
החברהשלהבסיסיותלדילמותתשובהלתתהצליחועםריקודי

והאחדות.השונותוהשינוי,ההמשכיותוהחברה,היחידהישראלי;ת

ומתרבות,הולכותהפנאישעותשבושלנו,המודרניבעולם

הואוהאדםלבלתי-אישיים,והופכיםוגדליםהולכיםהארגונים

לולאפשרבפרט,לתמוךיכוליםהעםריקודילא-אישי,צרכו

הקבוצתיות,וההשתייכויותהשוניאףעלבינאישיתתקשורת

מקומיתתרבותשלבסיסעלוזאתמעמדתיות,דתיות,עדתיות,

התקשורתאמצעיהתפתחותדווקאשלו.שהיאמרגיששאדם

אדםבניעםמגעוליצורלהשתייךהדרישהלהגברתתביא

העם,ריקודיבהתפתחותיפגעולאאלהכלאינטימיות.בקבוצות

להתפתחותםיתרמואלאחולפת,לאופנהאותםיהפכולא

אלהואםציפיות,עלבנויותהתחזיותכאמור,אבל,ולהתרחבותם.

פתרונים.לרוקדיםרק-הציפיותאכו

ם

שרתרנהמאת

לידה-בגרות-חתונה-האדם:חייבמחזורמרכזיאירועהיאחתונה

בתוכוומקפלרבהלבתשומתזהאירועמושךמרכזיותובשלמוות.

זובכתבהחברה.שלוהטקסיםהסמליםהמנהגים,מרבאת

שלסמלהחתונההיתהשבהמסורתית,קדומה,בחברהמדובר

קיצוני,דורותפערידעהשלאחברהשניים,ביוחיבורשלאחדות,

זוחברהגדולים.שינוייםללאשניםבמשךהחייםזרמושבהחברה

במוצרכיהאתסיפקההקהילההדוקים.קהילהבחייהתאפיינה

צרכיאתוהוולבושדיורכמזוו,היומיומי,הקיוםצרכיאתהוידיה,

שלאירועהיתהלאכזובחברהחתונהובידור.הפנאישעותבילוי

אירועיםשרשרתאלאחגיגות,באולםהמתרחששעות,מספר

המשךעצםאתסימלההחתונהויותר.שנהפניעלשהתפרשו

האנושי.המיושלקיומואתהחברה,שלקיומה

-לידה-בגרות-מוות-הציוןנקודותמשארמתייחדתחתונה
שתימינים,שניאנשים,שנימעורביםזהשבאירועבעובדה

