נדידת בני באגה למקום מבטחים באזור הביצות

נימבה

Baga migration to the safe haven of the swamp region

המסכות הללו הן הגדולות ביותר במערב
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האם הגדולה

מי הם בני באגה?
השם "באגה" פירושו בשפת בני

גמביה

The Gambia

שהרוחות – ששירתו אותם נאמנה דורות
רבים – מיצו את תפקידן בקהילה ,הן
חופשיות להמשיך בדרכן ואפשר להציגן
לקהל חדש.

מסכות ועיטורי ראש
'טיאמבּ ו' מייצג ילדה
ְ
עיטור הראש
שקרבה לבגרות מינית ,בדרכה
לטקס חניכה כהכנה לנישואיה .היא
עונדת לזרועה צמידים אופייניים
ולמותניה חגורות חרוזים .גופה
צבוע אדום ,גוון שמייצג עור

'אלֶק') הן
'אלֶ ֵקל' (ביחיד ֶ
דמויות ֶ
צירוף של ציפור ואדם ,והן נוצרו
לצורך סגידה לאלים הראשיים קאנו
ואשתו סומטו ּּפ וכן לשושלת האבות.
הן שוכנות בבתי הכפריים כדי
לפייס את האבות הקדמונים וכמוקד
למנחות־קורבן תמורת הגנה מפני

בירתה ,ובקיצור – גינאה) ומקורם לפי

ואולם ,אמנות הפולחן וסודותיה לא ממש

גניזת קטאקו

האמונה בפוטה ג'אלון ,ברמות הפנימיות

נעלמו מחיי בני באגה ,בזכות הטקסים

לראשונה בעולם נחשפות בתערוכה 11

בני באגה הבחינו בין חפצים פולחניים

'יומבּ ופיסָ ה' פירושו "שיער יפה",
ְ

קולוניאליסטים צרפתים אספו את

של המדינה .עמים שכנים הרחיקו אותם

של הנשים ,שחמקו מידם הארוכה של

יצירות־מופת; הן ניצלו מידי הנוצרים

ששימשו את זקני הקהילה ונקראים 'טולום'

ואכן ראשה מעוטר צמות שמהן

פולחנים ,חגי קהילה וטקסי חניכה

המסכות המגולפות הללו והביאו אותן

בהתמדה מאדמתם והם נרדפו בידי מי

השלטונות; כך הן יכלו לשמר בסתר את

והמוסלמים שביקשו להכרית אותן והוצאו

– סוד – לבין חפצי ּ'פואולְ סֶ נֶה' – צעצוע –

'זיגוּרין־ווֹנדה' (כלה
ֶ
עיטורי ראש מסוג

מבצבצות קרניים לתפארת ,המרמזות

לגברים – בכולם רקדו עם ראשי

בהיר ,אידאל היופי של באגה.

כוחות שוחרי רע וכישופים מסוכנים.
עונת הקציר היבשה מבשרת

המוגזמים ,הפרופורציות הלא רגילות

שהתיישבו במאה ה־ 14באזור הביצות

שבו תהלוכות
עליית משטר דמוקרטי יותרָ ,

בו  60שנה .כיום נותרו תהלוכות של

אבותיו; אלה היו צבועים בגוונים סמליים,

לשעשוע במופעים ,ובמיוחד בחתונות.

תומכות את שדיה ,סימן לסגידה ולפיתוי

שלהן והעיטור המסוגנן שימשו השראה

שבמערב גינאה .לאורך מאות שנים הם

המסכות של בני באגה ונעשו חוקיות,

מסכות ,ריקודים וטקסי פולחן בבחינת

ולחלקם בריקוד היו כללים ברורים .מסכות

מניחים אותם על הראש ,החזה החשוף

גם יחד.

חשובים אחרים.

