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רקדנים קדומים: עקבותיו של הריקוד בארכיאולוגיה

 של ארץ ישראל, 600-1200 לפנה“ס

בתיה שכטר*

תקציר. הריקוד הוא אמנות המתקיימת על פני זמן ואינה מותירה עקבות מוחשיים 
כלשהם, ולפיכך חקר הריקוד בממצא הארכיאולוגי נשען על עדויות משניות בלבד. 

באמנות העתיקה יש תיעוד חזותי לריקוד, אך מאחר שלא נשתמרה מסורת חיה 

מתקופה זו, זיהוי הרקדנים נשען על הנחיות הנגזרות הן מהגדרת הריקוד בימינו 

אנו והן על הבנת הסגנון האמנותי שהיה נהוג בזמן הממצאים. המאמר דן באמות 

 600-1200( ישראל  ריקוד בממצאים מארץ  לזיהוי הרקדנים, סוקר טיפוסי  מידה 

לפנה“ס( ומציג כמה מסקנות בדבר תפקידו של הריקוד בתקופה הנחקרת.

מבוא

המתקיימת  אמנות  הוא  הריקוד  אוקסימורוני:  כמעט  הוא  בארכיאולוגיה”  “ריקוד  הצירוף 
על פני זמן ונמוגה מיד עם סיום המופע, ואילו הארכיאולוגיה מסתמכת על ממצא מוחשי 
שנשמר במשך דורי דורות. הריקוד אינו מותיר אחריו שיירים כלשהם, להבדיל ממוזיקה שגם 
נגינה המספקים  זמן, אך מותירה אחריה שרידים ממשיים של כלי  היא מתקיימת על פני 

עדות ברורה לקיומה. 
תיעוד הריקוד נעשה אפוא תמיד במדיה אחרת מהריקוד עצמו וכרוך בתהליך של תרגום 
או פרשנות של הפעולה עצמה. הדרך היחידה לתעד ריקוד במהימנות היא לכתוב אותו בכתב 
 Eshkol,( המיועד לכך ולקרוא אותו מחדש כדי לבצעו שוב מתוך הכתוב, כמו בתווי נגינה

.)1972
הריקוד המשתקף בממצא הארכיאולוגי בארץ ישראל מ–1200 לפנה“ס הוא נצר לתרבות 
שאין לה המשכיות חיה. הריקוד מוזכר במגוון הקשרים בטקסטים מהמזרח הקרוב הקדום 
)Gabbay, 2003( ובמקרא )Gruber, 1981(, ויש בכך כדי להעיד על נוכחותו ועל חשיבותו 
הוא  נוסף של עדות לריקוד  סוג  ניסיון לתאר אותו בכתב.  כל  אין  זו, אך  בתרבות קדומה 
הייצוגים האיקונוגרפיים שלו באמנות החזותית, ובהם אתמקד במאמר זה. הייצוגים החזותיים 
וגילוף.  חריטה  פיסול,  ציור,  יצירה:  תחומי  ממבחר  אמנים  ידי  על  ונוצרו  כמובן,  דוממים 
לא  האמן  של  האמנותיים  הביטוי  אמצעי  העתיקה,  בעת  הקדום  הקרוב  המזרח  בתרבויות 
שיקפו את טעמו או את נקודת מבטו האישית, אלא את הקוד האמנותי שהיה נהוג בתרבותו. 

הפקולטה למחול, האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים; המכון לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום,   *
האוניברסיטה העברית בירושלים
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מטרת הייצוג החזותי הייתה לשאת מסר חברתי ודתי, והאמצעים האמנותיים שבהם השתמש 
האמן הוכתבו על ידי הכללים הנהוגים. במסגרת חשיבה אמנותית זו, לא היה תפקידה של 
האמנות לתאר את המציאות באופן ריאליסטי, אלא לתקשר עם הצופה באופן המובן והמוכר 
לו. לכן, במקרה של הריקוד, מסתפק האמן במרכיבים אחדים המבהירים לצופה שמדובר 
ברקדן או בסצנת ריקוד, והאמן אינו נדרש לתיאור ריאליסטי של הפעילות. קהל הצופים בן 

זמנו מכיר את הריקוד ואת הסצנה המתוארת, ולכן יזהה מיד את הייצוג כריקוד. 
הייצוגים  פענוח  ולכן  ימינו,  עד  חיה  כמסורת  שרדו  לא  המדוברות  התרבויות  כאמור, 
רקדו  כיצד  לדעת  נוכל  לא  עצמו,  הריקוד  את  מכירים  שאיננו  מאחר  עבורנו.  אתגר  הוא 
הרקדנים המתוארים בייצוג, ובמקרים מסוימים לא נוכל לדעת אפילו מי מהדמויות המוצגות 
הן אכן רקדנים. על כן אנו נזקקים למערכת של הגדרות שיסייעו לנו לזהות את הדמויות 
הרוקדות באמנות המזרח הקרוב הקדום. זיהוי הייצוג כריקוד וסימון דמויות כרקדנים נכרכים 
אפוא במערכת תרבותית רחבה שמעשה האמנות נשען עליה ומכוון אליה. במילים אחרות, 
המרכיבים שדי בהם לאותת לקהל בן הזמן ההוא שמדובר בריקוד, מקֹודדים עולם תרבותי 
נרחב, ואם יעלה בידינו לפענח את הקודים המוצפנים בייצוג האמנותי )כלומר את הריקוד 
והרקדנים( נוכל אולי לגלות חלק ממבנה העל של תרבות זו, שממנו נגזרים מעשי הייצוג 

שלה. 
מאמר זה עוסק במתודולוגיה של זיהוי הריקוד מתוך ייצוגים עתיקים אלה, וכן בסקירה 
של דמויות המזוהות כרקדנים מתקופת הברזל בארץ ישראל. בתוך כך אמנה סוגיות הקשורות 
ואגע במגוון היבטים של הממצאים שבידינו.  לזיהוי הריקוד בארכיאולוגיה,  באמות מידה 

לשם השוואה יובאו גם דוגמאות מתקופת הברונזה המאוחרת )1200-1500 לפנה“ס(.