לעתיםהיומשפחותשתיהקדומהבחברהמחנות.שנימשפחות,

הפתגםאומר , l1לאלפיםשמחהלשניים,"חתונהכולה.הקהילה

היהרבמתחבחתונה.טמונההיתהשמחהרקלאאךהעממי,

הארוכותבשעותהמשפחות,שתיביוההתקשרותבמהלךמצטבר

א(גר-דרוופוסכואורהציכום:חתוכה,ריקוד-גךר.ל'" ' 7ייהבא

זהמהלךלווהכוועלההתקשרות,חוזהתנאיעלהמשא-ומתושל

מתחים.לפריקתשסייעוואירועיםבטקסים

מסלולאלמובליםהיוהזוגבנישניהולדה.היההחתונהתכלית

התקוותאלהראשוני.החברתיהקיוםצואתוממלאיםמוכתב

פחדיםנלווהכל,תכליתאתראושבוהחתונה,יעדלמימושהעזות

ביסודנעוץפריוןסיכולמפניקמאי,בסיסי,פחדישתבש.משהופו

זהמהלךשלתחילתוהחתונה.במהלךוהטקסיםהמנהגים

ציוונקודותשתיוביוהנישואיםבטקססיומוהזוג,בניבבחירת

ופחדיםרגשותלמגווןביטוישנתנוטקסיםשרשרתהתמשכהאלה

מתחים.לפריקתומסגרתהבלתי-נודעעםבהתמודדותותמיכה

שנהלעתיםעברהעצמוהנישואיםטקסועדהזוגבנימבחירת

הצעירהזוגאתלהכיןשנועדוואירועיםבטקסיםמשובצתתמימה,

יותרהמסמליםוכלה,חתוולרבות.להרות-תפקידואתלמלא

מטרההםהחיים,עצםאת-האנושיהמיוהמשכיותאתמכל

בדמותהאנושיבדמיוןהמצטייראדמות,עליהחייםלאויבברורה

החתונה.תקופתבכללרגעאףלבדםלהניחםשלאנהגולכוהשטן.

החתן,עםבחוריםקבוצתמלווים,סביבםהיותמידפנואשרבכל

 7הכלה.עםנשיםקבוצת



האןרןהלילה,היןםמחזןרעצםשבהבתקןפה

אתמאןדהעסיק ,לחרדןתפןרהכרהיןןהחןש,ך

מפניזהקמאיפחד .פריןןסיכןלמפניהפחדהחברה

שדים IIשטן", IIהמכןניםם,ינסתראןפלכןחןת

בצןרההתעצבהרעה",העין IIאןהרע"עין II ,ןרןחןת"

הקרןיהכןחכיבאמןנהביןתרןהציןריתהפשןטה

II הרעעיןII הפריןןאבריאתןלקשןרחבללקחתיכןל

 ,הקשרהןאזןמאמןנהשצמחהסמללסכלן.ןבכך

ביסןדמצןייםןהתרהקישןרהתרה.הןאהיפןכן

 .רבןתבתרבןיןתהחתןנהבמנהגירביםטקסים

להקדיםהןאפחדיםעלבתגןבהמקןבלעקרןן

הדבראתעןשיםעצמנןאנןכאשר .למכהתרןפה

אתזןפעןלהמבטלתכאילןמפחדים,אנןשממנן

לשרתעשןיהעצמהפעןלהאןתהבנן.פגיעתןאיןם

עקרןןןאמנםבנסיבןת.תלןיהרע,אתאןהטןבאת

מצןיהפןכהבמשמעןתפעןלהאןתהעלהחזרה

 .רביםטקסיםביסןד

אפשטייןא.שערךבעבר-הירדןמסעמרשמיהלקןח ,הבאבקטע

איךהמחברמתאר ,) IIןחייהםעבר-הירדןאןכלןסי IIכ 1931בשנת

זה:עקרןןלגלןתהנסיבןתהןליכןהן

II הלזהתייצבקלהשעהלאחראחד.בדןאיןצילמתיהיהמעשה

הןאןהנה ,'רעה'עיןהיתההמכןנהעיןבפין:ןטענהלפניפתאןם

לןלהסבירהשתדלתי ....עליןכןאביםאבריןןכלחןלהעצמןמרגיש

כלאבל ........המצלמהמלפניןלשלןמןלחייןנשקפתסכנהכלאיןכי

מןכןעמדתי ......רעבכלהייתיכמעט ........כלןםןלאעשןלאדברי

מחשבהבינצנצהנסיםמעשהשמים.לרחמיןמצפהלפןרענןת

 :למחלתןתרןפהבידיישכילה',החן'לבדןאיאמרתי .בשעתהטןבה

היאכך 'פרצןפןאתמאדםלקחת'יכןלהשהיאכמןשלי,המכןנהזן

שבןהןאשניתצלמתיןמיד .......שהיהכמןלבעליןלהשיבןחכמה

הזה".במקןםנסלישעשהברןךלאיתנן.

