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ראשים. על חזהו תלויים באופן סימלי כמות 

הראשים שערף.

 "שבע האחיות" – 
שבטים  וציידי 

גולגלות במדינת 
נאגאלאנד 

חלק ראשון

כתב וצילם: יהודה שמח

כצלם תרבויות, אני מחפש תמיד את 
המקומות שאינם מוצפים תיירים, ושיש 

סיכוי שאמצא שם תרבויות שונות 
ומשונות ואחדש משהו לעצמי, לצופים 

ולקוראים.

הפעם הגעתי להודו. אז מה אפשר 
לחדש בהודו? מתברר שהודו היא 

גן עדן לחוקרי תרבויות ולצלמים 
אתנוגרפיים. הרוב המוחלט של 

המבקרים בהודו לא מעלים על דעתם 
להגיע לאזור "שבע האחיות", ואני 

הייתי אחד מכ-500 תיירים שמגיעים 
לכאן בשנה.

טסתי ממומבאי לאימפהל - בירת 
מדינת מניפור שהיא אחת מ"שבע 

האחיות".
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מדינות "שבע האחיות"  לשבע  כינוי  הוא 
בצפון-מזרח  השוכנות 
ק"מ,   30 באורך  צרה  ברצועה  ההודית  לתת-היבשת  ומחוברות  הודו 
באזור הגבול שבין נפאל למדינת סיקים. "שבע האחיות" כוללות בתוכן 
את המדינות: מניפור, נאגאלנד, אסאם, מגהלאיה, ארונצ'אל פראדש, 

מיזוראם וטריפורה.

הגבולות הבין-לאומיים המקיפים את חבל הארץ הזה הם בהוטן וסין-
טיבט בצפון, בורמה במזרח  ובנגלדש בדרום.    

 1612-1949 בשנים  בהודו  ששלטה  הבריטית  שהמעצמה  לאחר 
החליטה לשנות מדיניות ולעזוב את הודו, היא חילקה את השטחים 
על פי הדתות הדומיננטיות בכל אזור ואזור. כך פקיסטן המזרחית 
ובני שאר הדתות התרכזו  והמערבית קלטו לתוכן את המוסלמים, 
בין  זיקה  שום  הייתה  לא  הודו.  שלטון  תחת  האחיות",  ב"שבע 
התושבים באזורים אלו לבין הודו. התושבים כאן נראים יותר כמו 
הודים.  לא  אופן  בשום  אך  טיבטים,  בורמזים,  מונגולים,  סינים, 
להוציא מכלל זה את מדינת אסאם - שהיא המדינה הגדולה ביותר 
זורם  ולאורכה  פורה  בעמק  יושבת  והיא  האחיות",  "שבע  מבין 
הפנים  ותווי  ההינדו,  היא  השלטת  הדת  שם  הברהמפוטרה.  נהר 

המקומיים הם הודיים. 

ב-1949 קיבלה הודו עצמאות מבריטניה וקיבלה את השליטה ב"שבע 
האחיות". בהתחלה התחוללו הרבה מלחמות בין השבטים שגרו כאן 
לבין הצבא ההודי שהתעמר בתושבים, אנס, הרג והתעלל. כל זה הביא 
לקבל  ורצון  להתמרדויות  לשלטון,  ולהתנגדות  רצון  שביעות  לחוסר 
עצמאות. היום המצב הרבה יותר רגוע, אך עדיין לא שורר שקט מוחלט. 

תשתיות - דרכים, מים וחשמל
ביותר.  קשה  היא  האחיות"  "שבע  מדינות  ברוב  בדרכים  התנועה 
כמעט שאין כבישים, ואם כבר נמצאו תקציב ומשאבים וסללו כביש, 
פגעי מזג האוויר דאגו להרוס אותו. הגעה ממקום למקום לוקחת זמן 
רב, והנסיעה מיטלטלת וקשה. לנסוע מרחק של 300-200 ק"מ לוקח 

יום שלם, ואתה מגיע  ליעדך שבור, רצוץ ותשוש.  

נהר  באמצעות  הוא  למקום  ממקום  להתקדם  הפתרונות  אחד 
כמה  ובעוד  במדינת אסאם  ק"מ   2,900 לאורך  הזורם  הברהמפוטרה 
מדינות מחוץ להודו. הנהר עושה את דרכו באדמת סחף חולית, ולכן 
שטים  הנהר  על  הזמן.  כל  משתנים  ועומקו  רוחבו  אורכו,  ערוציו, 
במעבורות פשוטות )שלא לומר פרימיטיביות( שצריך אומץ רב כדי 

לעלות עליהן. המעבורת עוגנת סמוך לגדה החולית של הנהר. מניחים 
וקצה  שני קרשים ברוחב 20 ס"מ כל אחד, קצה אחד על המעבורת 
אחד על הקרקע הסדוקה של הגדה, מכוונים את המרחק בין הקרשים 
כרוחב הרכב שעומד לעלות על המעבורת, ומתפללים שהגדה תחזיק 
מעמד ולא תקרוס. על הקרש הזה עוברים גם הנוסעים, שלעיתים זו 

אישה בהיריון או זקן עם מקל או אדם עם סלי קניות.

על מעבורת שנועדה לשאת 100 נוסעים הועמסו 200 איש על ציודם, 
כולל חזירים, תרנגולות ושאר ירקות. בנוסף מועמסים על ה"סיפון" 
גורם  הזה  העומס  וכל  אופנועים,  שמונה  עד  ושישה  ג'יפים  ארבעה 
הנהר  לעומק  גורם  שהסחף  משום  לעיתים,  לשקוע.  למעבורת 
להשתנות, מתיישבת המעבורת על הקרקעית החולית של הנהר, ואז, 

בעזרת קני במבוק ארוכים, דוחפים אותה כדי לחלצה. 