תיעוד וזיהוי של ריקוד

הריקוד הוא רצף של תנועות גוף במרחב ובזמן )Alter, 1996(. הוא מתקיים רק ברגע היותו 
ונמוג מיד עם סיומה של התנועה. למעשה, אין כל אפשרות לתפוס את הריקוד כדי להתבונן 
בו שוב ולו פעם אחת נוספת )על מגבלות הצילום ראו בהמשך(. גם אם נשב באותו החדר 
ונבקש מאותו הרקדן לחזור על אותה הכוריאוגרפיה מיד, לעולם לא נראה את אותו הריקוד 
)McFee, 1995(. הרקדן יהיה אולי מעט עייף יותר, מרוגש יותר, רגוע יותר, מאומן יותר, 
משועמם יותר וכו‘. על אחת כמה וכמה, שאם ירקוד רקדן אחר את אותם הצעדים לאותו 
הקצב, יהיה הריקוד שונה בתכלית. לרקדן השני יש גוף שונה, קצב פנימי שונה ופרשנות 
שונה, וגם אם נוכל כצופים לזהות את הדומה או המקביל בין שני הביצועים, לא תהיה זו 
זה  יהא  נוסף של אותן התנועות. לכן בכל פעם  חזרה על אותו האירוע עצמו, אלא מופע 

.)Ibid.( ריקוד אחר, ואנו לא נוכל לראות שוב את אותו הריקוד לעולם
פירושו שאפשר  אין  אך  כדי ההתרחשות,  תוך  הריקוד  לצלם את  בימינו אמנם אפשר 
לראות את הריקוד שוב דרך המסך: המצלמה שתפסה את מקומה של העין נותנת לנו תמונה 
חלקית ביותר של החלל כולו ושל התנועה בתוכו. לעתים קרובות היא משקפת את רצונו ואת 
הבנתו של הצלם באשר לחלל, לתנועה ולהיררכיית החשיבות של הפרטים. אנו מתבוננים 
רצונותיו  שיקוליו,  ודרך  המצלמה  של  המוגבלת  לעדשתה  מבעד  המצולם  בריקוד  אפוא 
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ויכולותיו של אדם אחר. חוויה זו אינה דומה כלל לצפייה בריקוד חי, ובדרך כלל נותנת לנו 
.)Alter, 1996; McFee, 1995( רמז דק בלבד לגבי הריקוד עצמו ולגבי החוויה הנוצרת דרכו

מהלך  את  להבין  יכולתנו  מאוד.  מתעצמת  הבעיה  )סטילס(  דומם  בצילום  כשמדובר 
סדרה של תמונות  בידינו  ואף אם תהיה  למדי,  מוגבלת  היא  דוממת  הריקוד מתוך תמונה 
נוכל לקבוע כלל באיזה אופן בוצע הריקוד, אלא אם יתלוו  המתעדות מהלך תנועתי, לא 
בידינו  יישארו  תמיד  הדוממות  התמונות  לנוכח  רב.  מילולי  ומידע  אנושי  הסבר  לתמונות 
תהיות בדבר הקצב, הדינמיקה, משך זמן המעבר בין נקודה מצולמת אחת לרעותה ומידע על 
האווירה והכוונה של הריקוד, שמשפיעות גם הן על אופן ביצוע התנועה. אם יימצא בידינו 
כוריאוגרפיה מוכרת אחרת, שבו הרקדנים  או  ריקוד עם  כגון  לנו,  ריקוד מוכר  צילום של 
נמצאים בתנועה ועוטים את הבגדים המוכרים מריקודים אלה, נוכל לזהותם ולומר שאלה 
הן דמויות מריקוד מסוים. אך ללא ידע מוקדם זה והיכרות ברורה עם הריקודים, לא נוכל 
לדעת איזה ריקוד מתואר בצילום, ולעתים לא נדע אם הצילום הוא מתוך ריקוד או אולי 

מתוך סצנה בהצגת תיאטרון. 

ריקוד הוא תנועה לשם התנועה עצמה

כדי לזהות ריקוד בייצוגים הדוממים של האמנות העתיקה, עלינו להבחין בין האנשים הנעים 
בייצוגים אלה ולהגדיר את פעולתם. הבחנה בסיסית אחת מגדירה ריקוד כתנועה המתבצעת 
לשמה, ולא לשם ביצוע פעולה אחרת בעזרתה )McFee, 1995(. הבחנה זו מוציאה מתוך 
בגופנו  משתמשים  אנו  שבהם  היומיום  חיי  של  המהלכים  כל  את  התנועות  סדרות  מכלול 
מחוץ  שהיא  מטרה  להשיג  כדי  תנועה  מבצעים  אנו  ושבהם  ופעולות,  צרכים  לאינספור 
תשומת  הדורשות  מורכבות  בפעולות  וכלה  והליכה,  אכילה  בדיבור,  החל  עצמה:  לתנועה 
לב רבה וכוונה בהירה, כגון נגינה, פיסול, בנייה, עיצוב חפצים, כתיבה ועוד. אפשר לומר 
שכל הפעילויות האלה אינן ריקוד מעצם טבען, משום שהתנועה המשמשת בהן היא בגדר 
אמצעי למימוש מטרה אחרת, וחשיבותה אינה אלא בכך שהיא תתבצע באופן שיספק וימלא 
את התוצאה המעשית המבוקשת ).Ibid(. דוגמה ברורה לכך נראית בדמות הלוחם שבחותם 
ניאו–אשורי )איור 1(. כאן נראית הדמות השמאלית בתנוחה דינמית ומורכבת, שללא ההקשר 
לראות  היה  אפשר  השנייה,  בידה  המונף  הנשק  וכלי  האחת  בידה  האחוז  השור  זנב  של 
זה ברור מעבר לכל ספק מהי מטרתה של  בה דמות רוקדת בעיצומה של תנועה. במקרה 
התנוחה הדינמית, והיא מייצגת לוחם ולא רקדן. אם כן, אפשר להגדיר את הריקוד כפעולה 
ולא לתוצאה  ליצירת עצמה,  ורק  אך  והתנועה משמשת  הוא העיקר,  ביצוע התנועה  שבה 

