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העורכות!

מעט

אמרה

fנל גורית קדמן ,
• • • •S

•

בהשראת  IIאנשי עליה שניה " מאת נתן אלתרמן.

גךרית

:

קדמ

אם עם ישראל יחיה חיים בריאים ונורמליים ואם הציביליזציה

העולמית תתן עוד בכלל אפשרות לריקוד העממי

-

יקום גם

הריקוד המקורי שלנו.
הוא הותה ע7מה צעורה
וסבובה חבורת צעורום

כעו 7ום חדשום  ,חו 7מום והוזום ,
נוסו 7הןלום כאן תנועה

ש7

•

רוןלדום .

הם 7 ,פנו עשרות שנום ארצה באו 7 ,הוות ראשונום .

וכ7

אם אין  IIעם רוקד "  ,לא יקום לעולם ריקודו הלאומי.

רואוהם אמרו ע7והם :

.ליצור לפי מיטב יכולתנו ולסמוך על ה  IIעם הרוקד
כ  IIמסננות II

II

ועל הזמן

הקולטות את המתאים  ,ופולטות את הבלתי מתאים.

אוזה מון בנו אדם משונום !

מנסום 7עבוד ו 7רןלוד  ,בארץ בוצות
באמת  ,בנו אדם משונום

ושממות -

מאד .

.אשר ל  IIריקודי העם  ",ברור היה לכל ובעיקר לנו  ,אנשי הוועדה ,
שיש מן ההגזמה בכינוי זה ,שנתנו לריקודים שלנו .היה ברור לנו

שהם עדיין בגדר הצעות  ,תקוות ,ניצנים לריקודי-עם ,ורק בעוד
גרט ןלאופמן  ,הוא גורות ןלדמן

דור  ,שני דורות  ,יתברר אילו מהם ישארו בריקודי עם של ממש.

אמרה :דו 7דבר 7 ,רןלוד הגוע זמן!
בוום נחרוש ונזרע  ,כו צרוך 7עבוד

ו ב7ו 7ות  -נוכ7

7רןלוד

•

רוןלודו עבודה ואהבה,

ריקודינו נוצרים על ידי העם בשביל העם  ,והעם  ,כלומר חלק

ניכר מן הציבור  ,רוקד אותם  ,ולפיכך אין ספק שהם ריקודי

וכך נכבוש את השממה.

עם.

~

כך אמרה גורות ועשתה מעשה:

הח 7ה 7הנוף את נס הרוןלודום
בןלובוץ ד 7וה ובןלורס 7מדרוכום ,

ווצאה עם בשורת זה

7כ7

מו שרצה 7הרום

הדג7
רג.7

מו ש ו צא 7עבודה ו 7שמורה

 7א שכח את האומרה:
עמןל ,עמןל עבודה,
עמןל  ,עמןל הורה!

ההת7בטות הותה ןלשה:
הוו כבר שורום ונוצרו רוןלודום

אך כוצד 7הנחו 7ם 7רשות הרבום?
צרוך 7וצור שפה ייחודות
מן שפה כזו ,רוןלודות,

מחול-עם בישראל

שתןלשר ותעשור את הרוןלדום
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וזאת עשו בןלורס מדרוכום .
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עורכים :ברכה דודאי ,

שתפןלודה 7הרחוב המעג7ום
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ו 7ןלבוע את הכ7כום i

הרבעון  IIמחול

ומשם -
הצמוחה תנועה ש  7המונום ...
וגורות  -ה7וחמת הגדו 7ה
ןלו 7טת עו 7ום ומרחובה את התנועה ,
מנסה 7שמר או כווות ייחודוות
ש  7ןלבוצות אתנוות הבאות מן התפוצות.

מו"ל :זום הפקות

הדרך 7מדור ו 7או 7פנום

Editors: Bracha Dudai,
Yezraela Kahana and the
editors of "Israel Dance
"Quarterly

בישראל II

כתובת :רח' שוהם

, 39

חיפה 34679
טלן/פקס04-8344051 :
.בתמיכת מינהל התרבות

ISSN-0334-2301
-

משרד האומנויות

זהו ח7ומה

ש7

גורות וחזונה

שתצמח תרבות עם

וכמו שנכתב כבר
אם תרצו

-

-

כאן במדונה .

בהתח7ה -

או ן זו אגדה .

והמרכז להדרכת ספריות
ציבוריות.

משתתפים במוסף :אילה גורן ,
דן רונן  ,צבי פרידהבר

יזרעאלה כהנא
ברכה דודאי

~
עורווח

חל

אבוב-ופו

מיתלהנ תרבות ומאנויות  ,האנף לאמנויות

2

ISRAEL FOLK DANCE
No. 5, August 1997
A supplement to the
""Israel Dance Quarterly

I

I
I
רחי של"ג

5

__הן'חיב הקטו  ,היורד אל חוף היס במקביל לרח ' גורדוו  ,הנושא

את שמו של האיש שאת הפירוש שלו לתנ  IIך הכירו היטב כל
התלמידיס בארץ  ,הלא הוא של  IIג )שמואל לייב גורדוו(  ,עמד בית
לא גדול ,בנוי בסיגנוו הזוית הישרה של אדריכלי
הגרמני החדשני של שנות

ה.ZO -

ה  IIבאוהאוס II

שער ברזל זעיר הוליך אל גינה

ומרפסת.

שס התגורר המהנדס קאופמו ,לימיס קדמו ,שהיה גס מומחה
ידוע לנומיסמאטיקה ,הלא הוא מדע המטבעות.
גורית קדמו ,אישתו  ,וילדיהס גרו בבית הנאה עשרות בשניס ,
ואיתס התגוררה גס שולמית ,רופאה במקצועה.

הבית המשולש הזה היה ,כמובו ,נושא לשיחות בתל-אביב
הקטנה .לילדיה של גורית היו  ,כביכול ,שתי אימהות .גס אחרי
מותו של קואפמו ,המשיכו גורית ושולמית לגור בבית המשותף .
בבית זה התגוררה ,למשל ,גס גרטרוד קראוס ,אחרי שעלתה
ארצה בשנת

,1935

כי גורית הזמינה אותה להתארח שס ,לפני

שגרטרוד מצאה לעצמה דירה משלה .שס החלו להתרקס התחלות
המחול הישראלי העממי .ומכאו יצאה גורית לתעד במסרטה
וברשמקול את תרבות המחול של העוליס מתימו  ,בוכארה ,
כורדיסטאו ,צפוו אפריקה וכו'.

כיוס עומד במקוס ההוא בית  -דירות .מו האידיליה של הוילה
הקטנה והגינה לא נותרו אלא זיכרונות של אלה שהכירו אותו אז.
אגף האומנויות של עיריית תל אביב-יפו  ,שהחלה השנה לקבוע
שלטיס על בתיהס של אומני העיר ,יקבע את השלט המצייו את
גורית קדמו במקוס שס עמד בית קאופמו ואיננו עוד .