מים לא חסרים כאן; שפע נהרות מזרימים מים בכמויות אדירות, רק 
כלל  בדרך  נס;  בגדר  זה  לבית  המגיעה  צנרת  כשיש  אין.  שתשתיות 
המים מובאים אל הבית או אל הבקתות בג'ריקנים ממשאבה המוצבת 
במרכז הכפר, או נאספים מבורות שנוצרו ממי הגשמים. בכפרים שהם 
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1. אין דרך אחרת להגיע לכפרים שמעבר לנהר, למעט הגשר התלוי העשוי כבלי פלדה ורצפת במבוק. מטבע הדברים הכפר הוא ירוק כי לא נעים בו כלי 
רכב מזהמים. 2. ירידת הנוסעים מן המעבורת היא על גבי קורה המונחת על הגדה החולית הסדוקה של הנהר. צריך להיות וירטואוז כדי להגיע בשלום 

לקצה הקורה.
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צינורות,  מאות  יוצאים  שממנו  מרכזי  מים  מקור  יש  עשירים,  ממש 
צינור אחד לכל בית בכפר. 

מים,  דלי  מקבל  אתה  להתקלח,  כדי  לפנטז.  רק  אפשר  מקלחת  על 
חמים או קרים, תלוי במספר ה"כוכבים" של הבקתה שבה אתה לן.  

ולכן  זה,  באזור  רבים  משאבים  משקיעה  אינה  ההודית  הממשלה 
מקבלים  ואינם  תקועים  התשתיות  ופיתוח  הכלכלית  ההתפתחות 
בני  התושבים  בקרב  רבה  להתמרמרות  מביא  זה  דבר  עדיפות. 
גם  בתוכו  כולל  התשתיות  חוסר  והפגנות.  להתמרדויות  השבטים, 
מחסור בגשרים שעליהם ניתן לנוע מעל לפלגים הרבים החוצים את 

מישורי הסחף של הברהמפוטרה. 

מגמה זו הביאה לבניית גשרים תלויים על כבלי פלדה גמישים ורצפת 
עץ המכוסה קני במבוק,  שהקמתם זולה אך לא ניתן להעביר עליהם 
כורחם  בעל  הפכו  רבים  נוצר מצב שכפרים  כבדים.  ומשאות  רכבים 

ל"ירוקים", ואין בהם מכוניות וכלי תחבורה כלל. 

פרדסי  ובו  כפר  יש  לו  שמעבר  לי  נאמר  כזה.  גשר  יד  על  עצרנו 
ומובילות  הפירות  את  קוטפות  הנשים  הקטיף  בעונת  קלמנטינות. 
אותם על גבן על פני הגשר אל הדרך הסמוכה לגשר, ומשם משאיות 
מובילות את הפרי אל השווקים. עליתי על הגשר, שאורכו כ-300 מ' 
והוא מתנשא מעל למים הגועשים שמתחתיו. הוא התנדנד מצד אל 
ודמיינתי לעצמי, תוך כדי צילום הנוף שמסביב, את הנשים עם  צד, 
הסלים על גבן בעונת הקטיף. לפתע החל הגשר לרעוד בחוזקה ולנוע 
ונשאתי  הפלדה  בכבלי  נאחזתי  ממצלמה  הפנויה  בידי  צד.  אל  מצד 
את עיניי לקצה המרוחק של הגשר. נשים עמוסות סלים מלאים בפרי 
הכתום רצו במהירות על הגשר וגרמו לגשר טלטלה עזה. הייתי צריך 
להיצמד אל כבלי הפלדה כדי לא להפריע להן לעבור. כל אחת מהן 
וצילמתי  המצלמה  את  כיוונתי  ק"ג.  כ-40  של  משא  גבה  על  נשאה 
שלי,  היציבות  חוסר  על  להתגבר  כדי  מאוד  גבוהה  צמצם  במהירות 
המחזה  את  לצלם  כדי  פניי  על  חלפו  שהן  הקצר  הזמן  את  וניצלתי 
הנפלא. הן חייכו למראה האיש המוזר שעומד עם גבו לכבלי הפלדה 

ומנסה להנציח את הרגע.
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1. לעיתים, פותח נהר הברהמפוטרה ערוץ חדש, אז בונים אנשי הכפרים 
נסחף  הוא  הגשמים  בא  עם  עונה.  בקושי  מעמד  שמחזיק  ארעי  גשר 

נהר  מאפיקי  באחד  עצמי  בייצור  מאולתרת  מעבורת   .2 הנהר.  לתוך 

איתרע  אם   .3 נס.  בגדר  היא  הנגדית  לגדה  הגעה  כל  הבראהמפוטרה. 

מזלם, יש לתושבים משאבת מים במרכז הכפר. הם בונים עגלות מיוחדות 

ניכר  חלק  מאבדים  הם  בדרך  לבתיהם.  הכפר  ממרכז  המים  להובלת 

והג'ריקנים  הדליים  למילוי  מקור  מהווה  בכפר  שעובר  צינור   .4 מהמים 

לשימוש ביומיום.
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שבטים ב"שבע האחיות" 
שבט הנאגה קוניאק

את  יש  שבט  ולכל  האחיות",  "שבע  באזור  חיים  שבטים  כ-150 
המנהגים, לבוש, פסטיבלים ותרבות הייחודיים לו. 

אחד השבטים היותר ייחודיים הוא שבט הנאגה קוניאק, שחי במדינת 
נאגאלנד השוכנת על גב ההר בגובה של כ-2,000 מ'. בני שבט זה עסקו 
עד לפני 30 שנה בציד גולגלות, ועד לפני שנתיים הם עדיין התפארו 
נושאים  היום הם  ושנערמו בחצרותיהם.  ידם  על  בגולגלות שנערפו 
אחד  כשכל  מתכת,  או  מעץ  גולגלות  של  דגמים  חזיהם  על  בגאווה 
מציג את מספר הגולגלות שהוא צד. זקני השבט נושאים על פניהם 
ועל גופם קעקועים בצורות מפחידות כדי להטיל מורא על השבטים 
השכנים, כמו גם לציין את מעמדו של האדם. עד היום כל אחד מבני 
השבט נושא על גופו "דאוו", סוג של מצ'טה המשמשת להגנה ולכל 
מיני צרכים ביומיום. ה"דאוו" נתון בתוך נדן העשוי נצרים של במבוק, 

ולעיתים הוא עטוף בפרוות דוב שחור.