פונקציונלית אחרת המושגת בעזרתה. 
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איור 1. חותם ניאו–אשורי )טביעה מודרנית(, 700-800 לפנה“ס

זיהוי הריקוד באמנות המזרח הקרוב הקדום

בספרות המחקר יש נגיעה ראשונית בלבד בהגדרת הריקוד באמנות המזרח הקרוב הקדום, 
ורק אמות מידה אחדות משמשות לצורך הגדרה זו. אידית פוראדה )Porada, 1969( הציעה 
אמת מידה לזיהוי רקדנים באמנות המסופוטמית. לדבריה, תנוחת הריקוד ניכרת בעמידה או 
בקפיצה על רגל אחת, בעוד השנייה מורמת כפופת ברך. שתי דוגמאות לתנוחה זו נראות 
במדור העליון של החותם הבבלי הקדום שבאיור 2, שבו שתי דמויות פונות זו לזו בסידור 

סימטרי, אוחזות יד אחת, ורגליהן בתנוחה המתוארת.

איור 2. חותם גליל )טביעה מודרנית(, התקופה הבבלית הקדומה, 1700-1900 לפנה“ס

תנוחה נוספת שהוגדרה כריקוד היא כפיפה בו–זמנית של שתי הברכיים כשכפות הרגליים 
 )Collon, 2003( על הקרקע. דמויות רוקדות כאלה מופיעות במאמרה של דומיניק קולון 
הסוקר ייצוגי ריקוד במסופוטמיה.1 דוגמה לדמות כזו נמצאת ברגיסטר התחתון של החותם 

פוראדה )Porada, 1969( מכנה דמויות אלה “גמדים כפופי רגליים”, אף שבהתבוננות מדוקדקת בתנוחה   1

אפשר להבחין שגודלה של הדמות אינו קטן מהדמויות האחרות, ושגובה ראשה, הנמוך מראשיהן, נובע 

מכיפוף הרגליים, ואפשר לדעתי לראות בה רקדן.
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פׂשוקות  ברגליים  דמות  נראית  כאן   .)2 )איור  למעלה  בדוגמה  המובא  הבבלית  מהתקופה 
נגינה  כשכלי  לפעמים  מופיעה  הרגליים  כפוף  הגמד  דמות  כפופות.  ברכיה  ושתי  לצדדים 

בידה, כמו בלוחית החרס מאותה התקופה שבאיור 3.

איור 3. לוחית טרקוטה, התקופה הבבלית הקדומה, 1700-1900 לפנה“ס 

 ,)Garfinkel, 2003( הפרה–היסטורית  בתקופה  בריקוד  העוסק  בספרו  גרפינקל,  יוסף  גם 
מציע שכיפוף גפיים ־ זרועות או רגליים או כולן גם יחד ־ הוא אמת מידה לזיהוי רקדנים 
בתיאורים ריאליסטיים וגיאומטריים כאחד. לטענתו, הכיפוף מרמז על תנוחה דינמית, קרי 
על עיצומה של תנועה. מאפיין אחר שמגדיר ריקוד על פי גרפינקל הוא אופן סידור הדמויות 
)קערות,  עגולים  הם  ריקוד  תיאורי  הנושאים  החפצים  רוב  לדבריו,  בציור.  או  החפץ  על 
אגרטלים, כדים או חותמות גליל(, ולא בכדי. בחירה זו מייצגת דמיון בין הפעילות למציאות, 
שכן הדמויות מסודרות בדרך כלל בשורה אחת הקרובה לשולי חפץ עגול, ולעתים אף קרוב 
למרכז החפץ במעגל )ראו למשל איור 4(. כדי לייצג שורה רוקדת צוירו לעתים הדמויות 
בשורה אנכית לאורך הכלי העגול ולא סביבו. במקרים אחרים, כדי להדגיש ייצוג של שורה, 
להיות  יכולה  המעגלית  שהצורה  ומכאן  מעגל,  סוגרת  שאינה  רוקדים  של  שורה  מתוארת 
אילוץ של צורת החפץ, ולא תיאור של הסידור המרחבי של הריקוד. אם כך, הסידור הקבוצתי 

של הדמויות משמש גם הוא על פי גרפינקל אמת מידה מרכזית בהגדרת הפעילות כריקוד.

איור 4. שברי חרס, מערב איראן, 5500 לפנה“ס
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ייצוגי ריקוד מארץ ישראל של תקופת הברונזה המאוחרת 
)1200-1500 לפנה“ס(

ישראל  ארץ  הייתה  המאוחרת,  הכנענית  כתקופה  גם  הידועה  המאוחרת,  הברונזה  בתקופת 
ערי  בין  היקף  רחבי  ותרבות  מסחר  בקשרי  התאפיינה  זו  תקופה  מצרית.  להגמוניה  נתונה 
המדינה של ארץ ישראל ובין ממלכות וערי מדינה ברחבי המזרח התיכון: ממלכות בבל ואשור 
במסופוטמיה )עיראק(, ערי המדינה של סוריה, הממלכה החתית שמרכזה היה בתורכיה של 
ימינו, מצרים, קפריסין והממלכה המיקנית שפעלה ביוון. ההגמוניה המצרית בתקופה זו בארץ 
בסגנון  היטב  משתקפים  הקדום  המזרח  מן  אחרות  תרבויות  עם  ההדוקים  והקשרים  ישראל 
האמנותי הבינלאומי שנוצר בארץ בתקופה זו ובאים לידי ביטוי גם בייצוגי הריקוד שאביא כאן.
הדוגמה הראשונה, המתוארת באיור 5, היא של רקדנית בסצנה בעלת אופי וסגנון מצרי 
מובהק. זוהי לוחית שנהב שנועדה לשיבוץ ולעיטור מיטה )Ornan, 2002(, שהתגלתה בתל אל 
פארעה )דרום(, מדרום לעיר עזה וממערב לבאר שבע )Ziffer, 2005(. הלוחית מתארת משתה 
עירומה שמאחוריה  נראית רקדנית  כס,  יושב על  יתר הדמויות הפונות לעבר אדם  בין  שבו 
אישה המנגנת בחליל כפול. חלקה העליון של הלוחית חסר, ולכן חסר גם פלג גופה העליון 
של הרקדנית. התיאור שנותר מראה אישה פוסעת פסיעה רחבה, כששתי ברכיה כפופות ושני 
עקביה מורמים מהקרקע. גווה נוטה לפנים לעומת האגן, ויש רמז לאמה או לכף יד המושטת 
לפנים כלפי מעלה באלכסון. דמות זו יוצאת דופן בין הדמויות האחרות בתמונה, הן בהיותה 
עירומה והן בתנועתה. תנוחת רגליה של הרקדנית משחזרת כמעט במדויק צורת הירוגליף מצרי 
ההשפעה  שלמרות  יצוין   ;)Gardiner, 1950( )D54, D55 )הירוגליף  התנועה  את  שמגדיר 
נוצר בידי אמן מקומי, שכן יש בו  ובנושא, ברור שהחפץ  המצרית הניכרת בסגנון, בפרטים 

