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 משןתף לאידיאןלןגיה ןהאידיאלים של
תןפסת גןרית 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 בתחןם 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 הבינןני הגבןה.
כבר משחר ילדןתה נתגלתה בה מרדנןת במןסכמןת ,חיפןש דרכים

ענמ Nות מחשבתית ,יזמות ופעכתנות

בלתי שגרתיןת ,עצמאןת מחשבתית ,יזמןת ןפעלתנןת מןפלגןת .כל
אלו הפגישו אותה 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  ,ברעיונות ובאידיאלים שבהם דבק מיד
לאחר מלחמת העולם הראשונה :הציונות ,החלוציות

בחינוניותו ,ברעיונות וב Nידי Nכים שבהם

והסוציאליזם .רעיונות 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

ולתנועת החלוץ .יחד עם גרעין חלוצי עלו

בעמק יזרעאל ,בשנת .1920
סיפור פיקנטי ,שהתרחש בנחל חדרה בשנת

,1920

ממחיש את

תעוזתה ןאהבתה 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 מערןמיה .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 שנושאן  /Iחזון ומציאות בתרבות
העממית

בישראל ,/l

בהנחיתו של הד  /lר דן רונן ,מנהל האגף

לתרבות ולאןמנות במשרד החינוך והתרבות ,המושרש בתנועת
ריקודי העם משחר ילדותו .משתתפי הדיון ייצגו תחומים שונים
הקשורים קשר הדןק 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 וידאו  ,שקופיות  ,הקלטות של ראיונות

עם גורית ועל אודותיה ,מפי אנשים שהיו מקורב י ם אליה ועבדו
במחיצתה במשך עשרות בשנים.

כחירוע זה ,ניינו בסיפוק רב ,שעכ

מו הראוי שנעשה הכרות עמהם; היתה זאת א י לזה פלס ,חברת

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

,1943-44

ששכנעה את גורית לבוא לדליה ,

לראות ולהתאהב בפרגולה אשר בתחומי הקיבוץ .היה זה בשנת

1944

התכנית עכ ככ מרכיביה וכככ חורכה

כשהגיע תורו של קיבוץ דליה לקיים את טקס חג

הביכורים המשותף לקיבוצי האזור  .חלקם בתוכנית היתה מסכת

מגילת רות ,אותה הגו ויצרו בתהליך קולקטיבי חברי הקיבוץ
בהנחייתה של גורית  .המקום  ,האנשים 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 היסטוריוו של המחול היהודי ומחבר
ריקודי עם ,ויוסף ענבר ,המכונה יוז'ו  ,סיפרו סיפורים 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 ובעידודה 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  .בני 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 שעתיים

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

רבים מבין האנשים שהןזמנן ןהגיען לאירןע זה ,ציינן בסיפןק רב ,

-

ריקןדי העם ןהעדןת  ,לכיןןנים שעלןלים

להסיט את נקןדת הכןבד מהעיקר הרצןי לתפל המצןי .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 ןנ י נים .
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