
בעדי-החיים?רוקדיםהאם
מחקרמתירפרק-המחיללמקירהארית

 .הlיCמניתמקיריתעל

מאת

בת-דזריושלמית

למקצבתמידקשרראינרעצמה,בפניכתרפעהייהריקדו,
בבחינתהראאיןאךכזה,קשרקייםשלררבנכרן,מאררגן.
בהםמחרל,במרפעילחזרתמזדמןבתקרפתנר~«ילרהכרח.

כשהקשרהפנימית,תחרשתרלפיאחדכלמתנרעעיםהרקדנים
נתיחסלאבלב.דמקריהצררהראףב f:המקמבחינתביניהם

כאל ,מאררגןבמקצבהמתבצערתת-תנרערת, f:קברכלאל
התרפעה,בהגדרתלסייעכדיברוטיוrהקירטרירןמחרל.
אירגרןהיא"אמנרתבכלל:האמנרתבהגדרתם, f:בעל, Iמקר

סיפרקשלחרריהיצירתם wלמסרים,מדירםזליסרדרת
אמנרתיתיצירהתראמתזרהגדרה Wהיא,הJיtמתררחני".

אלמנטיםרקלאבתרכרכרלל"מדירם"ג Vlכזהמ~נר.ית,
דמירנרת,כמרתחרמיםשלגםאםכיהריאילת,~רת J"המשל

שקראנרהאמררה,הפערלהמטרתגםרכר.'חלרמרתזכררנרת,
שבההאנרשית,המנטאלירתאתתראמתררחני",רק IQ "לה

גררםהכרתית),התנהגרתדירק:ביתר רtיJ(הררחחיימהררים

בבנילאעתהערסקיםשאנרכיררןאךדרמינאנטי.כמעס
עלמעטאךשידרעלהדגישעלינרבחירת,~םיכה~דם

בקרבן.ררחנירת""התרח.יורת

המחרלניצנילגביזהקירטרירןזלת IנרסהבהרהW'לם
~ :t דחירת,יiנחזררtיJבני-האדםמריקדוידרגמהתחילהרנבי
קרמבינאציהמעיןהםלררבירתר.ה«רימיטיביתררתם t:ב

הכרחירתירם-ירם,בחייהיטיבהמרכררתרת Yפרט-רתנרשל
בשטח.לנרעכדיהרלדהאדםאנשר.כלשלהניזילקירמר

עלמתררמםבדרכר.מכשרליםעלםדלגממהר.כ.הרJיtרז
ממנר.גברהלמשהרלהגיעכדיםנתרארבנזרת r:ה~ה t:ק

מסתרבבנמרך.למשהרלהתקרבכדיברדכררע~רף IIגתכר
רכמרבן,רעדו.צפרי,ארצפרי,בלתיצלילמאחרריררמע Wכאוטר'
בשעתארעברדהתרדהמתבצערתתנרערתזלרר Iאין-ס

המברקש,היצדתנרערתלחיקרילעתיםמרליןרזהית,ןלחימה
כלשהרריקרדנבחרןאםלפיתרי.מדרמהאריראילעי t:כ~מ

הנרקדיםמחרלרת-העםמרביתאת(ראףרימיטיבית Iהררתר t:ב
מןקטעי-תנרערתשל'"שררתזרזלררב ,tיt J:גמיהוםו)וד

הריאלית.במציארתלגפשםוJrיtיןבהרכביםהגזכרהסרג
קצהעלסיבוביםבמעגל,ריצהתוןדילוגיםלדרגמא:

אין-ספרררערדבארירברךכפיפתתוךניתוריםבערת, t:הא

מחריבתסיבהכלללאלעיתיםעצמםעלהחוזריםהרכבים
בהרכבילפגרשניתןהאםהשאלה:ונשאלתיJיtרת. t:המ

ערדמשמשרתהןכשאיןבעלי-החיים,ביןגםכאלהתנרערת
שרנהתפקידןאלא-נרצררשלמענןהמקורירתמטרותיהןאת

לחלוטין?