ם

3

ם8שנה מלאן מאה שנים מאז הקןנגרס הציןני הראשןן ,ןהשנה,

השנים בריקודי העם הישראלים  ,שלגביהם התחזקו אצלה

לפני מאה שנים ,נןלדה גןרית קדמן ,נןלדה עם הציןנןת .השאלה

הספקות  ,אם אכן בריקודי עם עסקינן.

התנןעה הציןנית ,לתנןעת ריקןדי העם הישראלים ,שבין מחןלליה

בתחום הפולקלור כנושא למחקר מדעי עסק הפרופ' דב נוי ,חוקר

המתבקשת היא :מה משותף לאידיאןלןגיה ןהאידיאלים של
תןפסת גורית מקןם מרכזי

?

כמן הציןנןת  ,כן התרבןת העממית

ותיק של הספרות העממית ובפרט היהודית ,ומקימה של החטיבה

הישראלית נדרשה ליצירת דפןסים ,הנןתנים ביטןי לקןןי חיים,

לפולקלור באוניברסיטה העברית ,שבראשה עמד במשך שנים

הנןשאים בחןבם תהליכי חידןש ןהתחדשןת ,בצד שימןר ןטיפןח

רבות .ד  /lר אבנר בהט  ,שהיה אמור להתייחס לתחום המוזיקה

מסןרןת קיימןת.

העממית וזיקתה לריקוד העממי ,חלה ונבצר ממנו להשתתף.
במקומו נחלץ למשימה מיודענו גיל אלדמע ,מלחין ,מעבד ועורך

ב 9-

באפריל

1997

הכןתרת ההןלמת

התקיים אירןע לא שגרתי בתל אביב תחת
-

 /Iחןלמים

ןמחןללים ./l

תיאןר התןכנית יבהיר

תכניות מוזיקליות ברדיו .ריקודים רבים ויפים נוצרו בהשראת
שיריו .

את סיבת פיצןלה לשני מקןמןת שןנים אך סמןכים ,תיאטרןן בית

הסופר הנודע חיים גורי ,שהיה תלמיד של גורית בבית החינוך

ליסין ןאןלם בבית המלין.

לילדי העובדים ,לקה בוירוס ולא הגיע לדיון .רות אשל נרתמה
האירןע בא לציין שני תאריכים חשןבים בתןלדןת התרבןת

למשימה ,בהיותה כוריאוגרפית ,מבקרת והיסטוריונית של מחול ,

העממית בישראל בכלל ,ןבחייה של גןרית קדמן ,שנןלדה במרץ

העלתה על נס את היצירה הישראלית בתחום המחול האומנותי.

מאןרעןת ןתהליכים מכריעים בתןלדןת עם ישראל ,ארץ ישראל

בתום רב-השיח ,כוונו הזרקורים למעין מסכת אור-קולית

ןמדינת ישראל.

שהוקדשה להצגת תמונות מחייה עתירי הפעילות וההשגים של

,1897

ןנפטרה במרץ

,1987

בפרט .חייה מתפרשים אפןא לאןרך

גורית.

הנה ,על קצה המזלג ,פרקים מתןלדןת חייה של גןרית:
גרטרןד לבנשטיין )לימים גןרית קדמן( נןלדה בעיר לייפציג

כבר משחר יכדותה נתגכתה בה מרדנות

בסכסןניה אשר בגרמניה ,למשפחה יהןדית מתבןללת למדי,

במוסכמות ,חיפוש דרכים בכתי שגרתיות,

הנמנית על המעמד הבינוני הגבןה.
כבר משחר ילדןתה נתגלתה בה מרדנןת במוסכמןת ,חיפןש דרכים

ענמ Nות מחשבתית ,יזמות ופעכתנות

בלתי שגרתיןת ,עצמאןת מחשבתית ,יזמןת ןפעלתנןת מןפלגןת .כל
אלן הפגישן אןתה בצעירותה עם חןגים שןחרי פןלקלןר ,שפניהם

מופכגות .מהפכנותה שכ גורית ב Nה כידי

לטבעיות .מהפכנותה של גורית באה לידי מימוש  ,משנקרה לדרכה

מימוש ,משנקרה כדרכה גבר מרשים

אל הטבע ,עד כדי נגיעה בנודיזם ,כביטוי קיצוני ל  /lסגידה

/l

גבר מרשים בחיצוניותו  ,ברעיןנות ובאידיאלים שבהם דבק מיד
לאחר מלחמת העולם הראשונה :הציונות ,החלוציות

בחינוניותו ,ברעיונות וב Nידי Nכים שבהם

והסוציאליזם .רעיונןת אלה התאימו לרוחה המרדנית של גרט,
היא דבקה בהם כמו גם בגבר ,שבהשפעתו הצטרפה לתנועת הנמר

דבק מיד כ Nחר מכחמת העוכם הר Nשונה:

לארץ והתיישבו בקבוצת חפציבה ,תחילה ליד חדרה ,ולאחר מכן

הניונות ,החכוניות והסוני Nכיזם

הציונית  /Iתכלת

לבן ,/l

בעמק יזרעאל ,בשנת

ולתנועת החלוץ .יחד עם גרעין חלוצי עלו

.1920

סיפור פיקנטי ,שהתרחש בנחל חדרה בשנת

,1920

ממחיש את

תעוזתה ואהבתה של גורית לטבע .ומעשה שהיה כך היה :גורית,
שאהבה מים ועירום  ,יצאה בגפה לטבול במימי הנחל ,השאירה
את כל כסותה על גדותיו וזינקה למים במלוא מערומיה .עוד היא

משכשכת בהנאה מרובה במים ,ארבו הבחורים לנועזת ,חמקו אל
ערימת בגדיה /I ,גנבו

/l

אותם והסתלקו .בצאתה מהמים נוכחה כי

בגדיה נעלמו ,ובלי היסוס צעדה ללא כסותה בחזרה לקיבוץ,
לעיניהם ההלומות של הבחורים .יצר הנקם פיעם בה  ,וכאשר
יצאו הבחורים לטבול בנחל בעירום ,גמלה להם לצון תחת לצון,
נטלה את בגדיהם והסתלקה .לעומתה ,הם היו נבוכים ,ואובדי
עצות נאלצו לעשות דרכם למשק.
בשנת

1970

חגג קיבוץ חפציבה את יובל

ה .50-

במסכת שכתב

וביים יובב כץ )אשר על תכנית הרדיו הלילית  /Iשנינו יחד וכל אחד

לחוד (/l
בראש ,/l

לכבוד היובל ,הוא שילב מקמה בשם  /Iיש לה ציפורים
המבוססת על הסיפור הנ  /lל על אודות גורית.

לאחר שהות קצרה בעבר ,הבה נחזור להווה ולאירוע שבו פתחנו.

החלק הראשון כלל רב שיח שנושאו  /Iחזון ומציאות בתרבות
העממית

בישראל ,/l

בהנחיתו של הד  /lר דן רונן ,מנהל האגף

לתרבות ולאומנות במשרד החינוך והתרבות ,המושרש בתנועת
ריקודי העם משחר ילדותו .משתתפי הדיון ייצגו תחומים שונים
הקשורים קשר הדוק למחול העממי.