.)Petrie, 1930; Tubb, 2003( מאפיינים מקומיים, כגון פני הדמויות ועץ התמר

איור 5. לוחית שנהב לעיטור מיטה, תל אל פארעה )דרום(, 1300-1400 לפנה“ס 

 .)Biran, 2003( מנגן  רקדן  דמותו של  מופיעה   ,6 באיור  המובאת  דן,  חרס מתל  לוחית  על 
הלוחית דומה לקבוצת צלמיות חרס בסגנון דומה שנתגלו בסוריה ומשקפת השפעה של מסורת 
שמאל  רגל  סימטרית:  לא  רגליים  בתנוחת  ומוצג  מיתר  בכלי  מנגן  מסכה,  עוטה  הרקדן  זו. 
פוסעת קדימה ודורכת על הקרקע, בעוד שרגל ימין כפופה לאחור ומונפת באוויר. משקל הגוף 
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מונח על רגל אחת בלבד, והפסיעה הדינמית מלמדת על העברת משקל הגוף מרגל לרגל, ואולי 
אפילו על קפיצה מרגל לרגל. תחושת התנועה כאן ברורה מאוד. גם אופן אחיזת כלי הנגינה 

 .)Ibid.( בידי הרקדן מעידה על נגינה תוך כדי תנועה שהייתה שכיחה ברחבי המזרח הקדום

איור 6. לוחית חרס, תל דן, 1300-1400 לפנה“ס

הדוגמה השלישית, המובאת באיור 7, היא רקדנית חרוטה על לוחית עצם שעיטרה קופסה. 
הלוחית, שגם בה ניכרת השפעה מצרית, התגלתה בחדר צדדי של ארמון או מקדש שנחפר 
אנושיות  דמויות  מופיעות  שבהן  לוחיות  מקבוצת  אחת  והיא   ,)Ben-Tor, 2009( חצור  בתל 
בעיצומן של פעולות: יושבות, עומדות, אוחזות פרח, ואחת אף מנגנת ).Ibid(.2 תנוחת גופה 
של הרקדנית מתארת תנועה מורכבת ותובענית לביצוע: בגווה ניכר פיתול; זרועותיה כפופות, 
מונפות מעלה ויוצרות צורת מעוין סביב ראשה; מרפקה השמאלי פונה קדימה, בכיוון שאליו 
פונה ראשה, בעוד האחר פונה לאחור; גבה פונה כלפינו, ושיערה גולש אליו, בעוד פלג גופה 
התחתון צלוב ביחס לעליון ופונה קדימה; רגלה הימנית שלוחה לפנים ורגלה השמאלית כפופה 
לאחור. מתועד כאן רגע של מעבר בין תנועה לתנועה, אולי אפילו קפיצה בעיצומה. אין ספק 
בזיהוי הריקוד בייצוג זה, הן בשל מורכבות התנוחה והן בשל הדינמיות המובהקת המיוצגת בו.

אינה  בהם  וההתבוננות  מפורטות,  תנוחות  מתארים  האלה  הרקדנים  ייצוגי  שלושת 
מותירה מקום לספק בדבר הדינמיות הרבה והמורכבות של תנועת הגוף המבוצעת. אין כל 
קושי להגדיר דמויות אלה כרוקדות, גם בשני המקרים שבהם הרקדנים מופיעים לבדם, ללא 
כל הקשר סביבתי שבו מתקיים הריקוד. השפעת הסגנון המצרי ניכרת כאמור בתיאור הגוף 
שאמנם מפרט את תנוחת האיברים, אך אינו ריאליסטי ואינו משקף את אופן ביצוע התנועה 
כל  אך  בכיווניה,  ברורה  תנוחה  מרומזת   )7 )איור  מחצור  הרקדנית  של  במקרה  במציאות. 
ניסיון לבצעה במציאות נועד לכישלון. למשל, הפיתול המוצג בגווה של הרקדנית קיצוני 
לסגנון  אופייני  זה  מצב  המרומזת.  התנועה  את  לזהות  קל  עדיין  אך  אדם,  של  לגופו  מדי 
תיאור הגוף המצרי, שבו האמן מתאר את תנוחת הגוף באופן שמספק לצופה את הפרטים 
הנחוצים ביותר להבנת המסר )Scheafer, 1986(, ובתוך כך מניח את האיברים באופן הנוח 

בן–תור זיהה את הדמות כרקדנית על פי תנוחת גופה התואמת תנוחה של רקדניות במצרים. בן–תור מצביע   2

גם על דמיון תנוחתה לזו של הרקדן מדן )איור 6(, כשברך אחת כפופה והרגל האחרת מושטת לפנים.
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ביותר לאמן, וללא שימוש בפרספקטיבה כדי לתאר עומק. הצופים בני הזמן ההוא הכירו 
את הריקוד המיוצג, ולכן תמונה זו נתנה להם די מידע לזהות את הריקוד המופיע בעיטור. 

