ייחג בעמק ובהר"

מאת רות אשכנזי

יצירת דפוסים תרבותיים בחגי"הטבע,
שעיצבה ירדנה כהן

עברית .הרא מחליף בגדים יהודיים בעבאייה בדווית או
באזור כדורים צ'רקסי ובורר לו שמות עבריים )אבן-זוהר,
ע'

בנסיבות הפוליטירת ,החברתירת רהגיארגרפירת המירחדרת,

נוצרה התרבות העברית ,כמיפגש בין התרבות היהודית של
היישוב היהודי בארץ-ישראל לבין תכנים וצורות ,ערכים
ושאיפות ,שהביאו עימם העולים החדשים מארצות שונרת.
התהליך המרתק של צמיחת תרבות עברית והתגבשותה יש
לו היבטים רבים ושונים .לפיכ,ך גם חקירתם מחייבת שימוש
בכלים ובגישות מגוונים.

(. 1980 ; 172

זהו איש עברי חדש ,אשר מעמיד עבריות

מול יהודיות .ב) תמוז ,ע' (. 1984 ; 39
"בראשית שנות ה"  40הנטיה היא ליצור אמנות מקומית,
שתשמש ראי לאידיאלים חברתיים .נטיה זו דרשה דחיית
האתמול וקבלת השלשום :התעלמות מהעבר הגלותי הקרוב
והדגשת העבר הרחוק ,שהתאכלס בדמויות תנ"כיות".
.ב) תמרז ,ע' (. 1984 ; 38

ננסה לאפיין את ההיבט הריקדוי של התהרות תרבותית זו,

"שנות ה  40-הן בסימן האמונת הכנענית) ".שם ,ע' -129
 (. 149הכנעניות ,זרם אידיאולרגי פוליטי ,מצא את ביטויו

בקיבוצים בצפון הארץ ,בעין-

שביט,

על-ידי בחינת הדפוסים התרבותיים בחגי"הטבע ,כפי שעיצבה

אותם ירדנה כהן בשנות ה 40-
השופט )  (, 1944בשער-העמקים )  (1945ובגניגר ) (. 1947

מחקרים אנתרופולוגיים וסצויולרגיים של תופעת ההגירה
מלמדים על נטיה של קבוצות מהגרים לשמר את תרבות-
המוצא שלהן מול נטיה של קבצוות אחרות ,השואפות לאמץ
את תרבות ארץ היע.ד בארה"ב הונעו המהגרים על-ידי
דחפים להמרת הישן בחדש .רצונם התממש ,כיוון שבעזלם
החדש היתה קיימת מערכת תרבותית תחליפית .לעומת-זאת,
ארץ"ישראל שלפני הקמת המדינה לא העמידה לעולים
רפרטואר תרבותי תחליפי ,והיה צור,ך איפוא ,להמציא אותו
יש מאין.
ירדנה כהן יצרה דפוסים תרבותיים חדשים בחגי-הטבע אשר

עיצבה .אילו תכנים נוצקו לתוך דפרסים תרבותיים אלה?
מהי האידיאולוגיה ,שעמדה מאחורי התכנים הללו? מה היו
הרכיבים התרבותיים הזמינים ,שהסתננו לדפוסים אלה
ואיזה עיצוב צורני קיבלו?

· האידיאולוגיה הציונית ,הזרם הכנעני
וחגי"הטבע בהתישבות העובדת

האידיאולוגיה הציונית דגלה בעיקרון של יצירת עם יהודי
חדש ואדם יהודי חדש בארץ"ישראל ,שיהווה אנטיתיזה
לסטריוטיפ היהודי הגלותי .בעוד שליהדוי הגלותי הודבקו
תוויות של תלישות ,חוסר שורשים ,חולשה ,חוסר יושר,
העדר' זקיפות קומה ויחס שלילי לעבודה ולטבע ,האיש
העברי החדש עוסק בחקלאות ,ירדע להגן על עצמו ושפתו