בתחום המחול והאתנו-מוזיקולוגיה עסקה נעמי בהט-רצון ,ראש

המסלול למורים למחול ולתנועה במכללת סמינר הקבוצים .היא
דנה ,בין היתר ,בשינויים )לאו דווקא רצויים( ,שחלו במרוצת

5

רבים מביו החנשים שהוזמנו והגיעו

התכנית כללה קטעי סרטי ו י דאו  ,שקופיות  ,הקלטות של ראיונות

עם גורית ועל אודותיה ,מפי אנש י ם שה י ו מקורב י ם אל י ה ועבדו
במחיצתה במשך עשרות בשנים.

כחירוע זה ,ניינו בסיפוק רב ,שעכ

מו הראוי שנעשה הכרות עמהם ; ה י תה זא ת א י לזה פלס  ,חברת

קבוץ דליה  ,תלמידתה של גורית לריקודי עם ועמים בסמינר
הקיבוצים בשנים

,1943-44

ששכנעה את גור י ת לבוא לדליה ,

לראות ולהתאהב בפרגולה אשר בתחומי הקיבוץ .היה זה בשנת

1944

התכנית עכ ככ מרכיביה וכככ חורכה

כשהגיע תורו של קיבוץ דל י ה לק י ים את טקס חג

הביכורים המשותף לקיבוצי האזור  .חלקם בתוכנ י ת היתה מסכת
מגילת רות ,אותה הגו ויצרו בתהליך קולקטיבי חברי הקיבוץ
בהנחייתה של גורית  .המקום  ,האנש י ם וההצלחה הגדולה  ,דרבנו
את גורית לקיים בפרגולה זו חג מחולות  ,וכך נולד פסטיבל

שרתה חוירה שכ חרך ישרחכ שכ פעם,

המחולות בדליה  ,שממנו החלה צמיחה אדירה של תנועת ריקודי
העם הישראלים  .ביו השנים

1944 - 1968

התקיימו

5

פסטיבלים ,

שמפאת גידולם המתמיד הועברו לאמפיתיאטרוו טבעי הסמוך
לדליה .

הישנה והיפה ,בניבור היו מיונגים שוחרי

ד  IIר צבי פרידהבר  ,חוקר היסטורי וו של המחול היהודי ומחבר
ריקודי עם ,ויוסף ענבר  ,המכונה יוז ' ו  ,סיפרו סיפור י ם וקוריוזים

משעשעים על גורית מעבודתם המשותפת רבת השנים אתה
ולצדה.

המחוכ העממי והחתני כדורותיו ,ותיקים

רותי אשכנזי התאהבה בריקודי העדות  ,לדבריה בעטיים של
מפגשים עם בני העדות באמצעותה ובע י דודה של גורית ,
שהקימה בשנת

1971

את המפעל לטיפוח ריקודי עדות במרכז

לתרבות וחינוך של ההסתדרות .רותי וגורית עבדו בשיתוף

עם נעירים ,בני משפחת גורית

הדוק עד אשר לימים ירשה רותי את מקומה של גורית בניהול
המפעל.
תרצה הודס העלתה על נס את הקשרים ההדוקים שנוצרו בינה

כדורותיהם ,בנים ,נכדים ונינים

6

לביו גורית  ,תחילה אגב עבודתו המשותפת  ,ולימים כשגורית

העבירה לידיה את שרביט ניהול המדור לריקודי עם .

את אנשי העדןת שהין מקןרבים במיןחד לגןרית ייצגן שניים מבין
רבים עד מאד  .בנ י העדה התימנית  :מנחם ערןסי  ,הרןח החיה

מאחןרי מפעל שימןר ןהנחלת מןרשת י הדןת תימן לדןרןת
הצעירים בישןבן  ,קרית אןנן .הןא סיפר כיצד בראשית דרכן בארץ

בשנןת

ה ,50-

נטה לזנןח את מןרשתן הגלןתית למען התרבןת

הישראלית .
שמען כזמר ןכרקדן תימני מעןלה הגיע לאןזני גןרית ,ןבעןדן עסןק
כפןעל בנין בהקמת גדר  ,הןא יי נצטןןה " על י דה בן במקןם
להראןת לה את ריקןדין .הןא נבן,ך ןהיא מתעקשת שלא תזןז

מהמקןם עד אשר הדבר יתבצע  .היה זה אןת הזינןק לפעילןתן
הממןשכת שלא נפסקה עד היןם.
הזמר התימני הןתיק ןהנןדע ,אהרןן עמרם  ,התלןןה אל גןרית

ןביחד עשן לילןת כימים ,בכתתם רגליהם במןשבים של עןלים
חדשים מתימן  ,אןספים ןמתעדים מסןרןת  ,שזה עתה הגיען לארץ ,
בריקן,ד בשירה ,בלבןש  ,בתכשיטים ןבטקסים .על כל זאת שמענן
מפין  ,בתןספת שיר מסןרתי עתיק ,שיןפין כאןתן יין ישן  ,שלא נס
ליחן.

ירדנה כהן ,שהתנצלה על העדרןתה לרגל חןלשה  ,העבירה
באמצעןת תלמידתה הןתיקה נירה נאמן  ,את דבריה הפיןטיים על
עבןדה משןתפת תןך ןיכןחים מפרים בינה לבין גןרית  .נירה היא
מןןתיקןת תלמידן תיה של גןרית בתחןם ריקןדי העם.
במהלך המסכת האןר-קןלית שןבצן

4

להקןת מחןל ,

3

עדתיןת

שכללן תימנים  ,כןרגים ןערבים  ,ןאחת בריקןדי עם ישראלים ,
שהןפיעה במחרןזת מריקןדיה של גןרית.
להקת יי מןרשה " מקרית עקרןן הציגה ממסןרת המחןל של יהןדי
חיידאן  ,שבצפןן תימן

-

המנהלת ןהכןריאןגרפית של להקה ןתיקה

זן ,לאה אהרןני  ,סיפרה על העידןד ששאבה מגןרית מראשית
דרכה בארץ  ,ןכיצד התהדקן הקשרים ביניהן עד לתחןשת אם ןבת

התוכנית שיקפה ודת הודשה שכזכותה

)ןאני אןמצתי על ידה אגב כך כאחןת( .לאה מןסיפה לטפח את
המןרשת בישןבה בעקשנןת עד היןם.

וכמענה התקיים המפגש .הרבה תוכו,

הןפיעה במחרןזת ריקןדים כןרדיים  ,בלןןית נגינתן של נגן הזןרנה

שמחה ,הומור ,זכרונות פיקנטיים,

להקה כןרדית מקרית מלאכי בניהןלן ןבניצןחן של יןסף רחמים ,
הןתיק ,לסה  ,ממןשב מנןחה ,ןהמתןפף בנימין על הדהןלה .יןסף
סיפר בהתרגשןת שהןא מקדיש מןפע זה לגןרית  ,שאילןלא זימן

הגןרל את שניהם ביחד  ,לא היה ממשיך לטפח את הריקןד

הרבה מחוכ ומוזיקה

הכןרדי בקרב דןרןת רבים של רקדנים ,המןסיפים לכבד את
מןרשתם ןלהיןת גאים בה.