בעת  התושבים  לאזעקת  המשמש  דראם"  "לוג  ניצב  הכפרים  ברוב 
סכנה, שוד, חיות טרף, שריפה. הוא עשוי גזע עץ חלול וארוך מאוד - 
20-15 מ', ועליו מגולפות תמונות מלחמה וציד של אנשי השבט, וכן 
דמויות וסמלים שמשדרים כוח, עוצמה וגבורה. בשעת סכנה ניצבים 
הגזע  על  עץ  יתדות  בעזרת  בחוזקה  ומכים  הגזע  צידי  משני  אנשים 
החלול. הקולות יכולים להישמע עד למרחק של 20 ק"מ. ה"לוג דראם" 
נחשב לקדוש, והוא עומד בדרך כלל על יד ה"מורונג" שגם הוא מקום 
מקודש שאליו באים נערים מתבגרים כדי ללמוד את הלכות השבט 

ומנהגיו. 

ושרוף  "כרות  בשיטת  בחקלאות  ברובם  עוסקים  הנאגה  אנשי 
שאותו  מקום  על  מחליט  )המלך(  השבט  ראש  האדמה".  ומחזוריות 

חדירת הנצרות
ברוחות  המאמינים  אנימיסטים  היו  ההר  באזור  היושבים  השבטים 
הטבע, הירח, השמש ומי הנהרות. ב-1872 הגיע מאמריקה לאסאם 
הצלחתו  הנצרות.  בהחדרת  לעסוק  והחל  קלארק,  ד"ר  התיאולוג 
הייתה דלה ביותר. הוא הצליח לגרום לכ-200 איש להמיר את דתם, 
פי  על  שם  אסורה  המיסיונריות  שכן  מהודו  גורש  הוא  מכן  ולאחר 
ורבים  השבטים,  באנשי  הודים  חיילים  פרעו  תקופה  באותה  חוק. 
נרצחו ונאנסו. על רקע זה מצאו התושבים נחמה בנצרות. אותם 200 
שהומרו על ידי ד"ר קלארק המשיכו בהצלחה רבה לשלב את הנצרות 
עם הדת המקומית. היום נאגאלנד נוצרית רובה ככולה, עד כי קשה 
למצוא חנות פתוחה ביום ראשון כשכולם הולכים לכנסייה. הנצרות 
המקומית כאן מצאה נוסחה המשלבת את הדת האנימיסטית יחד עם 

אמונה בישו, והאמונות חיות בשלום ובהרמוניה זו לצידה של זו. 

אורז,  לגידולי  בשטח  משתמשים  הצמחייה  שריפת  ולאחר  יבראו, 
תבואה, תירס ובמבוק. לאחר עשר שנים בוחרים מקום חדש וחוזרים 
לאדמות  חוזרים  הם  שנים  עשר  של  במחזוריות  כך  הפעולה.  על 

שננטשו ומשתמשים בהן שוב. 

קטנות,  בסדנאות  חם.  נשק  בייצור  מומחים  קוניאק  הנאגה  אנשי 
לעיבוד  קטנים  בתאים  אש  מלבים  הם  ומפוחים  פשוט  ציוד  בעזרת 
הפלדה ומייצרים את חלקי המתכת. הכול בעבודת יד וללא מכונות. 
עץ.  נסורת  בתוספת  עיזים  ושתן  מצואה  מכינים  השריפה  אבק  את 
אחד  רובה  לפחות  איתה  נושאת  קבוצה  כל  השדה,  לעבודת  בדרכה 
המקומית.  למצ'טה  בנוסף  וזה  טרף,  וחיות  תוקפים  מפני  להגנה 
לפני  ואכן  הראשים,  עריפת  מנהג  על  אסרו  המיסיונרים  הנוצרים 

כ-30 שנה פסק מנהג זה בקרב אנשי השבט.
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1. הנאגה קוניאק קיעקעו את פניהם והחדירו לאוזניהם ניבים של חזיר 
כדי להשוות לפניהם מראה מאיים ומפחיד. 2. בן שבט הנאגה קוניאק, 

בעבר עורף ראשים. על חזהו תלויה שרשרת שמייצגת את מספר הראשים 

שערף. 3. הנאגה קוניאק מומחים לייצור רובים בעלי קנה כפול . ייצור 

הנשק מתבצע בבית מלאכה קטן וחשוך ובאמצעים דלים.
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>>  בימי הפסטיבל חוגגים אנשי 
הנאגה מאראם כשפניהם מרוחות 

בדייסת אורז לבן ומשחתי שילדי 

הכפר מורחים עליהם. הגברים  

מרבים לשתות בירה ומרגילים גם 

את בניהם לכך.



שבט הנאגה מראם 
הנאגה  שבט  בני  את  פגשתי  מניפור  שבמדינת  קולין  מארם  בכפר 
מראם. גם כאן שולט מלך שהוא אחראי על כמה כפרים ובסמכותו 
לכללי  בהתאם  שלא  התנהגו  או  שפשעו  המקום  בני  את  לשפוט 
כשנגזר  מוות.  עונש  ואפילו  מאסר  עונש  להטיל  יכול  הוא  השבט. 
מוות על אדם, נותנים לו לילה להיפרד מבני משפחתו, ואז מעמידים 
אותו בקצה הצוק ודוחפים אותו, ולאחר מכן עוברים על פני גופתו 
מלאכול  נמנע  זה  שבט  קלון.  לאות  מקלו  בקצה  בו  נוגע  אחד  וכל 
חזיר, כיוון שהאגדה מספרת שכאשר מתה אימו של המלך בינקותו, 

חזירה המשיכה להניק אותו ובזכותה הוא חי.  

