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הנושא ,גורדוו 'לרחבמקבילהיסחוףאלהיורד ,הקטוהן'חיב __

כלהיטבהכירוך IIלתנשלוהפירוששאתהאיששלשמואת

ביתעמד ,גורדוו)לייב(שמואלג IIשלהואהלא ,בארץהתלמידיס

 IIבאוהאוס IIהאדריכלישלהישרההזויתבסיגנוובנויגדול,לא

גינהאלהוליךזעירברזלשער . ZOה-שנותשלהחדשניהגרמני

ומרפסת.

מומחהגסשהיהקדמו,לימיסקאופמו,המהנדסהתגוררשס

המטבעות.מדעהואהלאלנומיסמאטיקה,ידוע

 ,בשניסעשרותהנאהבביתגרווילדיהס ,,אישתוקדמוגורית

במקצועה.רופאהשולמית,גסהתגוררהואיתס

בתל-אביבלשיחותנושאכמובו,היה,הזההמשולשהבית

אחריגסאימהות.שתיכביכול, ,היוגוריתשללילדיההקטנה.

 .המשותףבביתלגורושולמיתגוריתהמשיכוקואפמו,שלמותו

שעלתהאחריקראוס,גרטרודגסלמשל,התגוררה,זהבבית

לפנישס,להתארחאותההזמינהגוריתכי , 1935בשנתארצה

התחלותלהתרקסהחלושסמשלה.דירהלעצמהמצאהשגרטרוד
במסרטהלתעדגוריתיצאהומכאוהעממי.הישראליהמחול

 ,בוכארה ,מתימוהעוליסשלהמחולתרבותאתוברשמקול

וכו'.אפריקהצפווכורדיסטאו,

הוילהשלהאידיליהמודירות.-ביתההואבמקוסעומדכיוס

אז.אותושהכירואלהשלזיכרונותאלאנותרולאוהגינההקטנה

לקבועהשנהשהחלה ,אביב-יפותלעירייתשלהאומנויותאגף

אתהמצייוהשלטאתיקבעהעיר,אומנישלבתיהסעלשלטיס

 .עודואיננוקאופמוביתעמדשסבמקוסקדמוגורית

ם
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ןהשנה,הראשןן,הציןניהקןנגרסמאזשניםמאהמלאןם8שנה
השאלההציןנןת.עםנןלדהקדמן,גןריתנןלדהשנים,מאהלפני

שלןהאידיאליםלאידיאןלןגיהמשותףמההיא:המתבקשת

מחןלליהשביןהישראלים,העםריקןדילתנןעתהציןנית,התנןעה

העממיתהתרבןתכן ,הציןנןתכמן ?מרכזימקןםגוריתתןפסת

חיים,לקןןיביטןיהנןתניםדפןסים,ליצירתנדרשההישראלית

ןטיפןחשימןרבצדןהתחדשןת,חידןשתהליכיבחןבםהנןשאים

קיימןת.מסןרןת

תחתאביבבתלשגרתילאאירןעהתקיים 1997באפריל-9ב

יבהירהתןכניתתיאןר . l/ןמחןלליםחןלמים I/-ההןלמתהכןתרת

ביתתיאטרןןסמןכים,אךשןניםמקןמןתלשניפיצןלהסיבתאת

המלין.בביתןאןלםליסין

התרבןתבתןלדןתחשןביםתאריכיםשנילצייןבאהאירןע

במרץשנןלדהקדמן,גןריתשלןבחייהבכלל,בישראלהעממית

לאןרךאפןאמתפרשיםחייהבפרט. , 1987במרץןנפטרה , 1897

ישראלארץישראל,עםבתןלדןתמכריעיםןתהליכיםמאןרעןת

ישראל.ןמדינת

גןרית:שלחייהמתןלדןתפרקיםהמזלג,קצהעלהנה,

לייפציגבעירנןלדהקדמן)גןרית(לימיםלבנשטייןגרטרןד

למדי,מתבןללתיהןדיתלמשפחהבגרמניה,אשרבסכסןניה

הגבןה.הבינוניהמעמדעלהנמנית

דרכיםחיפןשבמוסכמןת,מרדנןתבהנתגלתהילדןתהמשחרכבר

כלמןפלגןת.ןפעלתנןתיזמןתמחשבתית,עצמאןתשגרתיןת,בלתי

,שפניהםפןלקלןרשןחריחןגיםעםבצעירותהאןתההפגישןאלן

 l/סגידה l/לקיצוניכביטויבנודיזם,נגיעהכדיעדהטבע,אל

לדרכהמשנקרה ,מימושלידיבאהגוריתשלמהפכנותהלטבעיות.

מידדבקשבהםובאידיאליםברעיןנות ,בחיצוניותומרשיםגבר

החלוציותהציונות,הראשונה:העולםמלחמתלאחר

גרט,שלהמרדניתלרוחההתאימואלהרעיונןתוהסוציאליזם.

