
מסורתימחור-הדבקה

חברתיים-תרבותייםערכיםלשימורמסגרתהואהמחול
עלזהבמאמרדבר;מחדשיםאנואיןזו,עובדהבקובענו

חברהשלתרבותי-חברתיוכמאפייןכמבטאהדבקהמחול
המורכ-בראייתהצורךאתולהדגישלחזורברצונימסוימת,

בלתי,יסודטקסבתוךמרכיבהואשהמחולכונתיבנושא.בות

לראותוישכלומרממערכת.חלקשהואשלםמאירוענפרד
במערכתכמרכיבאלאיחי,דאירועאובודדתכפעולהלא

וראשונהבראשלהבטיחתפקידןאשרחברתיותפעולות
שהחברהחברתיים-תרבותייםערכיםשלסדירהתמסורת
מיוחדיםומסגרותמועדיםיצירתע"ילקיומם.דואגת

חבר-מקבוצהכחלקעצמולראותליחידהחברהמאפשרת
יותר).רחבהחברתיתממסגרתחלקעצמההיא(שגםתית

היחידביןותףשמההדגשתכך,ע"ימתאפשרתובעיקר

ערכיםלאותםכוונתנו-יימשותף"באומרנו .והקבוצה
וטיפוחםבקיו(נםמעוניינתשהחברה

קבוצהאותהלמסגרתטובדבקויהוויישכחולאלמען
אנושית.

הערביתבחברהחגיגיאירועבכלהקשורמחולהיא-הדנקה
זו .:

כדיבוישבהמשך,שנראהוכפיהתיכון.במזרחוהדרוזית

ל-נאותהמסגרתולשמשוסמליםערכיםולהבליטלבטא
ולחברה(למשפחה)לקבוצההיחידביןהסולידריותהפגנת
מייצג.שהוא

וה-הפעילותייצרהואביטוי,לונותןשהמחולנוסףיסוד
עונותנןיאהיומיוםשלהחוליןמסגרותבנו.הקייםמשחק

החגיגיותההזדמנויותמספקותולכןזה,בסיסיצורךעל
ב-במיוחדמודגשזהדבר .ולשעשועלפעילותאפשרויות

דנים).אנו(שבהוהדרוזיתהמוסלמיתכמומסורתיתחברה
עלהתגברותלאפשרתפקידואשרמשחקאושעשועבין

מתיחותפורקןוביןהיומיומייםהחייםשבשגרתהשעמום

מא.דדקגבולמפריד ,שהצטברה

לאחברהבכלחיוניאמצעיהוארקןופכלוחמה
רבאיפוקמחייבותההתנהגותנורמותבהןבחברותשכןכל

התנהגות.שלצריםוגבולותאיסוריםשלמערכותוקיימות
לביטויהזדמנותהמחולובתוכוהחגיגיהאירועמשמשכאן

רקבאהזוזמנית"בלמיםייהסרתאמוציונאלי.ולפורקן
בניגודהזדמנותשבאותהוה"מיוחד"ה"חגיגיאתלהדגיש

 .המקובלהשגרתי,ליומיומי,

-ורגשותיצריםפורקןאוחברתיתאחדותערכים,שימור
הגאו-התנאיםבמחול.נאמןביטוילהםמוצאיםאלהכל

יימורשתבשםקוראיםשאנומהוכלוהכלכלייםגרפיים
ליימייצג"אותוועושיםהמיוחדלצביונותורמיםתרבותית"
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ופורקןחדות rאשר
 tבהט-ךצונעמ'מאת

לסביבה.אולחברהו"סמל"

אדמה.עובדיגבריםשלמוזול-ה iZהן~

להבנתמספרמיליםרקולולהקדישמחייבתזועובדה
שניגשלפניוהדרוזיתהערביתהכפריתהחברהשלמאפייניה

המחול.לתאור

היסודאבןהיא-חמולהה-תבחרומההחפשמה
לסו-יש ,ופוחתיםתפקידיההולכיםכיוםאםגבןזו,לחברה

המשפחהכיום.גםומרכזיחשובתפקידפחתית Iהמשלידריות
מרכזיתפקידולהכפריתחברהבכלהבסיסית Jהיחידךהיא-