בני הנאגה מראם נהגו גם הם עד לפני 30 שנה  – כמו הנאגה קוניאק 
- לצוד בני אדם ולערוף ראשים כאות לגבורה ולחוזק של השבט. היום, 
במסגרת פסטיבל סוף הקציר הנחגג כאן, הם נוהגים לערוף ראשים של 
נשות השבט עם ראשי הכלבים  ימים משחקות  כלבים. במשך שבעה 
הערופים תוך צחוקים ושמחה, ולאחר שבעת ימי הפסטיבל מבשלים את 
הכלבים ומגישים לשולחן החוגגים כמעדן. במשך שבעת ימי הפסטיבל 
ובידיהם  נוהגים הגברים לנוע בין בתי הכפר תוך כדי שירה במקהלה 
כוסות. פניהם מרוחות בדייסת אורז לבן ומשחתי שילדי הכפר מורחים 
עליהם. עם הגיעם לבית הם נעצרים ליד פתחו, אם הבית יוצאת אליהם 
עם קערה מלאה בירה העשויה אורז, ומוזגת לגברים הצמאים. הבירה 

חזקה מאוד, לי היה קשה לשתות יותר מלגימה אחת.   

המשך במגזין הבא <<<  

* הכותב הוא צלם אתנוגרפי, מחזיק 

בתוארי אומן צילום בישראל, בארצות הברית 
.EIPAS EPSA , EFIA ,ובאירופה

מוזמנים לראות עוד צילומים באתר שלי:
www.culturesphotography.com
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>> בני שבט הנאגה מאראם, בפסטיבל לציון סיום עונת הקציר, חוגגים 
בשתיית בירה העשויה אורז ובעריפת ראשי כלבים כקורבן לרוחות.
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"שבע האחיות" – 
 שבטים וציידי 

גולגלות במדינת 
נאגאלאנד 

חלק שני
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שבט הנישי 
מבין  ביותר  הצפון-מזרחית  המדינה  היא  פראדש  ארונצ'אל  מדינת 
כדי  )בורמה(.  ומיאנמר  טיבט  בבהוטן,  גובלת  היא  האחיות".  "שבע 
מהממשלה  כניסה  אישור  מעין  "פרמיט",  נדרש  זו  למדינה  להיכנס 
ב"שבע  נוספות  למדינות  גם  כזה  באישור  צורך  היה  בעבר  ההודית. 
האחיות". הממשל ההודי אינו מאשר להודים לקנות קרקעות במדינה. 
הוא רוצה לשמור על צביונה ועל התרבות המיוחדת שבה, ולא לתת 
אפשרות להודים להשתלט כאן על המסחר והתרבות. הודים רשאים 

לשכור בית למגורים, אך אסור להם לקנות בית. 

באחד הימים, לאחר כשבע שעות נסיעה בג'יפ המיטלטל מצד לצד 
ובאנשים  הכביש  לצד  בהתקהלות  הבחנתי  ותשוש,  כתוש  כשגופי 
לעצור. המדריך הסביר  ביקשתי מהנהג  מוזרים.  כובעים  החובשים 
כי אלה הם בני הנישי. התקרבנו למקום האירוע. ההתקהלות הייתה 
הכנסייה.  לייסוד  שנה   50 לציון  כרזה  הייתה  שעליו  מבנה  סביב 
הכומר קרא פרק מתוך הברית החדשה, והזכיר את ירושלים ויריחו, 
נהר הירדן, את ישראל ואת הגליל. בתום הטקס פניתי לכומר  את 
והצגתי אותנו כמי שבאו מהמקום שעליו הוא דיבר. משתרגם את 
בנו  לגעת  והחלו  בהתלהבות  האנשים  אלינו  ניגשו  לקהל,  דבריי 
לכפרם  אותנו  והזמינו  בחום  ידינו  את  לחצו  קדושים,  היינו  כאילו 
לבנים  גברים  שני   - מוזרה  תהלוכה  התהוותה  הדרך  על  לארוחה. 
חבושים כובע "בופה", המאפיין את הנישי, מוקפים באנשי השבט 
שמשלבים את ידיהם בזרועותינו וצועדים אל הכפר, שבו התקבלנו 

בחום ובהרבה כבוד. 

פסטיבל בורי בוט בשבט הנישי
שבט הנישי מפוזר בין כפרים רבים, והוא מונה כ-40,000 איש. לאחר 
המפגש המרגש עם בני שבט הנישי בכנסייה היו פנינו מועדות לפסטיבל 
השנתי BOORI BOOT של בני השבט בעיירה ראגא. ברגע האחרון נודע 
לנו כי אנשי ממשל הודים לקחו את מקומות הלינה שהזמנו מבעוד מועד, 
ולא נוכל ללון שם. המדריך המקומי שלנו בדק ומצא שגם בעיר הבירה 
של מדינת ארונצ'אל פראדש ITANAGAR  מתקיים אותו הפסטיבל, 
במתכונת גדולה יותר ובהשתתפות  כפרים רבים. עם הגיענו התקבלנו 
בסבר פנים יפות והוסבר לנו כי הפסטיבל הזה הוא חקלאי, דתי, חברתי 
וקציר  החקלאית  השנה  לאחר  להירגע  לאנשים  הזדמנות  זו  ותרבותי. 

האורז, ליהנות, לאכול ולשתות אלכוהול בצורה חופשית. 

