
בעוריםהורה

ברקדוההורה

חרמוןש.

אשריאלי.

א.בצר

מ.שלם

הופשטטר,וס.טיילור .ב(ישראליים"ריקדוי-עם 100 "בספר

 :ל"הבלהורותבוסףמצויות, ) 1976ביור-יורק

עממיחסידיאשריאל .יביאליקהורה

עממיחסידישטורמןר.חסידיתהורה

זיגמןא.לויי.הבקעהורה

עממיחסידילויי.חדרההורה

אלתרמןאשריאליי.מדורההורה

א.בצרשטורקמן .רהעמלשמחתהורה

ההורה,שולבהמהםשבחלקאחרים,רביםריקדויםוקיימים

לבו"הבולדוגמא: .אחרחדש,מחולבוצרהורהשללחןאו

אושלם,מ.שללמוזיקהעממימחוליין"יין,

רקודשךכמקורהתהךוכה

התרבויותערשאלאותבומוביליםהתהלוכהשלימיהדברי

חברותשלבהתבהגותןמושרשיםמקורותיההאבושיות.

התהלוכהקשורההמקריםבכל .שוביםוזמביםבמקומות

חילובי.אודתיחברתי,לאירוע

היאיום-יומית,רגילה,להליכהבביגוד.בתהלוכה,ההליכה

בשירההמקריםברובהמלווהמגוובת,ריתמיתהליכה

הואבתהלוכההפעילויותכלאתהמאחדהאלמבטובגיבה.

הרית-להליכה(בביגודהמגוובתהריתמיתההליכההמיקצב.

ריקו.דשלראשוביסוגהיאבמצעד)כמומגוובת,שאיבהמית

ולכןתהלוכההיאריתמיתהליכהכלשלאהיאהבעיה

תהלוכה?היאמההשאלה:בשאלת

אתלפרקישביותר,הכוללתההגדרהאתלמצואעל-מבת

 .עליהןלעבותחייבתשההגדרהיסו,רשאלותלחמשהשאלה

(המבצעים)בתהלוכה?המשתתפיםמי .א

(סיבה)בתהלוכה?משתתפיםהםלמהב.

(פעילויות)בתהלוכה?עושיםהםמהג.
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אלקובי.-מוזיקהשטורקמן,רבקהמאתמחול'"הרמוביקה",
שישמסורת,בדידתאותההישראליבמחולגםרואיםאבוכד

אופייבית.אחת,רקאביאבעולם.רבותדוגמאותלה

היושב ,) 1971(בשבתצרפתיאתבומוזיקולוגשלבהרצאתו

הבראזי-המוזיקהפשטהשכיוםשמעבו,בקובגו,שביםמזה

גיטרהתופסיםרביםוקובגולזיםבקובגו,העממיתלאית

שיישמעשמהספקאיןבראזיל.שלמיקצביםבהומבגבים

זהיהיה .בבראזילהבשמעיםהצליליםאותםבדיוקיהיהלא

מהקובגו.אדמתעל,ולידתובבראזילשהורתוחדש,תוצר

אפריקאביות,מסורותשלעירובעצמוהואבבראזילשבוצר

ומתגלגלותלאפריקהחוזרותהןוכדוספרדיות,איבדיאביות

בוסף.גילגול

הואודאיתיפקדוהאדלועזי,מקורהשלובו,ההורהגםכד

 •ישראלי.

אמרדתראסמאת

(זמן)התהלוכה?אתמבצעיםהםמתי.ד

(מקום)התהלוכה?אתמבצעיםהםאיפה .ה

היא:ליהבראיתההגדרה

עצמםמנתקיםמשותף,אינטרסבעליאנשיםקבוצת.