בלעדי.הואאיןכיוםאםגםכלכלייתמבחינה

גורםיחידי:<לכליכבסיסהחקלאיהגורםשלהתרופפותו
וד.הבידגרםזאת,למרותאךהמשפחתית.במס\כרתלפרצות
לשימור-העריםליושביבניגוד-הכפראבשישלהיחסי

אמצעייותר.איטיהתפתחותולקצבמסור'תיותמסגרות
והתפשטותהכלכלהפיתוחזמננו,שלוהתקשורתהתחבורה

טשטוששלמתהליךחלקאחדמצדהםבחקלאותהמיכון
עדייןהקיים'הפערשניומצדלעירהכפרביןההבדלים

הקייםוזהמבודדים,מסוימים,במקומות-החינוךברמת

(בחברהלאשההגברביןוהלימודהחינוךברמתעדיין
כיום.גםבעיהמהווה"רוזית) rוההמוסלמית

עלואשר-שמהנקראשמועלאשרמשפחה, jךאביכיוםגם
משפחתו)רוב(שלמושבהמקוםגםהואושבו .rנמקוםרובפי

החילוניוהמימסדהשלטונותכלפיאותההמייצגהוא-
-הפוליטיצביונהאתכלל,בדרךקועב,אשרוהואוהדתי,

מצייןהתיכון"המזרחייערבבספרומשפחתו.שלהמפלגתי
כותב:ברהערבי.לכפראופייניותכונות.תברגבריאל

בדורהופיעושבהםהערבי,במזרח-התיכוןכ:פריםבאותםגם

ולרובנעלמה,לאחדשות,וכלכליותמקצועיותשכבותהאחרון

הישנות,החברתיותלמסגרותבן-הכפרשלזיקתונתרופפה,לאגם

 ) 196 'ע( .הדתיתולעז"הלחמולה

במשפחה .והולר\מתפוררהמסורתיותהמסגרותשלניכרחלק
שליטגורםאיננהשובהדתפרצות:ניבעותובשבטהמורחבת

האוכלוסיה.שלורגש-השתייכותהנאמנותהבקביעתיחיד

 ) 270 'ע(

המסורתייםהטקסיםאלהישראותנומנחיםהבאיםדבריו
דיוננו:להמשךישירותנוגעיםואלהכלום,



שלצדמכר,ניבעיתהמידרניתהערביתבעיית-החברהריבאכן,
ב-אףאיהאיכליסיה,מןבחלקנשמריםהחברתייתהתמירית

מישרשיתיהשקפיתישניםחברתייםדפיסיםכילה,איכליסיה
 .המסירתיתהחברהמןאירגניחלקשהנןמדירי-דירית

החתונהטקסי

 .ולשמוחלחגוגביותרהנפוצהההזדמנותהםהחתונהטקסי
הןדתיותמסגרותשבהםבמקומותכילהזכירעלינווכאן

מת--מסוימיםדרוזייםבכפריםכמו-בכיפההשולטות
ומחול.שירהללא-בלבדדתייםחתונהטקסיקיימים

אצלוהשיריםהמחולותביןהבדליםקיימיםכיגםנציין
גםלמשנהו.אחדגיאוגרפיאיזורוביןוהדרוזיםהערבים
אופיעלמשפיעיםוהמשפחההכפרשלהכלכלימעמדם

בקביעהנסתפקולכןכה,עדזהתחוםנחקרמאדמעטהחג.
כאן.מקומםשאיןולסיכומיםלהשוואותלהידרשמבליזו

בוהמשתלבולמחוללטקסאופיניים-כיביםןמלהביאאנסה
עצמה.בפניהעומדתתופעהכאלאליוונתייחס

עלמרקסעמנואלכותבבנגב"הבדואיתייהחברהבספרו

והחגיגה:הטקס

החברתי.המבנהשלבביאהבחגיגיתריאיםרביסחברהחיקרי

השיתפיםאחת,בקהילההחייםאנשיםכימניחיםהםכרמתיר

אתיחיגיגםפיליטית,מסגרתילאיתהתרביתיתמירשתלאיתה

ראיתאםהריאחת,במתכינתנעשיתהחגיגיתכלאםחגים.איתם
כיילמדניכאלהבשמחיתמקריבמבטאר .כילןאתראית-אחת