אותונמצאהזיאולוגים,בספרי"ריקרד"המונחאתנחפשאם
הדבש.לדבררתבעלי-חיים,שלאחדלסוגבעיקרקשרר
בעלי-החיים")"התנהגות(בספררטינברגןניקודבירלפי

ריקרד .) 1 (החירת"ביןגמינהיחידהתרפעההם ..."ריקרדיה

צורותיוהחי.התנהגרתבחקרלשם-דברהפדהדבררים
קבעדרךמופיעשהוארהערבדהבביצוער,הדירקהמררכבות,

מסקרן·לנושאעשוהו-בכוורתדבוריםשלריכרזבכל
ידועיםוכיוםרביםמחקירםהוקדשוהדברריםלריקוד
המידעדווקאאדבתופעה.הקשוריםהפרטיםכלכמעט
כינויולמרות-בירקרד-הדבוריםלראותמקשההמצויהרב

 .) 1 (לבוא"העתידהמחול"גרעיןמעיןמשהו-המפררש

שקבענרהקריטריוןאתבדרך-כלל,תואמת,צררתראמנם
במהירותלפעמיםבמעגל,חגההרוקדתהדבורהלעצמנו.
הסיפרהדמויבמסלולסיבוביהאתמבצעתשהיאארמסחררת;
שלכשצורתן"בשמיניות",רוקדתהיאכלרמריישמונה"

וארוךישרקוירצרחלקיהןשניביןרהמפגשפחרסההללו
מנענעתהיאזה,קוולאורךרצההרוקדתכשהדבורהיחסית.

זאתגםלעתיםרשמאלה,ימינההתחתוןגופהחלקאת
מריקרדלהשתנותעשיוייהשמינירת"כיווןמפליאה.במהירות
כלוללאבדיקנותשרמרכשלעצמוריקודכלאך ,לריקרד
לכךהתנועה.ומהירותכיורנוהמסלול,צררתעלשינוי

מביןרבקהלאליהמשרכתררקדתדבורהשכללהוסיף,יש
בדריכרתבתנוערתיהצרופותסביבההמתגרדדרתחבררתיה,

בולטת.

מחוללביןזוהתנהגותצורתביןמהותיהבדלגםקייםאך
המתוארותהתנרעותשלמטרתןשהגדרנוה.כפיכתרפעה,

ישירותכרלוהזההריקודאתמשייכתמובהקת,קונקרטית
הדבוריםלעצמןמבטיחותשבעזרתןהפעולות,לשרשרת

תקשררת,שלמכשיראלאאינרשריקודןמסתברמזונן.את
מדוייקת,אינפררמציהשבכרררתהפרעלרתלמחנההמעביר

"הסיירות".הדבוריםבדרכןנתקלו,ברהמזוןמקורמצויאיפה

דיבורשפתמעיןלדברריםמשמשהריקודאחררת,במלים
ולכרלןרחד-משמעי,קברעתרכןתנרעהכשלכלבתנרערת,

בסביבה.המזרןשלמיקרמראתלתארמפליאהיכרלתיחד
המררכברתהתנרערתמערכתשכללהדגישחשרבלכך,נרסף
רפלקסיםפערלתשליסרדעלכמסתבר,מתבצעת,הללר
גיררייםלשררתישירהבתגרבהזאתארטרמאטיים.כמעט

השמשמיקרםאליר,המערףמרחקהמזרן,ריחכמרחיצרניים,
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רקלאהכרררת.בתרךהחלרתסידררראףשעהארתהבשמים
כיאינסטינקטיביים,רפלקסיםשלפריהןהריקרדצרררת

התנרערתאתהקרלטרת ,ש"בקהל"הדברריםתגרבתגםאם
לדרךמידירצארתהןרפלקסיבירת.לפניהןהמברצערת
כהרכחהלכרררת.ארתררמעביררתהמזרןאתמרצארתבהמרניהן,