ידידיה של גןרית ןעמיתיה לעבןדה ןליצירה  ,מבין המחןללים ,
המלחינים  ,הין צרים  ,החןקרים  ,היסטןריןנים  ,ןבני העדןת

הלהקה הערבית הןתיקה מסחנין שבגליל ,לא הגיעה מסיבןת

שעליהם הרעיפה אהבה כה רבה  ,גמלן לה בכנןתם אןתה יי אמא".

שאינן תלןיןת בה  ,אןלם חשןב לציין שגןרית הקדישה רבןת
לטיפןל ןטיפןח מןרשת המחןל הערבי.

על צןןת ההפקה נמנן :רעיה ספיבק  ,שניצחה על בניית ןעריכת
התכנית האןר-קןלית ,ןרנה מאיר ,ראש המדןר לריקןדי עם במרכז

להקת ייהדןדאים " מפרדס חנה ,בהנהלת דדן קראןס  ,הןפיעה
בריקןדים משל גןרית

-

יי כן יאבן " ן " לקןצרים הידד " .

לתרבןת ןחינןך של ההסתדרןת  ,שהפיקה את האירןע במלןאן.
ןאני  ,שבמהלך התחקיר בחיפןש אחר החןמרים הדרןשים לתןכנית

מסןג זה  ,נברתי בארכיןנים של סרטים  ,הקלטןת  ,ספרים  ,קטעי
התןכנית בבית ליסין ארכה כשעתיים ןחצי ,ןמשנסתיימה נתבקשן

400

הצןפים שמלאן את האןלם מפה לפה  ,לעבןר לאןלם שבבית

המלין הסמןך .לאחר כיבןד קל  ,החלה הרקדה שנמשכה שעתי י ם

עתןנןת  ,אלבןמי תמןנןת ישנים  ,גיליתי מכמנים .
יןסי ספיבק ,מלחין ,מןרה ןמחנך בתחןם המןזיקה ,היה היןעץ

המןסיקלי .

רצןפןת בהנחייתן של הרקדן  ,המדריך הןתיק  ,יןנתן גבאי  ,לצלילי
תזמןרתן המעןלה של עמןס אלןני .רקדן אך ןרק ריקןדים בטעם

התןכנית שיקפה את האשה שלזכןתה ןלמענה התקיים המפגש.

של פעם  ,ריקןדים ישנים שלא נס ליחם  ,באןירה ההןלמת את

הרבה תןכן  ,שמחה  ,הןמןר  ,זכרןנןת פיקנטיים  ,הרבה מחןל

חזןנה של גןרית שגרסה שכשם שהינן יי עם רןקד " בעברנן הרחןק ,

ןמןזיקה .היתה זן נןסטלגיה מפרה .אכן  ,עדים אנן לשינןיים ,

ממשיכים אנן להיןת עם רןקד כאן ןעכשין .

לפעמים מרחיקי לכת  ,ןמי כגןרית היתה מןדעת לזרמים הסןחפים
את היקרים לה מכל

רב י ם מבין האנשים שהןזמנן ן ה ג יען לא י ר ןע זה  ,צ יינ ן בס י פןק רב ,

-

ריקןד י העם ןהעדןת  ,לכיןןנים שעלןל י ם

להס י ט את נקןדת הכ ן בד מהע י קר הרצן י לתפל ה מ צן י  .ככלב

שעל התכנית על כל מרכיביה ןלכל אןרכה שרתה אןירה של ארץ

שמירה היא ניסתה לחנך ןלכןןן דןרןת רבים להבחין ןלבחןר בדרך

ישראל של פעם  ,הישנה ןהיפה .בציבןר הין מיןצגים שןחרי המחןל

המל,ך מתןך הכרה ןאפילן קבלת הפלןרליןת של גישןת  ,תפיסןת

העממי ןהאתני לדןרןתין  ,ןתיקים עם צעירים  ,בני משפחת גןרית

ןצרכים הבאים מהשטח ןפןעלים בתןכן .

לדןרןתיהם  ,בנים  ,נכדים ןנינים .

ם
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.ום רביעי נאה .אחה"צ בבית לסין בת"א ,מפגש של ותיקי תנועת
ריקודי העם וממשיכיהם לדורותיהם  .אירוע ייחולמים ומחוללים"

-

פתחתי את הרב שיח בסיפור-משל המדגים את היחס בין חלומות
ומציאות :הסיפור הוא על פיל שהתחתן עם נמלה  .הלך הפיל

מפגש עם נוף ילדות ,עם ריקודי העם והעדות של אז והיום .מפגש

לעולמו ,התלוננה הנמלה ייעכשיו איאלץ לעבוד כל ימי רק כדי

שכזה  ,בו הזמן עומד מלכת לזמן מה כדי לאפשר לאנשים להזכר,

לקבור אותו" .

כדי למלא מצברים  ,לשאוב כוח ולהמשיך באותה הדרך למרות
להשוואה בין מה שהיה ומה שהווה אפשר להשתמש באימרתו של

הכל.

ליאון בלום ,מנהיג סוציאליסטי צרפתי  :ייפעם ידעו יימה" רוצים
מהי הדרך? מה היתה הדרך? מה היו החלומות? האם הם

וה"איך" לא היה משוכלל כל כ,ן היום ה"איך" משוכלל אבל

השפיעו? האם הם משפיעים היום?

ה"מה" מעורפל".

המועדים ייהעגולים" של לידתה ומותה של גורית קדמן הם סיבה

גורית קדמן והיוצרות הראשונות ידעו יימה" הן רוצות .ומה שהן

טובה לציינם ולהרהר אחר משמעותם  .אנו אוהבים מועדים

רצו היה ליצור ריקודי חג וריקודי עם פשוטים שירקוד אותם

ייעגולים" שכן הם יוצרים אשליה של שליטה במצב ובזמן ,של

ציבור גדול ושיהיו ביטוי לתרבות העברית הנוצרת בא"י ,על בסיס

סדר ותכלית ,והם טובים גם ככלי לניתוח תהליכים היסטוריים.

חילוני .תרבות עממית שתבטא את המהפכה הציונית הגדולה
ויצירתו של ה"יהודי החדש" בא"י ,היהודי הפרודוקטיבי ,הקשור

גורית קדמן היא סמל לתנועת ריקודי העם  ,הואיל והיא שמיסדה

לאדמה ,והשונה מהיהודי הגלותי

-

היהודי של הגטו .