תורבמסלולוהולכיםהשיגרתיים,והמקוםהזמןמן

על-מנת ,'בלמקוםא'ממקוםוריקודנגינהשירה,

חברתי.באירועחלקלקחת

במקום,וגםבזמןגםמתמשכתתופעההיאשהתהלוכהמאחר

זמןביןההבחבהעל-ידיבהגדרהביטויואתזהאיפיוןמוצא

המרכזיתהבקודהאחרים.ומקוםזמןלביןשיגרתיים,ומקום

אלמגיעיםושלוחותיההמשותףהאינטרסהיא:זובהגדרה

אבשיםקבוצתשלהמשותףהאיבטרסהיסו.דשאלותחמשכל

ואירועאירועבכלשובהלהיותיכולבתהלוכהההולכים

חברתי.



מאפריקה.שכזהמשותףאינטרסשלאחדותדוגמאותהנה

לאומיאינטרס"

אתניאינטרס

משפחתיאינטרס

גילקבוצתשלאינטרס

מיןקבוצתשלאינטרס

קניה,שלהעצמאותבחג

המוניםצעדו , 1964בשנת

פתוחשדהאלבתהלוכות

מנת-עלניירובי,לעירמחוץ

קניאטה.ג'ומואתלשמוע

אתניותקבוצותבניהיוהם

שונות.

העיליתבוולטההמוסיבני

לחודש,אחתלהתכנסנהגו

לצפותמנת-עלשישי,ביום

 .סוסעלהמלךשלבעלייתו

בווצופיםסמליהואהטקס

אלאחת.אתניתקבוצהיבנ

 .בתהלוכותהגיעוהטקס

(שעמדוהנערואתהנערהאת

בקו-הבגהבניאצללהינשא)

הובילהגיניאה,בירתנאקרי,

כלשלמשפחתוהטקסאל

התהלוכות .הזוג-מבניאחד

בנפר.דמשפחהכלשלהיו

 .משפחתיהיההאירוע

עדייןבאפריקהרבותבחברות

מקבוצתמעבר-טקסינהוגים

בוגרתגיללקבוצתאחתגיל

בניאצלהמעברבטקסיותר.

חלקלקחובטוגו:;גלה Pה
-בתהלווהןבאירועהןמרכזי

-הנחוהצעירותהצעיריםכות

 .נכים

השנהב-בחוףה~נ~פ;בניאצל

פולחןאתלערוךמקובל

גבריםשלבנוכחותםהמתים

שהונילולוכותתההבלב.ד

 1961בשנתשראיתילטקס

מגברים.רקמורכבותהיו

שלטקסיםקיימיםזהולעומת

חלקלוקחותשבהםפוריות,

 .הסנופונשותרק

אצלבביקורי 1964 ,בשנתמעמדיאינטרס

הבאגאנדהמלךהקאבאקה,

-אר-בחצרהתקייםבאוגנדה,

טקסקמפאלה,בעירמונו

למועצתראש-כפרשלקבלתו

בטקסהשבט.שלהנכבדים

שלהנכבדיםרקהשתתפו

-פולחטקסיםמועצה.אותה

כרובםמתנהלים,רביםניים

אתניות(בקבוצותבחלקםאו

ידי-עלרקבאפריקה)רבות

בלב.דהכהנים

בנישלהמוכריםהפסליםמקצועיאינטרס
-T 

נפרדברובעמתגורריםהסנופו

חוף-שבצפוןקורוגובעיר

מקיי-הםלשנהאחתהשנהב.

אתמבקשיםהםבוטקסמים

בטקסרוחות-האבות.עזרת

אליוהמובילהובתהלוכה

-העוהפסליםרקחלקלקחו

 .ולבפיסמעשיבאופןםקיס

שכברכפילתהלוכה,מתהלוכההמישתנההמשותףהאינטרס

ה"מדוע"שאלתהשניה,היסודלשאלתאותנומוליךציינתי,

לאומי,הואהמשותףשהאינטרסלמשל,נניח,אם .(סיבה)