אםכינלמדת,התנהגרתמשרםאלהבכלשאיןלכךחרתכת
בתכנרנרהטברעתררשתי,אינסטינקטידיעלמרדרכתפערלה
אשרצעיררת,שדברריםהערבדה,משמשתהמין,שלהבגטי
אחירתיהןבריקרדמלחזרתמלאכרתיבארפןמהןנמנע

בדייקנרתארתרלרקרדהצררך,בשעתייירדערת"המברגררת
 .) 2 (מפתיעהלרתירביע

רמקררהמזרן),(השגתהמטרהקרנקרטירת-התכרנרתשתי

לרארתעלינרמקשים-תררשתיבאינסטינקטכרלההתרפעה
האנרשי.המחרלשל"ערבר"מעיןמשהרהדברריםבריקרד

אתהאררלרציהכרחרתהביארבמינהמירחדתהתפתחרתתרך
דיברר,כבשפתמאררגנרתבתנרערתשימרשלידיהדבררים
האנרשיהמחרלגםרהריסמלים.בעזרתברררמסרהמעבירה

כלרמרהטבע,כרחרתעםהידבררתשפתבתררקירמראתהחל
לשמשכמסרגלתנראתהלאהאנרשיתשהלשרןכתרבתעם

הקדמרניםלאברתינרהיהזהשקשרכיררן'עמה.מכשיר-קשר
הבלתי-נתפשבפניאימתםעללהתגברכדיהכרחבבחינת
לאמצעיהריקרדמשמעירצר-הקשר,המכשירהפך-ביקרם
כפיהבשלה,בצררתרהאנרשיהמחרלגם .האימההדברת
להעבירהמאפשרתשפת-ביטרי,אלאאיננרהירם,מרפיעשהרא

ראינהכמעטהדיבררשלשרןחרריתיים,תכניםהזרלתאל
רבלתי-אמצעירת,מהיררתבתימצרת,להעבירםמסרגלת

התנרעה.זאתשערשהכשם

להציתתשרקההמערררתגרעשת,שימחהלבטאכדילמשל,
מליםמבחרבדרך-כלל,דררש,אחרים,בלבברתגםשכמרתה

התפרצרת-הריקרד,ראילר .סרגסטיביתערצמהרכרשרעשיר
רקפיצרתרקיערתרמספרמסחרריםסיברביםכמהתרךפתע

אלהשימחהחרריתאתלהעביררגעביןעשריהנלהברת
מכשירהינרהריקרדכך,אם .במחזההצרפיםהמרני-אדם,

ביןהיעדר-תקשררתשלמחיצרתלשבירתכמרתרמאיןיעיל
בני-ביןתקשררתהעדררהלאהאנרשית.רסביבתרהיחיד
בתקרפתנר,בפרטבירתר,חמעיקרתהמצרקרתאחתהיאהאדם

קשרי-אנרש".התפררררת"עידן

ביןגםרשםפהמרפיעיםאמצעי-תקשררתבתררהריקרדנבטי

בספררמצביעטינברגןניקר .בדברריםמלבדאחרים,בעלי-חי
נפרדבלתיכחלק ,מסריימיםדגיםאצלהריקרדתרפעתעל

בערנתלהפך),(ארהנקבהאחריהזכרשלהחיזרר"מ"טכסי
קבעדרךהחרזרתריקרדית,לתנרעהמאלףכמשלהרבייה.
גסטררסטאריסהדגשלהתנהגרתרלשמשעשריהאלה,בנסיברת

) GASTEROSTEUS (. הזכרלרבשטינברגן,שלתיאררירלפי
כנראהרכחרל),(אדרםלעיןברלטיםצבעיםהערנהלקראת