בטקס נותנים כבוד לאבות הקדמונים הנקראים ABO TANI ומקריבים 
קורבנות להפיס את דעת הרוחות הרעות ולהביא הגנה וברכה מהרוחות 
הטובות לבני השבט. השמאן בודק כבד של תרנגולת או של חזיר, ולפי 
יש  בהמות  אילו  ומחליט  הרוחות  דורשות  מה  יודע  הוא  הממצאים 
להקריב ואיזו כמות. השמאן בוחר כעשר בנות צעירות וטהורות שעדיין 
המקום  המזבח.  יוקם  היכן  מחליט  הוא  ובעזרתן  מחזור,  קיבלו  לא 
מתקדש בכך שזורים עליו אבקת אורז, והצעירים מבצעים את הוראות 
השמאן. אחר כך בונים מזבח העשוי קני במבוק או סלעים המוערמים 
ונקשרים יחדיו, ואליו קושרים את הבהמות המוקרבות. צעירים אחרים 
מארגנים מתקנים לייצור הבירה המקומית ממאלט, עורכים שולחנות 
ארוכים ומגישים את הכיבוד הכולל את הבהמות שהוקרבו, אורז עטוף 
עלים ענקיים של צמח קנה הג'ינג'ר שגם מוסיף ארומה לאורז, דגים, 
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 1. מייד עם הקרבת הקורבן, נכנס הקהל לאקסטזה. הגברים מנופפים בחרבותיהם והנשים פוצחות בריקוד תוך הנפת ידיים ופיזור אבקת אורז לבנה . 
2. בפסיטבל ה בורי בוט  נוהגים למרוח אחד על השני דייסת אורז לאות הכרת תודה לאלים על היבול והשפע. בתמונה ,ילדה המורחת על עצמה דייסת אורז.



טבע הדברים | 1819 | טבע הדברים

ובהגשה.  בבישול  בהכנות,  שיעזרו  אנשים  ממנה  כפר  כל  וכו'.  ירקות 
רוחות  בית  סביב  מסתובבים  שלו  והעוזר  השמאן  ההכנות  בזמן 
כדי הפוגות להרטבת הגרון בבירה  ומזמרים מנטרות, תוך  הקדמונים 

החלבית שמוגשת בכוסות מקנה במבוק. 

יום פתיחת החגיגות. הנשים שמגיעות  לאחר כל ההכנות הללו מגיע 
מן הכפרים השונים עוטות על עצמן אריג מסורתי שמאפיין את הכפר, 
ועונדות תכשיטים ואבנים שיש בהם כוחות מאגיים. הגברים לובשים 
של  מקור  שעליו  ה"בופה"  כובע  את  וחובשים  מסורתיים  קרב  בגדי 
ציפור ההורנביל, רגל של נשר, פרווה של דוב וחתיכה מקרן של בופאלו. 

כל אחד מהמרכיבים האלו מסמל כוח, מהירות, חוכמה, תעוזה וכו'. 

רמות,  בתרועות  כפרם  בני  ידי  על  התקבלו  שהגיעו  הכפרים  ראשי 
הכבוד.  בימת  על  והתיישבו  מתנה  קיבלו  ובריקודים,  בשירה 
המארגנים  אחד  לי  קרא  האח"מים,  את  לצלם  כדי  כשהתקרבתי 
לעלות לבמה. לא הבנתי מה כוונתו, חשבתי שהוא מעוניין שאצלם 
כך שהם  על  הוא הכריז  לבמה,  את האורחים מעל הבמה. כשעליתי 
מתכבדים היום בנוכחותם שני צלמים מישראל, שמתכוונים להביא 
בתשואות  הריע  הקהל  בישראל.  הציבור  בפני  שלהם  התרבות  את 
ועטפו  נבוך מאוד. הושיבו אותי על בימת הכבוד  ואני הייתי  רמות, 

אותי בצעיף אדום כאחד האח"מים. 

לאחר טקס קבלת הפנים המרשים לראשי הכפרים הגיע הרגע להקריב 
את הקורבנות. הם הובילו אל המזבח מיטון )מעין פרה גדולה מאוד 

סיבי  בג'ונגל( בעזרת חבל עשוי  בופאלו, שחיה  כמו של  קרניים  עם 
במבוק, וכעשרה גברים עמלו כדי לקשור את ראשו וקרניו אל המבנה. 
חרבו  את  הצעירים  הבחורים  אחד  הניף  מהשמאן  האות  הינתן  עם 
הארוכה והחדה והורידה בכוח רב על צוואר המיטון. היות שמכה אחת 
אינה מכריעה אותו, הצטרפו שאר הגברים, תוך צעקות רמות, ומתוך 
שלשונו  המיטון  על  חרבותיהם  את  הנחיתו  והתלהבות  אקסטזה 
השתרבבה מתוך פיו. באותן שניות פרץ כל הקהל, נשים, גברים וטף, 
בשירה וריקודים תוך הנפת ידיים וחרבות באוויר, משליכים איש על 
רעהו אבקת אורז ומורחים זה את זה בדייסה לבנה ודביקה על הפנים. 
כמובן שאני ומצלמותיי נמרחנו בשכבה עבה של דייסת האורז הלבנה. 
מנות  קיבל  ואפילו המיטון  והנשים,  הגברים  בגרונות  נבלעה  הבירה 

של בירה מידי הנשים שמזגו את המשקה הלבן לתוך פיו המדמם. 

צעירי השבט טיפלו מייד בבשר המיטון, החזירים והפרות שהוקרבו, 
והם העלו אותם בתוך סירים ענקיים לאזור הבישול.

תורים ארוכים נוצרו, אך ללא דחיפות ובנימוס רב ניגש הקהל לקבל 
את מנות האוכל מידי המגישים. כל אחד יכול היה לקבל בשר כאוות 

נפשו, ואפילו לקחת לביתו. 

הזמין  אחד  כל  האירוע.  בשטח  רב  ובכבוד  בברכה  התקבלנו  אנחנו 
כן,  "סלפי".  איתנו  להצטלם  ביקש  או  בירה,  עימו  לשתות  אותנו 
למרות התרבות העתיקה כאן, תרבות הטלפון החכם הולכת וכובשת 

לה מקום של כבוד בקרב השבטים ב"שבע האחיות". 
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1. לאחר הקרבת הקורבן, הנשים משקות את המיטון המת בבירה העשויה אורז ומפזרות עליו אבקת אורז כדי לברך על הקורבן. 2. לשבט הנישי יש 
כובע מיוחד העשוי מסיבי במבוק ומאובזר בקרן של ציפור הורן ביל  וגם בנוצה של ציפור גן עדן ובפיסת עור של דוב . כל אחד מהם מסמל כוח , מהירות, 

חוכמה ואומץ. 3. לאחר הקרבת הקורבנות לרוחות, מבשלים את הבשר ומחלקים בנדיבות לחוגגי הפסטיבל בשר ובירה מקומית עשויה אורז.
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 )Idu-Mishmi( שבט אידו מישמי
בשלהי ינואר מתקיימים פסטיבלים לציון סוף עונת הקציר. כל שבט 
את  הכרנו  רואינג  בעיירה  אותו.  המייחדים  הסממנים  עם  ושבט 

השבט אידו מישמי.