פרטיהקהילה.שלשיניםמיגזריםבקרבשינהצירהליבשיתהן

מקימיאתמשקפיםיעי.דהמתניתטיבהמשתתפים,הרכבהטקס,

 ) 208 'ע(החברתי.במבנהמגזרכלשל

ימים,שלושהרוב,פיעלהחתונהטקסינמשכיםכיום,
בביתמתאספותובמקבילהחתןאביאצלערבעtכודתבכללם
עלהישובההכלהסביבורוקדותושרותהנערות,הכלההורי
החדר.במרכז-מקושטכסא

השערע"יהמבוצעיםשיריםישולבוהחתןהוריבבית
) Sha'er (, בעלתהיאהמשפחהכאש;זמר,-הפייטן

ה"דו-שיח"ואזפייטנים-זמריםשנילפעמיםיוזמנואמצעים
השמחה.להגברתמוסיףביניהםהמוסיקלי-תחרותי

מנחההוא(אשרהזמרסביבהכפר,במרכזמתאספיםבערב

רבכשקהלומחול,לשירההגבריםהאירוע)ומרכזהטקס
תיתכןלא-וערמגיבקהלבלימסביב.יושבחוגגים'של

מחולות.יתקיימולאהשמחה,

שאיןבמקריםגםהשמחה.שלהכותרתגולתהיא-הדבקה

ללאממששלשמחהתיתכןלא-עצמוהטקסמןחלקהיא
אוהחתןללוויהנרקדתהתהלוכהמןלהבדילהדבקה.מחול
במחולרבים,אנשיםחלקנוטליםבהןאשרהמענה,שירת

מחולזהוגברים.שלנבחרתקבוצהרקתשתתףהדבקה
-לכלמעלאדוגמישותגופניכושרהרקדניםמןהתובע

ורוח-מהירותתגובותמא.דמפותחקצבחושמוסיקליות,
לששה-עשרשמונהביןגדול,אינוהרקדניםמספרצוות.
האחדות,שמירתתודביצועהמאפשרגודלכלל,בדרד
והגמישות.הדיוק

קשהדברבלב.דהתנסותע"ינלמדהמחולכילאמרלמותר
הרקדנים.ביןמסוימתטבעית"ייברירהומכאןכשלעצמו,

בעיקראדרקדן,כלשלהאישיתיכולתומוצגתבמחול
חושמושלמת.כמכונהלהגיבהצובקהשליכולתה
קיימיםאםגםהפסק,ללאהזמן,כלקייםהקולקטיביהקצב

מןחלקהםאשרהאישיתבתנועהמסוימיםייאי-דיוקים"

שלאחדותהאתולהדגישלחזוררקנכדוישהתנועה,
עלהמתבססמא.דנמרץמחולהיאהדבקההרוקדת.הקבוצה
תבלברחביזהמסוגדומיםמחולותוכמורגליים,רקיעות

המצ-שרידיםעדייןבווישלאדמההקשראתמדגישהוא
לוחמים.שלמחולזהשהיההעובדהעלביעים

 :הבאיםהעקרונותעלבנויהדבקהמחול

אילתורשלבתוספתלעיתים-אחדכגוףהשורהתזוזת . 1
השורה.מולהניצביםשנייםאוסולןע"י

צעדישלהמרכזיהמרכיבהרגליים.שלמשוכללתתנועה . 2
מאדהבולטותסינקופטיות,לעיתיםרקיעות,הןהמחול

כלל.בדרדזוגיבמשקל-החלילמנגינתרקעעל

תנועההשורה,שלהמובילאלהמבטזקופה,הגוףיציבת . 3
וראש.מתנייםכתפיים,שלמגבלת

אחוזות,ידיהםבשורה,מסתדריםכשהרקדניםמתחילהמחול
החלילןהכל.אתרואיםכשהכול-בחצי-גורןנערכתהשורה