הראשוני

בספרות

העברית

החדשה

בא"י

)יעקב

ע'  (. 1984 ; 103-94התנועה מתחה ביקורת על היהדות
הגלותית ,על דת ישראל ,מוסדרתיה וערכיה .הכנענירת רצתה
להינתק מן הציונות ,הקושרת את יהודי א"י לעם היהודי
כרלו ,ושאפה להשתלב ב"מרחב השמי") ,מושג שאומנם נוצר
מאוחר הרבה ירתר( ,וזה מתקשר למיתוס התנ"כי .
גישתה של ירדנה כהן לסיפורי התנ"ך תאמה היטב את
האידיאולוגיה הציונית") ,אנו ררצים משהו אחר ,משהו
חדש"  -כך פנו לירדנה אנשי עין-השופט ,כאשר הזמינוה
לערוך את חג-הכרם שלהם בשנת  (, 1943וכן את הנטיה
הכנענית להשתלבות במרחב .בעזרתה של ירדנה נערך
הנסיון לקחת סיפורים תנ"כיים ולהלביש עליהם תכנים
חדשים.

היא ביקשה "למצוא
]בעזרתם[

] [.. .

צורה ומסגרת שניתן יהיה להגשים

רעיון ,בצורת הצגה ,מחזה ,דרמה או פנטומימה

]  [ ...בחידוש היסודות אשר טבועים בכל עם משחר ילדותו:
מקורות המחול ,הצליל ,השיר והלבוש" )י  .כהן ,ע' (. 1963 ; 47
העיצוב הצורני לחג העממי ,שיצרה ירדנה ,נקרא אז מסכת-
חג" .המסגרת שעוצבה קשורה בטקסי-חג ,אשר מלווים את
לוח השנה החקלאית של עובדי-האדמה וכן אירועים
משפחתיים ,יובלות ואירועים מיוחדים אחרים" .צ) פרידהבר,
ע' (. 1983 ; 2
מסכת-החג של ירדנה

היתה

לה

תמיה

לדבריה" ,שורש

ואחיזה בתנ",ך שסיפוריו היפים ,המעורים בעבודת-האדמה,

משמשים גשר בין

המסורת העתיקה והמתחדשת" . .י) כהן,
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אנתררפרלרגים/ירת הערסקים/רת בחקר המחרל רכרריארלרגים

·(1946

הערסקים

בעין"השרפט חידשר את חג"הכרמים .סיפרר טר' באב )שרפטים

'(,אכ'-טי שהרא זכר למסררת עתיקה ,הרעבר לעין"השרפט.
במקרם בנרת שילה ,יצאר בנרת הקיברץ לחרל בכרמים .בדרך זר
נערך נסירן ליצרר מסררת עממית בחג בציר ,אשר יש לה
שררשים ראחיזה באפרס העתיק של העם העברי.

בחקר

דגמיהתנרעה

הריקדויים ,

מחזקים

במחקריהם את גישתה של ירדנה כהן .בני"אדם נע י ם רשייכים
לקהילרת נערת ,בדירק כפי שהם מדברים רשייכים לקהילרת
מדבררת  .קיימרת יישפרת"תנרעה" ר"דיאלקטים"תנרעתיים",
אשר חלרקתם תראמת את החלרקה של השפרת השרנרת
רהדיאלקטים של ארתן השפרת ,קרבעים  Lomax Alanר" RaY

.(J. L. Hanna, 1979:4 ;1968:229) Birdwhistell
בשער"העמקים ,התקרפה הקדרמה באה לביטרי בפרשת
חררשת"גריים )שרפטים '(.ז'-ה במסכת חררשת"גריים שלרש
תמרנרת :קציר בעמק הקישרן; מלחמת-השחררר; נצחרן
רהתנחלרת .השמרת הם דר"משמערתיים .הם משקפים את
האיררעים ההסיטרריים מתקרפת התנ"ך ,אך הם קשררים גם

למציארת הארץ"ישראלית של שנרת ה"  , 40רהם ביטרי למאוריי"
נפש של דרר החלצוים.
בגניגר נרשא החגיגה היה המים )בראשית כא'

-

הגר; בראשית

כר'  -יצחק רהבאררת; בראשית כט'  -יעקב ררחל( .המים הם
מקרר חיים לערבד האדמה בהררה ,כמר בעבר .הבאר העתיקה
רלערמתה מכרנת-הקידרח המרדרנית הם סמל למים .סמל
שמשמער חיים  .בלעדי המים אין קירם לישרב העברי בארץ"
ישראל.