אירועלהזכיראועללחזוררצוןלהיותיכולההאירועסיבת

לדורחינוכילדגםאותולהפוךמנת-עלהיסטורי,ערךבעל

 .חג-עצמאותכמולאום,אותושלהצעיר

(תאריך)המועדאתגםקובעזהבמקרההלאומיהאינטרס

לערוךמקובלאפריקהבארצות .בירה)(עירהמקוםאתוגם

אתלחזקכך-ידי-ועלהבירה-בעריהעצמאותחגיגותאת

אלהאתניותהקבוצותכלשלהשייכותותחושתההזדהות

הלאומי.מרכז

 ,והמפותחותהמתועשותהמתקדמות,ובחברותבימינו,

תופשיםוהמחשביםהחשיבההחישוב,שהמדע,במדינות

מצטמצםהתהלוכהשלמקומהוהולך,גדלמקוםוהולכים

בחילוניות(ובייחודשונותחברתיותשבקבוצותעדוהולך,

לחלוטין.נעלמההתהלוכהשבהן)

עדייןהקיימותהמועטותהתהלוכותאתנסקורתחילה

(במקרא)אחרזמןשלתהלוכותאלנעבורומהןבישראל

אפריקה).'(באחרומקום
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קטיגוריות:לשתימתחלקותבישראלהקיימותהתהלוכות

ומסורתיות.;יותוחיל

תהלוכותשייכותזולקטיגוריההחילןניןת:התהלןכןת

תהלו-הנוער;-תנועותתהלוכותלמיניהן;בתי-הספרילדי

(כמוהמחול-מצעדיה"עד-לא-ידעות";ומסכותלפידיםכות

בחג-העצמאות).בחיפה,

התהלוכותסוגימכלהיחידילדעתי,הוא,הצבאיהמצעד

שהצעדמשוםזאת,ריקו.דשלמקורלשמשיכולשאינו

 .חברתיאואישיביטוישלאפשרותכלמבטלבמצעדאחידה
הדיהקעללהקפידחייביםחיילים,לרובשהםהמבצעים,

הואהמצעדהמפקד.על-ידיהמוכתבהאחידהצעדבביצוע

טוטלי-שבמישטריםפלאזהאיןכוח.להפגיןהמיועדתהצגה

הממלכתייםבטקסיםמאדנכבדמקוםתופשהמצעדטאריים

השונים.

 :סוגיםלשלושהמתחלקתזוקבוצההמסןרתיןת:התהלןכןת

ומסורתיות-מתחדשות.עדתיותדתיות,

בסוכות;התורה-ספריעםההקפות-הדתיותהתהלוכות

חב"ד;-בכפרבייחודהשונות,החסידיםתהלוכות

שוניםבאירועיםהכותלאלהמתפלליםתהלוכות

שונים.בחגיםבבתי-הכנסתותהלוכות

אצלהמסורתיותהחתונהתהלוכות-העדתיותהתהלוכות

יהדותשל"המימונה"תהלוכותתימן;יהודי

והטבעהמשפחה-חגימתהלוכותשרידיםמרוקו,

שרידים .*ובוכארה,כורדיסטאןיהדותשל

בירושלים.החרדיותבעדותקבורה-מתהלוכות

הקינהשירימיקצבלפינעותהמקוננותהיו(פעם

שלהן)·

הקציר-בחגיתהלוכותכגון-מתחדשותמסורתיותתהלוכות

 .ההתיישבותיתבתנועהעדייןהנהוגותוהביכורים,

-(המסורהדתיתלתהלוכההחילוניתהתהלוכהביןההבדלים

ומקוםלזמןהחילוניתהתהלוכהשלצמידותה .רביםרתית)

באופןצמודההדתיתהתהלוכהולעומתהומישתנה,מעורפלת

ברובהחילוניתהתהלוכהלכךנוסףולמקום.לזמןאיתן

אי!ולאחריהולפניההחברתי,האירועעצמההיאהמקרים

יצאוהיהודי"המחול"ארכיוןהוצאתפרידהבר,צבי *

על:חוברותשתי

 . 1976-בוכארהיהודיבמנהגותהמחול

 . 1974-קורדיסטאןיהודיבמנהגותהמחול
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מכשיר,כלי,היאהדתיתהתהלוכהלעומתהאחר.אירועשום

מחוצהשהואאחר,אירועאלומובלםבההצועדיםאתהמכין

המקריםבכלצמודבישראלהעצמאותמצעד :לדוגמהלה.