הנמרלתנועתהצטרפהשבהשפעתובגבר,גםכמובהםדבקההיא

עלוחלוציגרעיןעםיחדהחלוץ.ולתנועת , l/לבןתכלת I/הציונית

מכןולאחרחדרה,לידתחילהחפציבה,בקבוצתוהתיישבולארץ

 . 1920בשנתיזרעאל,בעמק

אתממחיש , 1920בשנתחדרהבנחלשהתרחשפיקנטי,סיפור

גורית,היה:כךשהיהומעשהלטבע.גוריתשלואהבתהתעוזתה

השאירההנחל,במימילטבולבגפהיצאה ,ועירוםמיםשאהבה

היאעודמערומיה.במלואלמיםוזינקהגדותיועלכסותהכלאת

אלחמקולנועזת,הבחוריםארבובמים,מרובהבהנאהמשכשכת

כינוכחהמהמיםבצאתהוהסתלקו.אותם l/גנבו I/בגדיה,ערימת

לקיבוץ,בחזרהכסותהללאצעדההיסוסובלינעלמו,בגדיה

וכאשר ,בהפיעםהנקםיצרהבחורים.שלההלומותלעיניהם

לצון,תחתלצוןלהםגמלהבעירום,בנחללטבולהבחוריםיצאו

ואובדינבוכים,היוהםלעומתה,והסתלקה.בגדיהםאתנטלה

למשק.דרכםלעשותנאלצועצות

שכתבבמסכת .-50היובלאתחפציבהקיבוץחגג 1970בשנת

אחדוכליחדשנינו I/הליליתהרדיותכניתעל(אשרכץיובבוביים

ציפוריםלהיש I/בשםמקמהשילבהואהיובל,לכבוד ) l/לחוד

גורית.אודותעלל l/הנהסיפורעלהמבוססת , l/בראש

פתחנו.שבוולאירועלהווהנחזורהבהבעבר,קצרהשהותלאחר

בתרבותומציאותחזון I/שנושאושיחרבכללהראשוןהחלק

האגף,מנהלרונןדןר l/הדשלבהנחיתו , l/בישראלהעממית

בתנועתהמושרשוהתרבות,החינוךבמשרדולאומנותלתרבות

שוניםתחומיםייצגוהדיוןמשתתפיילדותו.משחרהעםריקודי

העממי.למחולהדוקקשרהקשורים

ראשבהט-רצון,נעמיעסקהוהאתנו-מוזיקולוגיההמחולבתחום

היאהקבוצים.סמינרבמכללתולתנועהלמחוללמוריםהמסלול

במרוצתשחלורצויים),דווקא(לאובשינוייםהיתר,ביןדנה,

אצלההתחזקושלגביהם ,הישראליםהעםבריקודיהשנים

עסקינן.עםבריקודיאכןאם ,הספקות

חוקרנוי,דבהפרופ'עסקמדעילמחקרכנושאהפולקלורבתחום

החטיבהשלומקימההיהודית,ובפרטהעממיתהספרותשלותיק

שניםבמשךעמדשבראשההעברית,באוניברסיטהלפולקלור

המוזיקהלתחוםלהתייחסאמורשהיה ,בהטאבנרר l/דרבות.

להשתתף.ממנוונבצרחלההעממי,לריקודוזיקתההעממית

ועורךמעבדמלחין,אלדמע,גילמיודענולמשימהנחלץבמקומו

בהשראתנוצרוויפיםרביםריקודיםברדיו.מוזיקליותתכניות

 .שיריו

החינוךבביתגוריתשלתלמידשהיהגורי,חייםהנודעהסופר

נרתמהאשלרותלדיון.הגיעולאבוירוסלקההעובדים,לילדי

 ,מחולשלוהיסטוריוניתמבקרתכוריאוגרפית,בהיותהלמשימה,

האומנותי.המחולבתחוםהישראליתהיצירהאתנסעלהעלתה

אור-קוליתמסכתלמעיןהזרקוריםכוונורב-השיח,בתום

שלוההשגיםהפעילותעתירימחייהתמונותלהצגתשהוקדשה

גורית.

מרדנותבהנתגכתהיכדותהמשחרכבר

שגרתיות,בכתידרכיםחיפושבמוסכמות,

ופעכתנותיזמותמחשבתית,ות Nענמ

כידיה Nבגוריתשכמהפכנותהמופכגות.

מרשיםגברכדרכהמשנקרהמימוש,

שבהםכים Nידי Nובברעיונותבחינוניותו,

שונה: Nהרהעוכםמכחמתחר Nכמידדבק

כיזם Nוהסוניהחכוניותהניונות,
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והגיעושהוזמנוהחנשיםמביורבים

שעכרב,בסיפוקניינוזה,כחירוע

חורכהוכככמרכיביהככעכהתכנית

פעם,שכישרחכחרךשכחוירהשרתה

שוחרימיונגיםהיובניבורוהיפה,הישנה

ראיונותשלהקלטות ,שקופיות ,דאויוסרטיקטעיכללההתכנית

ועבדוהיאלםימקורבוישהםיאנשמפיאודותיה,ועלגוריתעם

בשנים.עשרותבמשךבמחיצתה

חברת ,פלסלזהיאתזאתהיה ;עמהםהכרותשנעשההראוימו

בסמינרועמיםעםלריקודיגוריתשלתלמידתה ,דליהקבוץ

 ,לדליהלבואתיגוראתששכנעה , 1943-44בשניםהקיבוצים

בשנתזההיההקיבוץ.בתחומיאשרבפרגולהולהתאהבלראות

חגטקסאתיםילקהידלקיבוץשלתורוכשהגיע 1944

מסכתהיתהתיבתוכנחלקם .האזורלקיבוציהמשותףהביכורים

הקיבוץחבריקולקטיביבתהליךויצרוהגואותהרות,מגילת

דרבנו ,הגדולהוההצלחהםיהאנש ,המקום .גוריתשלבהנחייתה

פסטיבלנולדוכך ,מחולותחגזובפרגולהלקייםגוריתאת

ריקודיתנועתשלאדירהצמיחההחלהשממנו ,בדליההמחולות

 ,פסטיבלים 5התקיימו 1944- 1968השניםביו .הישראליםהעם

הסמוךטבעילאמפיתיאטרווהועברוהמתמידגידולםשמפאת

 .לדליה

ומחברהיהודיהמחולשלווהיסטוריחוקר,פרידהברצביר IIד

וקוריוזיםםיסיפורסיפרו ,ו'יוזהמכונה ,ענברויוסףעם,ריקודי

אתההשניםרבתהמשותפתמעבודתםגוריתעלמשעשעים

ולצדה.

שלבעטייםלדבריה ,העדותבריקודיהתאהבהאשכנזירותיותיקיםכדורותיו,והחתניהעממיהמחוכ
 ,גוריתשלדודהיובעבאמצעותההעדותבניעםמפגשים

במרכזעדותריקודילטיפוחהמפעלאת 1971בשנתשהקימה

בשיתוףעבדווגוריתרותיההסתדרות.שלוחינוךלתרבות

בניהולגוריתשלמקומהאתרותיירשהלימיםאשרעדהדוקגוריתמשפחתבנינעירים,עם
המפעל.

