהאומרים ,קדומה

בטקסיםמכירהאינהבישראלהרבנות

העתיקהוהליטורגיההקייסיםשעורכים
העדהשחייגם,מההכחדה.סכנתבפניעומדת

הדת,סביבעודמתנהליםאינםבארץ

והתנועההנגינהומתמידמאזהיושבטקסיה

כמוהנגינה,כליתפקידממנה.נפרדבלתיחלק

הקטןהגונגאו ,תוףשלסוג , NAGARITה-

בניאתלהזמיןהואעץ,אומתכתהעשוי
מתוךפסוקשרהקייסיםאחדלתפילה.העדה

אותםפסוקים,ישעליו.חוזרוהקהלהתפילה
וחלקובישיבהחלקומנוהלהטקסיחד.שרים

הקייסיםנראיםמסוימיםוברגעים ,בעמידה

כרוקדים.המתפללים

תחינהתנועותהמלוותכאלהישהתפילותבין

אגב'באלכסון,מעלהכלפיידייםפרישתלמשל
המרפקיםהצמדתאוהטורסושלקלכיפוף

ונסגרותאזנפתחותהידייםכפות .למותניים
הטקסט.אתהמלוויםלמקצביםבהתאם

אפייםבהשתחוותהתפילהמלווהלפעמים

כורעיםבאלכסון,הידייםאתמרימיםארצה.

עלוהידייםהגוואתפורשיםהברכ"ים,על

שמחה,ברגעיוקמים.להנושקים ,הרצפה

לשמועאפשר ,ירושליםאתכשמזכיריםלמשל,
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רביםכפיים.מחיאות

נוהגיםהעדהמבני

מקלוןימיןבידלאחוז
סוסשיערמעוטר

בקצבאותוולנענע

ההרגלכוחהתפילה.
שגםעד ,גדולכה

הזההאביזרכאשר

היאבי,דמוחזקאינו

היאכאילומתנועעת
בו.אוחזת

כללבדרךקשורהתפילותשלהתנועתיהחומר

עלהצדקשלניצחוןהמתאריםבטקסטים

קדימהומחליקיםקמיםהקייסיםהרשע.

איכותיששלהםלתנועהאבל , BOUNCESב-

רוקעיםהםכבוד.יראתומעוררתכבדה

נמוכות.בקפיצותמתקדמיםולבסוףברגליהם

מקלות.עלנשעניםהםמתארכות,כשהתפילות

הםנוסף:שימושגםנמצאמקלותלאותם
ניצחונומתוארשבה ,בתפילהבאווירמונפים

פרעה.חרטומיעלמשהשל

 .כיפוריוםבתפילותמתרכזהתנועהעיקר

גופםאתמעייפיםהםזובדרךלדבריהם,
אתמקרביםובכךמזדככיםנפשם,אתומענים

סיבהבהחלטזו ,קרובההגאולהואםהגאולה.
השראהמקורהואהעתידרקלאאבל .לרקוד

אתגםבריקודמעליםזהקדושביוםבשבילם.
ים-סוף.קריעתזכר

השניבמעגלהקייסים,רוקדיםהמרכזיבמעגל
מלבדהעדה.צעיריהחיצוניובמעגלהמבוגרים

בריקודניכרים ,פיתוחיהןעלהברכייםניעות

 ,שלובותידיםכפותייחודיים:מוטיביםהזה
והעולותהחזהבגובהקדימההמתוחות

שלבתנועותאוזורמת,גליתבתנועהויורדות

זה,בריקודרקבושהבחנתיאחר,מוטיבזיגזג.

בעוד ,לחזהצמודימיןידמרפקהחזקתהוא
והגוו , FLEXב-הכתףבגובהכפוףהידכףמפרק

 ,ידיעתילמיטבעדינים.אימפולסיםמתוךנע

בריקודיםמופיעיםאינםאלהמוטיבים

 ,זאתלעומתאחרים.אפריקנייםאואתיופיים

מטהמעלההזורמתהגליתהידייםתנועת
לגוף,הצמודותהידייםכפותשלתנועותואותן

קיימותהתימני.הריקודאתמעטמזכירות

אחתהעדה.שלמוצאהבדברגרסאותמספר

היא ,ביותרהמקובלתלאכיאם ,מהן

שהתגלגלומתימן,ביהודיםשמקורה
עלרומזותאלהשתנועותאפשרלאתיופיה.