פעםבכלנערךהואלמקום.צמודאינואךקבועלתאריך

 .השלטוןשללאומי-הפוליטילאינטרסבהתאםאחרתבעיר
החברתי,האירועעצמוהואעצמו,בפניאירועהואכזהמצעד

כמומתפזרים,והצועדיםהקהלמסתיים,שהואוברגע

הצופיםביןברורהחלוקהישתיאטראליתבהצגה

לעומתהצועדים.במצעההמשתתפיםלביןלצפות,הבאים

צופיםכאחדוכולםנסחפיםהכלהדתיתבתהלוכהזאת,

בולמקוםמועדותכולםופניאחת,ובעונהבעתומשתתפים

וקבוע,מוגדרהואהמקוםטקס.איזהשהולהיערךעתיד

קבר(גריזים),קדושהר(כותל),קדושקיר ,בית-כנסת

(מעיינותקדושים-מיםמקוריוחאי),-ברשמעון(רביקדוש

אוהכרמל),לרגליאליהו(מערתקדושהמערההשילוח),

מגיעיםהאלההמקומותכלאל ..אברהם)-(אשלקדושעץ

טקס.לבצעאולהתפללעל-מנתבתהלוכות,

האפריקאביתהתהליכה

היוםעדהמתקיימותהתהלוכותשלשמיספרןלכךהסיבה

מגיעיםחברתיאירועלכלשכמעטהוארבבאפריקה

אחדות:דוגמאותלהלן .כות

להגיעבשבועא'יוםבכלנוהגיםבאתיופיההאמהארהבני

בתהלוכות.לתפילההכנסיותאל

-דרוםשלאוגדןבאיזורהנמצאתג'יג'יגה,הש;ןקעיראל

בתהלוכות.גאלאהבניהמוניהשוקליוםמגיעיםאתיופיה

המקדש,אלבתהלוכותמגיעיםטוגושבצפוןהקאברהנערי

 .חניכתםטקסאתלעבורהםעתידיםכו

השופט,שלביתוחצראלבתהלוכהמגיעיםבדהומיהפ;ןכני .