וכדמעגל,סףעלכמוסביבו,נעהכשהשורהבמרכזניצב
פותח,כשהמנגןלרוקדים.המחללביןקשר-עיןנשמר

קצבלרכושכדיבמקום,בדריכות-רגלהרוקדיםמצטרפים
בקטעמתחילעצובוהמחוללתנועה.הגוףאתולהכיןאחיד
השגתהמאפשרצעידהשלייפזמון"כעיןיחסית,פשוט

במשותףלעבורויכולתהקבוצהתחושתהתנועות,אחידות
בהמשד.-יותרמורכביםלצעדים

האינטנסיביתלמירכבותהפזמוןשלהפשטותביןהסירוגיות
כפייםבמחיאותלהגיבלקהלמאפשריםשבתנועות-המחול

הווירטו-'בקטעיםועידודהמרצהוקריאותלפזמוןקציבכליווי
יותר.אוזיים
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והמנוסים.הטוביםהרקדניםאחדהואהקבוצהליבומ
המתאיםהצעדאתלבחורעליוהצורדובשעתה~~זדה,הוא
השורהאתהמנחהעוזבלפעמיםהמנגן.אלמתמידקשותוד

הואהקבוצהבראשברוקדו .הקבוצהמולכיחידומאלתר
כילנונאמרפה-שבעלעדויותובכמהמטפחתלעיתיםמניף

יציאהשלמחולהמחולהיותימישללחרבכתחליףבאהזו
ממנו.החזרהלאחראולקרב

 .הדבקהשירישלהטקסטים

ליפישבחשיריכללבדרדהםהדבקהשירישלהטקסטים
 .והגברהאשהשבחילאהבה,הנעורים,

 :חופשי)(בתרגוםאופייניתדוגמא

לעיררררןעדמסנרררנייפייך

 .מלאביהה,

דלתך,פתחישלי,טליה

 .ליליתם

אותושמביאכפידלעונא"ייעלא-בערבית-הנפוץהשיראו
בחתונהומשחקיימחולבמאמרומנצרתבושנאקסעיד

בעלוןמובאברנשטיין,ברודלעברית(תרגוםהערבית"
הערבי.במקורןהמילים ) 1978/1הגופני"ייהחינוד

דח'ילב,נתקרלדלערבאעלה

ג'ילבמןרלאקדדבמןלאני

אחקילבתאניעלאירצברר

 ...רלירמאאמברחלי'ראגעללא

עברי:ובתרגום

לאטק,ארמרה:דלערנאעלא

גילך,נתרלאדמרתךבתאיני

אגידך,ראניארזןהטההמתן

 ...לירהירםאתמרללישקרהמה

זמר-הפייטן-כשהשערדומים,שנושאיהםרבים,ושירים

החתן,משפחתשלבשבחהאקטואליותשלנימהלהםמוסיף
האורחיםוהנוכחים,כפרו

הדבקהשלהצלילייםהיסודות

הם:הדבקהשלהמרכזייםהצלילייםהמרכיביסחמשת

לנגןתפקידואשרהרועיםחליל- ) NAI (-לילחה
הפסק.ללאכמעט

פעם.מדיהחלילאלהמצטרפים-הרקדניםשירת

תפקידןאדהמחולמצעדותחלקשהן-הרגלייםרקיעות
מאד.חשובהצלילי

הרקדניםשלולפעמיםהקהלשל-הכפייםמחיאות
המחול.כדיתודספונטניותאלאקבועות,אינןהןעצמם.

26 

הרקדניםע"י-בפהמושמעיםהומקצביםקריאות

הקהל.וע"י

לניתוחלהיכנסמבליאדהגורמיםמן- jאחכללפרטננסה
יוכלו(המעונייניםלכשעצמו.מענייןשהואמוסיקולוגי

בטקסיותנועהיימוסיקהבחיבורנוספיםפרטיםלמצוא
זה.מאמרמחברתמאתבישראל"הדרי'זיםאצלהחתונה

האלמנט-הדבקהשלהמוסיקליהבסיסהוא-לילחה

לעתים .חובהולארשותהםהאחריםההכרחי.התמידי,
ככלי- ) Darbouka (הדרבוקה-כדבתוףמנגןיצטרף
הכרחי.זהאיןאדמלווה,