לאמנים מודרניסטים ,כגון פיקאסו,

שמרו באדיקות על מסורתם והמשיכו

כחלק מטיפוח הזהות השבטית .היום רוב

סמל המאחד את בני באגה ,אולם עריכת

'נימבה' ו'סיבּ ו ֹנְ ֶדל' למשל הן ּ'פואולְ סֶ נֶה'

שלהם בולט ,ומחזיקים אותם בבליטה

מאטיס וג'אקומטי .בזכות ה'נימבה'

לפרוח ,גם כשהגיעו במאה ה־19

בני באגה מוסלמים.

הטקסים ביער המקודש פסקה.

ויכולות להיראות בפומבי ,ואילו חפצים

דמוית הרגל שבתחתית העיטור .משלימה

התוודעו במערב לתרבות באגה המרוחקת

הקולוניאליסטים הצרפתים הקתולים ,שלא

כמו אלה שבגניזת קטאקו היו ככל הנראה

את התלבושת חצאית עשויה סיבי דקל.

ולמסורתה האמנותית העשירה.

עודדו את הפולחן הילידי .שינויים באמנות

'טולום' ולא הכול הורשו לראותם.

'פפֶ ט' – משמשת
הגרסה הקטנה יותר – ּ ֶ

התערוכה מתמקדת באמנות באגה

מקודש ,ואילו אחרים נעשו במחצית

השתלטה על גינאה ממשלה

אופי דתי.

אסלאמית־מרקסיסטית.
איקונות של הדת האנימיסטית

רוב העבודות בתערוכה הן מאוסף דינה

ששרדו מאות שנים הושמדו,

ומיכאל וייס לאמנות אפריקאית .בזכות

נאסר על קיום פולחן,

עבודתו של מיכאל בגינאה־קונקרי הוא

והלאומיות הגינאית דחקה

הקדיש את העשור החולף לאיתור שרידי

את המעט שנותר ממסורות

הפולחן ,אולי האחרונים ,של תרבות

הבאגה .בשלושת העשורים

שהולכת ונעלמת ,ואיתה חפצי האמנות

של דיכוי הפולחן המסורתי –
שנמשך עד  – 1984הוצאו אל
מחוץ לחוק אגודות החניכה
הסודיות והחפצים הקדושים
ששימשו בהן הושמדו כליל.

שהיו בה אבן יסוד.

מסכות באגה הידועות ביותר קרויות
על־שם הישות נימבה .הן מתארות
אישה בשיא כוחה – פורייה,
אינטליגנטית וטובת לב .תנוחתה
אומרת ביטחון ואי־מורא .שדיה
המלאים והנפולים מעידים עליה
שהיא אם שהיניקה את ילדיה – היום
כבר גדולים .על פניה צלקות בדמות
גרגרי אורז – היבול העיקרי של
באגה – וסמלים של פריון ושגשוג.
צורות דמויות חרמש – ביטויים
סמליים של מחזור הירח ושל מאגרי
מים – מעטרות בקפידה את ראשה
ומסמלות את כוח נשיותה.

מסכת כתפיים 'נימבה' קטנה ('ּפֶפֵט') | בני באגה ,קטאקו ,גינאה 1940 ,בקירוב
עץ 34 x 34 x 74 ,ס״מ | אוסף דינה ומיכאל וייס לאמנות אפריקאית | 57353

מהצרפתים בשנת 1958

קהילתיים או אישיים ,לאו דווקא בעלי

מסכות כתפיים
ועיטורי ראש 'נימבה'

שמה מאגודת גברים סודית בשם

מקור ,קרוב לוודאי שקנאי ,שהוא

זה ,הוצאה מהיער המקודש במהלך

התגלמות של רוח .אגדה של בני

טקסי חניכה של גברים ,מייד אחרי

באגה גורסת שדייג מאבותיהם פגש בציפור

טקס המילה .בעיטור הראש הזה

הזאת פעמים מספר ,וביקש ממנה ללוותו

חבוי 'א־מאנצ'ו־נה־צ'ול' – אדון

בחזרה אל כפרו .בסופו של דבר נעתרה

הרפואה – הישות הרוחנית הבכירה

הציפור לבקשתו ,ולכן לכל בית באגה יש

של בני באגה ,ולכן רואים בו את

'א־צ'ול' ,גילום של רוח המים המעניקה

היריב החזק ביותר לכוחות הזדון

חיים .שקנאים או עיטמים קולניים הופיעו

והכישוף המאיימים והוא מופיע גם

בהבלטה על הרבה עיטורים ששימשו את

בטקסי הלוויה של חשובי הקהילה.