 .פומביבמשפטחלקלקחתעל-מנת

הקלימנז'א-הרשלבצלעוכמערהשנערךהפוריותפולחןאל

בתהלוכות.הפאימהבנימגיעיםבקניה,רו

מתקיימותהשנהב-בחוףהסנופובנישלהמתיםבפולחן

חמשלילות)ושלושהימיםשלושה(הנמשךהטקסבמשך

שונות.תהלוכות

ברפובליקהבוקאסההנשיאנחתשבהםהתעופה-שדותאל

לקבלמנת-עלבתהלוכות,המוניםהגיעוהמרכז-אפריקנית,

 .פניו



ריקודיעלסקרטוגו,ממשלתהזמנתלפיערכתי, 1973בשנת

הכפריםמכלהגיעומו~ההבניהשונות.האתניותקבוצותה

כאשרורקבתהלוכותהצפונית)(הבירהלןפ!$:יגוהסמוכים

ם.קודיהריאתלרקודחלוהאלינוהגיעו

אחרת,מטרהבעלהיהכאןישהזכרתהאירועיםמןאחדכל

שלהםוהרקעהמשתתפיםרבים,התהלוכותביןההבדלים

היהואף-על-פי-כןשוניםוהמקוםהזמןשונים,תהלוכהבכל

בשעתורקדוניגנושרו,בכולםבכולן;קבועדפוסאיזהמצוי

ואינט-הרמוניחלקהמיקריםבכלהיתהוהתהלוכהההליכה,

ביןשערכתיהמאוחרותבהשוואותכולו.באירועגרלי

התנ-שלסטרוקטורהכעיןנחשפהואחרותאלהתהלוכות

 .בכולןושובשובומופיעהוקיימתשרירהשהיאהגות,
תרבותבעליאנשיםמניעמההיא:המתעוררתהשאלה

לבצעבזמן)(גםורחוקיםשוניםבמקומותהחייםשונה,

אחידה?כמעטסטרוקטורהבעלותתהלוכות

והואמאדמורכבזהצורך.הצורךהיאלדעתילכךתשובהה

אתלהגבירהצורךבחברה,סדרלהשליטהצורךלהיותיכול

אתולהעשירמתחיםלפרוקהצורךלקבוצה,השייכותתחושת

הקיבוצית.בחוויההפרט

מההסטרוקטורה,שלחשיפתהנותנתמה :היאהשאלה

התהלוכות?בכלפועליםשלפיומבנה-העל,גילוימעניק

התהלוכהשלהפונקציותעללעמודזהדברמאפשרלדעתי

סטרו-אותהשלהמרכיביםמןאחדיםאביאהמחשהולשם

 .חושפיםשהםהפונקציהואתקטורה

 :הפןנקציההסטרןקטןראלי:האלמנט

 . 1הפולח-הטקסיםכל . 1

החלושראיתיניים

ונסתיימובתהלוכה

בתהלוכה.

המקדוש,הזמןעיצוב

השיגרתי,הזמןהפיכת

למוע.דהיום-יומי

 . 2במ-נעוהתהלוכותכל 2.

מוקדים.סביבסלולים

והמקו-המוקדיםכל

בתחום-המו-היומות

הקבוצה.שלשב

אתמעצבותההקפות

מק-המסלולהמקים,

החלל.אתדש

ההתארגניתתהליך . 3שלהיווצרותןתהליך . 3

לכלמאפשרהאיטימדורג,היההתהלוכות

בהדרגהלעבורפרטעלהודיעוהמתופפים

המקוד-ולמקוםלזמןהתקבץוהקהלהטקס

שים.לאט.

 . 4המ-התהלוכותברוב 4.

בראשצעדותופפים

התהלוכה.

 . 5התהלו-כלמשתתפי 5.

לק-מחולקיםהיוכות

תה-בכלהסדרבוצות.

אךשונה,היהלוכה

היתההחלוקה .קבוע

מעמ-אומשפחות,לפי

אוגילקבוצותדות,

 .מיןקבוצות

 . 6חזרההתהלוכותבכל 6.

ה-הצורהוהופיעה

(בהקפות, .מעגלית

סיבובים).

.דברובהמשתתפיםרוב.ד

ורקדו,שרוהתהלוכות

הקישואוכףמחאו

השיר,בכלי-הקשה.