לכל תרברת הדרך המירחדת ,הבלבדית לארגן את הריקר,ד
את הקצב )הטמפר( ראת המיקצב )הריתמרס( ).(E. Hall ,1983:42

בכל אזרר גיארגרפי הפרט נרלד לתרך תרברת ,שפה רעגה
גופנית ) .(Kealiinohomoku, Cord, }969לעם ישראל היסטוריה
מירחדת ,המכתיבה תנאים מסריימים ,שרנים .אצלנר הפרט לא
נרלד לתרך תרברת מגרבשת .לירדנה כהן .כירצקת דפרסי"
תרברת בהתישברת הערבדת ,בשנרת ה"  , 40חלק בגיברש תרברת
עברית רעגה תנרעתית מירחדת.

מסכת-חג

-

עיצוב צורני לחגיגה עממית

מתרך עירן בחרמר הארכירני המספר את סיפרר חגיגרת"העם

) (, 1944

כעין השרפט

מקורות ההשראה

מתרך השיחרת עם גררית קדמן רירדנה כהן; מתרך ראירנרת עם
מספר

"לכל ארץ נרף משלה רלכל נרף גררן רקצב משלר" )י  .כהן,
" (. 1946הנרף הרא זה שיצר מחרלרתי" .י) כהן" (. 1950 ,תנרעה
היא בחזקת שפה ,רשפתנר

בשער העמקים )  (1945רבגניגר ) (; 1947

עברית ...

רכשם שהעברית הקדרמה

אישים

אחרים ,כגרן

המרסיקאי יזהר יררן .איש עין"

השרפט ,הלל רטרבה לבני משער"העמקים ,אסתר ליפקין רלאה
אגרזי מגניגר ,ערלה מהלך איררעים מסריים ,החרזר על עצמר
בשלרשת הקיברצים.

היא לשרננר הטבעית בהררה ,כן גם בררר ששפת התנרעה
העברית

שררשיה

נעצוים

כאן,

בארצנר,

בנרפה

המירחד

רבצליליה המירחדים" )ירדנה כהן(. 1946 ,
לירדנה היה קשר מירחד אל הכפר העברי ,אל הקיברץ .
לדעתה ,ערבדי אדמה אלה ,הם שיקרברנר אל "צליל הקדרמים
הטבעי שלנר" .התרף הערבי )הטמברר( הרא מרכזי ביצירתה
של ירדנה ... " ,בחררף נפש נלחמתי על קצב התרף הזה ,כי
ידעתי שהרא כהד העבר ,שבר ירקדו עם שלם ,שקם לתחיה
רמחפש ביטרי רפררקן בשמחתר רבתרגתר" )ירדנה כהן(. 1950 ,

בשלרשתם החגיגה נמשכה יממה שלמה ,האררע התקיים מחרץ
למשק .מהלך  20עד  30דקרת ברגל  .בעין"השרפט הקהל ישב
במררד הגבעה; בשער"העמקים
במידררן ,בצל עצי האררן .
בעין-השרפט

נערכה

ההצגה

-

בצלע ההר; רבגניגר

באמפיתיאטררן

טבעי.

-

בתרך

הכרם הרתקן ארהל לררקדים רבקצה המגרש ניבנר שתי סרכרת,
האחת למקהלה רהשניה לתעררכת המטע.
בשער"העמקים הבמה היתה בקעה רפדות-שלפים ,רהקלעים
אילן רשיח .רבגניגר מרקמה הבמה במררד המגרש .התפאררה
היתה שני ארהלים רחצרבת-באר עם תלת"מרטרת רכתרבת.