בני באגה .לעומת השקנאי ,הם האמינו

עיטור הראש דמוי הנחש זוהה

שהעיטם מגלם רוח שנוכחותה מבשרת

פעמים רבות כקשת ,שבני באגה

מוות או אסון ממשמש ובא.

מקבץ של ציפורים קטנות ,עם או בלי
דמויות אנושיות ,והוא משמש בחגיגות
הסיום של טקסי החניכה .בעבר נראו
עיטורי ראש אלה אך ורק בטקסים קדושים
ובהדרגה היו לחפצי בידור.

מקשרים עם נושאים בסיסיים,
כגון חיים ומוות והנצחת הדורות
הקודמים.

אל ֵק''/א־צ׳ֹול')
חפץ מזבח משפחתי (' ֶ
בני באגה ,גינאה ,סוף המאה ה־ 19עד
ראשית המאה ה־20
עץ 22 x 80.5 x 40 ,ס״מ
מתנת ארנסט אנספך ,ניו־יורק,
לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב | B87.0133

פבלו פיקאסו ,ראש | 1933 ,גיר שמנוני על תצריב 155 x 176 ,מ״מ
מוזיאון ישראל ,ירושלים :מתנת ז׳ורז׳ בלוך ,ציריך | B72.0178

לאחר שזכו לעצמאות

השנייה של המאה ה־ 20לכבוד אירועים

צלמית אם וילד של אגודת הנשים ׳א־טֶקאן׳ | בני באגה ,קטאקו ,גינאה 1930 ,בקירוב
עץ 37 x 32 x 98 ,ס״מ | אוסף דינה ומיכאל וייס לאמנות אפריקאית | 57351

דתיות ותמורות פוליטיות שידע האזור.

הוחבאו ושומרו כמה וכמה עשורים ביער

זקני הקהילה.

המסכה 'בּ אנְ סוני' ,שקיבלה את

'א־צ'ול' היא ציפור ארוכת

ריאליסטית ועל גבה מופיע בדרך־כלל

עיטור ראש בדמות שני שקנאים | בני באגה ,גינאה ,אמצע המאה ה־20
עץ ,צבע ומתכת 19 x 48 ,ס״מ
מוזיאון ישראל ,ירושלים :מתנה מאוסף דינה ומיכאל וייס לאמנות אפריקאית | B17.1824

הטקסית משקפים אפוא אידאולוגיות

ובביטוייה במסכות ובפסלים – מקצתם

בריקודים ובמופעים בטקסי קבורה של

עיטור דמוי נחש ('ּבאנ ְסוני') לטקסי חניכה לגברים | בני באגה ,גינאה1963 ,
עץ וצבע 24 x 170 ,ס״מ | אוסף דינה ומיכאל וייס לאמנות אפריקאית | 57361

למולדתם ,שם הוצגו במוזיאונים .תוויהן

שניסו להמיר את דתם לאסלאם ,עד

החוכמה השבטית ואת הפיסול הטקסי .עם

מיער קטאקו המקודש אחרי שהוחבאו

שנועדו לקרב את הדור הצעיר למורשת

צעירה) מיועדים לצעירים ומשמשים רק

למהות הרוחנית של החפץ .זרועות הילדה

'אלק' .עוד השתמשו בהם במהלך
הלוויות של זקני השבט ושל מנהיגים

אמ ּפ' נראה כציפור
עיטור הראש 'א־בּ ְ

עיטור ראש בדמות ציפור ('א־ּבאמְּפ') | בני באגה ,גינאה 1930 ,בקירוב
עץ וצבען 35 x 85 ,ס״מ | אוסף דינה ומיכאל וייס לאמנות אפריקאית | 57359