זו. בשניהם מוצגת  באופן דומה אפשר לקרוא גם את שני הייצוגים האחרים מתקופה 
סצנה מוכרת: בלוחית מדן )איור 6( מיוצג דימוי ידוע של ריקוד, אם כי שימושה של הלוחית 
אינו ברור. גם תיאור המשתה על סצנת הריקוד שבו )איור 5( מוכר במצרים ובמסופוטמיה. 
נגזר  הגוף  תנוחת  וייצוג  המרכזי,  המרכיב  הוא  הריקוד  קיומו של  עצם  ציון  המקרים  בכל 

כנראה מאופיו של הריקוד המדובר, אך אינו מבקש לתאר אותו באופן ריאליסטי.

איור 7. לוחית עצם, חצור, 1300-1400 לפנה“ס

ייצוגי ריקוד מארץ ישראל של תקופת הברזל )600-1200 לפנה“ס(

תקופה הברזל נחלקת לשתיים: תקופת הברזל א )900-1200 לפנה“ס( מתחילה עם ירידתה 
של התרבות הכנענית בתקופת הברונזה המאוחרת, בד בבד עם היחלשותן וקריסתן של רוב 
הישויות המדיניות במזרח הקדום. בתקופה זו החלה ההתיישבות הישראלית בעיקר באזור 
לפנה“ס(   600-900( ב  הברזל  תקופת  הדרומי.  החוף  באזור  הפלשתית  וההתיישבות  ההר 
מתחילה עם סיום תקופת הברזל א ומסתיימת עם כיבוש ארץ ישראל בידי האימפריה הבבלית 
וכיבוש ירושלים בשנת 586 לפנה“ס. תקופת הברזל א מאופיינת בירידה ניכרת של מרכזיות 
היישוב העירוני ובהיעדר ישויות מדיניות גדולות, ואילו בתקופת הברזל ב מתחיל שגשוג 
מחודש של ערים רבות, ונוסדות ישויות מדיניות גדולות יותר, המכונות במחקר “ממלכות 
ואדום  ויהודה, ממלכות עמון, מואב  ישראל  בין אלה אפשר למנות את ממלכות  הלאום”. 
בעבר הירדן, וממלכות ארם דמשק וארם צובא שבסוריה. זוהי התקופה המשתקפת בסיפורי 

המקרא )אף שהם נערכו בכתב בתקופה מאוחרת הרבה יותר(. 
השבר הפוליטי והתרבותי הגדול של תקופת הברזל א משתקף במגוון שינויים שחלו באמנות 
התקופה. למשל, ייצוגים רבים מופיעים כעת בתיאורים סכמטיים או גיאומטריים השונים בסגנונם 
מהתיאור המצרי. מאחר שאמנות סכמטית זו מביאה פרטים מעטים וכלליים בלבד של צורת הגוף 

האנושי ותנוחותיו, זיהוי הריקוד בה נעשה על סמך פרטים קטנים בתיאור הגוף ותנועתו.
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רוב תיאורי הריקוד מתקופת הברזל נמצאים בחותמות מסוגים שונים. פריטים אלה קטנים 
מאוד, וממדיהם אינם עולים בדרך כלל על שני סנטימטרים. הם עשויים על פי רוב מאבנים 
מזוגגים  מרכיבים  בעיקר  הכוללות  מלאכותיות  מתרכובות  או  משנהב  מעצם,  מקומיות, 
המכונים עיסות קוורץ )Keel, 1995(. בחפצים מיניאטוריים אלה נראות דמויות סכמטיות 
פוסעות פסיעה גדולה, לעתים עם זרוע או שתיים כפופות. כמעט שלא מופיע בהם כיפוף 
רגליים. למרות הייצוג הסכמטי הדל בפרטים, אפשר להבחין בכוונת האמן להביע תנועה 
זרועות מונפות מעלה, ולעתים כאמור בפסיעה גדולה  ידי הצגת שתי  דינמית, לעתים על 
במיוחד ביחס לגודל הדמות. הדמויות הרוקדות מופיעות ברוב המקרים בקבוצות ־ זוגות, 
שלשות או שורה בקו מעגל ־ אך לעתים מופיעים גם רקדנים יחידים. סקירת הטיפוסים 

שלהלן ערוכה לפי סידור הדמויות שעל החפץ ולפי מרכיבים תנועתיים או סביבתיים.3 

רקדנים יחידים
הדוגמאות שהובאו בפרק הקודם מתקופת הברונזה המאוחרת בארץ ישראל מזוהות כרקדנים 
יכולה  זו  עובדה  החזותי.  בבירור בתיאורן  הנראית  הדינמית  תנועתן  פירוט  פי  על  יחידים 
כאמור,  אך  הברזל.  בתקופת  גם  יחידים  רקדנים  של  תיאור  שיתקיים  ההשערה  את  לחזק 
מיעוט  בשל  זו,  מתקופה  באמנות  בעייתית  להיות  יכולה  כרקדנים  יחידות  דמויות  הגדרת 
הפרטים המתארים את תנוחתן ואת אופן תנועתן. במקרה כזה ישמש הסידור המרחבי של 

איברי הדמות אמת מידה חשובה ביותר בהגדרת הפעילות כריקוד. 
שתי דוגמאות של רקדנים יחידים מופיעות בחרפושיות )חותמות בסגנון ובצורה מצריים( 
שמוצאן במגידו ובלכיש, המובאות באיורים 8 ו–9 בהתאמה. בכל אחת מהדוגמאות האלה 
נראית דמות אנושית יחידה שרגליה ניצבות בפיסוק שיכול לרמז על צעד גדול, וזרוע אחת 
מונפת כלפי מעלה. אני רואה בחותמות אלה ייצוגי ריקוד בשל תנוחת הזרועות הא–סימטרית, 
כשזרוע אחת מורמת והאחרת יורדת לאורך הגוף במקרה אחד )איור 8(, ואינה נראית בבירור 
במקרה השני )איור 9(. הדמיון בין תנוחת הדמויות הללו לתנוחות הרקדנים המופיעים בזוגות 
או בשלשות )ראו להלן( מחזק את האפשרות שמדובר בדמויות רקדנים. עם זאת, התנועתיות 
בייצוגים אלה מרומזת בלבד, ואם אכן יש כאן כוונה לייצג ריקוד, הרי שהתנוחה משמשת 

קוד לזיהוי הפעילות בלבד ואינה מתיימרת לתאר את תנועות הריקוד. 

