
שלוהשםמאסטר.-אמיתיבי-בויהיההואמרגוליו

הראשונהבפעם .החולצהעללוכתובהיה

יל,דהייתיבהרלם.אחתבסמטהאותוראיתי

בא,הייתיבהתחלה .אליולהתקרביכולתילא

מהאתלעשותומנסההביתההולך ,רואה

 .לי"עזרעצמוהואכךאחר ,שראיתי

וירומאת

עםאוריגינלגטודנסהברייקלהקת ..........

הגיעה " Jam on the Groove "המופע ..........
ברייקהזהלמחולקראולאמעולםיי .לירושלים

שפירושובימה(שםוויגלסליאמרדאנס",

באמתיידנס.הברייקתרבותמחלוצירוטט),

היפ-הופ,מוסיקתישהיפ-הופ.לזהקוראים

,צורתייחודי,לבושלז'אנרמיוחדותמלים

גרפיטיהשםאתשקיבלוהציוריםוגםדיבור

תרבות".לאותהשייכים

היפ-לרקודכדירחובותסוגריםהיוייבהרלם

(ייהבלתיהשחורדה-אינקרדיבלמספר ,הופ"

אוסאקלומי),אדסולההאמיתיששמו ,ייאמן"

סוגריםבלוק,תופסיםבאים,היוייהחב'רה

שלערמותמביאיםהצדדים,משניאותו

חשובהכימתחילה.היתהוהמסיבהרמקולים

 .יי"'גהדיהיה

עומדשבמרכזהאמריקאיתתרבותזוהיפ-הופ

כ-מזהצומחתהיא .אותוהמייחדוכלהיחיד

כהרלםתרבותיעונישלברובעיםשנה 26

מיסדושתושביהםיורק,בניווברונקס

 .ההישרדותממאבקכחלקריגוששלתחרויות

רגשותיהם,הישרדותהיתההראשונההתוצאה

שלהם.ה"אני"וחיזוקהעצמיהכבודהעלאת

בסמטאותספר,בתיבחצרותבהמש,ך

ושכלולבנייהתהליךהחל ,ציבורייםובשטחים

וירטואוזיותשלבשיאיםשהתבטאעצמי,

בתיאוםמרשימהקצביתמחוליתבהתעמלות

מוסיקהצמחהבמקבילמוסיקה.עםמלא

פיעלויותריותרתזזיתיתשהפכהחדשה

וכוהתחרות,בדרישותהמתמדתהעלייה

עממייםקירוציוריפיוטשירה,חשיבה,

היהמהלישתיארמומחהלתמונהנכנסכאו

התקליטיםאתתופסהיההוא .ג'ייהדיעושה

ומסובבמנגינותבהםחורצתהמחטבעוד

למכונהמניחהנגינה,כדיתוךלאחוראותם

אחורהלסירוגיווכךקדימה,שובלהניעם

איבדההמכונהחדש.מקצבשנוצרעדוקדימה

הדישללאצבעותיוהתקליטעלהשליטהאת

 .נשמהעםנגינהלכליהפךוהתקליטג'יי

אחדפטיפון-המערכותהשתכללויותרמאוחר

היהאפשרהבקרהכפתורובעזרתמנגוהיה

קטעיםמשמיעהיהשהואמהאללצרף

עלזמניתבומנוגניםשהיואחריםמתקליטים

שואי Iני Iנפסט "י[ Iג Iאוו"גטו
יורקבניו,דווקאייאמןלאבאופוחדשים.