-

שני מקרררת נרספים הזינר את דמירנה ריצירתה של ירדנה.
האחד הינר הקשר לסיפררי התנ"ך רהשני החיפרש אחר הגשר
שיגשר בין העבר התנ"כי רהררה של שנרת ה"  40בא"י .שני
מקרררת אלה נמצאר לה במערת"אליהר שלחרף הים בכניסה
לחיפה ... " :בפיתחה של מערת אליהר .. .החלר מארריי החג
שלי ...נשים לברשרת ססגרנית רמרקדרת רמחרללרת" .י) כהן,
 (. 1963רמערת"אליהר מתקשרת לסיפררי העבר .בהררה היא
משמשת מרקד לעליה לרגל לעדרת יהרדירת עתיקרת ירמין,
הנקרארת בפי ירדנה "עדרת " המזרח"" .די לנר להסתכל
בעדרת המזרח ,ששמן מעדי על מקרר יניקתן ,רראינר
בריקרדיהן מררה דרך אף לנר" )י  .כהן(. 1946 ,
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בעין-השרפט רבשער"העמקים

בחיק
במשק,

נערכה אררחת"ערב "תנ"כית"

הטבע על האדמה ,רבגניגר נערכה סערדה חגיגית
גם

היא

תחת

כיפת

השמים .בעין-השרפט

המשיכר

לחגרג בשדה :מידררן השדה שימש כמקרם לריקרדים אחר
האררחה .

בשער"העמקים

רבגניגר

נמשכה

התרכנית

בחדר

הארכל.

היחס לזמן רלמרחב הרא תרצר תרברתי .הארריינטציה המרחבית
שרנה מתרברת לתרברת רכן שרנרת הקרנררנצירת לגבי הזמן

במגררן

התרברירת ) (. E. T. Hall , 1983

ירדנה כהן רצתה לשברר

את מסגררת הזמן רהמרחב" :רציתי ,שידער החברים שירם חג

אין פררשר מין תרכנית ,שזמן רגברל לה ,אלא הרא יכרל להימשך
עד ארר הברקר ,כשהחברים מבלים בין הכרמים בשימחה
רבמשרבה .שכן

הקפדתי  ,שאררחת הערב תרגש אף היא בין

הכרמים המרארים ,השדה היה לשרלחן שסביבר הסבר החברים
כאיכרים על אדמתם) ".י  .כהן(. 1963 :48 ,
"כרקדנית ,ההתיחסרת של ירדנה לחלל היא של לגלרת את
החלל  ...להשתלב במרחב ,לשנרת מה שהיא מגלה רליצרר
בתרכר .אבל הנרף ,החלל של ירדנה ,איננר נרף של תיאטררן ...

לירדנה גישה כרללנ י ת )הרליסטית( ,שלמה ,בבניית חג עממי.
גישה זר שרזרת את כל אמצעי ההבעה האמנרתיים זה בזה.
אין הפרדה בין קהל הצרפים לקהל המציגים; אין הפרדה בין
במה לבין שדה ,אין הפרדה בין העבר לבין ההררה ,אין הפרדה
בין יהרדים לערבים.
יזהר יררן סברר שגישתה של ירדנה השופעה מהשקפת ערלמר
של הרקדן ההרדי ,ארדאי שאנקר ,המייצג את הזרם העתיק
בריקר,ד הארמר ... " :לא תיתכן תנרעה בלי ריתמרס בצידה
רבלי הבעה מימית".

הנרף שהיא מרצאת הרא נרף הארץ .הבמה אינה עשריה מעץ,

אלא היא מרבילה את העם החרצה ,לנרף הארץ ,להרים,
לעמקים; מצביעה על הארץ כמקרם שאפשר לשחק בר ,אפשר
לרקדו בר ,להציג רלהשתעשע) ".דר' א  .צרריאל(. 1976 ,

העגה הגופנית בהתהוותה

ירדנה כהן הרציאה את החגיגה מחדר הארכל רהעבירה ארתה
לשדה .