איור 8. חרפושית עצם, מגידו, 
תקופת הברזל ב

איור 9. חרפושית עצם, לכיש, 
תקופת הברזל ב

מכל טיפוס אביא דוגמאות אחדות בלבד, ואין הכוונה להביא את כל הפריטים הידועים מאותו הטיפוס.   3
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זוגות רוקדים
זיהוי הזוגות הרוקדים ברור יותר. הסידור הסימטרי של הדמויות על החפץ והתיאום התנועתי 
בתנוחה נותן די מידע לזהות את הפעילות כריקוד. לעתים אפשר להבחין בפרטים קטנים 
מלבד מנח הגפיים, כגון כיוון הפנייה של כפות הרגליים או הראש ומרכיבים אחרים שיוצרים 

תחושת תנועתיות. גם הכפלת התנוחות והכיוונים של הדמויות יוצרת תחושה של קצב.
יש שלושה טיפוסים של ייצוג תנועה בזוגות, והם מיוצגים בשלוש הדוגמאות המובאות 
באיורים 12-10: עם שני סוגים שונים של מגע גופני בין הדמויות )זרוע על כתף באיור 10, 
ושתי אמות נוגעות מונפות כלפי מעלה באיור 11( ובלי מגע גופני כלל. באיור 11 אפשר גם 

להבחין בשערות על ראשם של הרקדנים, שכיוונן מעיד שהם מביטים זה בזה. 

איור 10. חרפושית סטאטיט, 
לכיש, מיוחס למאה 

השמינית לפנה“ס

איור 11. חרפושית אבן ורודה, 
מגידו, 800-1000 לפנה“ס

איור 12. חותם טביעה קוני, 
אבן גיר אפורה, אשדוד, 

1000-1150 לפנה“ס

ריקוד בשלשות
מאוד  נפוץ  זה  של  כתפיו  על  זה  זרועותיהם  את  המשתתפים  מניחים  שבו  בקבוצה  ריקוד 
השימוש  ובאופן  האנושי  הגוף  במבנה  בהתחשב  מאליו  מובן  ואף  בכלל,  הריקוד  במסורת 

בגפיים בתנועה. ואכן, תיאורים כאלה מצויים גם בחותמות מתקופת הברזל. 
הדמויות הניצבות זו ליד זו בחרפושיות מלכיש שבאיורים 15-13 אינן העתק מדויק של 
דמות אחת שלוש פעמים, אך תנוחתן דומה מאוד, והן יוצרות יחד סצנה שלמה. כמו כן, בגלל 
התנוחה החוזרת על עצמה שלוש פעמים, שולטת בייצוג תחושה של בו זמניות ודינמיות. 
המתבטאת  התנועתיות  מתוך  והן  המרחבי  הסידור  מתוך  הן  מתבקש  כריקוד  הסצנה  זיהוי 
הרושם  את  המותירה  ודינמיקה  כיוון  תחושת  נוצרת  אלה  בדימויים  פשוטים.  באמצעים 

שהדמויות הולכות וממשיכות את תנועתן אף אל מחוץ לחותם.
 ,)Gardiner, 1950( בכתב ההירוגליפי, חזרה על אותו הסימן שלוש פעמים מציינת ריבוי
ועיקרון זה משמש גם כקוד באמנות המצרית )Lacau, 1954(. ייתכן אפוא שאין מדובר כאן 
בתיעוד ריקוד של שלושה אנשים דווקא, אלא ברמז לריקוד קבוצתי שסומן בשלושה פרטים 
בגלל גודלו המצומצם של החפץ. עם זאת, ייתכן שהסצנה אכן באה לתאר ריקוד שלשות 
שהיה קיים או מקובל בתקופה המדוברת. מקרה זה הוא דוגמה מובהקת למגבלותינו בבואנו 

לפענח ייצוג כלשהו בהיעדר מידע על אופן הריקוד במציאות.
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איור 13. חרפושית אבן גיר, 
לכיש

איור 14. חרפושית אבן גיר, 
לכיש

איור 15. חרפושית עצם, 
לכיש

רוקדים ליד עץ
דמויות אנושיות ליד עץ או מסביבו הן נושא מוכר בארץ ישראל ובסביבתה בתקופת הברונזה 
המאוחרת ובתקופת הברזל, וחוקרים רבים סוברים שעץ ־ עם או בלי דמויות לצדו ־ מייצג עץ 
מקודש שהיה מוקד לפעילות פולחנית )Keel & Uehlinger, 1998(.4 הנפת הזרועות וארגונן 
הסימטרי של הדמויות ביחס לעץ וביחסן זו לזו מחזקים את ההנחה שאכן ריקוד פולחני לצדי 
עץ מתואר בחותמות מתקופת הברזל מארץ ישראל ).Ibid(. תיאורים מוחשיים יותר של ריקוד 
בזיקה לעץ מתקופה זו נמצאו בקפריסין. למשל באיור 16, שבו נראה פסלון טרקוטה מסוף המאה 

.)Dunn-Vaturi, 2003( השביעית לפנה“ס, המציג שלוש דמויות רוקדות במעגל סביב עץ

איור 16. פסלי טרקוטה, קפריסין, מצויים 
בסגנון זה מסוף האלף השני לפנה“ס

איור 17. מדליון מרכזי, קערת כסף בסגנון 
פיניקי, מוצא לא ידוע, 800-900 לפנה“ס

 

באיור 17 מובא ייצוג ריקוד מובהק המופיע על קערת כסף מעובדת בסגנון פניקי, שאפיין את 
מוצריהם של תושבי ערי החוף של ארץ ישראל והלבנון, שנפוצו בכל אגן הים התיכון. במרכז 
ברכיהן  ומורכבת.  מפורטת  תנועה  בתנוחת   5)Markoe, 1985( נשים  שתי  נראות  הקערה 
כפופות, זרוען האחת מונפת מעל לראשן והאחרת חוצה את פלג גופן העליון. הן ניצבות זו 
מול זו בסידור סימטרי ורוקדות ליד צמח. הן אוחזות בידיהן מטפחות בד, וסביבן עפות יונים, 

בספרם מציעים קיל ואילינגר לראות בעץ ייצוג של האלה אשרה.  4

.)Tubb, 2003( או שני גברים, על פי טאב  5
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הקשורות לייצוגי נשים ולאלה אישתר )ציפר, Black & Green, 1992 ;1998(. תנוחתן מורה 
על תנועה דינמית, ופיתול הגוף מרמז על תנועה מסוגננת, מתוכננת ומתואמת. 