בינהשנוצרוההדוקיםהקשריםאתנסעלהעלתההודסתרצה

כשגוריתולימים ,המשותפתעבודתואגבתחילה ,גוריתלביו
 .עםלריקודיהמדורניהולשרביטאתלידיההעבירהוניניםנכדיםבנים,כדורותיהם,
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מביןשנייםייצגןלגןריתבמיןחדמקןרביםשהיןהעדןתאנשיאת

החיההרןח ,ערןסימנחם :התימניתהעדהיבנ .מאדעדרבים

לדןרןתתימןהדןתימןרשתןהנחלתשימןרמפעלמאחןרי

בארץדרכןבראשיתכיצדסיפרהןאאןנן.קרית ,בישןבןהצעירים

התרבןתלמעןהגלןתיתמןרשתןאתלזנןחנטה ,-50הבשנןת

 .הישראלית

עסןקןבעןדןגןרית,לאןזניהגיעמעןלהתימניןכרקדןכזמרשמען

במקןםבןדהיעל "נצטןןהייהןא ,גדרבהקמתבניןכפןעל

תזןזשלאמתעקשתןהיאנבן,ךהןאריקןדין.אתלהלהראןת

לפעילןתןהזינןקאןתזההיה .יתבצעהדבראשרעדמהמקןם

היןם.עדנפסקהשלאהממןשכת

גןריתאלהתלןןה ,עמרםאהרןןןהנןדע,הןתיקהתימניהזמר

עןליםשלבמןשביםרגליהםבכתתםכימים,לילןתעשןןביחד

 ,לארץהגיעןעתהשזה ,מסןרןתןמתעדיםאןספים ,מתימןחדשים

שמענןזאתכלעלןבטקסים.בתכשיטים ,בלבןשבשירה,בריקן,ד

נסשלא ,ישןייןכאןתןשיןפיןעתיק,מסןרתישירבתןספת ,מפין

ליחן.

העבירה ,חןלשהלרגלהעדרןתהעלשהתנצלהכהן,ירדנה

עלהפיןטייםדבריהאת ,נאמןנירההןתיקהתלמידתהבאמצעןת

היאנירה .גןריתלביןבינהמפריםןיכןחיםתןךמשןתפתעבןדה

העם.ריקןדיבתחןםגןריתשלתיהתלמידןמןןתיקןת

עדתיןת 3 ,מחןללהקןת 4שןבצןהאןר-קןליתהמסכתבמהלך

 ,ישראליםעםבריקןדיןאחת ,ןערביםכןרגים ,תימניםשכללן

גןרית.שלמריקןדיהבמחרןזתשהןפיעה

יהןדישלהמחןלממסןרתהציגהעקרןןמקרית "מןרשהיילהקת

ןתיקהלהקהשלןהכןריאןגרפיתהמנהלת-תימןשבצפןן ,חיידאן

מראשיתמגןריתששאבההעידןדעלסיפרה ,אהרןנילאהזן,

ןבתאםלתחןשתעדביניהןהקשריםהתהדקןןכיצד ,בארץדרכה

אתלטפחמןסיפהלאהכאחןת).כךאגבידהעלאןמצתי(ןאני

היןם.עדבעקשנןתבישןבההמןרשת

 ,רחמיםיןסףשלןבניצןחןבניהןלןמלאכימקריתכןרדיתלהקה

הזןרנהנגןשלנגינתןבלןןית ,כןרדייםריקןדיםבמחרןזתהןפיעה

יןסףהדהןלה.עלבנימיןןהמתןפףמנןחה,ממןשב ,לסההןתיק,

זימןשאילןלא ,לגןריתזהמןפעמקדיששהןאבהתרגשןתסיפר

הריקןדאתלטפחממשיךהיהלא ,ביחדשניהםאתהגןרל

אתלכבדהמןסיפיםרקדנים,שלרביםדןרןתבקרבהכןרדי

בה.גאיםןלהיןתמןרשתם

מסיבןתהגיעהלאשבגליל,מסחניןהןתיקההערביתהלהקה

רבןתהקדישהשגןריתלצייןחשןבאןלם ,בהתלןיןתשאינן

הערבי.המחןלמןרשתןטיפןחלטיפןל

הןפיעה ,קראןסדדןבהנהלתחנה,מפרדס "ייהדןדאיםלהקת

 ."הידדלקןצרים"ן "יאבןכןיי-גןריתמשלבריקןדים

נתבקשןןמשנסתיימהןחצי,כשעתייםארכהליסיןבביתהתןכנית

שבביתלאןלםלעבןר ,לפהמפההאןלםאתשמלאןהצןפים 400

םישעתישנמשכההרקדההחלה ,קלכיבןדלאחרהסמןך.המלין

לצלילי ,גבאייןנתן ,הןתיקהמדריך,הרקדןשלבהנחייתןרצןפןת

בטעםריקןדיםןרקאךרקדןאלןני.עמןסשלהמעןלהתזמןרתן

אתההןלמתבאןירה ,ליחםנסשלאישניםריקןדים ,פעםשל

 ,הרחןקבעברנן "רןקדעםיישהינןשכשםשגרסהגןריתשלחזןנה

 .ןעכשיןכאןרןקדעםלהיןתאנןממשיכים

 ,רבפןקיבסןיינצ ,זהןערילאיעןגהןשהןזמנןהאנשיםמביןםירב

ארץשלאןירהשרתהאןרכהןלכלמרכיביהכלעלהתכניתשעל

המחןלשןחרימיןצגיםהיןבציבןרןהיפה.הישנה ,פעםשלישראל

גןריתמשפחתבני ,צעיריםעםןתיקים ,לדןרןתיןןהאתניהעממי

 .ןניניםנכדים ,בנים ,לדןרןתיהם

שכזכותההודשהודתשיקפההתוכנית

תוכו,הרבההמפגש.התקייםוכמענה

פיקנטיים,זכרונותהומור,שמחה,

ומוזיקהמחוכהרבה

 ,המחןלליםמבין ,ןליצירהלעבןדהןעמיתיהגןריתשלידידיה

העדןתןבני ,היסטןריןנים ,החןקרים ,צריםהין ,המלחינים

אמא."ייאןתהבכנןתםלהגמלן ,רבהכהאהבההרעיפהשעליהם

ןעריכתבנייתעלשניצחה ,ספיבקרעיהנמנן:ההפקהצןןתעל

במרכזעםלריקןדיהמדןרראשמאיר,ןרנההאןר-קןלית,התכנית

במלןאן.האירןעאתשהפיקה ,ההסתדרןתשלןחינןךלתרבןת

לתןכניתהדרןשיםהחןמריםאחרבחיפןשהתחקירשבמהלך ,ןאני

קטעי ,ספרים ,הקלטןת ,סרטיםשלבארכיןניםנברתי ,זהמסןג

 .מכמניםגיליתי ,ישניםתמןנןתאלבןמי ,עתןנןת

היןעץהיההמןזיקה,בתחןםןמחנךמןרהמלחין,ספיבק,יןסי

 .המןסיקלי

המפגש.התקייםןלמענהשלזכןתההאשהאתשיקפההתןכנית

מחןלהרבה ,פיקנטייםזכרןנןת ,הןמןר ,שמחה ,תןכןהרבה

 ,לשינןייםאנןעדים ,אכןמפרה.נןסטלגיהזןהיתהןמןזיקה.

