


תנועתותיקישלמפגשבת"א,לסיןבביתצ"אחהנאה.רביעיום.
- "ומחולליםחולמיםייאירוע .לדורותיהםוממשיכיהםהעםיריקוד
מפגש .והיוםאזשלוהעדותהעםריקודיעם ,ילדותנוףעםמפגש

 ,להזכרלאנשיםלאפשרכדימהלזמןמלכתעומדהזמןבו ,שכזה

למרותהדרךבאותהולהמשיךכוחלשאוב ,מצבריםלמלאכדי

 .הכל

הםהאםהחלומות?היומההדרך?היתהמההדרך?מהי

היום?משפיעיםהםהאםהשפיעו?

סיבההםקדמןגוריתשלומותהלידתהשל "העגוליםייהמועדים

מועדיםאוהביםאנו .משמעותםאחרולהרהרלציינםטובה

שלובזמן,במצבשליטהשלאשליהיוצריםהםשכן "עגוליםיי

 .היסטורייםתהליכיםלניתוחככליגםטוביםוהם ,ותכליתסדר

שמיסדהוהיאהואיל ,העםריקודילתנועתסמלהיאקדמןגורית

ובהדגישהדורהאתבהקדימהגםהיאהגדולהזכותהזו.תנועה

תפישההעדות,למורשתביחסתרבותי"ייפלורליזםשלגישה

תרומתה .אזנפוצהשהיתהההיתוך"ייכורלגישתמנוגדתשהיתה

נגינתןכלי ,שיריהןהעדות,ריקודיולתיעודלשימורגםגדולה

ועוד.תלבושותיהן

דיאלקטיהואמנהיגיםוביןהיסטורייםתהליכיםביןהיחס

עדייןזוכרושאניאינטלקטואליתרגילהואבודיון .ומסובך

שהתהליכיםספקאין .חייםבקרית "הצעירשומר"בהקןמערבי

לאבחןהיכולתהיאמנהיגיםשלהגדולה .שלוביםוהמנהיגים

לגלותמתאים,ועיתויהזדמנויותלנצלהיסטוריות,אפשרויות

גילוי,ולידיביטוילידיבאיםשהםלפניעודאנשיםשלצרכים

בהםלהאמין ,חלומותליצורותשובות,ביטוילהםולתת

 .להגשימםעצמםולהקדיש

עדותוריקודיעםלריקודיהמדורע"יאורגןלסיןבביתהאירוע

עריכה .והתרבותהחינוךמשרדעםבשיתוףהחדשהבהסתדרות

תחקירמאיר,רנה-ואירגוןהפקה ,ספיבקרעיה-אמנותיוניהול

וגילההודס,תרצהאליגורתמר :הועדה,וחבריגורןאילה-

 .טולדאנו

עשורולצייןקדמןגוריתשלהולדתהיוםאתלחוגנועדהאירוע

הראשונותלכלהערכהלהביעבאהואמכ,ןיותראולם, .למותה

והקימומאין"ייישהישראליםהעםריקודיאתשיצרווהראשונים

העםשללצורךביטוישנתנהתנועה ,רוקדיםשלגדולהתנועה

לצורךחברתית,בפעילות ,עםבריקודילצורך ,"יינורמלילהיות

לשאובולצורךעבריים-חילוניים,משמעותייםחגיםטכסילפתח

מהמייסדיםכמה .עליהולשמורהעשירההעדותממורשת

נועהנדב,רחל ,שטורמןרבקהוביניהםבאירוע,הםגםהשתתפו

 .ועודצימבלטובה ,אשכול

עםבריקודיםעםריקודיולהקותעדותשללהקותהופיעובאירוע

זכרונותסיפוריסיפרו ,עממיתתזמורתליוותהפעם,שלניחוח

מכלמספרותתמונותהוקרנווטובים,ותיקיםשלהגיגיםוהועלו

המחשבותואתההיסטוריהאתוהמחישוהמסךעלהתקופות

עליה.