המופיעות  המינימליסטיות  הסצנות  פירוש  את  מחזק  כאלה  ריקוד  תיאורי  של  קיומם 
 Keel & Uehlinger,( בחותמות מתקופת הברזל מארץ ישראל כסצנות של ריקוד ליד עץ
1998(. שלוש הדוגמאות שבאיורים 20-18 מבטאות בבירור דינמיות בתנועתן של הדמויות 

המינימליסטיות.

איור 18. חותם אבן גיר אפורה, 
נושא כתובת לחלציהו, מוצא לא 

ידוע, מיוחס לסוף המאה השמינית 
או למאה השביעית לפנה“ס

איור 19. חרפושית 
סטאטיט לבנה, מגידו

איור 20. חרפושית סטאטיט 
חומה בהירה, בית שמש

מעגלים ושורות
מאורגן.  קבוצתי  ריקוד  בכך  לראות  אפשר  דמויות,  משלוש  יותר  בתמונה  כשמופיעות 
בקבוצה.  ריקוד  של  מאוד  ומקובלים  נפוצים  מרחביים  ארגונים  שני  הם  ושורות  מעגלים 
משותפת  לנקודה  המשתתפים  כל  של  התייחסות  הוא  במעגל  ריקוד  של  המאפיינים  אחד 
במרכז המעגל, ואילו בריקוד בשורה יש בדרך כלל אדם אחד שמוביל ומכתיב מסלול או 
כיוון )Garfinkel, 2003(. השאלה המתעוררת בהתבוננות בחפץ עגול שעליו שורת רקדנים 
היוצרת מעגל היא אם המעגל מתאר את האופן שבו נרקד הריקוד בקבוצה, או שמא הוא 
מוכתב על ידי צורת החפץ אך מתיימר לתאר ריקוד בשורה דווקא. על היקף הקערה בסגנון 
הנראה  ככל  ומכאן  שלם,  מעגל  סוגרות  שאינן  רקדניות  נראות   21 באיור  המתואר  פניקי 
שמדובר בריקוד בשורה )Markoe, 1985(. מעגלים מובהקים מצויים בייצוגים תלת ממדיים 
מקפריסין, כדוגמת פסלון הרקדנים סביב העץ שבאיור 20 לעיל, שבו שלוש הדמויות אוחזות 

ידיים וסוגרות מעגל שלם. 
דוגמה יוצאת דופן בממדיה המתארת ריקוד במעגל או בשורה מצויה באיור 22, המתאר 
כן פולחני גדול מחרס שהתגלה במקדש פלשתי בתל קסילה שליד רמת אביב. הדמויות על 
כן זה מופיעות בין הפתחים הקרועים בו: זרועותיהן פרושות לצדדים, רגליהן פשוקות, כיוון 
ראשן זהה ואולי מגדיר את כיוון התקדמותן המשותף. ייתכן שהמעגל נוצר במקרה זה על ידי 

צורת הכלי ולאו דווקא כתיאור למבנה הריקוד במרחב.
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איור 21. קערת ברונזה בסגנון פיניקי, 800-900 לפנה“ס

איור 22. כן חמר פולחני, מקדש בתל קסילה, משויך למאה ה–11 לפנה“ס

היחיד והקבוצה
כאמור, קשה למדי לזהות דמויות יחידות כרקדנים, ורוב הדמויות הרוקדות מזוהות בריקודי 
זוגות, שלשות או כחלק מריקוד קבוצתי רב משתתפים. לא מן הנמנע שריקוד היחיד היה 
נפוץ אף הוא, אך אמנים התקשו לתעד אותו באמצעים שהיו בידיהם, ולכן חסר מידע עליו. 
חלק  הוא  הרוקדים  כשזוג  גם  הקדום,  המזרח  באמנות  צורות  במגוון  מופיע  הזוגות  ריקוד 
מסצנה רחבה יותר, כפי שנראה בחותם הבבלי )איור 2(. אפשר אפוא להניח שריקוד בזוגות 
היה סגנון מוכר. לעומת זאת, ריקוד השלשות המוצג בחותמות אינו מלמד בהכרח על סגנון 
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ריקוד נפוץ של שלושה משתתפים, הן בגלל האפשרות ששלישייה מסמלת ריבוי, והן בגלל 
מגבלת החפצים הקטנים שעליהם קשה להציג קבוצה גדולה יותר. קיום ריקוד בשורות או 
מעגלים אינו מוטל בספק לנוכח הממצאים, ויש לזכור גם שמבנים מרחביים אלה, של שורה 

ומעגל, הם הבסיסיים ביותר בבואנו לארגן קבוצת אנשים המבקשים לרקוד יחד.

תפקידו הפולחני של הריקוד

אוסף ייצוגי הריקוד המובאים כאן, המייצגים מכלול רחב יותר של חפצים מאותו הטיפוס, 
יכול לרמז על כמה היבטים בתפקידו ובמשמעותו של הריקוד בחברה בת הזמן ההוא.