הסןחפיםלזרמיםמןדעתהיתהכגןריתןמי ,לכתמרחיקילפעמים

םישעלןללכיןןנים ,ןהעדןתהעםיריקןד-מכללההיקריםאת

ככלב .יצןמהלתפליהרצןקרימהעבדןהכנקןדתאתטילהס

בדרךןלבחןרלהבחיןרביםדןרןתןלכןןןלחנךניסתההיאשמירה

תפיסןת ,גישןתשלהפלןרליןתקבלתןאפילןהכרהמתןךהמל,ך

 .בתןכןןפןעליםמהשטחהבאיםןצרכים

ם
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תנועתותיקישלמפגשבת"א,לסיןבביתאחה"צנאה.רביעי.ום
-ומחוללים"ייחולמיםאירוע .לדורותיהםוממשיכיהםהעםריקודי
מפגשוהיום.אזשלוהעדותהעםריקודיעםילדות,נוףעםמפגש

להזכר,לאנשיםלאפשרכדימהלזמןמלכתעומדהזמןבו ,שכזה

למרותהדרךבאותהולהמשיךכוחלשאוב ,מצבריםלמלאכדי

הכל.

הםהאםהחלומות?היומההדרך?היתהמההדרך?מהי

היום?משפיעיםהםהאםהשפיעו?

סיבההםקדמןגוריתשלומותהלידתהשלייהעגולים"המועדים

מועדיםאוהביםאנו .משמעותםאחרולהרהרלציינםטובה

שלובזמן,במצבשליטהשלאשליהיוצריםהםשכןייעגולים"

היסטוריים.תהליכיםלניתוחככליגםטוביםוהםותכלית,סדר

שמיסדהוהיאהואיל ,העםריקודילתנועתסמלהיאקדמןגורית

ובהדגישהדורהאתבהקדימהגםהיאהגדולהזכותהזו.תנועה

תפישההעדות,למורשתביחסתרבותי"ייפלורליזםשלגישה

תרומתה .אזנפוצהשהיתהההיתוך"ייכורלגישתמנוגדתשהיתה

נגינתןכלישיריהן,העדות,ריקודיולתיעודלשימורגםגדולה

ועוד.תלבושותיהן

דיאלקטיהואמנהיגיםוביןהיסטורייםתהליכיםביןהיחס

עדייןזוכרושאניאינטלקטואליתרגילהואבודיוןומסובך.

שהתהליכיםספקאיןחיים.בקריתהצעיר"ב"שומרהקןמערבי

לאבחןהיכולתהיאמנהיגיםשלהגדולה .שלוביםוהמנהיגים

לגלותמתאים,ועיתויהזדמנויותלנצלהיסטוריות,אפשרויות

גילוי,ולידיביטוילידיבאיםשהםלפניעודאנשיםשלצרכים

בהםלהאמיןחלומות,ליצורותשובות,ביטוילהםולתת

להגשימם.עצמםולהקדיש

עדותוריקודיעםלריקודיהמדורע"יאורגןלסיןבביתהאירוע

עריכה .והתרבותהחינוךמשרדעםבשיתוףהחדשהבהסתדרות

תחקירמאיר,רנה-ואירגוןהפקהספיבק,רעיה-אמנותיוניהול

וגילההודס,תרצהאליגורתמר :הועדה,וחבריגורןאילה-

 .טולדאנו

עשורולצייןקדמןגוריתשלהולדתהיוםאתלחוגנועדהאירוע

הראשונותלכלהערכהלהביעבאהואמכ,ןיותראולם,למותה.

והקימומאין"ייישהישראליםהעםריקודיאתשיצרווהראשונים

העםשללצורךביטוישנתנהתנועהרוקדים,שלגדולהתנועה

לצורךחברתית,בפעילותעם,בריקודילצורךיינורמלי",להיות

לשאובולצורךעבריים-חילוניים,משמעותייםחגיםטכסילפתח

מהמייסדיםכמה .עליהולשמורהעשירההעדותממורשת

נועהנדב,רחלשטורמן,רבקהוביניהםבאירוע,הםגםהשתתפו

 .ועודצימבלטובה ,אשכול

עםבריקודיםעםריקודיולהקותעדותשללהקותהופיעובאירוע

זכרונותסיפוריסיפרועממית,תזמורתליוותהפעם,שלניחוח

מכלמספרותתמונותהוקרנווטובים,ותיקיםשלהגיגיםוהועלו

המחשבותואתההיסטוריהאתוהמחישוהמסךעלהתקופות

עליה.

שקרה.מהוזה-לחויהלהפוךפוטנציאליששכזהלאירוע

ביטויאלאהאירוע,עלדיווחאיננההבאותבשורותהכתבה

הכתבעללהעלותםוחשובבאוירוריחפושעלומהדבריםלכמה

עליהם.ולחשוב

ברב-שיחאלה,מעיןבאירועיםכמקובלשלאנפתח,האירוע

נוידבאלדמע,גילאשל,רות ,בהטנעמיבהשתתפותרעיוני

נסבהדיון .כמנחהוהח"מבהט,ואבנרגוריחייםששלחוובמילים

העממיתבתרבותומציאותייחזוןביןהדיאלקטיהקשרעל

שלוהיוצרותהמייסדותהאמהותשלהואהחזון ."בישראל

מושגרוקד",ייעםשלחזוןהראשונים,האבותושלהריקודים

אלה.ימינושלהמציאותעםובהשוואתוקדמןגוריתשטבעה

חלומותביןהיחסאתהמדגיםבסיפור-משלשיחהרבאתפתחתי

הפילהלך .נמלהעםשהתחתןפילעלהואהסיפורומציאות:

כדירקימיכללעבודאיאלץייעכשיוהנמלההתלוננהלעולמו,

 .אותו"לקבור

שלבאימרתולהשתמשאפשרשהווהומהשהיהמהביןלהשוואה

רוציםיימה"ידעוייפעם :צרפתיסוציאליסטימנהיגבלום,ליאון

אבלמשוכללה"איך"היוםכ,ןכלמשוכללהיהלאוה"איך"

מעורפל."ה"מה"

שהןומהרוצות.הןיימה"ידעוהראשונותוהיוצרותקדמןגורית

אותםשירקודפשוטיםעםוריקודיחגריקודיליצורהיהרצו

בסיסעלבא"י,הנוצרתהעבריתלתרבותביטויושיהיוגדולציבור

הגדולההציוניתהמהפכהאתשתבטאעממיתתרבותחילוני.