כך·

וטובותרעותרוחות
האמונההעדהבניבקרברווחהבאתיופיה

רוחותובהןורעות,ובות I (רוחותשלבקיומן

ילדיםלחוהנולדועתיקה,אגדהפיעלהזאר.
להסתירביקשההיאביותרהיפיםואתרבים

לבניאותםהפךהואבתגובהמאלוהים.
כללבדרךתוקףהזארזאר.לרוחותאלמוות,

אומריםמדעתהשיצאהאשהועלנשים,
נ~שההזההדיבוקגירושעליה.רוכבשהזאר

מחול.באמצעותבאתיופיה

האשהאתלילהבאישוןלהביאנהגוהעדהבני
להתכנסנהגושבביתומרפא,אלהחולה

 .בעבראותןתקפההזארשרוחנשיםבחשאי

שיגלהשהיהאשההיתההחבורהמנהיגת

וכךהרחה.צמחיבאמצעותהרוחותעםושיח

ייאחיםבספרהכהנאיעלכזהמפגשמתארת
שקטתיפוףמתחילייבינתייםשחורים":

כלהנשים.שלכפייםומחיאותשירהבלוויית
שלה'הרוחכאשרהתור,לפיקמהחברה
מתחילההיא ...לרקודומתחילהאותה',מזיזה

ואטישיבהשלבמצבעודכתפיהאתלהרעיד
קרובהלאקסטזה,בהיכנסהמתרוממתאט

סביבלהסתובבמתחילההיאמיני.לשיא



 tי
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עשויהריקודנופלת,שהיא

דקותעשריםלהימשך

האשה ..שעה,כעבורולהישנות
וגםברוקדותמסתכלתהחולה

בכבדות,תחילהמתחילה,היא
עלולותשעותאבן,גופהכאילו

הראשונה,לתזוזתהעדלעבור

לטובה,אותבכךישכבראבל
להפסיקהסכימהשלהשהזאר

הריפויתחילתזועליה,לרכב

עכשיונמצאתהחולהשלה,

ריקודהשמתעצםככל ..בטרנס,י
יותר,פראיונעשההחולהשל

לאיבחוןהרופאמתקרבכך I הריקוד,צורתלפיהזאר.. 
הרוח][אתאותהשואלהרופא %

כ'מתנתלקבלרוצההיאמה כפיצויאו ,שתסלחכדיאהבה'Iיין •••-
אואותההעליבהשהחולהעל
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הזארדרישות ..אותה,הזניחה

לתכונותיה,בהתאםשונות ~
היאכהה,עורהאםכלומר

ואםכמתנה,שחורהעזמבקשת

מבקשתהיאעור,בהירתהיאתולוחמ
לבנה",עז

התופעהאםלבררנסיונותי

בחומהנתקלובארץגםקיימת
והכחשה,מבוכהשל

הןעה

האתיופית

בישראל
משפטיהןהאתיופיותהברכות

גבריםכששנימקסימים,תנועה

ידאתמושיטיםהםנפגשים,

שתיעלנשיקותמחליפיםללחיצה,ימין
לחשיבותבהתאםומעלה,(ששהלחיים
 ,נוספתאמיצהידבלחיצתומסיימיםהמפגש),

גברביןפגישההמאפייןאחר,תנועתימשפט

נושק ,סנטרהאתידיובשתיאוחזהגברואשה:

היאכךאחרשלה,ימיןידאתולוחץללחייה
הנחה ,הימניתידולכףונושקתמתכופפת

אתלנשקיתכופפותמידצעיריםמותניו,בגובה

הםפנים,נשואישישוכשזהומהם,המבוגריד

 ,ברכיואתוינשקולפניויכרעו

אבלותטקסו
האבלבטקסיגםקייםרבתנועתיעושר

ביטוילידיבאהואובארץבעדה,הנהוגים
בשנתלוויה,לקראתההתכנסותבעתבעיקר

הבוקרבשעותכזה,למאורעעדההייתי ' 92
וגבריםנשיםלחצר:משפחהיצאההמוקדמות

לצדמצדנעיםוהםעצומותעיניהםמתייפחים,

מעט,כפופותברכיהם ,קלרגלייםבפישוק

שמץוללאבטבעיותהחוצהזרםהכאב

סביבםויצרואותםהקיפושכניםראוותנות,

שלתצלוםהניףהנפטרשלבכורוצפוף,גוש

טוביםמעשיםמתנגןבוכיםבקולומנהאביו
עלחזרוהקהלקראגיבור",היהייהואשעשה,
בייבובענהוהקהל-צדקה"נתןייהוא ,דבריו

אלמנטיםלזהותהיהקשהלאהסכמה,של
העורף,מאחורימשולבותידייםאופייניים:

ידייםכפות ;הצידהמשוכיםכשהמרפקים

כלפילחוציםוהמרפקיםהראשעלמונחות

עלגבריםראשן,עלימיןבידהיכונשיםמטה;
היתההתנועתיתההתרחשותעיקרהחזה,בית

 ,המעגלבמרכזכמובן

 ,הארץמרחבילהגיעהחלומנחמיםתהלוכות
רקומותשחורותבגלימותקייסיםובהם

שיערומקלוניצבעוניותשמשיותעםואחרים
 ,סוס

מהןאחתשכל ,נשיםצעדואחרתשיירהבראש

ואחראותההרעידהבקצותיה,מטפחתאחזה

שעהלראשה,בכוחוהצמידהאותהמתחהכך

הןכךאחרמטה,כלפימוטיםשמרפקיה

עלהחזה,עלאותןוהנחיתוידיהןאתהרימו
המטפחתפעמים,מספרחזרוהזה "ה"המשפט

ידייםנוספת:אבלותבמחוותגםכיכבה

המטפחתבקצותאחזומטהכלפימשוכות

לראשמעלהתרוממוכךאחרהמתוחה,

להשתחוויההגוףכלאתודחפובחוזקה
כפותטילטלונשים ,כפופותבברכייםעמוקה

איךכשואלות ,האגןבגובהקלהבהצלבהידים

באגרופיהםבראשםחבטוגבריםבאסון,יעמדו

מעלה,כלפיבאלכסוןידיהםאתופשטו

גוש ,נעצרוהםלחצרמנחמיםכשהגיעו

יצאושבמרכזוהמשפחהובנינחצההאבלים

מהיקדפשוטותידיהם ,בריצהלעברם
מחובקים,התנועעוהםעתה ,באלכסון

זהםינמסכמו ,ומטהמעלהנעותברכיהם
השיירהאנשיהסתדרוזמןבאותוזה,בזרועות

כתף ,צפופיםשםעמדוהם ,ענקיתגורןבחצי

יגשונ ,בטור ,המשפחהבני ,לכתףצמודה

 ,מנחםכלשכםעלימיןדיאתוהניחואליהם
התחבקווהםדומהבתנועהלהםגמלהאחרון

בגושהשיירהנטמעהכךאחרבחוזקה,

ככל ,המשפחהאתלבלועששב ,המנחמים

ניעותנעשוכך ,והתקרבהלוויהמועדשהלך

כאילו ,יותרמהירותםיהאבלשלהברכים
רגליהם,מתחתהאדמהבערה

בברכייםשנעונשיםנהרוהמעגלמרכזלתוך
טופחותכשהןמוק,דנטולתובהליכהרפויות

כדיתוךמעליודיהןיאתמשלבותאוראשןעל
חלק ,וקדימהאחורההגוףשלאכזריותהטיות

 ,אותןלהקיףוהחלובזוגותהסתדרומהגברים

מותשיםעלולבסוףמעגל,סביבןיוצריםכשהם

העלמין,לביתאותםשהובילולאוטובוסים

המקובל,לטקס

שלהחילוניהמחולאתחשפובארץהחיים

אחר,מסוגריקודיםעםלתחרותהעדה

שראלית,יתזמורתשלפופלצלילירוקדים

לשיריםאו ,אתיופייםםישירשלקלטתלצלילי

האירועיםחובבים,זמריםמפיהמושרים

בישראלהעדהבנירוקדיםשבהםהעיקריים
החלואלה(אתמצווה-ברומסיבותחתונותהן

החתןכניסתאת ,עלייתם)עםרקםיילק
גבריםשלתהלוכהמקדימהלאולםוהכלה

לאותהזכראולי ,כפייםמוחאיצעירים

מגיעההיתה ,מלויהעל ,הכלהשבהתהלוכה
 ,החתןשלכפרואל

מידהמתחילים ,מהריקודיםכמחציתרק

 ,מסורתייםאתיופייםהםפה,והחלאחו-

והפופולארי-לידהבאמכלריקודים ,השאר
קמותקוה-בפתח ,הברייקדאנסהואבהם,

אתרוקדיםהעדהיבנשבהם ,לילהמועדוני

 ,הבוקראורעדהזההניו-יורקיהריקוד

צעירישלבםילאלמדברתמזרחיתקהימוס

רוקדיםגבריםחבורותלראותואפשרהעדה

המחקותאתיופיותוילדותעיכוסבתנועות
שכבשמוסיקהשלסוגעוד ,בטןרקדניות

והתבוננותהיוונית,קהיהמוסהיאאותם

שלזנשעטלפעמיםמעלהכברהעדהבצעירי

-~~ 
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מחולות

הןעה

האתיופית

בישראל

אתיופיות.וכתפייסיווניותרגלייס

נשארודווקאהישראלייסהעסריקודי
לאותסקשהאיכשהוכי ,להסזריס

זרהתנועהלהעתיקטבעייסרקדניס
למקצבןלהתאימהמדןייקבאןפן

מןכתב.

י

עדתית-ביןהפריהקיימתזאתןעס

אתמסקרןהכתפייםריקןד .תיהדד

הצטרפןחתןנןתבמספר .הישראלים

האתיןפיהריקודלמעגלישראליןת
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