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  "מחול לוחמת הפרח""מחול לוחמת הפרח"
  
  

 .הייתי סטודנט לרפואה סינית בטוקיו "לוחמת הפרח"בפעם הראשונה שראיתי את מחול 
בנות יפניות.  30אמנויות לחימה סיניות. רקדה אותו להקה של ב אסיההוזמנתי לתחרות 

  פשוט הוקסמתי וביקשתי מהמורה ללמד אותי. נרשמתי ללהקה והייתי שם הגבר היחיד.
  
  הוא שמו של הקטע שלפניכם וחמת הפרח"מחול ל"

תנועות רצף של . גם ריקוד וגם אמנות לחימה היא מייצגתהמניפה אינה תמימה כל כך, 
לפתע  .ת בין הענפיםנושבהחיים רוח בה  ותמפיחומדויקות  לוחמה מול אויב דמיוני מסוגננות

 .נעצרת בפתאומיות ומבליחה רעש מחריש אוזניים
בתקופות בהן הוחרמו כלי הנשק  לא רק לאוורור ידני.תיקה בסין העהמניפה שמשה 

של כל ה מניפה בחגור נאלצו  רבים לאלתר תחליפים. המראה התמים בו תקועה, מהתושבים
צירוף כמה "שינויים קרביים" ב  .לא חשף את שימושה ככלי לוחמה מסוכןאזרח מן השורה 

של קטלני מניפה לכלי מלחמה הפכה הנ קצותיהכמו הרכבת סכינים קטנים מחודדים על 
  ממש.

בזמן גיוס הצבא הסיני למלחמה. מיתוס המלווה את המניפה מתחיל בהיסטוריה הסינית 
כדי להחליף את אביה מרשימה שהתחפשה לגבר  נערה -" מולן"של  תדמות הרואי מופיעה

י שצפתה באימונ תמולן הכישרוני . תגייס להגנת האומהלה שנצטווה על ידי הקיסרהזקן 
אביה באמנויות לוחמה בילדותה. והתאמנה בסתר, במהלך הקרב התגלה כשרונה כשלקחה 

הורידה את . הקיסר הכתיר אותהשלאחר  .את אויבי הקיסר לידה את ניהול הקרב בו הכניעה
  .ונשא אותה לאישההקיסר התאהב בה בו במקום אישה יפיפייה.  התגלתהשם  תחפושתה

אמנות את נשות הארמון  אתבסודיות  "מולן" לימדה ,ארמוןכשנכנסה כאשת הקיסר ל
רצף  מהוותתנועות ה 56 -בסדרה של  הבתנועה מקסימה ביופיי .לוחמה שלמדה מאביהה

הוסיפה  כמסווה לצד הלוחמני של הסגנוןסגנוני הלקוח ממגוון אומנויות לוחמה שצמחו בסין. 
מניפות בוברכות מנופפות בחן  מוסיקה שמימית יצליללהנשים  תחוללומאומנותי בו  מולן פן

ו בהגדלת צבא לוחמיבשני אופנים במחול ו את הקיסרנשות הארמון כך שרתו  .בשלל צבעים
"מחול ייסדה את סגנון  כך ,)פרח בסינית( -הוצמד הכינוי חואה "מולןל" .ןארמוהבהגנה על 

  .לוחמת הפרח"
המניפות מדמה ת פתיח .כיום בפארקים בסין מתאמנות בעיקר נשים בתנועות עדינות אלו

ריחוף השפירית על  ובנענוען אתנעיצת שיני קוברה בטרפו בסגירתן  .זנב טווס על שלל צבעיו
  פני המים.

תנועות אלו לקוחות ממגוון הדימויים של עולם החי ומעניקים לצופה תחושת מאבק בין 
  כות ועדינות שבאנרגיה הפנימית.רעוצמה דינאמית של כוח חיצוני מול 

.  
 ני הראל,  הזכויות שמורותסי

 
 