שללמסריםמצוקהנוערהגיעהברוטלית

ושכלולפיתוח :הנצחיתהיווניתהפילוסופיה

 .הפרטשלהמיוחדות

שלמה .ראפקוראיםלזהפטיפונים.עוד

לי,סיפרעכשווית,למוסיקהמומחה ,ליפשיץ

מהתקליטים ,במקרהנולדההראפשתופעת

כי ,העוניבשכונותלהשמיעשנהגוהסרוטים

התפתחה "ה"סרוטההמוסיקהשהיה.מהזה

חייםולהפיחהמלאכותיאתלכבושרצוןמתוך

אתשתאםהכרתיתתתהליךסבילה,במכונה

 .לחופשהרחובנערישלהמאבקרוח

בשנותבברונקסאחותיעםלגורייעברתי

ששמו(ייאגדתי",פייבלמספרהשמונים",

חורחה-פורטוריקנימוצאעלרומזהאמיתי

מהמם ) b-boy (בי-בויפגשתייישם ,פאבוו)

אצלנושהיהממהאחריםדבריםוראיתי

היאוגםאותילימדאחותישלחברבהרלם.

היכולותעםלשכונהיצאתיואזלי,עזרה

הייתימיוח,דמשהוליהיה .שרכשתיהחדשות

מדתיילשלאעדאותילנצחיכלולא .בי-בוי

 .אותי"לימדשהבי-בוימהאותם

דה-מספר ,"כךהזההסגנוןהתפתחבהרלםיי

אתמציבהיהיי'גשהדיאחרייי ,אינקרדיבל

החבר'המוסיקה,להשמיעומתחילהמערכת

מתחילהיהלאאחדאףאבלמתקבציםהיו

אתפותחהיהיי'גהדיאזלפשל.פחדו .לרקוד

בקצבולשירלקרואומתחילהמיקרופון

לכאן,בואהופהישם,אתההופ,הי'המנגינה:

 ...למעגלכנסבוי,הופמיגימיגיתה,תה,הי
זהאתזהלימדנו '. ...כברבואיכולת,תראה

היהלא ,כסףבזההיהלא .ביחדמאודלהיות

ראינוכךאחר .יחדהרבהרקהיה ,מסחור

והתקרבנורעיונותועודעודמביאיםשהילדים

מהביחד."חלקהפכוהםאליהם.

אוריגינלגטואמנימספריםהשמונים,בשנות

מסלנג,ונקייהאינטליגנטיתבהירה,באנגלית

ברובעיםנמוךכלכליממעמדנוערבניעסקו

מיניצחבהןבתחרויותיורקניושלהקשים

הפיסיבתחוםרקלאמיוחדת,יכולתשהפגין

ההיפ-נולדכךהרגשי.הביטויבתחוםגםאלא

רגשותלתארהנערשלייהיכולתהאותנטי,הופ

היולתחרויותשקדמהבתקופהיי :וויגלסועדה."עםקבליריבמולנאבקכשהואגם

ברונקס ,קווינסהרלם,שלהחבורותביןקרבות

המיוחדיםביןהתחרויותכשהחלווברוקלין.

חלק."בהןלקחונשיםגםוהרלםברונקסשל

גםלהתפתחהחלהחדש,המחולדרך ,אז

ולתארסיפוריםלספרוהיכולתהמיוחדהלבוש

 ,האלימות"משכהייאותיאנושיים.מצבים

ו-קשוחאותהיישיחקתי .סוויפטקןמספר

cool . ידעתילאבעצםאבלבי-בוי,שאניחשבו
ולהתאמןהריקודאתללמודהתחלתיהרבה.

 .האגדיספדהטיטואתפגשתיאזעשרמגיל

היתהבתחרויות.שניצחונשיםייהיופייבל:

שלחבורהשהנהיגהאחתמקסיקניתנערה

גברים."
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משהוקרההשמוניםבשנותאבל 1Iוויגלס:

הפכואותן.הרסהלתקשורתהפריצה-לנשים

בצורהאןתןוצילמותקשורתילגימיקאותן

מיניניצולשלמכשירהיתההמצלמהזולה.

אבלבכולנופגעזה .שלהןליכןלתראיבמקום

מכלמהחבורותלהתרחקגרםזהרבותלנשים

יותרהפךשלנוהמחולעיןלמראיתוכל.