הראשלר.לטריטרריהיפלרשלבלאחר,זכרכללהזהירכדי
בת-זרג.לרלבכרשרירצאהקרקעיתעלקנראתברנה

עלמעידהבגרפהארפייניתשבליטהנקבה,בדרכרמשמזדמנת
בשחיהאחרירארתהמרשךהרא ,ביציםלהטילכרננרתה
אצלקברעהצררהבעלי ,ריקרדיים"זיג-זגים"במעיןמתפתלת
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הואשאיןברודאיבשחיהזגים"-"זיגשלמסלרלמינר.בניכל
מטרהלהשגתבירתררהפרנקצירנאליתהקצרהדרך

כזהמסלרלהקן.אלהנקבההרלכתשלזרכמרקרנקרטית,
מיעדר.הדגאתמרחיקמסריימיםרבקטעיםהדרךאתמאריך

בערנהבפרגשראלאאחררת,בנסיברת"ררקד"זהדגאין
סימן-היכרמשמשתזרתנרעההנדרשת.בת-הזרגאתהאמררה

תפליגלרשבתגרבהלנקבה,הכרחיגיררירמהררהלכררנרתיר
משמשת"הנפרחה"צררתהגםמידהבארתהמחזרה.בעקברת

עד .בריקרדירהמראהעלשיגיבכדיהכרחי,גירריהזכרלגבי
זרלשרשרתאחדרתחרלירתערדמתררספרתמעשה-הרביהסירם
עליהם.רתגרברתהדדייםגיררייםשל

שבארתה"הריקרד"לקטעבעיקרנתרןענייננראםגםאך
החרקרים,לדעתכרלר.מהתהליךלהפרידראיןשרשרת,
כשהתגרברתתררשתי,באינסטינקטמקררהכרלההתרפעה
כמעטרפלקסיםדרךמתבצערתההדדייםלגירריים

אתמבצעהזכרשמאלחש,דמקרםשאיןמשמעארטרמאטיים.
בלעדיגםאךהנקבה.בעיניחןלמצרארצרןמתרךריקרדר

לכאררהפרנקצירנאלית""בלתיהתנהגרתבארתהישזאת
לצדלזכר,לשמשכמרתהמעיןחשרבהקרנקרטיתמטרה
הראגםשהנהחד-משמעית,הרדעהמעיןהלרהטים,צבעיר
הביצים.עמרסתמהנקבהפחרתלאהרביהלמעשהמרכן

מעיןהריקרדיתהתנרעהמהררהאלהדגיםאצלשגםרמכאן
זהבמקרההיא .הישירהכשמטרתהרריזראלית,שפת-דיברר
המין.שלהתרברתר

האנרשיתבחברהנפרץכמהעדלזכררשלאקשהזאת,עם
שבינרהחיזררבתהליכיחשרבהכחרליהבריקרדהשימרש
ראלהרריזראליים,ארתרתהגדרשבזרגרת,ריקרדבפרטלבינה.
ההתעררררתבשררתאתמיליםללאהמעביריםשבמגע,
הררריבתנרעהכזהדרשיחאגב,הררקדים.שניביןהמינית

הפרעלרתלנפשרתמעטלאערזרקלים,רמגעיםרמזים
חברתיים,צירריםתרלדתמעיקים,ממעצרריםלהשתחרר
לבקששהעזמילכללררעץהירבהיסטרריהרברתשבתקרפרת

שהראכפיהאמנרתי,במחרלגםהמיני.סיפרקרמלאאת
רראריאצירת.באין-ספררהחיזררמרטיבחרזרהבמה,עלמרפיע
מתרחכםעיצרבדראטכלמהררההקלאסיבבאלטלמשל
ההתעררררתכשחררייתהמינים,ביןהחיזררשלירתרארפחרת

הצרפיםקהלאלהבמהמןערברתרבגלרי","בזכרתהאיררטית,
לעיניהם.המתרחשעםהזדהרתםבררח

ניתןהגדרתנר,לפיריקרדית,תנרעהשלזעיריםקטעים
אצלבפרטרברת,חירתאצלהחיזרר"ב"טקסילמצרא

לתנרעתםמשררהבכנפייםלהשתמשהאפשררתהציפורים.
טינברגן,מזכירהשארביןרתנרפה.רבת-ררשםצררנירתפעםלא
הסארראנהבמרחביבנרת-יענהשלהאהבה""ריקרדיפיאת