 .שקרהמהוזה-לחויהלהפוךפוטנציאליששכזהלאירוע

ביטויאלא ,האירועעלדיווחאיננההבאותבשורותהכתבה

הכתבעללהעלותםוחשובבאוירוריחפושעלומהדבריםלכמה

עליהם.ולחשוב

ברב-שיחאלה,מעיןבאירועיםכמקובלשלאנפתח,האירוע

יונדב ,אלדמעגיל ,אשלרות ,בהטנעמיבהשתתפותרעיוני

נסבהדיון .כמנחהמ"והח ,בהטואבנריגורםייחששלחוםיליובמ

העממיתבתרבותומציאותחזוןייביןהדיאלקטיהקשרעל

שלוהיוצרותהמייסדותהאמהותשלהואהחזון !'בישראל

מושג ,רוקד"ייעםשלחזון ,הראשוניםהאבותושלהריקודים

אלה.ימינושלהמציאותעםובהשוואתוקדמןגוריתשטבעה

חלומותביןהיחסאתהמדגיםבסיפור-משלשיחהרבאתפתחתי

הפילהלך .נמלהעםשהתחתןפילעלהואהסיפורומציאות:

כדירקימיכללעבודאיאלץייעכשיוהנמלההתלוננהלעולמו,

 ."אותולקבור

שלמרתויבאלהשתמשאפשרשהווהומהשהיהמהביןלהשוואה

רוצים "מהייידעופעםיי :צרפתיסוציאליסטימנהיג ,בלוםליאון

אבלמשוכללאיך""ההיוםכ,ןכלמשוכללהיהלאוה"איך"

 !'מעורפל "מה"ה

שהןומה .רוצותהןמה"ייידעוהראשונותוהיוצרותקדמןגורית

אותםשירקודפשוטיםעםוריקודיחגריקודיליצורהיהרצו

בסיסעלבא"י,הנוצרתהעבריתלתרבותביטויושיהיוגדולציבור

הגדולההציוניתהמהפכהאתשתבטאעממיתתרבותחילוני.

הקשורהפרודוקטיבי,היהודי ,י"באהחדש"ה"יהודישלויצירתו

 .הגטושלהיהודי-הגלותימהיהודיוהשונהלאדמה,

יידליה"בכנס .ומעברמעללהגשמההחלוםזכהכמותיתמבחינה

היובלבדשמונהשמתוכםעםריקודי 22עםלהקותהופיעו 1944

אלף 100עם;ריקודי-2000מלמעלהסופרים ,היום .מקוריים

הרוקדיםאלף 100ועודבשבועפעםלפחותרוקדיםואשהאיש

אתניותולהקותעדותשללהקות(ז.:חול,להקותעשרותפעם.מדי

מתקיימיםרביםפסטיבליםסד"יר,באופןפועלותוערביות

בינלאומיים,בפסטיבליםמבוקשתישראלגדול,קהלומושכים

 .הישגיםרשימתועודועוד

כמהלהעירהמקוםכאןהחלום?הגשמתזוהאםהיאהשאלה

והיאיוונימקורהאוטופיההמלהאוטופיה.המושגעלהערות

מקום".בשוםשאינהארץייהוארגומה Iן .שונותמשמעויותטעונה

ביןהמפורסמתהאנטלי.מורוסתומסבההשתמשראשון

הרצלתיאודורשלבספרועהימופהציוניותהאוטופיות

ייראוכיצדוהשתעשעו:חלמוהציוניותבאוטופיותאלטנוילנד".יי

המדינהשליחסהיהיהמהודים, iהירבמדינתוכפריםערים

יאכלו, ,יתלבשוכיצדובאופרה?בתיאטרוןיציגומהלערבים?

ויאהבו?ישירוירקדו,

העם,ריjכודיכתבועת()מכהיחjכדמןגורית

זכותהזו.תבועהשמיסדהוהיחהוחיכ

דורהחתג:הjכדימהגםהיחהגדוכה

תרבותיייייפכורכיזםשכגישהובהדגישה

שהיתהתפישההעדות,כמורשתביחס

שהיתהההיתוךייייכורכגישתמבוגדת

כשימורגםגדוכהה Iתרומןחז.בפונה

ככישיריהן,העדות,ריjכודיוכתיעוד

ועודתכבושיהןבגיבתן
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הבעיה.rדינההעםריקודיהתפתחות

rדינההבעיההסימפטום.היrדההתפתחות

היוםהריקודיםענמם.העםבריקודי

 ,בעברהיומrדשריותרמשוכככים

התזמורותיותר,טובמrדומניםהרקדנים

ורביםמשוכככיםהככיםיותר,טובות

בנמשכrדכrדבמשככrדהיrדהבעיהיותר.