הןהבנותכיעין,למראיתרקאבל ,שוביניסטי

תיאורשלהפןכלאתלהיפ-הופשהחדירו

 ./נותרוזהסיפורים,וסיפוררגשות

השתמשו ,אחריםמחולותיצרונשים 1Iפייבל:

והעבירו ,אהבהשיריעלבמחולות ,דנסבאיזי

 ./תקווהמעוררימסרים

לכבושאיימההתקשורת 1Iדה-אינקרדיבל:

אתמאיתנולקחתרצוהםכליל.אותנו

לקחוהם .ברחובאותנוולהשאירהצעדים

מוללרקודאותנובמקוםאחריםםיאנש

איתם,לעבודנןחלהםשהיהכאלה ,המצלמות

והיושלנוהתרבותאתהכירולאאלהאבל

שטחית/.בצןרהלעבודמוכנים

חטפופופולרייםבידוריאמנ 1I :וויגלס

ןיצעשבהאנשיםאתלאאבלשלנו,אלמנטים

מכאןאחתתנועהמאיתנולקחו-אותם

שלנוהחייםשאלה ,אןתנואבלמשם,ואחרת

כאבזהלרחוב.חזרהזרקו ,שלנוהתרבותוזו

זאתלבצעיוכללאלעולםאחדאףלנו.

צריכיםהםזהאתרוציםהם,ואםכמותנו

איתנו/.ולעבודלנולהקשיב ,אלינולבוא

1I 1 ,פייבלמספר ,התשעים/בשנותI התחלנו

במהעלשלנוהיכןלתאתןלהפגיןלהתקבץ

 ,לינאןריגגטו-הלהקהנולדהוכךמשותפת

 Jam on the ' ,שלההראשונהוההפקה
Groove ', שלגר/.היתה

מאבקשלתוצרהיאההיפ-הופתרבות

אתשהוביל ,אכזרבעןלםאותנטיהישרדות

ץשפוראנןשילעומקקיומםעלהנאבקים

עםאותםראיתיברוך.דווקאהחוצה

" 1IJam on the Groove ישראלבפסטיבל
כוריאןגרפיםהם .שלגרבהחלטוזה ,בירושלים

שלארטילריהעםמןפע,לבנותשיודעים

ראוימסרשלעמוקהמבארהעוליםרעיונות

דברוברוטליןתיפהדברזהשטןב-להערצה

 .והרסנימכוערארוךלטווחאבללרגעמסעיר

להגיעשכדיומביניםהטובאלשואפיםהם

עלהואמאבקםלהשתפר.הזמןכלצריךאליו

םיהנש ,שלהםהמחולכבןדעל ,האדםכבוד

עלבמלאכה,העוסקיםהשטחאנשישלהם,

-הבמהעלמתנפציםהםהתרבות.כבוד
מתפתלים ,הגבעלונוחתיםבאןוירקופצים

דיאלוגיםויוצריםמדהיםבתזמוןכנחשים

לךנראהמהםמישהואם .מרתקיםתנןעתיים

האם-טי-וי,רשתשלצופהשאתהסימןמןכר

בבית,ומרגישיםבקליפיםמופיעיםהםשם

האם-טי-שכןממש,הטבעיבביתםלאכיאם

האמנותולאהאמנותמסחורזאתבכלזהוי

זכינןבכאר,ז'ררשלהבמהעל ,כאןלשמה.