תרךבדרך-כללמתנהלרתאלהציפררי-ענק .האפריקנית
הנקבהמשירצאתאךלחלרטין.חןרחסרתמסררבלתהליכה
מתלהט,הראהירזמה),בעלתהיאזה(במיןהזכראתלפתרת
מפליאיםהם-בררחמתבדררתשניהםכשנרצרתאחריהררדף



ארלםמארמנים.רקדניםשניכמרכמעטהתנרעה,ריפיבקלרת
בעיקרזהיהיההציפררים,ריקרדיעלקמעהנתעכבאם
הפכרהרראףלעצמם,ארתראימצרשבני-האדםאחהעל

נפרדבלתיחלקהירםעדהמהררהעממי,תרברתילגכס
תרנגרלי-ברהםזהריקרד"ממציאי" .ארצםמפרלקלרר

 .) LIRUSUS TETRIX (השחררהתרנגרלהקררי:מהסרג

האלפיםבמדררנרתבמירחדאיררפה,במרכזבעיקרמצרייםהם
רלרשחררנרצץ,יפה-תראר,זהתרנגרלרבארראריה.בטיררל

בזנבר,לבנרתנרצרתרמעגלראשרעללרהטארדםכתמישני
הראאיןכלרמר,לחיי-משפחה.נרטהאינרמרחלטרבארפן
עליהלשמררקן,איתהלבנרתכדימסריימתלנקבהמתקשר

האפררחים.אתלפרנסלהלעזררראחרכךהדגירהבעת
רברתנקברתבהפרייתכרלרמררכזבמעשה-ההתרברתתפקידר

רבעיקרהמשריםבמראהרמרשךהראארתןהאפשר,ככל
כלעצמםמעמידיםהערנה,,בבראלפיכךהראררתני.בריקרדר

כלשללבחירתןמסרייםאיזררהמאכלסיםתרנגרלי-הבר
מאררגנתבצררהרזאתשבסביבה,מיןארתרבנרתהנקברת,

שדה-חלקתהתרנגרליםלהםמחפשיםמרעדבערדלהפליא.
 .מירביחרפשתנרעההמבטיחהררחבת-ידיים,שטרחהברר

משלר,טריטרריהבתררכברת-אדמהלעצמרקרבעאחד;כל
אתתרפסהשטחבמרכזמראש.קברעסדרלפינעשהזהרגם

סביברבחבררה.בירתרהרם"הדרג"בעלהתרנגרלמקרמר
הזכרים.שארכלמעגלי,כמעטבמבנהמתפרשים,

חשרבים"ר"הפחרתלמרכזירתרקררבמצריים"המכרבדים"
מתחילכךהשדה.בשרלימתמקמיםהצעיריםרהטיררנים

חמישיםעדלפעמיםמשתתפיםברהמרני':"באלטארתר
סימרלטאניתמבצעיםכרלםאךבשטח.המפרזריםיירקדנים':

כחרדשיים,הנמשכתהרבייה,ערנתכללאררךהריקר.דאת
התרנגרלרת.לבראבציפיהבירמרירםמדיהתרנגרליםררקדים

בכלקטנרתבקברצרתערבררתבעצלתיים,מרפיערתאלה
טיפש-עשרה,בנרתרכלנירתלחבררתבדרמההטריטררירת,

המצפיםהגבריםסגרלרתאתהיטבלסקררהמבקשרת
לחסדיהן.