והתנועותהקצבהלחן,

לכולם.מוכרותהיו

קי-כדופקקצביםהמי

מנחה.בוצי

הק-הופיעובוהסדר

מש-זואחרזובוצות

ההירארכיהאתקף

חב-באותההמקובלת

הס-אתמבליטרה,

קבוצה,כלשלטאטוס

חברתילסדרמחנך

קבוע·

סמלהואהמעגל

החייםמחזור .המחזור

בסביבהביקום,בטבע,

האדם.ובחיי

האלמנטיםאחדות

הפעי-אתהמרכיבים

מחז-בתהלוכהלויות

האח-תחושתאתקת

הפרטשלוהזהותדות

הואאליההקבוצהעם

 ·משתייך

,הופיעהזכרתישלאואחרים ,אלהחוזריםליסודותנוסף

בתבניתהואגםהפרט),ושלהקביצה(שלהתנועהאלמנט

אחתלאנדמהעיןלמראית .התהלוכותבכלחוזרת,

חוזרתבבדיקהאךמאורגנת,אינהבתהלוכהשהתנועה

בתהלוכותהתנועהאתמרתקת.תנועתיתתבניתנתגלתה

מעגלים.לשלושהלחלקניתןהאפריקניות

במסלולכולםהנעיםהאתנית)הקבוצה(אובני-הכפרתנועת

בתוךבנפרדקבוצהכלתנועתקיבוצי;מוקדסביבקבוע

 ;,מין)גיל(משפחה, .משלהמוקדסביבהקיבוציהמסלול
עצמו.סביבקבוצתובתוךהיחידותנועת

תנועהשישלומר,ניתןאז,כיחללשלבמונחיםלהשתמשאם

בחללתנועההכפריהחללובתוךהכפרבנילכלהשייךבחלל

 .האישי.בחללתנועהובתוכוהמשפחתי,

רקלהתייחסברצוניאךרבות,משמעותיותזהלמבנה

עללשמורלפרטמאפשרזהמבנהלדעתיהתנועתי.לנושא

עםנעהואבובזמןשלוהאישימרחב-הביטויועלעצמיותו
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סדרבתוד-הכפר.אבשיכללעםבעהוהמשפחההמשפחה,

עםוביחדריקדוו,בתנועותלאלתרפרטלכלמקוםישזה

אתהסובביםהכפרובניאותו,הסובביםמשפחתובני

באמצעותומשוחרר,חופשימוגןבטוח,ולהרגישמשפחתו,

שלו.המאולתרתהתנועה

ולנגינה,לשירהלהפליאהמתואמתזאת,תנועותמערכתבכל

הריקו,דשללהיווצרותוביותרהפורההמקוםלדעתי,קיים,

התנועהמעגלישלושתשבכלכיווןיותר,הרחבבמובנו

ישוביחודעליהן,חוזריםשהכלקבועותתנועותקיימות

שלהזההמופלאהשילובסוף.לאיןלאילתוריםמקום

לאואמנםהריקדו.מקורהיאואילתוריםקבועותתנועות

ריקודים.בוהיושלאבאפריקהאחדחברתיאירועהיה

התהלוכהאחריבדרן-כללבאויותרהמורכביםהריקודים

הובילה.היאשאליוובמקום

להבנתמאשריותרלדעתי,תורמים,אלהמבנייםאלמנטים

לבדיקהכדגםלשמשיכוליםהם .בלבדבאפריקההתהלוכות

ולהבהירלהאירמסוגליםהםמזה,ויותרבימינו,התהלוכות

מידעעליהםשישבעבר,חברתיים-היסטורייםאירועים

בלב.דמועט

-לאירובאפריקההתהלוכהמןמבניאלמנטליישוםכדוגמה

בתנ"ד.המוזכריםלאירועיםאתייחסרחוקזמןשלעים

המקראייםבמקורותהתהלוכה

שמופי-במקראהמוזכרחברתיאירועשכלהנחהמתוןנצא
זויסודהנחתבתהלוכות.אליוהגיעו-מחלותבועים

להןאיןבמקראשבכתוברביםנעלמיםלחשוףמאפשרת

שבמקומותבטענהלסתורכמובןניתןזוהנחה .תשובה

כאלה.היושלאסימןמוזכרת,אינהייתהלוכה"שהמלה

כיווןתהלוכותהיומופיעה,אינהתהלוכהשהמלהאףלדעתי

מצביעיםאחרי"ייהלכואולקראת""יצאוכמו:שהביטויים

וב-בתופיםהמקריםברוב ,'בלמקוםא'ממקוםתנועהעל

דוגמאותאביאהנחתילחיזוק .בתהלוכות ,משמעמחולות

באירועיםהיוזאתובכלבהםמופיעהאינהתהלוכהשהמלה

תהלוכות.המוזכרים

כתוב:וכ"א)(ט"ושמותבספר

בידההתוףאתאהרוןאחותהנביאהמרים"ותיקח

ובמחולות.בתופיםהריחאהנשיםכלותצאן
ורוכבוסוסגאהגאוכילה'שירומריםםהלותען

 ".ביםרמה
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למקום,וגםלזמןביחסגםייאחריה"המלהאתבפרשאם

צעדוגםאדבזמן,אחריהלרקודהחלושהןיתברראזכי

והריומחולות,שירהבתופים,ב'למקוםא'ממקוםאחריה

שמדוברללמודנתןהנשים""כלהביטוי:מן .תהלוכהזו

משמעהיסטורי,אירועבאותוחלקשלקחוהנשיםבכל

אתייחסמענה:ללאשאלותכמהנשארותהמונית.תנועה

לשלוש.כאן

התהלוכה?אתמריםהובילהולאןמקוםמאיזהא.