המחר II , 1993צביבןידבהןצאתאלבןיס-דרןר,רחלשלבספרה

פחןתלאהעתי,דלקראת"הצפיהמציינת:היא ,"האתמןלשל

זןמבחינהההיסטןריי.'הזמןממשמעןתחלקהיאהעבר,מזיכרןן

הרןחנייסןהמבניסהסמליסהציפיןת,מןחלקהינההאןטןפיה

להןנןתניסהמציאןתןאתעצמנןאתתןפשיסאנןשבאמצעןתס

משמעןת.

עלהאןטןפיהיסןדשימשביהדןתכימציינתאלבןיס-דרןררחל

הגשמתאתשמנעןכמחסןסכבלסןגסכחלןסגסי IIאןעלגאןלה

הציפיןתבכןבדעמידהמאיהפחדהיההמחסןסהחלןס;

אלטרנטיבןת.האןטןפיןתהאידיאןתהציעןשני,מצדהאןטןפיןת.

מכיריסשאנןהמציאןתןביןהאןטןפיהעןלסביןהנןצרהמתח

ןהאפשרי.הקייסביןןהרצןי,המצןיביןדיאלןגמעןרר

אמןנתאתמבטאןתהאןטןפיןתכימציינתאלבןיס-דרןררחל

ההסדריסישןנןאסןצןדקתמאןשרתחברהלכןנןביכןלתןהאדס

האדסאתלשנןתחןתרתאינההאןטןפיה .הקיימיסהחברתייס

החברתייס.המןסדןתישתנןאסישתנהשהאדסמאמינהאלא

אתהאנןשי,הדמיןןשלמגבלןתיןאתגסמבטאתהאןטןפיהאבל

השימןש II-האנןשיתןבחשיבהבשפההטמןניסהאילןציס

מגביליסהיצירהנכתבהשבההתקןפהשלןבציפיןתבצןפניס

האןטןפיי.'הדמיןןאתמקפיאיסןאןלי

הריקןדיסמבחינתחלןס.עדייןןהסחלןסהיןהעסריקןדי

פןפןלרייס,ןהסרביס,ריקןדיסנןצרן-ןגידיסעןרקרסהחלןס

ןשאיפןת.צרכיהסמבטאיסןגסלאנשיסהנאהגןרמיסהריקןדיס

קדמןגןריתחשההריקןדיס,שלהתפתחןתסבתחילתכבראבל,

טענה:היא 1968האחרןן"דליה"בכנסמהדרןי.'"סטינןכי

מןפעאלאזה,היהרןקדיסחןגישלכנסלא-מהדרן"סטינן

ההמןניס- IIרןקדעס IIרצינןהרישני,מצדבימתיי.'ראןןה

צריכיסיקרה,שזהןכדיבלהקןת,צןפיסןהמןניסרןקדיס,

הס.ןכאלהןמןשכיסבימתייסגדןליס,מקצןעייס,להיןתהמןפעיס
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שלהספןנטניןתעםלבמהעםריקןדישלהתנגשןתנןצרת

ריקןדיהיןאילןאבל ,האןתנטי-המשפחתי-הקהילתיהפןלקלןר

מהרהןפכיםהיןהםבלבדןאןתנטייםספןנטניםנשאיםהעם

אתשהבאנןברגעהריהטענןת?איפןאמדןע .מןזיאןנילמןצגמאד

הפכןהם ,גדןליםלקהליםהגדןלים,לכנסים ,לבמההעםריקןדי

עממי,ביטןי l1אינםןהםשןניםחןקיםשלהםבמה,לריקןדי

בעייתי.הןאמהדרך"סטינן l1המןשג ,לכןאןתנטי".ספןנטני,

היאההתפתחןתהבעיה.אינההעםריקןדיהתפתחןתלדעתי,

היןםהריקןדיםעצמם.העםבריקןדיאינההבעיההסימפטןם.