החליללמנגינתבמקביללעתים-הרקדניםשירת
יחדאשרשונהבמנגינהולעתיםייותר)נמוכה(באוקטבה

טונליות-ביולעיתיםדו-מנגינהיוצרתהחלילמנגינתעם
) bitonality , כ-דוI ,אחדבסולםהחלילנגינתז"אולמיות

אחו').בסולםוהשירה

קצבייםיותרהםהאחריםהצלילייםהאלמנטיםשלושת
הצופיםאוהרקדניםע"ימבוצעיםויזםמלודייםמאשר

כלים.ללאעצבוו,הגוףבאמצעות

עוצמתןזה.לריקודהאופייניהאלמנטהןהרגלייםרקיעות
וסינקופיות.מודגשותחזקות,הןרובפיעלמאד.מגוונת
יידיוואןבספרו: ) Dalmann (דאלמןגוסטבהגרמניהחוקר

בראשיתאשר ,) Pala'stinischer Diwan (פלסטינאי"

,כינהארץ-ישראלשלומחולמוסיקהשירים,תארהמאה
לתהלו-(בניגודהרגליים"רקיעותייריקוד :בשםהמחולאת
הכפיים").מחיאותייריקוד :בשםכינהאותהאשרכה,

כחוקרים-מדעי"יימחקרדאלמןשלדתורעבאתלכנרתקשה
-בשראהמהאתבחרהואתקופה,באותהאחריםנרסעים

וכהגדרה.כומאפיין-ראשונהראייה

הדבקה:שלשוניםנרסחיםמצוייםכי'כיוםלנוידוע
המוש-יימקומיות"שונותגרסאותמוצאיםאנובישראלרק'

ובכולןשוניםבצירופיםבסיסייםאלמנטיםאותםעלתתות
ומשתנים.קבי'עיםיסודותקיימים

הדבקהמחולשלעיקרייםמאפיינים

אופיבעלותתנועותיוגברים,שלשורהמחולהיאהדבקה

הרגליים,שלמחולןובראשונהבראשזיזוומודגש.נמרץ
מפרקיגמישותזקופה.יציבהעלתמידכמעטשומרהגוף
רקיעותמאפשריםהרגלכףשלוך;קשיחותוהקרסולהברד

מא.דמודגשות

ובעקבותיהאחתרגלשלעקבעלהישענותאופייני:צעד
צעדיםשלבצרופיםמופיע-הרגלכף Iשומהירהרקיעה
לבחירתניתןהצעדיםמספר-קיעות. Iוקפיצותשוניס,
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. An example of the beginning from a transcription of eight minutes * 



שורתרקעעלהמובילשלתוריואילהמוביל.-המנחה
מיוחדשילוביוצריםמירביתבאחדותהרוקדיםהגברים

שלבחגורתםאוחזות(ידייםהידייםאחיזותואופייני.
אוהכתפיים,עלשלובותידייםאוהסמוכיםהרקדנים
משותפתתנועהמאפשרותשלובות)ואצבעותמרפקים

 .הגבריםקבוצתשלואחידה

אתבוכוראולוגימחקרשלבעיות

-עדיין-עומדתבישראלהאתנוכוראולוגיהמחקרבפני
לחקור ) ...וחשובותרבותמשימותשלמשורה(אחתהמשימה
למחקרובהשוואההדבקהשלהשוניםהנוסחיםאתולתעד
לרשום-הדבקהנרקדתבהןהשכנותבארצותשיערןמקביל

(מבחינהוהשונההשווהאתלמייןהרווחים,הנוסחיםאת
ואתנית).גאוגרפית

כפידבקה,שלמוסיקליתטרנסקריפציההפותחהדףלהלן
המחול . 1973באוגוסטהמערביבגלילג'תבכפרשהוקלטה

-8כנמשןההקלטה)(לפישנרשםוהקטעכשעתייםנמשן

האירועיםכלז"א-במדוייקנרשמואלהדקות 8דקות.
ה"פרטיטורה"כינשכחאל .למחולהשייכיםהצליליים

גםבושישמוסיקלי-חברתיאירועהניירעללתארמנסה
המובאתבדוגמאלראותישוהספונטני.החופשימןהרבה
ההתיחסותאבלנסיוננו,לפי-אופייניתדוגמאבתווים,כאן