היאאףתשיגדןמהפעןלהשכלןמכאן"סןגרת",פעןלההיאקישןר

"התרה".-סירןקן"סגירה",היאצמןתקליעתתןצאה:אןתה

פעןלןתהן-אןלרןעדמקןפסה-חפציםשלןפתיחהסגירה

שןכן IIטןב IIההאנןשיבדמיןןהמאיים.הרעעלהתגברןתהמסמלןת

מכאן .האדמהלפנימתחתמקןמן IIרע IIהןאילן ,בשמיםלמעלה

כדי ,הקרקעמןמןרמיםןנשיאתםןכלהחתןהרמתמנהגיריבןי

 ,ןהטןבהרעביןבמאבק .שמתחתהרעיםמהכןחןתלנתקם

עלההתגברןתןאתהטןבאתהאןרמסמלןאןר,חןשך-ןבהקבלה

החתןנה.במנהגיבנרןתהשימןשריבןיןמכאןהרע,

א(גר-דר«פוס,יאורהציכוס: ,חתוגהייולוד-גור.ל'"כיהבאיי

דםדם,-אדןם ,פריןןןמבטיחיםהמרמזיםסמליםהםגםצבעים

צעיףירןקים,ענפיםירןק,צעיףגידןל. ,צמיחה-ירןקהבתןלים.

בטקסיםןמןפיעיםחןזריםאדןם,בגדאדןם,ראשכיסןי ,אדןם

השןנים.

גןרלי",ליהבא IIהמחןלשלהיצירהלעבןדתניגשתיזהמטעןעם

אתהצפןן-אפריקאי.במרחביהןדייםחתןנהמנהגיעלהמבןסס

 .ןבהתבןננןתבשיחה ,בקריאהעשיתיהגןלמיהחןמראיסןףמלאכת

במקןרןת,-הנישןאיםבנןשאהעןסקיםבכתביםבעיןןהתחלתי

פןלקלןר.ןבמחקריאגדןת ,בסיפןריםןזיכרןנןת,מסעןתבספרי

נכחתיזיכרןנןת.מפיהםןשמעתישןנןתעדןתבניעםשןחחתי

צפיתי ,ןמקצביםשיריםהקלטתישןנים,ןבטקסיםבחגיגןת

שנאספןהחתןנהבנןשאןבסרטיםבהקלטןתנעזרתיבריקןדים,

הןןישלבעןשרןשקעתיןמלןאןעןלםלפנינפתחכךאחרים.בידי

 .ןמנהגים

ןמשאבחירהטקסיכא)מדןרים:לכמהנחלקיםהחתןנהאירןעי

-החתןנהלטקסיההכנהעבןדןתכב)האירןסיןןחגיגתןמתן
טקסיםכד)ןהלבשהרחצהטקסיכג)מזןןהכנתרקמה, ,תפירה

בכןחןתןבאמןנןתהרעעיןמפניבפחדיםהקשןריםןמנהגים

חןפה-הנישןאיןטקסכה)ןלכלהלחתןהמתנכליםנסתרים

שירהבלןןייתןלרןבגדןלהבחגיגהנערכיםהטקסיםןקידןשין.

פעןלןתבתהלןכה.נעשהלמקןםממקןםמעברכלןריקןדים.

איגר-דךייפוסכיאזרהצילום;חתזכה,ייקוד-גור.ל'"ילהבאיי
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מהבאר,מיםנשיאתמזןן,הכנתכגןןיןמיןם,חיישלשגרתיןת

מלןןיםהחתןנה,מאירןעיאחדלקראתשנעשיםןהלבשה,רחצה

מגיעההאירןעיםשרשרתמהשגרה.להבדילםכדיןריקןדיםבשירה

 .ןהקידןשיןהחןפהשלאחרבחגיגהלשיאה

למחןלתיאןרימלליןצקיםאיךאךבראש,אצליהיהזהכל

בימתי?