בורמזיים/טיבטיים.  פנים  תווי  מזכיר  האנשים  פני  מראה 
לנשים תספורת מוזרה המבליטה את רקותיהן המגולחות 
עד מעל לאוזן. את בתיהם בונים בני השבט מקני במבוק, 
מי  חדירת  למניעת  סבוכה  עלים  שכבת  מכוסה  והגג 
הגשם. הבית בנוי לאורך, הכניסה לכל חדר היא מבעד 
המוגבהת  מרפסת  הבית  ובחזית  שלפניו,  לחדר 
על קורות. בחדר המרכזי דולקת מדורה ומעליה 
כמעשנת  המשמשת  מתכת  רשת  פרוסה 
בשר ודגים. בחצר כל בית עומד נול פשוט, 
הבדים  באריגת  עסוקות  כאן  והנשים 
את  המאפיינות  בדוגמאות  העטורים 
הפסטיבל  ליום  אותן  שישמשו  השבט, 

הקרב. 

השבט  בני  הנצרות  שחדרה  מאז 
משלבים אותה עם דתם האנימיסטית. 
פסטיבל "רה" נחגג בתחילת פברואר 
את  מציין  הוא  ימים.  שלושה  ונמשך 
על  ולאלים  לרוחות  התודה  הבעת 

שפע היבול והצלחת השנה החקלאית. 

בדרך כלל אני משתדל להגיע למקום הפסטיבל 
יום קודם כדי לראות את ההכנות ולהבין מה הולך 
להתכונן  מאוד  לי  עוזר  זה  כל  והיכן.  מתי  לקרות, 
לצילומים, להכין את הציוד המתאים, לבחור את הנושא 
המארגנים  המעורבים,  האנשים  את  להכיר  המרכזי, 
והמשתתפים בטקס, ליצור עימם קשר, ולפעמים אני מקבל 

תעודה המאפשרת לי להיכנס ולצלם ללא מגבלות.  

גם  כאן בפסטיבל "רה" הקדמתי וראיתי את ההכנות. גברים מבוגרים 
ישבו והכינו כוסות מקנה הבמבוק, קישוטים למתקן הבירה, ומשטחים 

שעליהם יעבדו את הבשר של הבהמות שיוקרבו. 

שקים  שיחולק;  ולבשר  לאורז  כמצע  ששימשו  עלים  הכינו  הנשים 
ימי הפסטיבל.  לקראת שלושת  הוכנו  ותפוחי אדמה  אורז  רבים של 
התמקמתי בבקתת קש בקמפינג קרוב, שם סיפקו לי דלי מים חמים 
שלי.  הכביסה  עבור  חמים  מים  דלי  עוד  קיבלתי  ולבקשתי  לרחצה, 
גדות  על  ממוקם  הקמפינג  ביותר.  וחביבים  נחמדים  היו  המארחים 
הנהר, ובשיחה עם בעליו הבנתי שגבולות המקום היו גדולים בהרבה 
יש  עכשיו  גדותיו.  על  עולה  שהוא  אימת  כל  בשטח  מכרסם  והנהר 
פחות בקתות, כי המקום הולך וקטן מדי שנה. שאלתי איך הוא מרגיש 
עם המצב הזה, ונעניתי שהכול שייך לאלים והם מחליטים מה יהיה, 
הוא  אחר",  במקום  קמפינג  והקמתי  עברתי  "לבסוף  לטובה;  והכול 
אמר. הוא נשמע נינוח מאוד, ללא כעס וללא טענות, מקבל את דין 

האלים בהשלמה. 

בגדיהן  במיטב  הופיעו  הנשים  הפסטיבל.  לשטח  יצאתי  בבוקר 
המסורתיים שארגו במו ידיהן. הן ענדו ענקים העשויים אבנים טובות 
בגווני אדום ולבן, ושערן נאסף בעזרת סיכות ראש ארוכות ומוצלבות 
זו בזו. הגברים לבשו מעילים שנארגו מחבלים דקים בשחור ולבן, על 
גבם נשאו נדן ובו היה נעוץ ה"דאוו" שבלעדיו לא זזים. הם חבשו כובע 
כוסות  ובידיהם אחזו  במבוק,  קנה  רצועות  עשוי  כבד,  שוליים,  רחב 
ובית  הגן  ילדי  גם  לו.  בדוגמה האופיינית  באריג  יוצג  כפר  כל  בירה. 
צבעוניות  בחבורות  התקבצו  והם  המסורתי,  בלבוש  התלבשו  הספר 
בפני  יופיעו  שבהם  והשירים  הריקודים  לקראת  והתכוננו  ורועשות 

הקהל ובפני האח"מים העומדים להגיע. 