החותמות שעליהם נמצאים רוב תיאורי הריקוד מתקופת הברזל היו בדרך כלל חפצים אישיים 
ששימשו את האדם כחותם אישי או כחותם שהחזיק מתוקף תפקידו. החותם, שלעתים נשא כתובת 
המציינת את שמו ואת תפקידו של בעליו, נישא בדרך כלל על גופו כשהוא רכוס בסיכה, תלוי 
מהצוואר או קשור לבגד. מלבד תפקידו הִמנהלי–ארגוני, וכמו פריטי אמנות אחרים בעולם הקדום, 
חפץ אישי זה שימש גם כקמע מגונן שמתווך בין האדם לכוחות עליונים על טבעיים )אורנן, 2008; 
Keel, 1995(. הגנה זו שהעניק החותם קשורה ככל הנראה לייצוגים החזותיים שהופיעו עליו. יש 
לזכור שהייצוג החזותי במזרח הקדום היה בראש ובראשונה כלי שרת בידי הדת, ומטרתו העיקרית 
והדימויים  הסצנות  לפיכך   .)2008 )אורנן,  ושלטונית  דתית  אידיאולוגית  תפיסה  לשרת  הייתה 
המגולפים על חותמות שימשו לתיווך שאיפותיו של הפרט ולהצגתן בפני האלים. ריקוד סביב 
עצים, כפי שמתואר בחותמות מתקופת הברזל מארץ ישראל, מעיד אפוא על תפקידו הפולחני–
דתי של הריקוד, שהתקיים בין היתר בזיקה לעצים מקודשים. במקרה זה ההקשר הפולחני הוא 

כפול: הסצנה המתועדת היא טקסית, וגם החפץ הנושא אותה הוא בעל אופי של קמע. 
נטולי נשוא סגידה או  ייצוגי הריקוד  יותר היא של חותמות שבהם  עוד  גדולה  קבוצה 
לכוחות  האדם  בין  שמתווך  הוא  עצמו  הריקוד  אלה  במקרים  אחר.  פולחני  טקס  מאפייני 
העליונים. תפקיד זה עולה בקנה אחד עם הידוע על תרבויות אחרות, שבהן הריקוד משמש 
)Garfinkel, 2003(. גם במקרים  במגוון טקסים להתעלות רוחנית ולהגעה למצבי טראנס 
אלה הטראנס אינו אלא אמצעי ליצור קשר עם ישויות עליונות השולטות בקיום כדי להשיג 

הגנה וביטחון קיומי.
לוחית  זה.  מגונן  לתפקיד  הריקוד  את  הם  גם  קושרים  כאן  שהוצגו  הגדולים  החפצים 
רבים  שבמקרים   ,)Ornan, 2002( מיטה  לעיטור  שימשה   )5 )איור  פארעה  מתל  השנהב 
במעשה  תפקידו  בשל  וברכות  להגנה  הנזקק  וחשוב  מרכזי  כחפץ  נתפסה  הקדום  במזרח 
האהבה ובהעמדת צאצאים )Ornan, 2011(; הרקדנית מחצור )איור 7( היא חלק מעיטור 
ן הרקדנים מתל קסילה  על קופסת עץ שנמצאה בארמון טקסי, שהקשרו הפולחני ברור; ּכַ
)איור 22( הוא חפץ פולחני כשלעצמו שנמצא אף הוא במתחם מקודש; הלוחית עם תבליט 
הרקדן מתל דן )איור 6( שייכת לקבוצה גדולה של חפצים שתפקידם המאגי–פולחני משתקף 

בייצוגים הדתיים שעליהם.
בד בבד, סביר מאוד שהריקוד, כמו בימינו, שימש גם להנאה ולשעשוע, בהיותו מרכיב 
 Gabbay,( מסופוטמיים  בטקסטים  מתועדת  אכן  זו  ועובדה  האנושי,  בביטוי  ומרכזי  טבעי 
מיועדת  הייתה  לא  בריקוד,  אנו מתבוננים  הקדומה, שדרכה  אך מאחר שהאמנות   .)2003
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דתי  אידיאולוגי  לביטוי  אלא  האמן,  של  אישיים  רשמים  להנצחת  או  המציאות  לתיעוד 
בידינו  אין  לכן  היומיום.  בחיי  הריקוד  על  מידע  הארכיאולוגיים  בממצאים  אין  ושלטוני, 

תיעוד חזותי שאפשר לשייכו לפן זה של התרבות העתיקה.

סיכום

זיהוי הריקוד בממצאים ארכיאולוגיים מציב בפנינו אתגר רב פנים, שכן הריקוד אינו ניתן 
כל  ממנה  נותרה  שלא  בתרבות  עוסקים  שאנו  ומאחר  בלבד.  משני  בתיעוד  אלא  לשימור 
מסורת חיה, עלינו להישען על הגדרות ועל אמות מידה שאנו יוצרים בעצמנו לצורך זיהוי 

של ריקוד ורקדנים בייצוגים חזותיים דוממים.
זעירה.  באמנות  מופיעים  ורובם  סכמטיים,  הם  ישראל  בארץ  הברזל  תקופת  ייצוגי 
בניגוד לדוגמאות מתקופת הברונזה המאוחרת, המציגות פרטים רבים של התנוחה ומביעות 
תנועתיות מובהקת, הרי שתיאורי תקופת הברזל מספקים רמזים לתנועה בלבד. לפיכך עלינו 
לזהות את הריקוד בהם על פי אמות מידה של סידור מרחבי של הדמויות או של פרטי תנוחת 

הגוף.
תיאורים אלה אינם מספקים מידע על אופן הריקוד או על סוג התנועה אלא מעידים 
על עצם קיומו בחברה. עם זאת, הבחירה להציג סצנות של ריקוד בחפצים הידועים כחפצים 
בעלי ערך פולחני ונושאים תפקיד מגונן ומתווך בין האדם לאלים מלמדת על חשיבותו ועל 

תפקידו המרכזי של הריקוד בחברה בת הזמן. 
רבים  ביטוי במקרים  לידי  להביא  הצליחו האמנים  בעבודתם  הרבות  למרות המגבלות 
את  בפנינו  מגלה  אלה  קדומים  ברקדנים  הריקוד. ההתבוננות  ואת שמחת  התנועתיות  את 
עקבות פסיעותיהם של מחוללים שחיו ורקדו במקומותינו, אך הסודות הטמונים בהם נותרים 

עלומים, כעדות דוממת לריקודים שרקדו כאן בעבר הרחוק.
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