בביקררןאחדים,ימיםכעברררקנרפלתלבחררבמיההחלטה
המתבלטיםכלקרדםהםשהנבחריםכמרבןהשלישי.ארהשני

המפתיעהשהפלגמאטירתלחשרדלאקשהם.,רבריקרדבצררתם
לדרבןכררנתההמראה,צנוערתהקטנות,"הגבירות"של
רזריזות.כרחמרץ,ביתרלחוללגיבררי-החילאת

ריקרדיגרעיןשללהיררצרותומאלפתדרגמההראזהריקוד
,רעדהאנרשיהמחולאלישירותהרעבראשרהחיות,בעולם
פולקלורי.קאלי,מוסיממופעכחלקלבמה,פעםלאהגיעו
הארכלרסיהשלהיתרהקירבתההשפיעהזוהעברהשעליתכן

רבים.דוררתברציפותהנמשכתקירבההטבע,אלהכפרית
עלריקודםתנוערתאתשכניהםמתרנגרלי-הברלמדוהללר
חייבאלה,קשותתנוערתלחקרתלרצרתכדיאךהחיקרי,דרך
עשויותאלהתנרעותשדררקאהצררךהאדם-בבנילקנןהיה
נאמר,אםמהאמתרחרקיםנהיהלאמאחררת.יותרלספקןהיו

התרנגוליםאתאילץאשרעצמר,צורךאותרזהשהיה
רבת-חשיבותלחוליהרלעשרתרריקרדםאתל"המציא"

התרברתם.בתהליך

עצמםעלהחוזריםחלקים,משניבנויהתרנגרליםריקרד
צעדימספר-הראשוןהחלק .זמןבהפרשיאוברציפות
פתאומיתקפיצה-והשניבמקום,נמרצתדריכהאוהליכה
בחוזקהברבזמןהחובטרתהכנפיםעזרתללארבלגובה
לאמץבני-האדםאתשמשךמה .וברגליהםהתרנגוליםבשוקי
בעיקרהוא-המרשימהצורתולצד-זהריקודלעצמם
אובטירולכפרלמצואקשהואונמםהראוותני.הגבריאופיו

שמחהבשעתחסוניםגבריםשורתתצאלאבובבאוראריה,
 SCHUHPLATTLERהשםאתהנרשאזה,במחולחגאו

כשידיהםלגובה,קופציםברגליהם,רוקעיםהגברים .) 3 (
 .הנעלייםובסרליותשלהםבמכנסי-העורקולניבקצבחרבטות

האקררבטיקה,לשיאימגיעההרקדניםביןכשהתחרות
מיםמרישהגבריםעדואיטי,שלוובהילוךהבנותסובבות

שניתלתפסןכדילגובה,אותןומעיפיםבזרועותיהםאותן
תוספתכמובןהואהאחרוןהחלקרגליהן.עלולהעמידן
התרנגוליםשבריקודהמיניתהמטרהאתלסמלהבאהאנושית,
שמקורההתחרות,מלבדבני-האדם.בידיובפיתוחוהמקורי
המבוקשת,הנערהבחסדירלזכותהנשיםאתלהרשיםברצון
נאותהעמדה""לתפוסאפשרותגםזהקשהריקודמעניק
ראשגםלרובהראהמצטייןהרקדן .שבכפרהחברהבחיי

 .הצעיריםחבררת

תרפעותשתילהזכירדררשהטרום-אנושיהמחולבנבטידירננו
נתוניםלנורחסריםפישרןאתירדעיםשאיננונוספות,

כיווןאךהפונקציונאלית.משמעותןאתלנחשהמאפשרים
הקררבהמיןהשימפנזים,בהתנהגותתופעותהןשאלה
תיארראת .עליהןנפסחשלאהראוימןלמיננו,ביותר

 :קוהלר .ושלבספררמצאנוהראשרנההתופעה
אחד ...מאודרבותפעמיםברשימותימופיעזוהתנהגותתיאור ...

