
מתל-יןעתיקיקין
מאמרים,שלסידרהמתחילהזהבגליון

אלאיודעיםאיננו .ישראלבעםהמחולשנושאם
העדרבשלד,"התנבתקופתהמחולעלמעט

לא IIהאיסורעקבשמא-חזותיותעדויות
 .תמונה"לדתעשה

זו,כגוןבהשערות. ,כמובןלעסוק,אפשר

פניאתקיבלהואהרון,משהאחותשמרים,
נצחון,במחולותבים-סוףהמעבראחריאחיה

שעלהעתיקים,המצריםשללאלההדומים
 .רביםפרטיםיודעיםאנואודותיהם

בחפירותנתנלהשניםכעשרלפני ,זאתובכל
תבליטהגלילשבאצבעבתל-דןארכיאולוגיות

כנראהננינה.כליובידורוקדגברהמתארזעיר,
 .הספירהלפני-14האו-15המהמאההוא

 IIהחדשהממלכה IIלהמקבילהתקופה,

המאוחרת,הברונזהתקופתהיאבמצרים,

ישראל.בתולדותהאבותתקופת

מ IIס-9כרוחבו-זעירהתבליט

בירןאברהם .מ IIס-13כוגובהו

 2-1חוברת , IIקדמוניות IIנב
אותומתארו] IIתשמ ) 74-73 (

המנגןנברמתארהתבליט II :כד

כלישהיהמיתר,כלי-בלאוט
 .הקדוםבמזרחידוענגינה

שלפנינוללאוטטובהמקבילה
המאהמשלהיבקברנמצאה

בנוא-אמון ,הספירהלפניו IIהט

הדמותששםאלאשבמצרים.

הדבר .אשההיאהמנננת

שלפנינוהתבליטאתהמייחד
תנוחתאלאכלי-הננינה,אינו

עלהמצביעה ,הימניתהרנל
בעלרקדןשלהתנועהקלות
ריקוד."ומסורתנסיון
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II שבקצהוקצר,בנדמדןלרקדן

ידועיםזהמסונבגדיםנדילים.
 .נהריים-ומארםסוריהמצפון

הבעתאתבמיוחדלצייןראוי
הבעהזואין .הרקדןשלפניו

פניושעללהניח,ומותרטבעית,
 ".מסכה

 .לאוזןמאוזןבחיודפעורפיו
שתימיוחדת,תסרוקתלראשו

 .הראשמצידי ""קרניים

עבורכתבישראל,בעםהמחולחוקרדהבר,יפרצבי
II בישראללמחולהרבעוןII שלושהבתסדרה

בתקופתהחלבעמנו,המחולמסורותעלםימאמר
זה.בגיליוןלהתפרסםהמתחילהוהתלמו,דהמשנה
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However, about a 
decade ago, a clay 

_ " plaque of a dancing 
~ tigure from the late 

Bronze Age was 
found at the excavations at T el Dan, in 

srael . The ןthe northernmost tip of 
grinning figure with one leg raised as in a 

lively step is just 9 cmן 3 . across and 
, n his hand he holds a lute ן. cm. high 

similar to those played in Egypt in the 
4th centuries B. C ., the period 5ןth and ן

called "Middle Kingdom", which is more 
or less parallel to the Age of the 
Patriarchs in jewish history. The dancer 

. from Dan wears a short tunic and cape 
His grin is possibly that of a mask he is 

," wearing . For details see "Qadmoniot 
volן X, no .ן 2- ,ן 986 . . X 

הוי
ותמחו

תיקים
THE OLD DANCER FROM DAN 

D.Q ." begins a ןיי.n the present issue of ן
series of articles about jewish dance 
traditions . We know very little indeed 
about the sort of dance our forefathers 
danced in biblical 
times . Perhaps 
Miriam, the sister 
of Moses and 
Aharon , welcomed 
the triumphant 
Jewish masses 
after they crossed 
the Red Sea by 
dancing in the 
appropriate 

' :: Egyptian fashion of 
, her times. There is 

no pictorial 
evidence about 
jewish dance in 

, ancient times 
though there are no 

 less thanןן
Hebrew 
expressions for 
dancing in the , 

. Bible 
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