תנועה זו .זכותה הגדולה היא גם בהקדימה את דורה ובהדגישה

גישה של ייפלורליזם תרבותי" ביחס למורשת העדות ,תפישה

מבחינה כמותית זכה החלום להגשמה מעל ומעבר .בכנס יידליה"

שהיתה מנוגדת לגישת ייכור ההיתוך" שהיתה נפוצה אז  .תרומתה
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גדולה גם לשימור ולתיעוד ריקודי העדות ,שיריהן ,כלי נגינתן

מקוריים  .היום ,סופרים למעלה מ  2000-ריקודי עם; 100
איש ואשה רוקדים לפחות פעם בשבוע ועוד 100

תלבושותיהן ועוד.

ריקודי עם שמתוכם שמונה בלבד היו
אלף

אלף הרוקדים

מדי פעם .עשרות להקות מחול ,להקות של עדות ולהקות אתניות
היחס בין תהליכים היסטוריים ובין מנהיגים הוא דיאלקטי

וערביות פועלות באופן סדיר ,פסטיבלים רבים מתקיימים

ומסובך .דיון בו הוא תרגיל אינטלקטואלי שאני זוכרו עדיין

ומושכים קהל גדול ,ישראל מבוקשת בפסטיבלים בינלאומיים,

מערבי הקן ב"שומר הצעיר" בקרית חיים .אין ספק שהתהליכים

ועוד ועוד רשימת הישגים.

אפשרויות היסטוריות ,לנצל הזדמנויות ועיתוי מתאים ,לגלות

השאלה היא האם זו הגשמת החלום? כאן המקום להעיר כמה

והמנהיגים שלובים  .הגדולה של מנהיגים היא היכולת לאבחן
צרכים של אנשים עוד לפני שהם באים לידי ביטוי ולידי גילוי,

הערות על המושג אוטופיה .המלה אוטופיה מקורה יווני והיא

ולתת להם ביטוי ותשובות ,ליצור חלומות ,להאמין בהם

טעונה משמעויות שונות .תרגומה הוא ייארץ שאינה בשום מקום".

ולהקדיש עצמם להגשימם.

ראשון השתמש בה תומס מורוס האנטלי .המפורסמת בין
האוטופיות הציוניות מופיעה בספרו של תיאודור הרצל

האירוע בבית לסין אורגן ע"י המדור לריקודי עם וריקודי עדות

ייאלטנוילנד" .באוטופיות הציוניות חלמו והשתעשעו :כיצד ייראו

בהסתדרות החדשה בשיתוף עם משרד החינוך והתרבות  .עריכה

ערים וכפרים במדינת היהודים ,מה יהיה יחסה של המדינה

וניהול אמנותי

-

-

רעיה ספיבק ,הפקה ואירגון

-

רנה מאיר ,תחקיר

אילה גורן ,וחברי הועדה  :תמר אליגור ,תרצה הודס וגילה

לערבים? מה יציגו בתיאטרון ובאופרה? כיצד יתלבשו ,יאכלו,
ירקדו ,ישירו ויאהבו?

טולדאנו .

האירוע נועד לחוג את יום הולדתה של גורית קדמן ולציין עשור

גורית קדמן היח סמכ כתבועת ריקודי העם,

למותה .אולם ,יותר מכ,ן הוא בא להביע הערכה לכל הראשונות
והראשונים שיצרו את ריקודי העם הישראלים יייש מאין" והקימו
תנועה גדולה של רוקדים ,תנועה שנתנה ביטוי לצורך של העם
להיות יינורמלי" ,לצורך בריקודי עם ,בפעילות חברתית ,לצורך

הוחיכ והיח שמיסדה תבועה זו .זכותה

לפתח טכסי חגים משמעותיים עבריים-חילוניים ,ולצורך לשאוב
ממורשת העדות העשירה ולשמור עליה  .כמה מהמייסדים
השתתפו גם הם באירוע ,וביניהם רבקה שטורמן ,רחל נדב ,נועה

הגדוכה היח גם בהקדימה חת דורה

אשכול  ,טובה צימבל ועוד .
באירוע הופיעו להקות של עדות ולהקות ריקודי עם בריקודים עם

ובהדגישה גישה שכ ייפכורכיזם תרבותייי

ניחוח של פעם ,ליוותה תזמורת עממית ,סיפרו סיפורי זכרונות

והועלו הגיגים של ותיקים וטובים ,הוקרנו תמונות מספרות מכל
התקופות על המסך והמחישו את ההיסטוריה ואת המחשבות

עליה.
לאירוע שכזה יש פוטנציאל להפוך לחויה

-

וזה מה שקרה.

הכתבה בשורות הבאות איננה דיווח על האירוע ,אלא ביטוי

ביחס כמורשת העדות ,תפישה שהיתה

מבוגדת כגישת ייכור ההיתוךיי שהיתה

לכמה מהדברים שעלו וריחפו באויר וחשוב להעלותם על הכתב
ולחשוב עליהם.

בפונה חז .תרומתה גדוכה גם כשימור
האירוע נפתח ,שלא כמקובל באירועים מעין אלה ,ברב-שיח
רעיוני בהשתתפות נעמי בהט  ,רות אשל ,גיל אלדמע ,דב נוי

ובמילים ששלחו חיים גורי ואבנר בהט ,והח"מ כמנחה  .הדיון נסב
על הקשר הדיאלקטי בין ייחזון ומציאות בתרבות העממית

וכתיעוד ריקודי העדות ,שיריהן ,ככי

בישראל  ".החזון הוא של האמהות המייסדות והיוצרות של
הריקודים ושל האבות הראשונים ,חזון של ייעם רוקד" ,מושג
שטבעה גורית קדמן ובהשוואתו עם המציאות של ימינו אלה.

בגיבתן תכבושיהן ועוד
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התפתחות ריקודי העם חינה הבעיה.

בספרה של רחל או:בןים-דרןר ,בהןצאת יד בו צבי

1993

,

 IIהמחר

של האתמןל" ,היא מציינת" :הצפיה לקראת העתי,ד לא פחןת
מזיכרןו העבר ,היא חלק ממשמעןת הזמו ההיסטןריי '.מבחינה זן

האןטןפיה הינה חכ~ק מו הציפיןת ,הסמלים ןהמבנים הרןחניים
שבאמצעןתם אנן ךנןפשים את עצמנן ןאת המציאןת ןנןתנים לה

ההתפתחות היח הסימפ Dום .הבע יה חינה

משמעןת.

רחל אלבןים-דרןר מציינת כי ביהדןת שימש היסןד האןטןפי על
גאןלה ןעל א  IIי גם כחלןם ןגם כבלם ןכמחסןם שמנע את הגשמת
החלןם; המחסןם ך  jיה הפחד מאי עמידה בכןבד הציפיןת

בריקודי העם ענמם .הריקודים היום

האןטןפיןת .מצד שני ,הציען האידיאןת האןטןפיןת אלטרנטיבןת .
המתח הנןצר ביו ר iעןלם האןטןפי ןביו המציאןת שאנן מכירים

מעןרר דיאלןג ביו המצןי ןהרצןי ,ביו הקיים ןהאפשרי.
רחל אלבןים-דרןר מציינת כי האןטןפיןת מבטאןת את אמןנת

משוכככים יותר מחשר היו בעבר,

האדם ביכןלתן לכןנו חברה מאןשרת ןצןדקת אם ישןנן ההסדרים

החברתיים הקיימים  .האןטןפיה אינה חןתרת לשנןת את האדם
אלא מאמינה <:-הש iדם ישתנה אם ישתנן המןסדןת החברתיים.
אבל האןטןפיה מב:טאת גם את מגבלןתין של הדמיןו האנןשי ,את
האילןצים הטמןנים בשפה ןבחשיבה האנןשית

הרקדנים מחומנים  Dוב יותר ,התזמורות

 IIהשימןש

-

בצןפנים ןבציפיןת של התקןפה שבה נכתבה היצירה מגבילים
ןאןלי מקפיאים אIז הדמיןו האןטןפיי'.