הקשורהפרודוקטיבי,היהודיבא"י,החדש"ה"יהודישלויצירתו

 .הגטושלהיהודי-הגלותימהיהודיוהשונהלאדמה,

יידליה"בכנסומעבר.מעללהגשמההחלוםזכהכמותיתמבחינה

היובלבדשמונהשמתוכםעםריקודי 22עםלהקותהופיעו 1944

אלף 100עם;ריקודי-2000מלמעלהסופריםהיום, .מקוריים

הרוקדיםאלף 100ועודבשבועפעםלפחותרוקדיםואשהאיש

אתניותולהקותעדותשללהקותמחול,להקותעשרותפעם.מדי

מתקיימיםרביםפסטיבליםסדיר,באופןפועלותוערביות

בינלאומיים,בפסטיבליםמבוקשתישראלגדול,קהלומושכים

הישגים.רשימתועודועוד

כמהלהעירהמקוםכאןהחלום?הגשמתזוהאםהיאהשאלה

והיאיוונימקורהאוטופיההמלהאוטופיה.המושגעלהערות

מקום".בשוםשאינהייארץהואתרגומהשונות.משמעויותטעונה

ביןהמפורסמתהאנטלי.מורוסתומסבההשתמשראשון

הרצלתיאודורשלבספרומופיעההציוניותהאוטופיות

ייראוכיצדוהשתעשעו:חלמוהציוניותבאוטופיותייאלטנוילנד".

המדינהשליחסהיהיהמההיהודים,במדינתוכפריםערים

יאכלו,יתלבשו,כיצדובאופרה?בתיאטרוןיציגומהלערבים?

ויאהבו?ישירוירקדו,

העם,ריקודיכתבועתסמכהיחקדמןגורית

זכותהזו.תבועהשמיסדהוהיחהוחיכ

דורהחתבהקדימהגםהיחהגדוכה

תרבותיייייפכורכיזםשכגישהובהדגישה

שהיתהתפישההעדות,כמורשתביחס

שהיתהההיתוךייייכורכגישתמבוגדת

כשימורגםגדוכהתרומתהחז.בפונה

ככישיריהן,העדות,ריקודיוכתיעוד

ועודתכבושיהןבגיבתן

11 



הבעיה.חינההעםריקודיהתפתחות

חינהיההבעום. Dהסימפהיחההתפתחות

היוםהריקודיםענמם.העםבריקודי

בעבר,היומחשריותרמשוכככים

התזמורותיותר,וב Dמחומניםהרקדנים

D ורביםמשוכככיםהככיםיותר,ובות

בנמשכחכחבמשככחהיחהבעיהיותר.

המחר II , 1993צביבוידבהןצאתאו:בןים-דרןר,רחלשלבספרה

פחןתלאהעתי,דלקראת"הצפיהמציינת:היאהאתמןל",של

זןמבחינהההיסטןריי.'הזמוממשמעןתחלקהיאהעבר,מזיכרןו

הרןחנייםןהמבניםהסמליםהציפיןת,מוחכ~קהינההאןטןפיה

להןנןתניםהמציאןתןאתעצמנןאתךנןפשיםאנןשבאמצעןתם

משמעןת.

עלהאןטןפיהיסןדשימשביהדןתכימציינתאלבןים-דרןררחל

הגשמתאתשמנעןכמחסןםכבלםןגםכחלןםגםי IIאןעלגאןלה

הציפיןתבכןבדעמידהמאיהפחדיה jךהמחסןםהחלןם;

 .אלטרנטיבןתהאןטןפיןתהאידיאןתהציעןשני,מצדהאןטןפיןת.

מכיריםשאנןהמציאןתןביוהאןטןפיעןלם iרביוהנןצרהמתח

ןהאפשרי.הקייםביוןהרצןי,המצןיביודיאלןגמעןרר

אמןנתאתמבטאןתהאןטןפיןתכימציינתאלבןים-דרןררחל

ההסדריםישןנןאםןצןדקתמאןשרתחברהלכןנוביכןלתןהאדם

האדםאתלשנןתחןתרתאינההאןטןפיה .הקיימיםהחברתיים

החברתיים.המןסדןתישתנןאםישתנהדם i >-:השמאמינהאלא

אתהאנןשי,הדמיןושלמגבלןתיןאתגםמב:טאתהאןטןפיהאבל

השימןש II-האנןשיתןבחשיבהבשפההטמןניםהאילןצים

מגביליםהיצירהנכתבהשבההתקןפהשלןבציפיןתבצןפנים

האןטןפיי.'הדמיןוז Iאמקפיאיםןאןלי

הריקןדיםמבחינתחלןם.עדייוןהםחלןםהיןהעםריקןדי

פןפןלריים,ןהםרבים,ריקןדיםנןצרן-;ידים Iןעןרקרםהחלןם

ןשאיפןת.צרכיהםמבטאיםןגםלאנשיםהנאהגןרמיםהריקןדים

קדמוגןריתחשההריקןדים,שלהתפתחןתםבתחילתכבראבל,

טענה:היא 1968האחרןו"דליה"בכנסמהדרןי.'סטינן IIכי

מןפעאלאזה,היהרןקדיםחןגישלכנסלא-מהדרן"סטינן

ההמןנים- IIרןקדעם IIרצינןהרישני,מצדבימתיי.'ראןןה

צריכיםיקרה,שזהןכדיבלהקןת,צןפים:ןהמןניםרןקדים,

הם.ןכאלהןמןשכיםבימתייםגדןלים,מקצןעיים,להיןתהמןפעים
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שלהספונטניותעםלבמהעםריקודישלהתנגשותנוצרת