בא"י לפני הקמת המדינה היה צררך לחדש את השפה העברית
הקדרמה רליצרר עגה גרפנית .ירדנה כהן היתה בין החלרצים
אשר יצרר אלמנטים ריקרדיים ,שהיר הבסיס ליצירת ארתה
עגה  .אלמנטים ריקרדיים אלה ,המצריים בתמרנרת בעין-

בחגיגרת-העם שלה בנתה ירדנה גשרים רבים .לגשרים אלה
משמערת סמלית ביצירתה  .הגשת סימלי-החג כגרן עלי-הגפן

בעין-השרפט ,

בגניגר ,

תג-העשרר בשער-העמקים רסרטראררן

השרפט,

בשער-העמקים,

בגניגר

רבשני

ריקדוים:

יימחרל-

ערבדיה" ר"מחרל-הגת" ,עשריים לשמש בסיס לבחינה רהערכה,
מה מקרמה של ירדנה כהן בבניית התשתית לריקרדי-העם
הישראליים רהעגה הגרפנית .ריקרדי-העם בנריים מדגמי-יס רד
אר צעדרת ,המתחברים זה לזה בציררפים שרנים ,ראלה ירצרים
את הצעדרת אשר רגלי הררקדים מציירים על משטח
הריקרדים .דגמי-יסר,ד שניתן לזהרתם בתמרנרת הריקרדירת,
הם דילרגים למיניהם )דילרג רגיל  ,דילרג-הנפה ,דילרג-פניה(,

סללר את הגשר בין המארחים ,בני הקיברצים ,לבין האררחים,
תרשבי הערים רהכפרים מהסביבה  .מזיגת היין על-ידי הרקדנים
רהרקדנירת בעין-השרפט רבגניגר  ,רהגשת כדי-חלב בשער-
העמקים לצרפים ,שברר את המחיצרת בין הבמה לבין הקהל.
בעזרת העלילרת התנ"כירת שהיר ביסרד שלרש חגיגרת-העם
נפרש הגשר בין העבר לבין ההררה  .התהלרכה מהקיברץ למקרם

ניתררי-דבקה ,צעד פסיעה ,ניעה ,צעדי רטט ,ניערת עקב רכן

ההתרחשרת היתה גם היא הגשר ,עליר עברר המשתתפים
מירם חרל לירם חג  .הגשר בין הערבים ליהרדים נבנה בעזרת
יחסי שכנרת רהשתתפרתם של האררחים ,בני הכפרים השכנים,

צעדת "חילרף-שיכרל" ,שהיא אחת הצעדרת המרכזירת בריקרד-
העם הישראלי .העגה הגרפנית )לפי - Cord Kealiinomoku
 ( 1969באה לידי ביטרי בהחזקת הגרף ,בהבלטת חלקי-גרף

בחגיגרת-העם בקיברצים.

מסריימים ,במצב-הררח רביחםים בין הררקדים.

ג'רדי לין הנה ) (Hanna , 1979:19מאמינה ,שהריקרד אר
התנרעה ,הם בעלי משמערת רק בהקשרים החברתיים-
התרברתיים שלהם רכך גם הגשרים שהרזכרר .הגשר הרא סמל,

בחגיגרת-עם בהתישברת הערבדת התמרדדה ירדנה עם יצירת

רהסמלירת מקררה בשיטה החברתית .המבנה החברתי של
תרברת מסריימת מכתיב את ביטריר של הירצר ,בן ארתה התרברת,
רמשקף את הסמלים שלה.( Douglas , 1973 ) .
האידיארלרגיה הצירנית רהזרם הכנעני בשנרת ה  40-הכתיבר
את הביטרי של הירצרת ירדנה כהן רנתנר משנה תרקף לסמלים
שהדגישר את נרף הארץ ,הזכירר את האפרס הקדרם

רשיבחר את ההשתלברת
ערבים ליהרדים(.