יןתר,טןבמאןמניםהרקדניםבעבר,היןמאשרמשןכלליםיןתר

הבעיהיןתר.ןרביםמשןכלליםהכליםיןתר,טןבןתהתזמןרןת

בנמשל.אלאבמשללאהיא

כשהבןלטתדעכן,בארץ l1הןמצאן l1שהטבעחגישלהמסכתןת

 ,בשבטן l1טנטיעןתגםהיןאבלהביכןרים,חגיגתהיתהביניהם

 ,הסדרלילהעןמר,חג ,שבתלילןתבחנןכה,הנרןתהדלקתטכסי

עצמיביטןיחיפןשהמסכתןתלדעיכתהסיבהןעןד.פסחערב

מגןיסת".תרבןת l1עלפחןתןדגשאליתבדןאינדיןיצירה

עם ,ל l1הקקעםאלאןהריקןדיםהשיריםעםלאהיתההבעיה

- l1ישראלמקרקעימינהל l1להפכהל l1הקקשהשתנן.הערכים

יןתרהיןלאהביכןריםחגיגןתמיסים;הגןבהממשלתימימסד

חזרהשלןןלנטרית,אדמהגאןלןתשל ,כפייםעבןדתשלביטןי

היההמשברהחגים.בטיכסיביטןילידיבאןזהןעןהך"התנלימי

 .רעיןניבעיקרן

משברהיאהמייסדיםמהאבןתחלקשלמהדרך"סטינן l1הרגשת

אחדהםהעםריקןדישלנן.החלןמןתמשברשלנן,הזהןת

החילןנית,העבריתהזהןתחיפןששלביןתרהבןלטיםמהביטןיים

השפהחידןשי l1עהגלןת,שלילתי l1עבגןלהשנאבקהזןזהןת

-הגלןתיתהדתיתהזהןתדחייתי l1ע ,העבריתןהספרןתהעברית
בזהןתבעיןתהיןבעברגםבמשבר.הנמצאתהיאזןזהןת

העםריקןדיןהיפןכן".הדבר l1היתההיאכיהחילןנית,העברית

זן:דיאלקטיקהביטאן

ריקןדישלהשפעןתעםאקלקטייםריקןדיםהיןהעםריקןדי •

סגנןן.להםהיהזאתןבכל-שןניםעמים

זרןתגםבהםהיתהאבלשייכןת,שביטאןריקןדיםהיןהם •

לארצןתביטןינתנןגםאבלי, l1לאשייכןתביטאןהם ,מסןימת

העןלים.באןשמהןהמןצא

פןלקלןרריקןדישלמלאכןתיןתבהםהיתההעםריקןדי •

רןקדיםןרביםמהאןתנטיןתבהםישזאתןבכלבימינן,הנןצרים

בהתלהבןת.

רןקדיםעירןניים,בישןביםרןבםהגריםהתשעים,שנןתילדי •

 .הסמליםעםןמזדהיםהחמישיםשנןתשלןרןעיםאכריםריקןדי
עבריןתןמבטאים-דתייםמסמליםשןאביםהעםריקןדי

ןחילןניןת.

לרצןןביטןיגםאבלמחהלאןמיביטןיהםהעםריקןדי •

 .מאידךןלסןציאליזםעמיםלאחןןתלשןןיןניןת,
ריקןדיעםלהזדהןתמתחים,עםלהתמןדדאפשרןהעםריקןדי