זמן?באותועשוהםומההגבריםהיוהיכןב.

היהצרידלנשיםענתה(אילובשיר?מריםענתהלמיג.

 .)להן"·"ותעןהכתוב:לציין

הבאה.בדוגמהלמצואניתןחלקיותתשובות

כתוב:ו' ,א'שמואלבספרי

ותצאנההפלישתיאתמהכותדודבשובבבואםייויהי

באלפיושאולהכהותאמרנה:המשחקותהנשים

ברבבותיו."ודוד

ישהראשוןבתיאורשמחת-נצחון.שלהםאלהאירועיםשני

כולן,הנשיםאתאחריההסוחפת(מרים)מרכזיתדמות

מכלהנשיםיצאוגוליתעלדודשלנצחונושמחתבתיאור

המונית.שמחהזוהמקריםבשני .שאוללקראתישראלערי

ב-יחידבלשןומתוארתהמנצחיםלקראתהנשיםיציאת

והנהביתואלהמצפהיפתח"ויבוא :לד' ,'יאשופטים

 .ובמחולות"בתופיםלקראתויוצאתבתו

בתהלו-המנצחיםפניאתלקבלמקובלמינהגזההיהכנראה

והנשיםשמריםלהניחניתןאזכיהדבר,כןאםשמחה.כות

משההואהלואנצחןואותושלהגיבורלקראתצעדואחריה

אחותגםהכתובמצייןלאכדמשום(אוליהים.עלשהיכה

יצאהומריםאחרבמקוםמעמדבאותוהיהשמשהכיווןמשה

לקראתו.)הנשיםעם

הרביםהמלחמהבריקודיחיזוקיםמוצאתאניזולהנחה
-הריקועל 1973בשבתשערכתיבסקרבאפריקה.שראיתי

הצוותבעזרתרשמתיבטוגו,קבוצות 28שלהאתנייםדים

שוניםריקדוים 252עלאינפורמציהלרשותישעמדהגדול

שונים.באירועיםשהופיעומלחמהריקודי 23ביניהםבטוגו.

חוזרים,אלמנטיםכמההופיעוהמלחמהמריקודי-18ב

שונות.וחברותזמניםבמקומות,נרקדושהריקודיםלמרות

לאחדים.רקאתייחס



עתידבורחבת-הכפר,אלהקהלאתאוספיםהמתופפיםא·

המלחמה.ריקודהואממנושחלקהטקס,להיערד

שלאחתנפרדות,תהלוכותשתיהיוהאירועיםבכלב.

עתידבובמקוםשהתרכזווילדים,נשיםשברובוהקהל

שהלכוהצעיריםשלשניהותהלוכההאירוע,להיערד
תהלוכתאחרישעותכמההגיעהוזוהזקנים,כשבראשם

האירוע.למקוםהנשים

רצוהאירוע,מקוםאלה"לוחמים"תהלוכתבהתקרבג.

קיבלווריקדו,שירהתודלקראתםלהםשציפוהנשים

 ·האירועלמקוםאותםוליוואותםהקיפופניהם,את

שירהתודלמקוםה"לוחמים"הגיעוהמקריםברוב.ז

רקכיאםלשיר,הןגםהחלואליהםהנשיםובהצטרף

שרו,הגבריםשירת-מענה,כעיןהיתהחוזר.פזמון

וחוזר.קבועבפזמוןענווהנשים

החגיגיהאירועלמקוםהגבריםבהגיעהמקרים,ברובה.