ריקןדי העם הין חלןם ןהם עדייו חלןם .מבחינת הריקןדים
החלןם קרם עןר ן;Iידים

 Dובות יותר ,הככים משוכככים ורבים

-

נןצרן ריקןדים רבים ,ןהם פןפןלריים,

הריקןדים גןרמים הנאה לאנשים ןגם מבטאים צרכיהם ןשאיפןת.
אבל ,כבר בתחילת התפתחןתם של הריקןדים ,חשה גןרית קדמו

כי  IIסטינן מהדרןי '.בכנס "דליה" האחרןו 1968
"סטינן מהדרן

-

ראןןה בימתיי '.מצד שני ,הרי רצינן  IIעם

יותר .הבעיה היח כח במשכ חכח בנמשכ
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היא טענה:

לא כנס של חןגי רןקדים היה זה ,אלא מןפע
רןקד II

-

ההמןנים

רןקדים ,ןהמןנים  :צןפים בלהקןת ,ןכדי שזה יקרה ,צריכים
המןפעים להיןת מקצןעיים ,גדןלים ,בימתיים ןמןשכים ןכאלה הם.

נוצרת התנגשות של ריקודי עם לבמה עם הספונטניות של

ביטו י של הרצון להשתלב במרחב וליצור בארץ דור חדש ועם

הפולקלור האותנטי-המשפחתי-הקהילתי  ,אבל אילו היו ריקודי

עבר י ,עם שהוא לא עדה דת י ת מתבדלת  ,אלא חלק ממרחב
היסטור י וגיאוגרפ י שאל י ו אנו שי י כים .

העם נשאים ספונטנים ואותנטיים בלבד הם היו הופכים מהר
מאד למוצג מוזיאוני  .מדוע איפוא הטענות? הרי ברגע שהבאנו את

ריקודי העם לבמה  ,לכנסים הגדול י ם  ,לקהלים גדול י ם  ,הם הפכו

גדולתה של ג ו רית קדמן היתה בתרומתה למיסוד של תנועת

לריקודי במה ,שלהם חוקים שונים והם אינם  l1ביטוי עממי ,

ריקודי העם  ,מיסוד שאפשר לתנועה לעב ו ר מתנועה ישובית טרום

ספונטני ,אותנטי "  .לכן  ,המושג  l1סטינו מהדרך" הוא בעייתי.

מדינית למערכת ממוסדת של הפצת  l1תרבות עממית רשמית

l1

באמצעות מנגנונים וסוכני תרבות .גורית הובילה תהליך של
לדעתי  ,התפתחות ריקודי העם אינה הבעיה  .ההתפתחות היא

מאמץ מכוון ליצור "ר י קוד עם ישראלי אותנטי  ",להפיצו ולהפכו

הסימפטום .הבעיה אינה בריקודי העם עצמם .הריקודים היום

לנחלת העם.

משוכללים יותר מאשר היו בעבר  ,הרקדנים מאומנים טוב יותר,

התזמורות טובות יותר ,הכלים משוכללים ורבים יותר .הבעיה

יעקב שביט  ,במאמרו  l1הרובד התרבותי החסר ומילויו  ",בספר

היא לא במשל אלא בנמשל .

 l1התרבות העממית  ",בהוצאת מרכז זלמן שזר ובעריכת ב ' ז ' קדר

,1996
המסכתות של חגי הטבע ש  l1הומצאו

l1

בארץ דעכו ,כשהבולטת

80

ביניהם היתה חגיגת הביכורים ,אבל היו גם נטיעות ט  l1ו בשבט ,

מתאר את הנסיונות שנעשו במושבות בארץ כבר משנות ה-

של המאה

ה 19-

ליצור רפרטואר של תרבות כמו ספרות ,בית

עם  ,תיאטרון שירים  ,מנהגים  ,שפה מדוברת ועוד .

טכסי הדלקת הנרות בחנוכה ,לילות שבת  ,חג העומר  ,ליל הסדר ,
ערב פסח ועוד .הסיבה לדעיכת המסכתות חיפוש ביטוי עצמי

השאלה האם אפשר ליצור תרבות עממית הטרידה גם את גורית

ויצירה אינדי בדואלית ודגש פחות על  l1תרבות מגויסת " .

קדמן .טענתה היתה שזה אפשרי ואפילו חובה  .שביט מציין כי
י  l1ח ברנר טען שאי אפשר ליצור תרבות עממית באופן מלאכותי

הבעיה היתה לא עם השירים והריקודים אלא עם הקק  l1ל  ,עם
הערכים שהשתנו .הקק  l1ל הפכה ל  l1מינהל מקרקעי ישראל

l1

באמצעות  l1מנגנוני

תרבות l1

רשמיים  .לדעתו של י  l1ח ברנר  l1תרבות

עממית צריכה לצמוח מהתגבשותם של חיים לאומיים עממים

-

שלמים בארץ

מימסד ממשלתי הגובה מיסים ; חגיגות הביכורים לא היו יותר

ישראל.. .

רק חברה אורגנית יוצרת תרבות אורגנית

ביטוי של עבודת כפיים  ,של גאולות אדמה וולנטרית  ,של חזרה

שאינה יכולה להיות משמע :תרבות מאורגנת לקולטורה

לימי התנ " ך ועוה וזה בא לידי ביטוי בטיכסי החגים .המשבר היה

י  l1ח ברנר .אבל רוב הוגי הדעת בארץ חשבו שעלינו ליצור את

בעיקרו

רעיוני.

l1

-

כתב

הרובד החסר בתרבות העברית החדשה  ,וזאת גם משום החשש

שתרבות עממית שתיווצר מלמטה ללא הזיקה והסטנדרטים
הרגשת  l1סטינו מהדרך" של חלק מהאבות המייסדים היא משבר

החדשים של התרבות העברית ,עלולה להכניס למערכת

הזהות שלנו ,משבר החלומות שלנו .ריקודי העם הם אחד

התרבותית החדשה יסודות " שליליים" ,כמו למשל התרבות

מהביטויים הבולטים ביותר של חיפוש הזהות העברית החילונית,

העממית היהודית של הגטו .