בשולי הרחבה עמד בית השמאן. הוא בנוי כמו בתי האידו משמי - ארוך 
אל  המובילה  מוגבהת  בחזיתו מרפסת  זה.  זה אחר  עוקבים  והחדרים 
החדר הראשון. לאחר שחלצתי את נעליי מפאת כבוד השמאן והמקום 
הרצפה  על  עוזריו  ושלושת  השמאן  ישבו  שבו  לחדר  נכנסתי  הקדוש, 
העשויה רצועות במבוק. על הקירות היו תלויות גולגלות וקרני הבהמות 

<< ההכנות לפסטיבל נערכות ימים 
קודם לכן. ניפוי האורז והכנת עלי 

הג'ינג'ר הם חלק מההכנות.
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ומעליה  מדורה,  דלקה  הקטן  החדר  במרכז  הקודמת.  בשנה  שהוקרבו 
הייתה מעשנת בשר ודגים, בדיוק כמו שראיתי בכפר. מסביב ישבו כמה 
אנשים והקשיבו. למדתי כי השמאן ועוזריו מקיימים שיחות עם האלים 
במשך שלושה ימים ושלושה לילות ברציפות. השמאן היה משנן מנטרה 
כלשהי ומקיש על כלי נקישה קטנים, ושלושת העוזרים חזרו והקישו את 
אותם צלילים ודקלמו את המנטרה באותו טון בדיוק כמו השמאן. מדי 
פעם עשו הפסקה, דיברו עם הקהל וצחקו ביניהם, ואף גמעו מכוסות 

הבירה שהונחו לפניהם. 

הגיעה לאוזניי שמועה כי לפעמים השמאן פוצח בריקוד, אך אין לדעת 
מתי זה קורה וכדאי להיות בקרבת מקום כדי לא להחמיץ את האירוע. 
בעיצומה.  הייתה  החגיגה  בחוץ  השמאן,  בבית  להתרחשות  במקביל 
נכבדי הכפרים התקבלו בשירה וריקודים, ונישאו נאומים וברכות. אני 
נאלצתי לדלג בין החגיגה לבין בית השמאן שלא להחמיץ את הרגע 

שבו יקום השמאן לרקוד. 

בראשן  נורו  הפסטיבל,  משטח  המרוחק  אחר,  בשטח  כך,  בתוך 
חזירים,  כ-30  מוקרבות,  להיות  השמאן  ידי  על  שנקבעו  הבהמות 
זה  הנישי, שבט  )בשונה משבט  נורו  ועיזים  כבשים  מיטונים,  פרות, 
על  עובד  ובשרן  לה...(,  להכאיב  לא  כדי  הבהמה  של  בראשה  יורה 

המשטחים ונשלח לשטח הבישול. 

להתפזר.   הקהל  החל  המקום,  על  ירדה  וחשיכה  שקעה  כשהשמש 
לפתע שמעתי קולות מבית השמאן. מיהרתי להגיע לשם, ולשמחתי 
זכיתי לראות את הריקוד המיוחל שציפיתי לו כל היום. השמאן עטה 

הגודל  לפי  מסודרות  כלשהי  חיה  שיני  שעליו  מיוחד  בגד  עצמו  על 
שבו הן נמצאות בפי החיה. עוד נתפרו על בגדו מצלתיים ופעמונים, 
וכל אימת שהוא הניע את אחוריו הפיקו הפעמונים צלילים עדינים 
ושלושת  והנקישות,  המנטרות  בקריאת  המשיך  השמאן  ונעימים. 
האסיסטנטים ביצעו את אותם הצעדים ושיננו את אותן המנטרות 
בדיוק. אט אט גבר קצב הריקוד והמנגינה, והזיעה החלה ניגרת מפני 
השמאן. עוויתות החלו להופיע על פניו, ונראה כי הוא נכנס לטרנס 
הקהל  לבין  הדולקת  האש  בין  הקטן,  בשטח  במדויק  רקד  ועדיין 

המצומצם שישב סביבו. 

עם תום הריקוד חזר השמאן באחת לעצמו, פשט את הבגד המיוחד 
והמשיך  מקומו  את  לתפוס  חזר  המיוזעות,  פניו  את  ניגב  שלבש, 
שזכיתי  מאוד  שמחתי  קרה.  לא  כלום  כאילו  האלים  עם  בשיחתו 
זו הייתה  ולצלם את החוויה המיוחדת הזאת, אם כי שמחה  לראות 
מהולה בעצב שכן זה היה יומי האחרון בחבל ארץ נפלא זה. למוחרת 
היה עליי להשכים קום ולתפוס את המעבורת הראשונה שתיקח אותי 

בדרכי הארוכה והמורכבת חזרה לציוויליזציה.

12

האורז המבושל נארז בעלה של ג'ינג'ר להוספת ארומה לאורז, ומוגש   .1
כצלחת שעליה יועמסו בשר, דגים וירקות.

בגד  מישמי  האידו  שבט  של  השמאן  עצמו  על  עטה  מסוים  בשלב   .2
ויצא במחול תוך נגינה בכלי  עם פעמונים ושיני חיית טרף, נכנס לטרנס 

ההקשה שבידו.
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חצי שבט המנשה
אשור  ידי  על  ישראל  שבטי   12 מתוך  עשרה  גורשו  המסורת  פי  על 
לאחר שכבשה את ממלכת ישראל )722 לפנה"ס(. לפי השערות שלא 
הוכחו, חלק מבני שבט המנשה, אלו מכונים השבטים האבודים, הגיעו 
לסין. הסינים לא הסבירו להם פנים ואף גנבו מהם את ספר התורה 
ומסורות  מנהגים  על  לשמור  המשיכו  הם  ברשותם.  שהיה  האחרון 
נידה, שמירת השבת,  המזוהים עם היהדות, כגון ברית מילה, מנהגי 
בהודו,  למקובל  בניגוד  באדמה  המתים  קבורת  כולל  אבלות  מנהגי 
וכמובן דגלו באמונה באל אחד. הם גורשו מסין והתבססו בשולי הרי 

ההימליה, במדינות מיזוראם ומניפור המשויכות ל"שבע האחיות". 