בחייהמתחיםאףעל-החסידיםריקןדיהעדןת,ריקןדיהערבים,

יןם.היןם

אבלשסןעה,בחברהלסןלידריןתביטןיהיןהעםריקןדי •

היאהזןהדיאלקטיבהבלבד.הריקןדיםלעתהתקפהסןלידריןת

ריקןדיאתהמאפייןחןלשתם.ןגםהעםריקןדישלעןצמתםגם

שלהרבלגיןןןהישראלית,לחיןניןתביטןימהןןיםשהםהןאהעם

ריקןדילבעיןת.ןגםשלנןלחלןמןתביטןי ,הישראליתהחברה

הםבארץ,שנןצרןביןתרהארצישראליןתהיצירןתאחתהםהעם

דהיינן- l1כנעניןת l1ן l1הצברמיתןס l1שללתןפעההביטןיםאחד

ןעםחדשדןרבארץןליצןרבמרחבלהשתלבהרצןןשלביטןי

ממרחבחלקאלאמתבדלת,דתיתעדהלאשהןאעםעברי,

שייכים.אנןשאליןןגיאןגרפיהיסטןרי

תנןעתשללמיסןדבתרןמתההיתהקדמןגןריתשלגדןלתה

טרןםישןביתמתנןעהלעבןרלתנןעה\ר Uשאפמיסןדהעם,ריקןדי

 l1רשמיתעממיתתרבןת l1הפצתשלממןסדתלמערכתמדינית

שלתהליךהןבילהגןריתתרבןת.ןסןכנימנגנןניםבאמצעןת

ןלהפכןלהפיצןאןתנטי",ישראליעםריקןד· l1ליצןרמכןןןמאמץ

העם.לנחלת

בספר ,ןמילןין"החסרהתרבןתיבדוהר l1במאמרן ,שביטיעקב

l1 קדר 'זב'ןבעריכתשזרזלמןמרכזבהןצאת ,"העממיתהתרבןת

ה-משנןתכברבארץבמןשבןתשנעשןהנסיןנןתאתמתאר , 1996

ביתספרןת,כמןתרבןתשלרפרטןארליצןר-19ההמאהשל 80

ןעןד.מדןברתשפה;ים, Iמנהשירים,תיאטרןןעם,

גןריתאתגםהטרידהעממיתתרבןתליצןר·אפשרהאםהשאלה

כימצייןשביטחןבה.ןאפילןאפשרישזההיתהטענתהקדמן.

מלאכותיבאןפןעממיתתרבןתליצןראפשרשאיטעןברנרח l1י

תרבןת l1ברנרח l1ישללדעתןרשמיים. l1תרבןתמנגנןני l1באמצעןת

עממיםלאןמייםחייםשלגבשןתם Jמהולצמןחצריכהעממית

אןרגניתתרבןתיןצרתאןרגניתחברהרק ...ישראלבארץשלמים

כתב- l1לקןלטןרהמאןרגנתתרבןתמשמע:להיןתיכןלהשאינה

אתליצןרשעלינןחשבןבארץהדעתהןגירןבאבלברנר.ח l1י

החששמשןםגםןזאתהחדשה,העבריתבתרבןתהחסרהרןבד

ןהסטנדרטיםהזיקהללאמלמטהשתיוןצרעממיתשתרבןת

למערכתלהכניסעלןלה:רית, 1העהתרבןתשלהחדשים

התרבןתלמשלכמן"שליליים",יסןדוןזהחדשההתרבןתית

 .ו Iהגכשלהיהןדיתהעממית

הינירותחחתהםהעםריקודי

הםבחרך.שנונרוביותרהחרנישרחכיות

יימיתוסשכופעה Iכןוים Dהביחחד

שכוי Dבידהיינו-וייכנעניותייהנבריי

בחרךוכינורבמרחבכהשתכבהרנוו

עדהכחשהוחעם .ע,כריועםחדשדור

ממרחבחכקחכחמתבדכת"דתית

שייכיםחנושחכיווגיחוגרפיורי Dהיס
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העממי,למימדזקוקההיתההעבריתהתרבותכימציין,שביטבריקודימון Dההיופיחתגיכתהגורית
הרובדשלייהמילוי"הדתית.במסורתמעוגןבהכרחשאיננו

שארגנוובתי"סהקק"לכמורשמייםמנגנוניםע"ינעשההחסר

ביוזמותנעשושחלקןוחגיגותמסכתותטכסים,חגיגות

עממים.וריקודיםילדיםשירילעולםבאוכךופרטיות.מקומיות

אפשרכברקצרזמןשתוךכךכדיעדאורגני,היהזהתהליך

שהתפתחוהעממייםלמחולותגמורהבטבעיותלהתייחסהיהכשמרהעדותבניחתושכנעההעדות
לאמנותכ"ביטויאחרים,עמיםשלחלקםשונים,דגמיםפיעל

הישראלית".הכפר

תחוםהואגורית,שמסמלתומציאותחלוםשלהשניהתחום

העדותבריקודיהטמוןהיופיאתגילתהגוריתהעדות.ריקודי

לאוגםאלו,מסורותולתעדלשמרהעדותבניאתושכנעהכהתביישכחוגםחכו,מסורותוכתעד
לשלבפעלהגוריתהרחב.לציבוראותםלחשוףלהתבייש