זהות זו שנאבקה בגולה ע  l1י שלילת הגלות  ,ע  l1י חידוש השפה
העברית והספרות העברית  ,ע  l1י דחיית הזהות הדתית הגלותית

-

זהות זו היא הנמצאת במשבר .גם בעבר היו בעיות בזהות

העברית החילונית  ,כי היא היתה  l1הדבר והיפוכו "  .ריקודי העם

ריקודי הנגם הם ודחת הינירות

ביטאו דיאלקטיקה זו:

.ריקודי העם היו ריקודים אקלקטיים עם השפעות של ריקודי
עמים שונים

•

-

ובכל זאת היה להם סגנון .

הודרנישרודכיות ביותר שנונרו בודרך ,הם

הם היו ריקודים שביטאו שייכות  ,אבל היתה בהם גם זרות

מסוימת  ,הם ביטאו שייכות לא  l1י  ,אבל גם נתנו ביטוי לארצות
המוצא שמהן באו העולים.

ודחד הבי Dוים כתופנגה שכ יימיתוס

.ריקודי העם היתה בהם מלאכותיות של ריקודי פולקלור
הנוצרים בימינו  ,ובכל זאת יש בהם מהאותנטיות ורבים רוקדים
בהתלהבות.

•

הנבריי וייכננגניותיי

ילדי שנות התשעים  ,הגרים רובם בישובים עירוניים ,רוקדים

ריקודי אכרים ורועים של שנות החמישים ומזדהים עם
ריקודי העם שואבים מסמלים דתיים

-

הסמלים.

ומבטאים עבריות

וחילוניות.

•

-

דהיינו בי Dוי שכ

הרנוו כהשתכב במרחב וכינור בודרך

ריקודי העם הם ביטוי לאומי מחה אבל גם ביטוי לרצון

לשוויוניות  ,לאחוות עמים ולסוציאליזם

מאידך.

ריקודי העם אפשרו להתמודד עם מתחים ,להזדהות עם ריקודי
הערבים  ,ריקודי העדות ,ריקודי החסידים

-

על אף המתחים בחיי

,

דור חדש ונגם נגברי נגם שהווד כוד נג דה

היום יום.

.ריקודי העם היו ביטוי לסולידריות בחברה שסועה  ,אבל

סולידריות התקפה לעת הריקודים בלבד  .הדיאלקטיבה הזו היא
גם עוצמתם של ריקודי העם וגם חולשתם .המאפיין את ריקודי

דת י ת מתבדכת ,ודכוד חכק ממרחב

העם הוא שהם מהווים ביטוי לחיוניות הישראלית  ,לגיוון הרב של
החברה הישראלית  ,ביטוי לחלומות שלנו וגם לבעיות  .ריקודי
העם הם אחת היצירות הארצ י שראליות ביותר שנוצרו בארץ  ,הם
אחד הביטוים לתופעה של  l1מיתוס

הצבר  l1ו  l1כנעניות l1

-

דהיינו

היס Dורי ו ג יודו ג ר פ י שוד כ י ו וד נו ש יי כ י ם
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גורית גיכתה חת היופי הטמון בריקודי

שביט מציין ,כי התרבות העברית היתה זקוקה למימד העממי ,
שאיננו בהכרח מעוגן במסורת הדתית  II .המילוי

II

של הרובד

החסר נעשה ע  IIי מנגנונים רשמיים כמו הקק  IIל ובתי  IIס שארגנו
חגיגות טכסים ,מסכתות וחגיגות שחלקן נעשו ביוזמות

מקומיות ופרטיות . :כך באו לעולם שירי ילדים וריקודים עממים .
תהליך זה היה אורגני ,עד כדי כך שתוך זמן קצר כבר אפשר

העדות ושכנעה חת בני העדות כשמר

היה להתייחס בטבעיות גמורה למחולות העממיים שהתפתחו
על פי דגמים שונים ,חלקם של עמים אחרים  ,כ  IIביטוי לאמנות
הכפר הישראלית ".
התחום השני של חלום ומציאות שמסמלת גורית ,הוא תחום
ריקודי העדות .גו ר ית גילתה את היופי הטמון בריקודי העדות

וכתעד מסורות חכו ,וגם כח כהתבייש

ושכנעה את בני העדות לשמר ולתעד מסורות אלו ,וגם לא
להתבייש לחשוף  .אותם לציבור הרחב .גורית פעלה לשלב
מסורות אלה בריקודי העם ולהחיות אותן.
העולים החדשים ,בעיקר מארצות המזה  IIת וצפון אפריקה ,היו
חדורים במסורת היהודית ושומרי מצוות .הריקודים לא נחשבו

כחשוף חותם כניבור הרחב .גורית

בעיניהם כדבר שראוי להוציא מהקשרו וממקורו ,כלומר
ממסגרת חגיגת המשפחה .באותה תקופה של שנות החמישים,
עדיין היתה שלטון תפישת  IIכור ההיתוך"

-

דהיינו  ,מאמצים

מכוונים לשנות א  :ת העולים ואת תרבותם כדי להתאים לקליטה
והסתגלות לתרבות הארץ הישראלית  .לגורית  ,אולי גם בשל
הסיבה שבריקודי העם היה כבר ביטוי למעמד השוויוני של

פעכה כשכב מסורות חכה בריקודי

ריקודי כל העמיכ( וכל העדות ,היה קל יותר להגיע לתפישה של
 IIפלורליזם תרבוךני" ,שלפיו לכל עדה הזכות לשמור על מורשתה ,
וכך בהדרגה תיווצר התרבות הישראלית מההשפעות השונות,

בפולקלור העדתי ראתה גורית גורם מקרב ולא מפריד על אף
שונותו וייחודו .הפולקלור מקרב משום שאנו מכבדים את

העם וכהחיות חותן .בפוכקכור הע דתי

הגאים על מורש;ןנם ,משום שהפולקלור הוא ביטוי לרגשות

אנושיים פשוטים ,משותפים ומובנים ,והינו תגובה לתופעות
בחיי היום יום של כל אדם .גורית גילתה שהפולקלור מפתח
אמפתיה

-

הזדהןת עם הזולת

-

כי הוא בנוי על השתתפות

ומזמין כל אחד :,השתתף ולהזדהות.

רחתה גורית גורם מקרב וכח מפריד

דרכה של גורית הוכיחה ,שהדרך למיזוג תרבות הוא דרך שימור
והחייאה של מורשת העדות השונות .לא כדי  IIלחזק דימוי
עצמי

II

או  IIפיצוי על קיפוח" ,אלא מפני שמיזוג אפשרי רק על

בסיס של גאווה על מורשת .רק כך אפשר לבנות את המערכת
של שונות בתוך אחדות שהיא המןדל הרצוי למיזוג תרבויות.