לב.וחודראמיתיעמוק,במסר

 ,סוויפטקן ,פייבל ,וויגלסבלטוהרקדניםבין

רומרו ,מאןריציורוג,ר' ,נאצי ,דה-אינקרדיבל

הישרלירושליםשהגיע ,מכולםהגדולואוראקו

עלהשינהללאטיסהשעות 22(ואחרימיפן

גםבלטוהרקדניותבין .לבמה)מדהיםבמרץ



בקנה(אפילןריקןדיתןגםבימתיתביכןלת

הניהשחןרה,לןרנהקלאסי),באלטשלמידה

להדהים.הגמישהןלריסההאקרןבטית

אתבצןפהמעןרריםאןריגינלגטןרקדני

עלפןעליםלאןבהחלטהנעלים,הרגשןת

זןכיםהםכמקןבל.נמןכיםאינסטינקטים

קרבןתמתאריםכשהםאפילןהקהלבאהדת

עלשןמריםתמידהםכיטאןן,בצ'יינהקןנג-פן

לןןלגריןת,גןלשיםלאןלעןלםטןבטעם

מןפרעים.יצריםשלאןפנתיתלהתססה

/I שהיהכמןיהיהלאפעםאףזההבמהעל

זהאתלחיןתצריך I/ןןיגלס,אןמר , l/בשטח

 .) girlגירל,(אןלבי-בןילהפןךכדיזמןלאןרך
לחץ.בתנאילביצןעהמחןלאתהןפךהשטח

שלבדםזןרםשזהעדלצןרךהןפךהןא

עםשלנן,הנשמהעםמתאחדהריקןדהאנשים.

הנשמהשלןהאפריקאיהאינדיאניהמקצב

 • l/שלנן

דרמה,עםהןמןרלשלביןדעיםהםהבמהעל

שינןיימנןגדים,רגשןתכבדןת,עםקלילןת

גרפיטי-רבהחיצןניהקסםדרסטיים.מהןת

אןתנטיןת,תלבןשןתהאחןרי,הקירעל

הרקדןשלהיכןלתןשיאמלהיבהמןסיקה

-יןפימתגלהלעטיפהמתחתןגםהאנןשי.
שמנהלים,אנשיםחןפשלןחמישלעןלם

לשרןדעצמםחישלןהםתרבןת.מלחמת

כבןדאתןרמסלהםשבזעןלםבתןךןלהתפתח

מיידיתהצלחהרןדפיםלאהםשלהם.האדם

מלחמתם,אתלןחמיםאלאןשטחית

מדהימה.ןמלחמתם

/I אמנןת.אינןןןנדליזםתרבןתאינהאלימןת

 • l/לאמנןתהכבןדאתילדפתחמקןרי,תהיה

האנשיםאלמביטהקהל,אלפןנהןןיגלס

מאלהאחדכל I/אפלטןן:ברןחבפשטןתןאןמר

יןדעשהןאמהאתעןשהפשןטכאןשתראן

בהתרגשןתמבקשבקהלילד . l/טןבהכילעשןת

זאתעןשהןהיאהדבריםאתלתרגםמאמן

צריךאחדשכלאמרהןא I/רבה,בהנאה

 • l/בןטןבהכישהןאמהאתלהראןת

/I אחדכלהיןםגנגסטר?להיןתרןצהאתה

הקהלאלנאציפןנה , l/גנגסטרלהיןתרןצה

הבמהעלעןלההמהממתהרקדניתןלריסה

דה--שלההשחןרהגנגסטראתבמחןלןמפתה

המחןלאתמתארתהשירהאינקרדיבל.

מקןריתהתנןעהלדרמה.מילןלינדבךןמןסיפה

שתישלהרגשיתההתפתחןתאתןהןלמת

מחןלבחןכמהבןנההכןריאןגרפיההדמןיןת.

