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".

כתב וצילם :יהודה שמח

"שבע האחיות" –
שבטים וציידי
גולגלות במדינת
נאגאלאנד
חלק ראשון

>> בן שבט הנאגא קוניאק ,בעבר עורף
ראשים .על חזהו תלויים באופן סימלי כמות
הראשים שערף.
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"שבע האחיות"

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

ארונצ'אל פראדש
בהוטאן

אסאם

נאגאלנד

מניפור

בנגלדש
טריפורה

מיזוראם

1
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מקורGoogle Earth :

מיאנמר

התנועה בדרכים ברוב מדינות "שבע האחיות" היא קשה ביותר.
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  300-200ק"מ לוקח
יום שלם ,ואתה מגיע ליעדך שבור ,רצוץ ותשוש.

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

תשתיות  -דרכים ,מים וחשמל

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

מגהלאיה

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
לחוסר שביעות רצון ולהתנגדות לשלטון ,להתמרדויות ורצון לקבל
עצמאות .היום המצב הרבה יותר רגוע ,אך עדיין לא שורר שקט מוחלט.

לעלות עליהן .המעבורת עוגנת סמוך לגדה החולית של הנהר .מניחים
שני קרשים ברוחב  20ס"מ כל אחד ,קצה אחד על המעבורת וקצה
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.

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

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

מים לא חסרים כאן; שפע נהרות מזרימים מים בכמויות אדירות ,רק
שתשתיות אין .כשיש צנרת המגיעה לבית זה בגדר נס; בדרך כלל
המים מובאים אל הבית או אל הבקתות בג'ריקנים ממשאבה המוצבת
במרכז הכפר ,או נאספים מבורות שנוצרו ממי הגשמים .בכפרים שהם

 .1אין 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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 .1לעיתים ,פותח נהר הברהמפוטרה ערוץ חדש ,אז בונים אנשי הכפרים
גשר ארעי שמחזיק מעמד בקושי עונה .עם בא הגשמים הוא נסחף
לתוך הנהר .2 .מעבורת מאולתרת בייצור עצמי באחד מאפיקי נהר
הבראהמפוטרה .כל הגעה לגדה הנגדית היא בגדר נס .3 .אם איתרע
מזלם ,יש לתושבים משאבת מים במרכז הכפר .הם בונים עגלות מיוחדות
להובלת המים ממרכז הכפר לבתיהם .בדרך הם מאבדים חלק ניכר
מהמים  .4צינור שעובר בכפר מהווה מקור למילוי הדליים והג'ריקנים
לשימוש ביומיום.

ממש עשירים ,יש מקור מים מרכזי שממנו יוצאים מאות צינורות,
צינור אחד לכל בית בכפר.
על מקלחת אפשר רק לפנטז .כדי להתקלח ,אתה מקבל דלי מים,
חמים או קרים ,תלוי במספר ה"כוכבים" של הבקתה שבה אתה לן.
הממשלה ההודית אינה משקיעה משאבים רבים באזור זה ,ולכן
ההתפתחות הכלכלית ופיתוח התשתיות תקועים ואינם מקבלים
עדיפות .דבר זה מביא להתמרמרות רבה בקרב התושבים בני
השבטים ,להתמרדויות והפגנות .חוסר התשתיות כולל בתוכו גם
מחסור בגשרים שעליהם ניתן לנוע מעל לפלגים הרבים החוצים את
מישורי הסחף של הברהמפוטרה.

3

4

מגמה זו הביאה לבניית גשרים תלויים על כבלי פלדה גמישים ורצפת
עץ המכוסה קני במבוק ,שהקמתם זולה אך לא ניתן להעביר עליהם
רכבים ומשאות כבדים .נוצר מצב שכפרים רבים הפכו בעל כורחם
ל"ירוקים" ,ואין בהם מכוניות וכלי תחבורה כלל.
עצרנו על יד גשר כזה .נאמר לי שמעבר לו יש כפר ובו פרדסי
קלמנטינות .בעונת הקטיף הנשים קוטפות את הפירות ומובילות
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
צד ,ודמיינתי לעצמי ,תוך כדי צילום הנוף שמסביב ,את הנשים עם
הסלים על גבן בעונת הקטיף .לפתע החל הגשר לרעוד בחוזקה ולנוע
מצד אל צד .בידי הפנויה ממצלמה נאחזתי בכבלי הפלדה ונשאתי
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
נשאה על גבה משא של כ 40-ק"ג .כיוונתי את המצלמה וצילמתי
במהירות צמצם גבוהה מאוד כדי להתגבר על חוסר היציבות שלי,
וניצלתי את הזמן הקצר שהן חלפו על פניי כדי לצלם את המחזה
הנפלא .הן חייכו למראה האיש המוזר שעומד עם גבו לכבלי הפלדה
ומנסה להנציח את הרגע.
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 .1הנאגה 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.