מסכת כתפיים מסוג 'זיגּורין וֹונדֶה'(?) | בני באגה ,קטאקו ,גינאה 1940 ,בקירוב
עץ 34 x 32 x 96 ,ס״מ | אוסף דינה ומיכאל וייס לאמנות אפריקאית | 57352

Senegal

עיטור ראש ('טיאמְּבו''/יומְּבופיסָה') | בני באגה ,גינאה 1980 ,בקירוב
עץ ,בד וצבע 25 x 24 x 72 ,ס״מ | אוסף דינה ומיכאל וייס לאמנות אפריקאית | 57373

אמנות בני באגה
ו"האם הגדולה"

סנגל

מלתעות של קרוקודיל ,קרניים של
אנטילופה ,גוף של נחש וזנב זיקית;
הסגולות של כל אחד מבעלי־החיים
מעצימות את כוחה של המסכה,
ורקדן העוטה אותה מבצע ריקוד

צלמית של צעירה בשלבי חניכה | בני באגה ,קטאקו ,גינאה 1950 ,בקירוב
עץ 33 x 35 x 102 ,ס״מ | אוסף דינה ומיכאל וייס לאמנות אפריקאית | 57371

מגנה על הקהילה .במסכה ארוכת
הפנים העשויה עץ ורפיה משולבים

צלמית ילדה לטקסי טרום־חניכה | בני באגה ,קטאקו ,גינאה 1935 ,בקירוב
עץ 37 x 24 x 85 ,ס״מ | אוסף דינה ומיכאל וייס לאמנות אפריקאית | 57370

על הראש כשחלקה הקדמי נוטה
מטה ,והיא מייצגת ישות על־טבעית

מורכב ובו הוא מחקה את התכונות
השונות .המסכה משמשת בטקסי
פריון ,אחרי שקוצרים את האורז,
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מסכת 'בַּנְדָה' | בני באגה/בני נאלו ,גינאה 1955 ,בקירוב
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מזמנת את רוחות הטבע.
במופע המרכזי הרקדן מסתובב עד כדי

השלטון למסורות הפולחן צברו אגודות

סחרור והעיטור הכבד והמסורבל מוחזק

הנשים כוח וחשיבות ,כי מעולם לא ראו

גבוה; אז הוא מסובב אותו בסדרה של

בהן איום ,ולכן הן ששמרו על הגחלת.

ופנים של נימבה – האם הגדולה –
מרמז לכך שהוא עדיין איננו זכר
ולא נקבה .אף שהנימבה מתארת
אישה מושלמת ,והחוקר פרדריק
למפ תיאר אותה גילום של "יופי,
התנהגות נאותה ,צדק ,אצילות
ומחויבות חברתית" ,הקיום של
דמויות נימבה נשיות וגבריות כאחד
מרמז שהאידאלים שבאים לידי

לטקסי באגה בשנות ה־ .30היא
תוצר של העידן המודרני ומשקפת
שינויים חברתיים ודתיים .נראה
שהיא עשויה ראש ארנב ארך
אוזניים ,זנבו המסוגנן משתלשל
מאחור .בתוך הקופסה ארבע דמויות
של נכבדים מוסלמים ,לראשם
כובעים לבנים ,ושתי דמויות באגה
נשיות צבועות באדום ,גוון המסמל
עור בהיר .נהגו לרקוד עם המסכה
בעיקר בטקסי נישואין ,והיא משקפת
את הפיקחות ואת האינסטינקטים
של בני באגה שחודדו בזמן שבני

ביטוי בה חוצים מגדר.

מאלינקה המוסלמים איימו עליהם
פוליטית ודתית.