שלןבעיקרהצפןן-אפריקאיהמרחביןצאיבפןלקלןרבחרתי

חזןתית,סגנןנית:מןצאכנקןדתהאטלסהרייהןדיקהילןת

אזןריןצאישלהעממי-מסןרתיהריקןדמקצבית.תנןעתית,

ןבשתיאחדבסיסיבמקצבמתאפייןשהכרתין,כפיהאטלס,

ה"דבקה",ריקןדיממשפחתשןרהבריקןדימדןבר .יסןדצעדןת

ןאשהבשןרהגבריםריקןד-זןלקהילהןמיןחדאןפייניןבמחןל

נשענתי.שעליןהבסיסהיהזהמןלם.רןקדתאחת

למןנחיםאצליהיתרגמןהחתןנהבנןשאהגלםחןמרממרכיביכהמ

 :מאליהםכמעטכןריאןגרפיים

שמיניןתשמןנה.הספרהפיתןחאתרןשמתהקישןרתנןעת :קשירה

המחןל.בעןלםשכיחןתיסןדצןרןתהןהקרקעןעלבחלל

הם-ןהרפייהכיןןץןנשיפה,שאיפהןפתןח,סגןר :ןפתיחהסגירה

 .המחןלבשפתיסןדייםניגןדמןשגי

-מהקרקעהינתקןתןנמן,ךגבןהןמטה,מעלהןכלה:חתןהרמת
 .המחןלמעןלםנןספיםיסןדמןשגיםה

הזההמחןלאתשתשרתתנןעהשפתשלמלאפיתןח-השאראת

 .סדנאיתבעבןדההרקדניםעםעיבדתי-

לעיבןדניתןשהצטברהחןמרמכלמהלבחןרעליהיההבאבשלב

לןןתר?מהןעללהתמןדדלירצןיהמצןי,מתןך ,מהעםבימתי.