הדמןיןת,שתיבאלימןת.מאבקשעיקרן

המתפתחלדןאטקמןתרחןב,ןנערתגנגסטר

הגנגסטרשבמהלכןסןער,קבןצתילמחןל

שלןהייחןדעלןמןןתררצןנןתיןאתמאבד

בקבןצה.ןנעלם

עםמליםמנגינה,קצב,יששלהםלמןסיקה

הםרגשןת.להעביריכןלההיאןלכןמשמעןת

אןתן.לפתחןגםנןשאלחברגםיןדעים

/I אנשיםלאהםתרבןתמכבדיםשלאאנשים/l , 

מןלסןןיפטקןניצבהבמהעלהשיר.אןמר

נדלקלפתעבמןזיאןן.תמןנהאןלילבן.מסך

מבצעהןאהמסך.עלנןפלהשחןרןצילןאןר

-איתןרןקדןהצלמאןדמהירןירטןאןזימחןל
הצלמקבלשלפתעעדקןפץיןר,ד ,עןלה

עמ .ענופעלבנונר-ודע-מ Wכור-אוברפ-מהמ

ל Wעענוקהענבארהעול-מרע-ונונרל Wארוכ-לר-ה

וברווכל-ונר-פהדברזהוכוב W-להערצהראו-ענסר

 .והרסנ-ענכוערארו,לוכווחאבללרבעענסע-רדבר
אל-ולהב-עכד- Wוענב-נ-מהוכובאלואפ-מ Wהמ

נרפר Wלההזענןכלצר-'

אותןווב? , Dצו?ו ,' 96ושרא?פסטוב?אורוגונ?",גטויי

GHETTO ORfGfNAL. PHOTO: YUVAL EfTAN 

הענחולכבודעל .האדמכבודעלהואענאבקמ

w הנ .להמW מ-W אנ .להמW -הW העוסק-מוכח

עלעננרנפצ-מהמ .הנררבונרכבודעל .בענלאכה

 .הבבעלונוחנר-מבאוו-רקופצ-מ-הבענה
ד-אלוב-מו-וצר-מענדה-מבנרזענון-מ Wכנחעננרפנרל-מ

ענרנרק-מנרנוענר--מ

41 



בקהלילד .עולהכשהרקדןויורדעצמאות

צוחק·עצמךמוצאואתהלצלקרהמהשואל

אגרוףמכניסוהצלמרשימהקפיצהלפתע

צחוקהילד.שואל ,"מכה?לונותןיימילרקדן.

מגיחוהצלהאולםאתממלאיםותשואות

מולהמסורתיתלהשתחוות ,הבמהלקדמת

הקהל.תשואות

עלשהופיעשמימגלהכשאתהנרגשאתה

ניושלביותרהקשותהשכונותנעריהםהבמה

הרלםכמומרובעיםונערותנערים-יורק

 .בזהזהלחמורבלאזמןלפנישעדוברונקס

עםנערות .מקוםאפסעדמלאאולםה

הרולרבליי,דעםנערים ,שלהןהאופנוענים

עםהגיעמהסטף,הצאןרועה ,שיוילדים.יםנש

באולם.שורהחציתופסיםוהםילדיועדרכל

שלהמהוללותמהרקדניות,רימוןאיה

מהוותיקים ,ורבקה,ביותרנרגשת ,ירושלים

מעוצמתמודאגת ,ירושליםתיאטרוןבבאי

קורןואושרהסוףעדנשארתאבלהרעש

רחביה.זקנילצדכיפהחובשיילדיםמעיניה.

המחולחיישלהקטליזטור ,רוטנברגנראב

הבמהתנאישיפורעלשנאבקבירושלים

גםלשבתמקוםאיןמרוצה.נראה ,לרקדנים

ומשתתפיםנוכחיםרביםנוערבניבמעברים.

-אורכולכלומריעיםשורקיםהם-במופע
אמיתי.ישראלפסטיבל

מריונטהומפעילאדוםארגזעלעולהפייבל

שלהחדשבסגנון ,וויגלס)ידיעל(מגולמת

והמפעילסוערמחולמבצעתהבובהההיפ-הופ.