במרחב הגיארגרפי

-

התנ"ך

)הגשר שבין

עגה גרפנית ,רכך מספר אהררן זיר" :בתקרפה הנזכרת היתה

פעילרת אמנרתית עניפה מאר.ד כל מי רמי חקרר רלמדר את
השררשים .כל קיברץ היה מנסה לעלרת על משנהר .אז היתה
גם תחררת החג הישראלי .מי שחשב ש'קפיץ-קפרץ :רגמרנר,
טעה טערת מרה .אחרי הפגישה הדאשרנה ,החליטה ירדנה,
שמעכשיר תקדיש את הזמן לשיחררר אגן-הירכיים רהכתפיים.
אחרי שברעיים הכתף התחילה לצאת לה ממקרמה רזזה
מעצמה; אגן-הירכיים הסתרבב כפרפטרם מרבילה .תפסתי

עצמי מעכס על מדרכרת עין-השרפט" .י) כהן(. 1976:109 ,
תארר הרמרריסטי זה מלמ,ד שירדנה הדגישה בעברדתה את
אגן-הירכיים ראת הכתפיים .אלה הם חלקי-הגרף הדרמיננטיים
בעגה הגרפנית שיצרה.

מסכת החג של ירדנה שילבה מגררן אלמנטים לאיררע שלם.
הריקר,ד התנרעה ,השירה ,המשחק רהפנטרמימה ,המרסיקה,

מהתצלרמים שנשארר ניתן ללקט מספר תנרחרת המאפיינרת

התפאררה רהתלברשרת הפכר ליחידה אחת שלמה  .השלם
התבטא גם בשבירת המחיצרת שבין הקהל לבין המבצעים,
רבכך ששלרשה דרררת )ילדים ,הררים ,סבים( הצטרפר למעגלי
הררקדים ברגעי השיא של החגיגה .

את עברדתה .בתמרנה אחת ערמדרת הבנרת בשררה עררפית,

תרו מתן ידיים ,בהטיית-גר לאחרר ,תרו הבלטת האגן קדימה ,
רהכתפיים מרטרת לאחרר רהראש שמאלה; משקל הגרף נשען

על רגל שמאל ,שהיא כפרפה קמעא ררגל ימין מרשטת קדימה
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רנתמכת בעקב .תנרחה זר נכנסה לעגה הגרפנית הישראלית
במספר רב של ריקרדי-עם )"הררה חדרה"" ,ארץ ארץ" רערד(.

ביבליוגרפיה

בתמרנרת אחררת ניתן לזהרת את הצעדה "חילרף-שיכרל".
צעדה זר מאפשרת תימררן מסרגנן בתרך המרחב רמתאפיינת

בדרך מירחדת בה הררקדים נעים במעגל ,בחצי גררן אר

גררן יררם ,שדרת לבשר חג ,על לאת כרגשטיין רתררמתת לחג רלמחרל

תיש ראלי ,תרצאת קיברץ רמת-ירחבן. 1983 ,
כתן ידרבת ,בתרף רבמחרל ,ספרית תפרעלים . 1963

בשררה.

כתן ירדבת ,התרף רהים  ,ספרית תפרעלים. 1976 ,

רערד תצלרם מבטא מצב-ררח  :זהר מצב-ררח של דבקרת,
התררממרת-ררח ,עיקשרת ,קשר חזק לקרקע עם שאיפה כלפי
מעלה .תנרחה זר מבטאת את האיזרן בין החרמר לבין הררח,
ארתר ניסתה ירדנה למצרא בריקרד רארתר ניסתה לצקת לתרך
הדפרסים התרברתיים של חגי-הטבע בהתישברת הערבדת,
בשנרת

ה" . 40

פרידתבר צבי ,בשים כירצררת דפרסי מחרל בחגי ההתישברת הערבדת,

1984

)בכתרבים(.

פרידהבר צבי ,המחרל בעם ישראל ,תרצאת מכרן ריבגייט. 1983 ,
צרריאל אבא ,דברים במסיבה בצאת סיפרה של ירדגה כהז  ,ארדיטררירם
חיפת) 1976 ,בספרית למרסיקה רלמחרל (. -א"ת
שביט יעקב ,מעברי עד נכעגי ,הרצאת דרמיבר,

בשנת תשמ"ה ראר ארר שני שירים מאת מארי ,המבטאים את

ררח ארתן מסכתרת-מחרל ,רהם מרבאים בזה .