בכפר צ'ורי שבמדינת מניפור פגשנו כמה משפחות יהודיות. יש בכפר 
בית כנסת צנוע מאוד ובו ארון קודש וספרי תורה וסידורי תפילה. אשר 
ואהרון סיפרו לנו על הרב מישראל שמבקר אותם ועוזר להם לשמור 
על יהדותם. התברר כי הרב מיכאל פרוינד מישראל חקר ומצא כ-20 
משפחות שלהן רקע חזק המצדיק את היותם יהודים, והוא פעל לגיורם 
כהלכה והשתדל אצל ראש הממשלה נתניהו להעלותם ארצה. שאלתי 
תשובתו  כיפה.  חובש  לא  הוא  למה  פאות,  המגדל  הילדים  אחד  את 
הייתה שמנהל בית הספר שבו הוא לומד הוא נוצרי ואינו מרשה להם 
כשאשר  מאוד  התרגשתי  פאות.  לגדל  להם  מותר  אבל  כיפה,  לחבוש 
ואהרון פתחו לפניי את ספר התורה והתפארו ביכולתם לקרוא בטעמים 
ומנגינה את פרשת השבוע. הרב פרוינד עושה רבות להעלות את בני 
המנשה לישראל. עד עתה הצליח להעלות כ-2,500 נפש, ועוד כ-7,000 

איש מחכים לתורם לעלות לישראל.

שבט האפטאני
המדריך המקומי שלי, Bamin Baro היה בן שבט האפטאני. פניו עגולות 
שבט  עם  נמנה  הוא  בהיר.  חום  עורו  וגון  קמעה,  פחוס  אפו  ונאות, 
ארונצ'אל  שבמדינת  זירו  בעיירה  המרוכז  נפשות,  כ-26,000  שמונה 
פראדש )Arunachal Pradesh(. בני השבט הם אנימיסטים, מאמינים 
בחמה ובלבנה. נשות השבט נהגו לחורר באפן חורים שהורחבו מעת 
בהתאם  במבוק,  קנה  העשויים  עגולים  פקקים  לתוכם  ולתקוע  לעת, 
קרני  את  המזכירים  בקווים  פניהן  את  קעקעו  גם  הן  החור.  לגודל 
השמש. מנהג זה פסק בשנים האחרונות לאחר שהסטודנטים הצעירים 
השבט  צעירות  מאז  ברוטאלי.  כה  ולמנהג  הפנים  להשחתת  התנגדו 
את  מקעקעות  עדיין  חלקן  אך  האף,  חירור  במסורת  ממשיכות  אינן 
פניהן. נשות השבט נהגו לעשות כן מכיוון שרצו לכער את פניהן היפות 

במיוחד, כדי להרחיק פולשים משבטים אחרים שנהגו לחטוף נשים.

הנצרות חדרה אף לכאן, ובני השבט מצאו נוסחה המשלבת את סגנון 
חייהם ואמונתם ברוחות הטבע עם הנצרות. הלכנו לבקר במקדש של 

בני האפטאני.

סורגים  הורכבו  החלונות  על  מוחלק.  בטון  רצפת  עם  פשוט  מבנה 
המעוצבים בצורת שמש וסהר הירח. על חזית הקיר הפנימי התנוסס 
סמל השבט,  שמש גדולה ואדומה שמשולבת בתוך ירח כחול. בתחילה 
הגיע הכומר עם כמה נשים אשר ניקו את המקום ופרסו שמיכות על 
רצפת המבנה. כשהגיעו נשים נוספות, הן החלו בתפילה. הכומר קרא 
נעימה  בשירה  פצחו  פעם  ומדי  אחריו  חזרו  והנשים  פסוקים,  כמה 

בקולן הענוג. קולן היה היפוך גמור למראן שאין אנחנו רגילים בו.

1

2
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בידי  חטיפתן  את  למנוע  כדי  במיוחד.  יפות  היו  האפטאני  שבט  בנות   .3
שבטים אחרים , חיררו את נחיריהן ותחבו לתוכם דיסקיות במבוק.

4. אישה משבט האפטאני הזמינה אותי לשתות תה בביתה. המראה פשוט 
פנימית  חלוקה  אין  מעליה.  ומעשנה  מדורה  דולקת  הבית  במרכז  וצנוע. 

בתוך הבית.

1. לשאלתי אודות הראש הגלוי שלו, סיפר לי שמעון שהוא לומד בבית ספר נוצרי. המנהל מרשה להם לגדל פיאות אך לא לכסות את ראשם בכיפה.. 
2. התרגשתי מאוד כאשר אשר ואהרון פתחו לפניי את ספר התורה והתפארו ביכולתם לקרוא בטעמים ומנגינה את פרשת השבוע
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אני והמדריך שלי באמין בארו, ישבנו יחד איתן על השמיכה. באמין 
מבלי  וצילמתי  המופלאה  משירתן  נהניתי  ואני  לתפילה  הצטרף 
ניאותו  ואף  מאוד  חברותיות  היו  הן  שהיא.   כל  התנגדות  שהייתה 

להתקבץ יחדיו לצילום קבוצתי על רקע חזית המקדש.

לאחר התפילה פגשתי חלק מהן בעבודת השדה. היה עליהן להעביר 
אדמה ממקום למקום וליצור  בריכות כהכנה להצפה ושתילת האורז. 
והובילו את המשא הכבד  גבן  זו את הסלים שעל  זו אחר  הן מילאו 
הורתה.  הקבוצה  שמנהלת  המקום  אל  פיזוז  צעדי  ואף  שירה  תוך 
כשהושטנו להן טבק ללעיסה ושוקולד, עלה חיוך של אושר על פניהן, 
כמו ילדות קטנות, ובנימוס רב קיבלו את הממתקים.  לאחרונה נודע 
"שבע  באזור  לטיולים  חברה  פתח   Bamin Baro שלי  המדריך  כי  לי 
ואני ממליץ עליו בחום רב   ,Eastern Voyagers האחיות", ששמה

כמדריך דובר אנגלית ברורה ובעל ידע רב. 
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2 בידי  חטיפתן  את  למנוע  כדי  במיוחד.  יפות  היו  האפטאני  שבט  בנות   .1
בני   .2 במבוק.  דיסקיות  לתוכן  ותחבו  נחיריהן  את  חיררו  אחרים,  שבטים 

והלבנה.  שבט האפטאני הם אנמיסטים, מאמינים ברוחות הטבע, החמה 

בתמונה: תפילה במקדש השבט. 