עכ חף שונותו וייחודו ,היח גיכתה

גורית הניחה את היסודות לתנועת ריקודי עם גדולה  ,ולשימורם
והחייאתם של ריקודי העדות  .הבעיה שלנו היא "איך" ו  IIלאן

II

להמשיך? כיצד לעגן את פולקלור העדות בחיי היום יום? כיצד
לקיימו בתנאים כה שונים בתנאיו הטבעיים? כיצד למנוע
התנוונותם של ריקודי עדות וריקודי עם כתוצאה מהתפתחויות

שהפוכקכור מפתח חמפת יה ,כי הוח

טכנולוגיות ןתק  YJורתיות והשפעת המיסחור ומהפכת המידע?
כיצד לשמור על ריקודי העם שלא ידעכו כתוצאה מהצורך
בגירויים ןבחידושים מתמידים ובהנאות מהירות תכופות
ומשתנות ,כתוצ(-ןה מהתפתחות גישה הדוניסטית-

אינדיבידואלית  'llל היחיד ביחסו לחברה ,וכתוצאה מהחלשות
החישוקים החברתיים הקולקטיביים? כיצד לשמור על הפשטות ,

בנוי עכ השתתפות ומזמין ככ חחד

על ההמשכיות ,על האותנטיות והספונטניות של ריקודי העם
שלא ייהרסו ע  IIי כוחות הבמה וכוחות השוק וחוסר הטעם.
ריקודי העם הצליחו עד עכשיו  ,יותר מכל תחום יצירה אחר של

שנות הארבעים ן החמישים ,להמשיך ולחיות גם בימינו ,להיות
נפןצים ואהובים ,למרות כל השינויים שחלו במדינה ,בחברה

כהשתתף וכהזדהות

ובריקודים עצמם  ,יש בכך גם מעין סימן לעתידם
ולהתפתחותם.

~
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ייכככ עם החי חיים נורמכיים  ,ככומר

ערב שהןקדש לציןן אירןע זה ,באן ןהתכנסן ןתיקי מדריכי

-

ריקןדי העם הישראליים ןמדריכי הלהקןת האתניןת ,שגןרית כה
טיפחה אןתם .במעמד זה ,התבקשן אחדים מן החברים הןתיקים

להעלןת מספר אפיזןדןת מפגישןתיהם ןמעבןדתם עם גןרית .זכןת

שהוח בעכ מסורת עתיקה ,מושרש מקדם

זן נפלה גם בחלקי .ןאלה הדברים שאמרתי במעמד זה.

בקרקע מוכדתו וקשור כטבע .עם שחין

לדבר על גןרית ,עבןרי ,זה לסקןר תקןפה ארןכה של קרןב

לחמישים שנןת פעילןת משןתפןת ,תחילה כחניך ןבמרןצת השנים
כעמית.

שכוש חכה כו :מסורת ,קרקע ,מוכדת

את שהיה לי לןמר על גןרית ,כתבתי בעבןדןת שלי כגןן:
בספרי הביןגרפיה על אןדןתיה בשם :ייגןרית קדמן
)חיפה

(; 1989

בספרי ייהבה נצא במחןלןת

בישראל" )תייא

(, 1994

-

-

אם ןכלהיי

לקןרןת ריקןדי העם

ןבמספר מאמרים בכתבי-עת שןנים.

אי לכ,ך מרשה אני לעצמי להעלןת כמה אפיזןדןת אישיןת
הין רבןת

-

וטבע

-

-

חין כו ריקודים עממייםיי
גורית קדמו

ןהם

המצביעןת על דרך מחשבתה של גןרית ,כפי שחןןיתי

להזכירם :יידבקה רפיחיי של משה פרסר; ייהעמק הןא חלןםיי של

אןתה.

אריה להבי; ייבאר בשדהיי של אריה פרןס )כיןם אפרת( ,ןריקןד
בימי נעןרי גןרית ןאני גרנן לא הרחק זה מזן .לאחר החזרןת

שלי ,ייאדמה אדמהי'.

בלהקת המחןל של ייהפןעל" התל-אביבית ,נסענן בדרך כלל יחד
הביתה באןטןבןס .באןתן נסיעןת התקיימן בינינן שיחןת לא

זן היתה דרכה של גןרית בעידןד היצירה ןכפי שהיא טענה באןתם

מעטןת על דרך יצירתן של ריקןד העם ןעל דרכי~ פצתן.

ימי בראשית ,ייאת היצירה הריקןדית ישפןט שר ההיסטןריה ןמעל
לכל הרןקדים עצמםי'.

באחת מאןתן נסיעןת קראה לפתע גןרית לעןמתי :ייאבל אין לנן
ריקןדי עבןדה משלנןיי ,נןשא שהעסיקה רבןת .שבןע אן שבןעיים

לאחר מכן ,בשעת החזרה של הלהקה אמרתי לגןרית :יייש לנן

המטרה שהציבה לעצמה גןרית לאןרך כל דרכה ,החל בהדרכת
ריקןדי-עמים בכפר הנןער ייבן שמןיי ,שבהם שילבה מפרי היצירה

ריקןד עבןדהיי .הצגתי בפניה את ריקןדי ייאדמה אדמהיי ללחנן של

המקןמית של אןתם ימים ) (, 1931-1929
בנןשא בעיתןן יידבריי בש נ ת  - 1938שש שנים לפני כנס המחןלןת
הראשןן בקיבןץ דליה  -בן העלתה את השאלה :ייהאם יש לכל עם

בין היתר הןפענן פעם בקיבןץ נען ,ןריקןדי הןצג בפי מלחינן ,דןד

ריקןדים עממיים משלןיי?

דןד זהבי ,איש קיבןץ נען .הריקןד התקבל על ידה ןאף מצא את
מקןמן בר פרטן אר הלהקה ןנרקד באירןעים שןנים ןאף בהרקדןת.

דרך מאמרה הראשןן

זהבי .בדרך זן הצליחה גןרית לעןדד את חברי הלהקה ןרבים

אחרים ליצירה.

ןמסקנתה היתה :ייכן ,לכל עם החי חיים נןרמליים ,כלןמר

-

שהןא

בעל מסןרת עתיקה ,מןשרש מקדם בקרקע מןלדתן ןקשןר לטבע.
בשנת

,1950

נתבקשה הלהקה לתרןם את תרןמתה לחגיגןת

מחצית היןבל לקיןמן של סניף ייהפןעל" התל-אביבי .לאירןע זה

עם שאין שלןש אלה לן :מסןרת ,קרקע ,מןלדת ןטבע

-

אין לן

ריקןדים עממייםי'.

בחרה גןרית בדרך חדשנית .לא עןד מחרןזןת ריקןדי-עם להשלמת
ערב זה אן אחר ,אלא ,מןפע של ערב שלם ,שיןקדש כןלן

מטרתה היתה ,להפןך את העם היןשב בציןן לייעם רןקדי '.זה היה

להעלאתם של ריקןדי  -העם שלנן .בערב המןפע הןעלן מעל בימת

המןטן שלה לאןרך כל השנים ,ןכןתרתן של ספרה ,שיצא לאןר

תיאטרןן הייאןהל" עשרים ןשבעה ריקןדים ,בהם שילבה גןרית גם

את הריקןדים פרי יצירתם של חברי הלהקה ,שמן הראןי
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בשנת

1969

בהןצאת שןקן.
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