ללאעצמהבפניכשלמות-פנומנולוגיתלהיותחייבתאליה
סטטיסטית.לקביעהאולהכללהיומרהכל

דוגמאותצעדים,רישוםשלדוגמאכאןנביאלאמקוםמחוסר
תנועהלכתבהאגודהע"ישנרשמובדבקותלמצואאפשר

אשכול.נועהבהדרכת

ה-שלהתנועתיבמבנהוגםהמוסיקליבמבנהשגםכיוון
קבועותתבניותעלהאילתוריסודקייםהמסורתיתדבקה

וגםהרקדניםגםחד-פעמית.דכוגמא-רישוםכללראותיש
ה-שלהיסודתבניותשלהדגמיםאתמראשיודעיםהמנגן
ידו-תבניותעלאילתורשלצרוףהיאהתוצאהולכןמחול,
המושפעחד-פעמי,תוצרהיאהקונקרטיתוההתרחשותעות

הגורמים.כלביןוהתיאוםהמבצעיםשלכושרםהאווירה,מן

צלי-הטעמותשלמגווןמשחקאיפוא,היא,הדבקה
ישהמרכיביםהאלמנטיםמןאחדכשלכלוחזותיות,ליות
ובאופןעצמובתון-ושינוילצרוףהניתןמבנהמשלו,מבנה
בכלהשינויאין(כאשרלצליל.התנועתיהיסודשלהצרוף
חופף).להיותחייבבנפרדמאלהאחד
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הישראליהעם"ב"מחולהדבקה

וכוונתיהישראלי,מחול-העםשקרויבמההתאזרחההדבקה
מסורתייםאלמנטיםפיעליינערכו"אוינוצראשרלדבקות

שלהקבועהרפרטוארמןחלקוהםזמננו,בנייוצריםבידי
נוספים,רביםמחולותכמובןקיימיםבישראל.העםרקודי
אלמנטיםבהםומשולביםיידבקה"השם .אתנושאיםשאינם

המסורתיית.הדבקהמן

שלרשימהקדמוןגוריתמביאהרוקד"ייעםבספרה
 :יידבקה"השםכלולשלהםבכותרתאשרמחולות 14

המלחיןהרקודיוצרהרקודשם

זהביד.לוי .יאדמהדבקה

שרעבינ.(מושיקו)לוימ.אוריהדבקה

מזרחיתמנגינה(מושיקו)לוי .מבדואיתדנקה

עמירןע.שטורמןר.גלבועדבקה

אלדמעג.חרמוןש.דייגיםדבקה
קינןי.כהןש.דליהדבקה

ערביתנעימהאשריאלי.דלעונהדבקה

גבעוןאורי(ויקי)כהןש.דרוזדבקה

א.נצר(ויקי)כהןש.הללדבקה

זמירע.(ויקי)כהןש.חמורדבקה

עממיתמנגינה(מושיקו)לוימ.כנעןדבקה

מזרחיתמנגינה(מושיקו)לוימ.כורדיתדבקה

ערביתמנגינהקדמןג.עבוד:רגילהדבקה

ערביתמנגינהרפיחדבקה

האתניהמקורמןתנועותעלהמבוססתדבקותזוברשימהיש
המסור-היסודותכששלובדרוז",יידבקה :כזוטובה(דוגמא

שלברצףלפגועמבליבלחן,וגםבתנועהגםנעשהתיים
עצמו).בפני-כשיראוכמחול,-החדשהתוצר

ל-זכרוןרקהואיידבקה"השםשבהםאחרים,ביניהםיש
במקריםגםזמננו.בןהיוצראתשלוותהרחוקהאסוציאציה

התוצראיןמסורתיים,ביסודותהייוצריםהשתמשובהם

המסורתית,הדבקהשלרחוקקריב-משפחהאלאהעכשווי
קיימיםהאתנית-המקוריתשבמסגרתהסיבהמןרקולו

של,קיומםובעיקרובלחן.במחוליימשתנים"גורמיםאותiכ
ניתניםואינםההתרחשותכדיתוןהג.וצריםיחסי-הגומלין,

רק-נכונהבהםולהשתלבלבצעם-לחקותםניתןלחזרה.
 •ודורות.שניםשלהתנסותאחרי
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