ריקודיהיואילואבל ,האותנטי-המשפחתי-הקהילתיהפולקלור

מהרהופכיםהיוהםבלבדואותנטייםספונטניםנשאיםהעם

אתשהבאנוברגעהריהטענות?איפואמדוע .מוזיאונילמוצגמאד

הפכוהם ,םיגדוללקהלים ,םיהגדוללכנסים ,לבמההעםריקודי

 ,עממיביטוי l1אינםוהםשוניםחוקיםשלהםבמה,לריקודי

בעייתי.הואמהדרך"סטינו l1המושג ,לכן ."אותנטיספונטני,

היאההתפתחות .הבעיהאינההעםריקודיהתפתחות ,לדעתי

היוםהריקודיםעצמם.העםבריקודיאינההבעיההסימפטום.

יותר,טובמאומניםהרקדנים ,בעברהיומאשריותרמשוכללים

הבעיהיותר.ורביםמשוכלליםהכליםיותר,טובותהתזמורות

 .בנמשלאלאבמשללאהיא

כשהבולטתדעכו,בארץ l1הומצאו l1שהטבעחגישלהמסכתות

 ,בשבטו l1טנטיעותגםהיואבלהביכורים,חגיגתהיתהביניהם

 ,הסדרליל ,העומרחג ,שבתלילותבחנוכה,הנרותהדלקתטכסי

עצמיביטויחיפושהמסכתותלדעיכתהסיבהועוד.פסחערב

 ."מגויסתתרבות l1עלפחותודגשבדואליתאינדיויצירה

עם ,ל l1הקקעםאלאוהריקודיםהשיריםעםלאהיתההבעיה

- l1ישראלמקרקעימינהל l1להפכהל l1הקקשהשתנו.הערכים

יותרהיולאהביכוריםחגיגות ;מיסיםהגובהממשלתימימסד

חזרהשל ,וולנטריתאדמהגאולותשל ,כפייםעבודתשלביטוי

היההמשברהחגים.בטיכסיביטוילידיבאוזהועוהך"התנלימי

 .רעיוניבעיקרו

משברהיאהמייסדיםמהאבותחלקשלמהדרך"סטינו l1הרגשת

אחדהםהעםריקודישלנו.החלומותמשברשלנו,הזהות

החילונית,העבריתהזהותחיפוששלביותרהבולטיםמהביטויים

השפהחידושי l1ע ,הגלותשלילתי l1עבגולהשנאבקהזוזהות

-הגלותיתהדתיתהזהותדחייתי l1ע ,העבריתוהספרותהעברית
בזהותבעיותהיובעברגםבמשבר.הנמצאתהיאזוזהות

העםריקודי ."והיפוכוהדבר l1היתההיאכי ,החילוניתהעברית

זו:דיאלקטיקהביטאו

ריקודישלהשפעותעםאקלקטייםריקודיםהיוהעם.ריקודי

 .סגנוןלהםהיהזאתובכל-שוניםעמים

זרותגםבהםהיתהאבל ,שייכותשביטאוריקודיםהיוהם •

לארצותביטוינתנוגםאבל ,י l1לאשייכותביטאוהם ,מסוימת

העולים.באושמהןהמוצא

פולקלורריקודישלמלאכותיותבהםהיתההעם.ריקודי

רוקדיםורביםמהאותנטיותבהםישזאתובכל ,בימינוהנוצרים

בהתלהבות.

רוקדיםעירוניים,בישוביםרובםהגרים ,התשעיםשנותילדי •

 .הסמליםעםומזדהיםהחמישיםשנותשלורועיםאכריםריקודי
עבריותומבטאים-דתייםמסמליםשואביםהעםריקודי

וחילוניות.

לרצוןביטויגםאבלמחהלאומיביטויהםהעםריקודי •

 .מאידךולסוציאליזםעמיםלאחוות ,לשוויוניות
ריקודיעםלהזדהותמתחים,עםלהתמודדאפשרוהעםריקודי

בחייהמתחיםאףעל-החסידיםריקודיהעדות,ריקודי ,הערבים

יום.היום

אבל ,שסועהבחברהלסולידריותביטויהיוהעם.ריקודי

היאהזוהדיאלקטיבה .בלבדהריקודיםלעתהתקפהסולידריות

ריקודיאתהמאפייןחולשתם.וגםהעםריקודישלעוצמתםגם

שלהרבלגיוון ,הישראליתלחיוניותביטוימהוויםשהםהואהעם

ריקודי .לבעיותוגםשלנולחלומותביטוי ,הישראליתהחברה

הם ,בארץשנוצרוביותרשראליותיהארצהיצירותאחתהםהעם

דהיינו- l1כנעניות l1ו l1הצברמיתוס l1שללתופעההביטויםאחד

ועםחדשדורבארץוליצורבמרחבלהשתלבהרצוןשליביטו

ממרחבחלקאלא ,מתבדלתתידתעדהלאשהואעםי,עבר

 .כיםישיאנווישאליוגיאוגרפיהיסטור

תנועתשללמיסודבתרומתההיתהקדמןריתוגשלגדולתה

טרוםישוביתמתנועהרולעבלתנועהשאפשרמיסוד ,העםריקודי

 l1רשמיתעממיתתרבות l1הפצתשלממוסדתלמערכתמדינית

שלתהליךהובילהגוריתתרבות.וסוכנימנגנוניםבאמצעות

ולהפכולהפיצו ,"אותנטיישראליעםקודי"רליצורמכווןמאמץ

העם.לנחלת

בספר ,"ומילויוהחסרהתרבותיהרובד l1במאמרו ,שביטיעקב

l1 קדר 'ז 'בובעריכתשזרזלמןמרכזבהוצאת ,"העממיתהתרבות

ה-משנותכברבארץבמושבותשנעשוהנסיונותאתמתאר , 1996

ביתספרות,כמותרבותשלרפרטוארליצור-19ההמאהשל 80

 .ועודמדוברתשפה ,מנהגים ,שיריםתיאטרון ,עם

גוריתאתגםהטרידהעממיתתרבותליצוראפשרהאםהשאלה

כימצייןשביט .חובהואפילואפשרישזההיתהטענתהקדמן.