 .אותןולהחיותהעםבריקודיאלהמסורות

היואפריקה,וצפוןהמזה"תמארצותבעיקרהחדשים,העולים

נחשבולאהריקודיםמצוות.ושומריהיהודיתבמסורתחדורים

כלומרוממקורו,מהקשרולהוציאשראויכדברבעיניהםגוריתהרחב,כניבורחותםכחשוף
החמישים,שנותשלתקופהבאותההמשפחה.חגיגתממסגרת

מאמציםדהיינו,-ההיתוך"ייכורתפישתשלטתהיתהעדיין

לקליטהלהתאיםכדיתרבותםואתהעוליםאתלשנותמכוונים

בשלגםאולילגורית,הישראלית.הארץלתרבותוהסתגלות

שלהשוויונילמעמדביטויכברהיההעםשבריקודיהסיבה

שללתפישהלהגיעיותרקלהיההעדות,וכלהעמיםכלריקודיבריקודיחכהמסורותכשכבפעכה
מורשתה,עללשמורהזכותעדהלכלשלפיותרבותי",ייפלורליזם

השונות.מההשפעותהישראליתהתרבותתיווצרבהדרגהוכך

אףעלמפרידולאמקרבגורםגוריתראתההעדתיבפולקלור

אתמכבדיםשאנומשוםמקרבהפולקלורוייחודו.שונותו

לרגשותביטויהואשהפולקלורמשוםמורשתם,עלהגאיםדתיהעבפוכקכורחותן.וכהחיותהעם
לתופעותתגובהוהינוומובנים,משותפיםפשוטים,אנושיים

מפתחשהפולקלורגילתהגוריתאדם.כלשליוםהיוםבחיי

השתתפותעלבנויהואכי-הזולתעםהזדהות-אמפתיה

ולהזדהות.להשתתףאחדכלומזמין

שימורדרךהואתרבותלמיזוגשהדרךהוכיחה,גוריתשלדרכהמפרידוכחמקרבגורםגוריתרחתה
דימוי"לחזקכדילאהשונות.העדותמורשתשלוהחייאה

עלרקאפשרישמיזוגמפניאלאקיפוח",עלייפיצויאועצמי"

המערכתאתלבנותאפשרכךרקמורשת.עלגאווהשלבסיס

תרבויות.למיזוגהרצויהמודלשהיאאחדותבתוךשונותשל

ולשימורםגדולה,עםריקודילתנועתהיסודותאתהניחהגוריתגיכתההיחוייחודו,שונותוחףעכ
ו"לאן"ייאיך"היאשלנוהבעיההעדות.ריקודישלוהחייאתם

כיצדיום?היוםבחייהעדותפולקלוראתלעגןכיצדלהמשיך?

למנועכיצדהטבעיים?בתנאיושוניםכהבתנאיםלקיימו

מהתפתחויותכתוצאהעםוריקודיעדותריקודישלהתנוונותם

המידע?ומהפכתהמיסחורוהשפעתותקשורתיותטכנולוגיות

מהצורךכתוצאהידעכושלאהעםריקודיעללשמורכיצדהוחכייה,חמפתמפתחשהפוכקכור
תכופותמהירותובהנאותמתמידיםובחידושיםבגירויים

הדוניסטית-גישהמהתפתחותכתוצאהומשתנות,

מהחלשותוכתוצאהלחברה,ביחסוהיחידשלאינדיבידואלית

הפשטות,עללשמורכיצדהקולקטיביים?החברתייםהחישוקים

העםריקודישלוהספונטניותהאותנטיותעלההמשכיות,על

הטעם.וחוסרהשוקוכוחותהבמהכוחותע"יייהרסושלא חחדככומזמיוהשתתפותעכבנוי

וכהזדהותכהשתתף

שלאחריצירהתחוםמכל,יותרעכשיועדהצליחוהעםריקודי

להיותבימינו,גםולחיותלהמשיךוהחמישים,הארבעיםשנות

בחברה ,במדינהשחלוהשינוייםכללמרותואהובים,נפוצים

לעתידםסימןמעיןגםבכךישעצמם,ובריקודים

ולהתפתחותם.
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