לעמודסביב ,במעגללצעודהשימפנזיםמתחיליםרעהו,בעיקבות

מהלכיםאינםהם .תנועותיהםיאופמישתנהבמהרה ...חצרםשבמרכז

עלדגשתוך ,מיוחדתדריכהמעיודורכיםאםכי ,פשוטההליכהעוד
נוצרכךעל-ידי .בקלותרקבקרקענוגעתכשהשניהאחת,רגלצעדי

מניעיםהם ...עליוושומרתאליומםתגלתהחבורהשכלברור,מיקצב

 .ושינוייםתוספותפעםמדיוממציאים ..."ריקודם"לקצבבראשיהםגם

יחידיםסיבוביהעמודסביבבמעגלתנועתםעלמתווספיםלעתים

פשיטתאולרגלמרגללמדיוכבדיםמסורבליםודילוגיםעצמם,סביב

 ...מדהיםממשהואאנושילריקודהדמיוו ....רחבהאופקית,זרועות
משהוספונטאניבאופולהיווצרהיהיכולהשימפנזיםשביומפליא

 ) 4 ( ...כלשהופרימיטיבישבטשלריקודצורתובכלהמזכיר

היתה ,קרהלרחקרארתההשימפנזים,שקבוצתמשוםאולי
אתלקשורהחרקרנטהצעיררת,מחירתבררבהמררכבת
הקרפהאךושעשרעים.משחקעםהמתרארתהתרפעה

זרהיאדררקאלררבלקבוצה,היאגםשהשתייכההמברגרת,
מחקרירהשאר.כלאתאחריהרמוליכהבריקרדשמתחילה

הירםרעדומאזשנהכחמישיםלפניהתבצערקרהלרשל
תרפעההםצעירותחירתמשחקישגםהדעה,התבססה

תירגרלמעיןבהירתהחשובה,פרנקציונאליתמשמערתבעלת
להשיגאיןמקרם,מכללברא.לעתידפעילרירתלקראת

שלרהשימפנזיםלתרגלביקשומהקוהלר,שלמתיאררר
 .בריקרדם
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היתהנכרנהמידהבאיזרלהיררכחלנרהזדמןזאתלערמת
אצלתרפעהביןהאפשרירהקשרהדמירןשלראייתר

בירתר,הפרימיטיבייםמןשבטיםמינהגילביןהשימפנזרת
מרכניםהללרהשבטיםבנישהירמהבבראזיל.שנתגלר
הריקרדיםאתלאבמארמה,הזכירלאלתייריםלהרארת
לארגםהצפרניתבאמריקההאינידיאניםשלהעתיקים

רבעצםהשחררים,הגזעיםשלהריקרדירתמהתנרערתמשהר
עמהפרלקלררית,התרחשרתשלאחרתצררהכללאאף

סביבבמעגלאטאטהאנשיםסבברכאןאי-פעם.נפגשנר
כבדרתכשתנרערתיהםבתררך,הניצבתמרכזיתלדמרת

רקהקרקע,מןניתקרתאינןכמעטררגליהםרמסררבלרת,
השניה,מאשרודגשחרזקהביתרדררכתהאחתרגלםפעםמדי

למרפקים.עדרקלפעמיםלררחב,מתפרשרתרהזררערת
זאתהתנהגרתשלהמשרערתהפרנקצירנאליתתערדתהאת

לנרלתתביקשראשרעצמם,הררקדיםמרמזילנחשהיהניתן
בארהראחתרנה,בזמןלבצענהרגזהריקרדםשאתלהבין
התינרקלידתאתללררתנרעדארהמתבגרים,הבניםאתלכבד
דמירןלזהזהדרמיםהירהריקדויםכלדבר,שללאמיתררכר.'

תיאררראתמדהימהבצררההזכירריחדרכרלםמרחלט,כמעט
ריקרדביןהתכנייםההבדליםהשימפנזים.מחייקרהלרשל

השמיעהארתרהשרנה,מהטקסטכנראהנבערלמשנהר
כלפעםמדימתלרריםאלירמרנרטרני,בלחןשבמרכז,הדמרת

המשתתפים.

מןלהשתחררקשההתנוערת,בעצםהמדהיםהדמיוןלאור
לאביותרהמוקדמתהתפתחותובדרגתשהאדםהמחשבה,

לוהעוזרכמכשירהריקו,דאתלעצמולהמציאנאלץהיה
המוכן,מןלוניתןזהשמכשיראלאמסויימים,צרכיםלספק

"בירושה".