מלאכותיבאופןעממיתתרבותליצוראפשרשאיטעןברנרח l1י

תרבות l1ברנרח l1ישללדעתו .רשמיים l1תרבותמנגנוני l1באמצעות

עממיםלאומייםחייםשלמהתגבשותםלצמוחצריכהעממית

אורגניתתרבותיוצרתאורגניתחברהרק ...ישראלבארץשלמים

כתב- l1לקולטורהמאורגנתתרבותמשמע:להיותיכולהשאינה

אתליצורשעלינוחשבובארץהדעתהוגירובאבלברנר.ח l1י

החששמשוםגםוזאת ,החדשההעבריתבתרבותהחסרהרובד

והסטנדרטיםהזיקהללאמלמטהשתיווצרעממיתשתרבות

למערכתלהכניסעלולההעברית,התרבותשלהחדשים

התרבותלמשלכמושליליים","יסודותהחדשההתרבותית

 .הגטושלהיהודיתהעממית

הינירותודחתהםהנגםריקודי

הםבודרך,שנונרוביותרהודרנישרודכיות

יימיתוסשככתופנגהוים Dהביודחד

שכוי Dבידהיינו-וייכננגניותייהנבריי

בודרךוכינורבמרחבכהשתכבהרנוו

דהנגכודשהוודנגם ,נגבריונגםחדשדור

ממרחבחכקודכודמתבדכת,תידת

םיכיישנוודויכשודיפרגיודוגוורי Dהיס
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בריקודיהטמוןהיופיחתגיכתהגורית

כשמרהעדותבניחתושכנעההעדות

כהתביישכחוגםחכו,מסורותוכתעד

גוריתהרחב.כניבורחותםכחשוף

בריקודיחכהמסורותכשכבפעכה

דתיהעבפוכקכורחותן.וכהחיותהעם

מפרידוכחמקרבגורםגוריתרחתה

גיכתההיחוייחודו,שונותוחףעכ

הוחכייה,חמפתמפתחשהפוכקכור

חחדככומזמיןהשתתפותעכבנוי

וכהזדהותכהשתתף

14 

 ,העממילמימדזקוקההיתההעבריתהתרבותכימציין,שביט

הרובדשל IIהמילוי II .הדתיתבמסורתמעוגןבהכרחשאיננו

שארגנוס IIובתיל IIהקקכמורשמייםמנגנוניםי IIענעשההחסר

ביוזמותנעשושחלקןוחגיגותמסכתותטכסים,חגיגות

 .עממיםוריקודיםילדיםשירילעולםבאוכך .ופרטיות:מקומיות

אפשרכברקצרזמןשתוךכךכדיעדאורגני,היהזהתהליך

שהתפתחוהעממייםלמחולותגמורהבטבעיותלהתייחסהיה

לאמנותביטוי IIכ ,אחריםעמיםשלחלקםשונים,דגמיםפיעל

 ."הישראליתהכפר

תחוםהואגורית,שמסמלתומציאותחלוםשלהשניהתחום

העדותבריקודיהטמוןהיופיאתגילתהיתרגוהעדות.ריקודי

לאוגםאלו,מסורותולתעדלשמרהעדותבניאתושכנעה

לשלבפעלהגוריתהרחב.לציבוראותם.לחשוףלהתבייש

אותן.ולהחיותהעםבריקודיאלהמסורות

היואפריקה,וצפוןת IIהמזהמארצותבעיקרהחדשים,העולים

נחשבולאהריקודיםמצוות.ושומריהיהודיתבמסורתחדורים

כלומרוממקורו,מהקשרולהוציאשראויכדברבעיניהם

החמישים,שנותשלתקופהבאותההמשפחה.חגיגתממסגרת

מאמצים ,דהיינו-ההיתוך"כור IIתפישתשלטוןהיתהעדיין

לקליטהלהתאיםכדיתרבותםואתהעוליםת:אלשנותמכוונים

בשלגםאולי ,לגורית .הישראליתהארץלתרבותוהסתגלות

שלהשוויונילמעמדביטויכברהיההעםשבריקודיהסיבה

שללתפישהלהגיעיותרקלהיההעדות,וכלהעמיכ)כלריקודי

II מורשתהעללשמורהזכותעדהלכלשלפיותרבוךני",פלורליזם, 

השונות,מההשפעותהישראליתהתרבותתיווצרבהדרגהוכך

אףעלמפרידולאמקרבגורםגוריתראתההעדתיבפולקלור

אתמכבדיםשאנומשוםמקרבהפולקלורוייחודו.שונותו

לרגשותביטויהואשהפולקלורמשוםמורש;ןנם,עלהגאים

לתופעותתגובהוהינוומובנים,משותפיםפשוטים,אנושיים

מפתחשהפולקלורגילתהגוריתאדם.כלשליוםהיוםבחיי

השתתפותעלבנויהואכי-הזולתעםהזדהןת-אמפתיה

ולהזדהות.,:השתתףאחדכלומזמין

שימורדרךהואתרבותלמיזוגשהדרךהוכיחה,גוריתשלדרכה

דימוילחזק IIכדילאהשונות.העדותמורשתשלוהחייאה

עלרקאפשרישמיזוגמפניאלאקיפוח",עלפיצוי IIאו IIעצמי

המערכתאתלבנותאפשרכךרקמורשת.עלגאווהשלבסיס

תרבויות.למיזוגהרצויהמןדלשהיאאחדותבתוךשונותשל

ולשימורם ,גדולהעםריקודילתנועתהיסודותאתהניחהגורית

 IIלאן IIו"איך"היאשלנוהבעיה .העדותריקודישלוהחייאתם

כיצדיום?היוםבחייהעדותפולקלוראתלעגןכיצדלהמשיך?