ומושכתעצמאותעלמכריזההיאאז ,מתעייף

מנסהוהואהארגזמעלמפעילהאתאחריה

הבובהכובשתבהדרגהבו.תלותהאתלהשיב

ונפשעלנאבקוהעייףהזקןוהאדוןהארגזאת

פינוקיוכמו .חוטעללבובהבידיההופךהוא-

יצירה-אמיתילילדשהופךהזקןפטו'גשל

המתארדרמטימחולזה-לאמניםסמלשהיא

עלאגו,הסופרעלוהרגשהפעולהשלניצחון

לאםוגלהיותיוכללאלעולםשהאדםמהכל

 .ומרגשתקהחזיצירהזושיהיה.צריך

ייחאתבעיקרמתאריםאוריגינלגטוריקודי

חלשיםהפרטורייאתאלהובריקודיםהרחוב

לאלעולםההיפ-הופשבסגנוןאף ,יותר

הענאוענןגופמעמל·במכלאתלךנותנ·מהמ

 .גופנ··ופ·ל W·א Wוב·צועל wלענות wבלהפל·א
המוידעדא·תהוהולכ·מה·כולתאתענער·צ·מהמ

ראה Wההובענלואאענ·ת·רוחנ·בכוח
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הווירטואוזייםהאלמנטיםכלנפקדים

עלהליכה ,גשריםסלטות,שלהמרשימים

הדגשעיקרוהראש.העורףעלוסיבוביםידיים

ומשפטימצויניםמעברמשפטיעלמושם

אלמנטיםשלטבעיתזרימההמאפשריםביניים

משפטיביניהם.חריפיםניגודיםעםחזקים

לעוצמהאוריגינלגטושלבמופעזוכיםהמעבר

במאבקהמפעילהופךבעזרתם ,פיוטית

מההמנחהיסבירבהמשךלמופעל.ההישרדות

תוך ,בי-גירלשלגשרזהומהבי-בוישלגשרזה

םימורידהםידייםמעמידת-הדגמהכדי

סימטריהבאילראשמעבראלרגליים

מעברלפסקתהופכתההדגמהמופלאה.

תנועתילחומראותנוהמכינהכוריאוגרפית

אותוומשלבת ,גשרסוגישניזהבמקרהחדש,

עלזהבכרקמתהקבוצתיהמחולבהמשך

עוליםהאלההגשרים .קדושהפרוכת

הרקדניםשבוקבוצתיבמחולומשתלבים

וירידהגורןלחצאישורותשלמעבריםרוקמים

לגשר.פעםמדי

מעגלוריקודיבקנוניםמתפתחיםיחידמחולות

אנדיודימינוקרשנדי ,שוניםבכיווניםושורות

הניגודים .מרתקבקונטרפונקטרוגיןילס

צידוהואהאחדכאילוותמידנכוןמתפתחים

מלפניםהנראהדיוקןכמו ,השנישלהאחר

ביצירהלהיותשצריךמהזהזמנית.בוומאחור

עמידותמולריצהרגיעה,מולסערה-מחולית

עלוסיבוביםמרשימותקפיצותם,יוגשרידיים

שלנמוךמחול ,שלושהמולשניים ,הראש

וקפיצתארבעהשלגבוהמחולמולשלושה

אורךסולו,מולמעגלחצאייחי,דשלסלטו

ההולםבאורךדימינואנדומולקרשנדושלנכון

קודמו.את

עלסיבוביםבעשרותמסייםהגדולאוראקוכ,ך

וידיוהתקרהאלמוגבהותכשרגליו ,ראשו

רקדניםשלגורןחציובמרכז ,לצדדיםפרושות

הלהקהמגיעההזוהסיטואציהאלמופלאים.

הם(קרשנדו).רגשותשלעצוםפיתוחלאחר

 .הפעולהשיאאחרילהפסקה ,לישיבהיורדים

עקימויותעםבגשריםעומדיםחלקם

בפרטיםלדייקישרגשותלתארכדימעניינות.

פרטיםשלמחולמבצעיםאוריגינלוגטו

הם .ומנוחהתנועהשלנכוןבסדרמדויקים

המאומןגופםעםליבםכלאתלךנותנים

יופישלושיאביצועשלבשלמותלהפליא

איתהוהולכיםהיכולתאתמעריציםהםגופני.

 .ההשראהובמלואאמיתירוחניבכוחהסוףעד
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