"בצלבספרהמספרתלארויק-גרדאלואןהשימפנזיםחוקרת
קבוצתערכהאותורמשרים,ינחד.מחזיוןעלהאדם"

הגשמיםעונתפרוסעםהטבעיתבסביבתההשימפנזים

החוקרתמכנהאותהההתרחשותתיאורהנהוהסערות.

הגשם":"ריקוד

השימפנזיםקבוצתכלטיפסה ...הראשונותהגשםטיפותרדתעם ...

עמדולשם,משהגיעו ...שבפיסגתוהרכסאלתלולבמעלהבכבדות

כאילוהפתאומיוהרעםבעוז,ניתדהגשםהסערה.פרצהואזמלכת

בקצבמתנדנדהחלהזדקף,הגדוליםהזכריםאחדהאות:ת.אנתן

אללמטה,במרוצהוהסתערתרועות'שאגות,והשמיע ...לרגלמרגל

וישבהעציםאחדענפיעלקפץשם ...שלמטההעציםקבוצתעבר

מהםאחדנוספים.זכריםשניבעיקבותיוהסתערוברגעבוזיע.ללא

בהגיעוהשני, ...באוירבוונינפףשבדרכו,מעץענףריצהתודשבר

הרביעיהזכר .אחריואותווגררגדולענףתלשהמירוץ,לסוף

ענףשברמירוצו,אתלהאיטבליוכמעטהעציםאלזינקשהסתער,

 .ארצהעמווקפץגדול

והסתערותרועותיהםאתהנותריםהזכריםש'ניהשמיעוכאשר

לטפסשובוהחלהעץמןבחזיון,שפתחהראשון,הזכרירדבמורה

אלומשהגיעוהאחריס,גםכמותועשומיד ...הפיסגהכלפיבמעלה

חוזרוכדזה,לאחרזהבמדרון,ההסתערותמירוץאלחזרוהפיסגה,

הפיסגה,שלידעציםעלוהצעיריםהנקבותעלושעהאותה ...חלילה

דקות.כעשריםארכהכולהההתרחשות ...המחזהעלוהשקיפוישבו

שמיאתומאירותקורעותהברקיםאלומות,'הולד,מתקצבכשהגשם

בפליאההתבוננתי ...עצמםההריםאתמרעידהרעמיםושאוןהעופרת

היהעשויעצמוהקדמוןהאדם ...אלהנפלאיםיצוריםשלבהדרם

 ...זומעיןועוצמהכוחבהפגנתהטבעאיתניעלתיגרכדלקרוא

ואינהמבוסס,הסברכלזהלתיאורמוסיפההחוקרתאין
התייחסותמשוםזובפעולההיתההאםבשאלה,עוסקת
ספונטאני,דחףרקזההיהשמאאוהטבע,איתנ"אלמודעת

ישמיבנית,מבחינהכולו,החזיוןמקוםמכוןבלתימודע.
משוםמאורגנת,טקסית,התרחשותשלבולבויםסימניםבר

קטעיכסדרםעצמםעלוחוזריםבשרשרתבהשמתחברים
הטיפוסלמשלכמוהריאליים,מהקשריהםמנותקיםמציאות
נועדולאאלהתנועותממנה.והריצה-ירידהלפיסגה

מזג-אוירתנאישדווקאלנו,נראהואמנםבשטח.להתקדמות
לעוררכדיבהםישורעמים,ברקיםשוטף,גשםשלקשים

ונוקב,עזצורךאיזהמסתתרזופעולהשמאחוי·ימחשבה
החיותקבוצתאתלגאולוכךלנטרלואולספקונועדשהחזיון
מפחידן.אועליהןמעיקממשהו

הממלאלמשהוהתנועההופכתבהבנקודהניצביםאנוושוב
בההנקדוההיאהישיר,לפונקצירנאלימעברשהםתפקידים
 oלמחול.נעשיתהתנועה
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