למנועכיצדהטבעיים?בתנאיושוניםכהבתנאיםלקיימו

מהתפתחויותכתוצאהעםוריקודיעדותריקודישלהתנוונותם

המידע?ומהפכתהמיסחורוהשפעתורתיות YJןתקטכנולוגיות

מהצורךכתוצאהידעכושלאהעםריקודיעללשמורכיצד

תכופותמהירותובהנאותמתמידיםןבחידושיםבגירויים

הדוניסטית-גישהמהתפתחותכתוצ-)ןהומשתנות,

מהחלשותוכתוצאהלחברה,ביחסוהיחידל ll'אינדיבידואלית

 ,הפשטותעללשמורכיצדהקולקטיביים?החברתייםהחישוקים

העםריקודישלוהספונטניותהאותנטיותעלההמשכיות,על

הטעם.וחוסרהשוקוכוחותהבמהכוחותי IIעייהרסושלא

שלאחריצירהתחוםמכליותר,עכשיועדהצליחוהעםריקודי

להיותבימינו,גםולחיותלהמשיךהחמישים,ןהארבעיםשנות

בחברהבמדינה,שחלוהשינוייםכללמרותואהובים,נפןצים

לעתידםסימןמעיןגםבכךיש ,עצמםובריקודים

ולהתפתחותם.

~ 



 Dl נת1~[]ך 1כ
ם ,נ&



E8 מדריכיןתיקיןהתכנסןבאןזה,אירןעלציןןשהןקדשערב
כהשגןריתהאתניןת,הלהקןתןמדריכיהישראלייםהעםריקןדי

הןתיקיםהחבריםמןאחדיםהתבקשןזה,במעמדאןתם.טיפחה

זכןתגןרית.עםןמעבןדתםמפגישןתיהםאפיזןדןתמספרלהעלןת

זה.במעמדשאמרתיהדבריםןאלהבחלקי.גםנפלהזן

קרןבשלארןכהתקןפהלסקןרזהעבןרי,גןרית,עללדבר

השניםןבמרןצתכחניךתחילהמשןתפןת,פעילןתשנןתלחמישים

כעמית.

כגןן:שליבעבןדןתכתבתיגןרית,עללןמרלישהיהאת

ןכלהייאם-קדמןייגןריתבשם:אןדןתיהעלהביןגרפיהבספרי

העםריקןדילקןרןת-במחןלןתנצאייהבהבספרי ;) 1989(חיפה

שןנים.בכתבי-עתמאמריםןבמספר ,) 1994(תייאבישראל"

ןהם-אישיןתאפיזןדןתכמהלהעלןתלעצמיאנימרשהלכ,ךאי

שחןןיתיכפיגןרית,שלמחשבתהדרךעלהמצביעןת-רבןתהין

אןתה.

החזרןתלאחרמזן.זההרחקלאגרנןןאניגןריתנעןריבימי

יחדכללבדרךנסענןהתל-אביבית,ייהפןעל"שלהמחןלבלהקת

לאשיחןתבינינןהתקיימןנסיעןתבאןתןבאןטןבןס.הביתה

פצתן.~דרכיןעלהעםריקןדשליצירתןדרךעלמעטןת

לנןאיןייאבללעןמתי:גןריתלפתעקראהנסיעןתמאןתןבאחת

שבןעייםאןשבןערבןת.שהעסיקהנןשאמשלנןיי,עבןדהריקןדי

לנןייישלגןרית:אמרתיהלהקהשלהחזרהבשעתמכן,לאחר

שלללחנןאדמהייייאדמהריקןדיאתבפניההצגתיעבןדהיי.ריקןד

אתמצאןאףידהעלהתקבלהריקןדנען.קיבןץאישזהבי,דןד

בהרקדןת.ןאףשןניםבאירןעיםןנרקדהלהקהארפרטןברמקןמן

דןדמלחינן,בפיהןצגןריקןדינען,בקיבןץפעםהןפענןהיתרבין

ןרביםהלהקהחבריאתלעןדדגןריתהצליחהזןבדרךזהבי.

ליצירה.אחרים

לחגיגןתתרןמתהאתלתרןםהלהקהנתבקשה , 1950בשנת

זהלאירןעהתל-אביבי.ייהפןעל"סניףשללקיןמןהיןבלמחצית

להשלמתריקןדי-עםמחרןזןתעןדלאחדשנית.בדרךגןריתבחרה

כןלןשיןקדששלם,ערבשלמןפעאלא,אחר,אןזהערב

בימתמעלהןעלןהמןפעבערבשלנן.העם-ריקןדישללהעלאתם

גםגןריתשילבהבהםריקןדים,ןשבעהעשריםהייאןהל"תיאטרןן

הראןישמןהלהקה,חברישליצירתםפריהריקןדיםאת

-ככומרנורמכייםחייםהחיעםייכככ , 

מקדםמושרשעתיקה,מסורתבעכשהוח

שחיןעםכטבע.וקשורמוכדתובקרקע

מוכדתקרקע,מסורת,כו:חכהשכוש

עממייםייריקודיםכוחין-וטבע

קדמוגורית

שלחלןםייהןאייהעמקפרסר;משהשלרפיחיייידבקהלהזכירם:

ןריקןדאפרת),(כיןםפרןסאריהשלבשדהייייבארלהבי;אריה

אדמהי.'ייאדמהשלי,

באןתםטענהשהיאןכפיהיצירהבעידןדגןריתשלדרכההיתהזן

ןמעלההיסטןריהשרישפןטהריקןדיתהיצירהייאתבראשית,ימי

עצמםי.'הרןקדיםלכל

בהדרכתהחלדרכה,כללאןרךגןריתלעצמהשהציבההמטרה

היצירהמפרישילבהשבהםשמןיי,ייבןהנןערבכפרריקןדי-עמים

הראשןןמאמרהדרך ,) 1931-1929 (ימיםאןתםשלהמקןמית

המחןלןתכנסלפנישניםשש- 1938תנבשיידברייבעיתןןבנןשא

עםלכלישייהאםהשאלה:אתהעלתהבן-דליהבקיבןץהראשןן

משלןיי?עממייםריקןדים

שהןא-כלןמרנןרמליים,חייםהחיעםלכלייכן,היתה:ןמסקנתה

לטבע.ןקשןרמןלדתןבקרקעמקדםמןשרשעתיקה,מסןרתבעל

לןאין-ןטבעמןלדתקרקע,מסןרת,לן:אלהשלןששאיןעם

עממייםי.'ריקןדים

היהזהרןקדי.'לייעםבציןןהיןשבהעםאתלהפןךהיתה,מטרתה

לאןרשיצאספרה,שלןכןתרתןהשנים,כללאןרךשלההמןטן

-aשןקן.בהןצאת 1969בשנת
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