. 1984

אבן"זרהר איתמר  ,הצמיחה רההגתבשרת של תרברת עברית מקרמית

רילידית בא"י  , 1948-1882קאתדרת ,תרצאת יד בן"צבי ,1980 ,ע' -165
. 190
תמרז בבימין )עררך( ,סיפררה של אמגרת שיראל ,מסדת. 1980 ,

E.T. Hall, The Dance o[ Li[e, Anchor Press Doubleday, N.Y., 1983
J .L. Hanna, To Dance is Human, University ofTexas, 1979
J . Kea1iinohomoku in CORD publications 1969, 1972

מארי

לשןר הגוף
מקור

שני תלתלים מסלסלים

רנגיעת רגליהם בקרקע

במחרל רטט צנרמים
ררקדים משתלבים בעין
בשמלת פסים בזרגרת

כמשישר אצבערת בספר

פררלרג . 1944
עדת גראבט ,חג הכרמים בעיז"השרפט" ,דבר",

יזהר יררז ,בעקברת גשף המחרלרת של י.כהז ,תש"ד.

תשליל

דב ררדי ,חג הכרמים כעיז"השרפט ,ייאפקים",

כפרת רגליים מרחפרת
בברא הימים נשמטה
ידי אכרים ארחזרת

לפיתת הידים במעגל

רגלים כבדרת יציברת
בגדים מבריקים תפרחים

רלשרן הגרף נתממזרה
רכל השפרת נתבלבלר
דרר לפני בינת השכל

פבחס כתן ,חג עשרר כשער"העמקים ,רשמים,

שררה מתקדמת בצעד

אמר הגרף כעררים

בקצב הדרלה ,ביבב זררנה)*(

מערט חש בהתפררררת-

חרלמים האנשים האלה

המעגל רבסחרחרת הררקדים
שנחרשר בעקת חיקריים

ידים מתפשטרת לכנפיים
מנפנפרת מבקשרת לערף

כשאין מעגל רידים
נמשך הלב אל מרכז מדרמה
כל מגבה מגביה איש

הרגלים תרמכרת בגרף קפרא
כנרר רקלרניט מיבבים

רמיד תמצא עדת-

הרבה אנשים נשימה אחת

נכרכים ברחנים תנרערתיר

גם הרבי ררקד למצררה

כדבררים אחר ריקדו-

סדר החג,

. 20.6.1945

מ .אמיתי ,יישירת דבררה" ,יימשמר",

. 25.6 .45

ארכיון גניגר
היצירה ההתישברתית ,יסרד הישגיגר המדיגיים" ,דבר",

גגיגר חרגגת ,יימשמר" ,

. 15.10.47

מסיכת תערב שאחרי תתרפעת.

ארכיון הספריה למחול

בתחילה ערבדי אדמה היר

בתקררה אחר שדרת מרעה

ירדבת כתן ,שאלרת רתשרברת ,תרכבית רדיר,

אברתינר ררקדים הררה

של פרחים רצרף
דבש מבטיחים לחדלי-טעם

במעגל בנפש אחת
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. 15.10.47

גגיגר חרגגת מחצית ירבלה ,ייהארץ". 15.10.47 ,

החלרץ בבקר ערקבים

(*) כלי בגיבת ברכריים .

. 1945

חררשת גריים ,תסכית; מרסיקת :א .בגערן; ריקרדים :י  .כתן.

ירדבת כתן ,חג עממי רמחרל,

שבט תשמ"ת.

. 1947

ארכיון שער-העמקים

ידרבת כתן  ,חג עממי רמחרל. 1946 ,

מחרל ברקע מאדמה

.1944

יזהר יררז ,פגישה עם ירדגה בליל שישי רדכריה על חג רמחרל עממי.

כתפיים צחקנירת בקפיצרת

אצבערת מהדהדרת על פח

ארכירן עין-השופט

?, 1946

עין"השרפט?

?1950

•

המופע בשער"העמקים

דבקה ערבית במופע בשער"העמקים

תצלומים נוספים

-

ראה בחלק האנגלי.