לפיהמתאריד,המלחמהריקודיאתלרקודהחלו

נחלובני-הקבוצהשבהןהעבר,מןמלחמות ,דבריהם

המקובלמיתוסשלדראמטיזציהכעיןהיתהזונצחון.

אלהבמקריםהריקוד .בומאמיניםשהםקבוצהבאותה

ועכשוויחילאירוע-עברזמןעלמסופרמאירועהופד

עמו.מזדהיםשהכל

במעמדהאירועיםעלאלהמבנייםיסודותליישםננסהאם

תמונהלהיווצריכולהאזכידו,זשלנצחונוועלקריעת-הים

עירועים.אותםשליותרשלמה

אלהנצחוןממקוםלדרכםהמנצחיםיצאוהמקריםבשני

הכללית.ההתכנסותמקום

ההתכנסותלמקוםבביתשציפוהנשיםיצאוהמקריםבשני

המנצחים.לקראת

כד-עלהגברים,לשירתמענהתודהנשיםשרוהמקריםבשני

כילה'ייאשירהבפסוק:הנשיםעםענתהמריםרמזים;יש

ותח,פהמיליםבאותןיוק,בדבים".רמהורוכבוסוסגאהגאו

הפזמוןהיהשזהכנראההים,שירתאתישראלובנימשה

מוצאיםאנחנודדושלבנצחונוהנשים.שלהמענהבשירת,

ודודבאלפיושאולהכה ....הנשים"ותעננה :'זבפסוק

פעמיםהזההמענהפזמוןעלשחזרוכנראהברבבותיו".

לשאול"ויחרהכתוב:מצייןהיהלאאחרתכירבות,

היהלאהדברבלב,זאחתפעםזהפזמוןשרואילו " ..מא.ז

בשירהלגבריםהנשיםענוהמקריםבשניכל-כד.מרגיזו

במעמדגםהיו"להן")ולא("להם"להם"ייותעןולכן:

ריקודיגליתעלדודשלנצחונובשמחתוגםהים-קריעת

והמלוות.המעודדותהנשיםלעיניהמנצחיםהגברים

לקראתיפתחבתשלבצאתהמופיעההמענהשירתאיןמדוע

שתישלבטרגדיההסי;בורכותבמתמקדכאןהמנצח?אביה

כתוב:הריכיבאיבהנקטעההנצחוןשמחתוכנראההדמויות

נדרשהואמשום " ...בגדיואתויקרעאותהכראותו"ויהי

שבסיטוא-כמובןלעולה.לקראתומביתוהיוצאאתלהעלות

הריקודוגםהשירהגםהתהלוכה,גםכזאתטראגיתציה

נקטעו.

כאןלעשותנסיתיאשרשכלשיטענוכאלהשהיוספקליאין

ההר-מןלהשתחרריכולהאיניאדיתכן,ספקולטיבי.הוא

הסי-אתמחדשובוחנתבתנ"דקוראתשאניעתשבכלגשה

עתבכלעבר,שלאירועיםהמתארותבמליםשקפאוטואציות

בעבר,שלנוהמחולותשלהפונקציותאתלהביןמנסהשאני

אלהאסוציאציה,דרדעלרקולא-מחשבותי,אותימובילות

שראיתיהחברתייםבאירועיםוהתנועותהפעילויותמערכת

בפרגמנטהמתוארתמאירועסיטואציהלפתעבאפריקה.

התהלוכההבנתעיני.לנגדונעהחיהשלמהלתמונההופכת

היסטוריים.אירועיםמחייהכמולפתעבה,והריקוד

החתונהבתהלוכותשלנו,התפילהבתהלוכותצופהכשאני

איןשובמארוקו,יהודישלהמימונהובתהלוכותהתימניות

הטבעייםהיסודותמצוייםאלהשבתהלוכותבליבי,ספק

יסודותמצאתיבהםגםכיריקודים,שללהיווצרותםביותר

 •האפריקניות.בהתהלוכותהמופיעיםרביםמובנים
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