שמיניות באוויר ומורידו אל הקרקע,
ולבסוף מחזיר את העיטור אל ראשו.

צלמית אישה של אגודת הנשים ׳א־טֶקאן׳ | בני באגה ,קטאקו ,גינאה 1935 ,בקירוב
עץ 34 x 25 x 88 ,ס״מ | אוסף דינה ומיכאל וייס לאמנות אפריקאית | 57369
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ביבליוגרפיה נבחרת
David Berliner, Baga Memoirs Religieuses. Musee Barbie-

אגודות סודיות של נשים
בתקופה שנודעה בה התנגדות חזקה של

טקס חניכה; השילוב של איבר
מין שבבירור לא נימול עם ראש

מסכת הקופסה 'סיבּ ונְ ֶדל' נוצרה

ה'א־טקאן' הוא אגודה לאימהות ,שבה
ֶ

תוף 'טימבה'

הכשירו את הנערות לקראת תפקידן

בחברת באגה השתמשו הגברים

כנשים .הדרישה העיקרית לכניסה לחברות

בתופים כגון זה במעמדים

'א־טאקן' היא אימהוּת ,שבה ראו את

חשובים כמו טקסי חניכה גבריים.

המימוש המרכזי בחייה של אישה .מי שלא

תופי העץ עשויים מקשה אחת

ילדה מעולם לא יכולה להיחשב בוגרת,

ומונחים על גבו של סוס מגולף

ולא הוענקו לה הזכויות והמעמד שכרוכים

בהידור.

בתואר זה .בעוד האגודות של הגברים
נעלמו כלא היו ,ה'א־טקאן' פעיל גם היום.

במערב אפריקה קישטו דמויות
של סוסים את הרכוש של ראשי

צלמיות נשים לטקסי חניכה מעוטרות

הקהילה ושל זקניה .מסוף

בצמידים ,בענק לצוואר ובחגורת חרוזים

המאה ה־ 19ועד אמצע המאה

מיוחדת ,לרגליהן סנדלים והן לובשות

ה־ 20השתמשו בו הפקידים

חצאית חניכה מיוחדת או כיסוי ערווה.

הקולוניאליסטים הצרפתים

יש ששערן מסורק בצמות ולעיתים ראשן

ככלי תחבורה .הסוס זוהה

מעוטר בדגים ,סמל לפריון ולשפע.

אפוא עם כוח וכך היה לסמל
של עוצמה ושליטה.

תוף ('טימְּבה') לטקסי חניכה לגברים | בני באגה ,גינאה 1944 ,בקירוב
עץ ,עור וצבע 36 x 36 x 102 ,ס״מ | אוסף דינה ומיכאל וייס לאמנות אפריקאית | 56366

מסכת כתפיים 'נימבה' | בני באגה ,גינאה 1935 ,בקירוב
עץ 35 x 43 x 111 ,ס״מ | אוסף דינה ומיכאל וייס לאמנות אפריקאית | 57356

בעונת היובש ובהלוויות ,והיא

דמות זו מייצגת ילד שטרם עבר

צלמית של ילד לטקסי טרום־חניכה | בני באגה ,קטאקו ,גינאה 1900 ,בקירוב
עץ 34 x 32 x 79 ,ס״מ | מתנת משפחת פיית־דוריאן ומרטין רייט ,ניו־יורק,
לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב ,לזכר בנם ג'ורדן מ' רייט | B08.1058

את המסכה 'בַּ נְ ָדה' נוהגים לעטות

צלמיות טרום־חניכה
של גברים

'סיבּ ונְ ֶדל'

עיטור ראש או מסכת קופסה ('סיּבונְדֶל') | בני באגה ,גינאה ,ראשית המאה ה־20
עץ וצבע 59 x 63 x117 ,ס״מ | מתנה מאוסף דינה ומיכאל וייס לאמנות אפריקאית | B14.1948
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