שבטים ב"שבע האחיות"
שבט הנאגה קוניאק
כ 150-שבטים חיים באזור "שבע האחיות" ,ולכל שבט יש את
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  30שנה בציד גולגלות ,ועד לפני שנתיים הם עדיין התפארו
בגולגלות שנערפו על ידם ושנערמו בחצרותיהם .היום הם נושאים
בגאווה על חזיהם דגמים של גולגלות מעץ או מתכת ,כשכל אחד
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.
ברוב הכפרים ניצב "לוג דראם" המשמש לאזעקת התושבים בעת
סכנה ,שוד ,חיות טרף ,שריפה .הוא עשוי גזע עץ חלול וארוך מאוד -
 20-15מ' ,ועליו מגולפות תמונות מלחמה וציד של אנשי השבט ,וכן
דמויות וסמלים שמשדרים כוח ,עוצמה וגבורה .בשעת סכנה ניצבים
אנשים משני צידי הגזע ומכים בחוזקה בעזרת יתדות עץ על הגזע
החלול .הקולות יכולים להישמע עד למרחק של  20ק"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.
אנשי הנאגה עוסקים ברובם בחקלאות בשיטת "כרות ושרוף
ומחזוריות האדמה" .ראש השבט (המלך) מחליט על מקום שאותו
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יבראו ,ולאחר שריפת הצמחייה משתמשים בשטח לגידולי אורז,
תבואה ,תירס ובמבוק .לאחר עשר שנים בוחרים מקום חדש וחוזרים
על הפעולה .כך במחזוריות של עשר שנים הם חוזרים לאדמות
שננטשו ומשתמשים בהן שוב.
אנשי הנאגה קוניאק מומחים בייצור נשק חם .בסדנאות קטנות,
בעזרת ציוד פשוט ומפוחים הם מלבים אש בתאים קטנים לעיבוד
הפלדה ומייצרים את חלקי המתכת .הכול בעבודת יד וללא מכונות.
את אבק השריפה מכינים מצואה ושתן עיזים בתוספת נסורת עץ.
בדרכה לעבודת השדה ,כל קבוצה נושאת איתה לפחות רובה אחד
להגנה מפני תוקפים וחיות טרף ,וזה בנוסף למצ'טה המקומית.
הנוצרים המיסיונרים אסרו על מנהג עריפת הראשים ,ואכן לפני
כ 30-שנה פסק מנהג זה בקרב אנשי השבט.

חדירת הנצרות
השבטים היושבים באזור ההר היו אנימיסטים המאמינים ברוחות
הטבע ,הירח ,השמש ומי הנהרות .ב 1872-הגיע מאמריקה לאסאם
התיאולוג ד"ר קלארק ,והחל לעסוק בהחדרת הנצרות .הצלחתו
הייתה דלה ביותר .הוא הצליח לגרום לכ 200-איש להמיר את דתם,
ולאחר מכן הוא גורש מהודו שכן המיסיונריות אסורה שם על פי
חוק .באותה תקופה פרעו חיילים הודים באנשי השבטים ,ורבים
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.
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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.
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שבט הנאגה מראם
בכפר מארם קולין שבמדינת מניפור פגשתי את בני שבט הנאגה
מראם .גם כאן שולט מלך שהוא אחראי על כמה כפרים ובסמכותו
לשפוט את בני המקום שפשעו או התנהגו שלא בהתאם לכללי
השבט .הוא יכול להטיל עונש מאסר ואפילו עונש מוות .כשנגזר
מוות על אדם ,נותנים לו לילה להיפרד מבני משפחתו ,ואז מעמידים
אותו בקצה הצוק ודוחפים אותו ,ולאחר מכן עוברים על פני גופתו
וכל אחד נוגע בו בקצה מקלו לאות קלון .שבט זה נמנע מלאכול
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  30שנה – 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
כלבים .במשך שבעה ימים משחקות נשות השבט עם ראשי הכלבים
הערופים תוך צחוקים ושמחה ,ולאחר שבעת ימי הפסטיבל מבשלים את
הכלבים ומגישים לשולחן החוגגים כמעדן .במשך שבעת ימי הפסטיבל
נוהגים הגברים לנוע בין בתי הכפר תוך כדי שירה במקהלה ובידיהם
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 .
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המשך במגזין הבא >>>

<< בני שבט הנאגה מאראם ,בפסטיבל לציון סיום עונת הקציר ,חוגגים
בשתיית בירה העשויה אורז ובעריפת ראשי כלבים כקורבן לרוחות.

* הכותב הוא צלם אתנוגרפי ,מחזיק
בתוארי אומן צילום בישראל ,בארצות הברית
ובאירופה.EIPAS EPSA , EFIA ,
מוזמנים לראות עוד צילומים באתר שלי:
www.culturesphotography.com
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