לאלי.שקסמןהחןמריםןלפילבינטיןתלפיכמןבן,בחרתי,

 .כלפיןיראהלישהיתהאףהתיעןדי,לחןמרמחןיבןתהרגשתי

כדיבפןלקלןרהנעזרתאישית,יצירהראיתי ** IIגןרליליהבא IIב

גןןניה.עלןאשהגברביןההתקשרןתלמהלךחןןייתיביטןילתת

בזיקהחלקןתמןנןת,לתשעהמחןלאתעיצבתידברשלבסןפן

חןפששלשןנןתבדרגןתיצירתיבפיתןחחלקןלמקןרןת,חזקה

 .הגלםבחןמרמעןגנןתכןלןאךבלכ,דיצירתיןתחלקןהבעה,

למה-"למה?"השאלהאתלהןסיףמקןםיש IIאיך? IIהשאלהעל

אלה?לחןמריםןלהתחברהעברלמרחביאחןרהעןגןלהשליךבכלל

אניכירןצה,אניכךכי ,ככהפשןט:לענןתאפשרזןשאלהעל

אנימלאה.לאאךנכןנהתהיהזןתשןבהאלה.חןמריםאלנמשכת

כלללאשגדלדןראנחנןהמדינה.קןםלפנישבגרלדןרשייכת

חדןריםהיינןאך ,אמנןתילמחןלחשיפהללאכמעט ,במחןלמסןרת

יאפיינןאשרמקןריןת,ביטןידרכילעצמנןלסלןלמחןיבןתתחןשת

אחרים.שסללןבדרכיםללכתעמןקההתנגדןתןחשנןאןתנן,

החיפןשהעבר,כלפיהיראהסלןלןת,בדרכיםללכתשלאהנטייה

אניבעיני.חשןביםערכיםהםמקןריתביטןיצןרתאחרהמתמיד

 .זןבדרךללכתיבחרןרביםמחןלשאמניבלבי,מקןןה

אלשהנחני"ידע-עם",מייסד ,לןינסקייןם-טןבר IIדעםראיןן *

יהןדיאצלהמסןרתית"החתןנהלהבינם,עיניאתןפקחהמקןרןת

פרסןמן),לפניהמחקרשל(כתב-הידבן-עמייששכרמרןקן",

קדמן,גןריתשלתיעןדייםסרטים ,קיןיגרזןןר IIדמאןסףהקלטןת

קטלןג ,במרןקן"היהןדים"חייי-ם,אןניברסיטתהסרטים,ארכיןן

ישראל.מןזיאןןהתערןכה,

ענבל.מחןלבתיאטרןן , 1977באןקטןברנערכההבכןרההצגת **

ם

.-C_ .. I~~ .... I __ ~.~ C I 
* II שרת,רנהשלהאמנןתיבניהןלהחגיגימןפעכלה",לקראת

באןלם-9.8.95בהתקייםבישראל,עדןתשלחתןנהטקסיהמעלה

 . IIל.הגלים i"ניגןניםבמרבמסגרת ,רכעםקיבןץשלהמןפעים

הגלילבאתריאתנייםןמזןןמחןלמןסיקה,פסטיבלהןאניגןנים

מרתקיםפןלקלןראירןעיעםחגבאןןירתימיםשלןשההקסןם,

ים-זמרערבצ'רקסית,חןןיהדרןזי,פןלקלןרחגיגתהשנהשכללן

הרביעיתהשנהזןמתקייםהפסטיבל . IIכלהלקראת IIןאתתיכןני

התרבןתבחיימןבילכמפעלןלפתחןלמסדןמארגניןןבכןןנת

במדינה.ןהתיירןת

המאןרגןלפןלקלןרבינלאןמיפסטיבלבארץמתקייםשנהמדי *

תרבןת).ןחילןפיפןלקלןרןטיפןחלעידןד(המרכזמ.ע.ט.ףידיעל

להקןתבהשתתפןתהעשיריהבינלאןמיהפסטיבלהתקיים-1995ב

-18בשהןפיעןןנגנים,רקדנים 380כ"סה ,מדינןת-11ממחןל

 .ןדרןזייםערבייםיהןדיים,יישןביםהארץ,ברחבייישןבים

איש. OOO,55ב-נאמדאלהבאירןעיםשצפההקהל

בפסטיבלגםהשתתפןןמיןגןסלביה,מיןןןמהלהקןת,שתיים

 .בכרמיאלהמחןל

 , 1996בקיץיתקייםמ.ע.ט.ףשל-11ההבינלאןמיהפסטיבל

 . 7.7-28.6.96בתאריכים
ישראלאתלייצגשנהמדייןצאןתרבןתישראליןתמחןללהקןת *

לנסןתהיאהיןםהמדיניןתהעןלם.ברחביבינלאןמייםבפסטיבלים

ישראליןת-להקןתלצדישראליןת-יהןדיןתמחןללהקןתלשלןח

ערביןת.

הרחבבעןלםהמןכיחןתמחןללמשלחןתחשיבןתישהשלןםבעידן

חשןבגןרםהןאהמחןלןכיבשלןם,קיןם-לדןאפשרןתשיש

תרבןיןת.ביןןמגשרהמקשר

יחגןג(צרפת)בדיז'ןןןהתחרןתיהיןקרתיהפןלקלןרפסטיבל *

להזמיןמנהליןבכןןנתשלן.היןבלשנתאת 1996בספטמבר

הבינמשרדיתהןןעדהבן.להשתתףעברןמשניםזןכןתלהקןת

להקהאיזןאלהבימיםתקבעל IIלחןלהקןתנסיעןתלאישןר

ןן.'בדיזישראלאתתייצג

הראשןנהבפעםיתקייםפןלקלןריאדה,נןסף,בינלאןמיפסטיבל *

ידיעלמייצגתלהקהתיבחרזהלפסטיבלגם . 1996ביןליבהןלנד

הבינמשרדית.הןןעדה

ברחןבןתן IIתשנבסןכןתהתקיימה IIלירןשליםהצדעה IIמצעדת *

חלקלקחןבאירןע .דןדלעיר-3000החגיגןתבמסגרתהבירה

ןמרחבימהארץמחןלןלהקןתתזמןרןתצבעןני\ת,פלטפןרמןת

פןלקלןרלהקןתהמסלןל.מעלחגקליםשכמטןסיםןמטסהעןלם
 .חגהביןםלירןשליםהצדיעןמדינןת-15מ

ם

9 


