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טפח
הקרקע

פךידהבךצבימאת

החסידים,שלבריקןדיהםלדןןבבןאנן

שלבסןפןשהןתןפעןת,שתיבפנינןלמעשה

הריקןדשללמקןמןכןןנתיאחת.מקשהדבר

גדןלישלןהתייחסןתםהחסידןתבתןרת

שלןריקןדיהםגיסא,מחדלנןשארים IIהאדמן

ספק,איןגיסא.מאידךעצמםהחסידים

השפעתניכרתהריקןדיםביצןעשבדרך

 .ריהם IIאדמןגדןלישלןאמרןתיהםתןרתם

המחשבהביןהקשראתלהביןכדי

שלהמעשיהריקןדלדרךהתיאןרטית

שללדבריהםבעיקרנתייחסהחסידים,

עצמםהחסידיםןבריקןדימאחררים, IIהאדמן

 ) 1 (שןנים.במקןמןתעסקתי

חסידיםדיביי II ,אןנגערמנשהשלבמאמרן

החסידיםאצלכלןמר: ,"תפילהאטאנץאיז

נןספת,אמרהמןבאת ) 2 (תפילה,הןאריקןד

טןב:שםבעלישראללר'המיןחסת

העןלמיםריבןןבפניהיהןדיםשל"הריקןדים

הריקןדמעמדזהאםהינם".תפילןת

נקלזן,תנןעהשלמייסדהבעיניבחסידןת

בחסידןת.הריקןדהגיעמדרגהלאיזהלהבין

החסידיןת,בתןרןתכיאפןא,ייפלאלא

עלסןפרהרבהלמחןל.נמשלןרביםעניינים

שלפעןלתםעליןתרןעןדןמחןללים,מחןלןת

המחןל.באמצעןתהצדיקים

בתןרתןזמרמעשייהריקן,ד IIבמאמרן

המה"שלןשהלןינסקי:ט IIיןקבעהחסידןת",

אתלהחדירשגרמןהחסידןת,שלהשןפרןת

ישראל,ביתשללבבןתלרבבןתתןרתה

ןלהרעידםןהאמןנההאדרתבלהטללבןתם

המעשייההריקן,דןשמחה:גילהשלברטט

 ) 3 ( . 11 ] ••• [ןהזמר

מןעטהלאבמידההיאהחסידןתתןרת

היןתהלמרןתשבעל-פה,תןרהבבחינת

בהתןןעדןיןתנאמרןהדבריםכיכתןבה.

הרבי,שןלחןה"טיש",לידשןנןת,חסידיןת

אחרןת.ןבהזדמנןיןתןבמןעדיםבשבתןת

נכתבןהחסידןתרי IIאדמןשלתןרןתיהם

לאןרןבםשנאמרן,אחרירבזמןכללבדרך

בעיקרלןקטןאלהאמירןתאןמרם.ידיעל

מכאןתןרןתיהם.רןשמיתלמידיהם,ידיעל

בכתביםשנמצאןהרביםהןןאריאנטים

השןנים.רים IIלאדמןהמיןחסים

70 

הגדןלאהרןןלר'המיןחסתבשאלהןנפתח

אצלנמצאיםחסידיםמהמפני IIמקארלין:

עלבעצמןמשיבר IIןהאדמןהריקןד?",

מתרןמםהריקןדשבשעתמפני IIשאלתן:

ר'שלזןאמרתןהקרקע".מעלטפחהחסיד

רבים.לןןאריאנטיםזכתהמקארליןאהרןן

הריקןד IIקןבע:מקןצקמנדלמנחםר' ,למשל
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דות Iבחסקוד Iוהך

מעלטפחיםשלןשההאדםאתמעלה

 . IIהקרקע

מציינתמהקרקעטפחשלהתרןממןת

כלשכחתבהשישהרןח,התרןממןת

שלברגעהזה,העןלםהבליןכלהחילןניןת

ריקןד.

ידןעההחסידיםשבריקןדיהיסןדצןרת

זןריקןדצןרתבמעגל.הריקןדןהיא ,היטב

מעגל ,עיגןלשמשמעןתה"קארהאד",קרןיה

בחסידןתנשאלןזןריקןדצןרתעלאןפן.אן

המשמעןתןרבתשהמפןרסמתרבןת,שאלןת

החסידיםריקןדימהמשןם IIהיא:ביןתר

החסידיםמשיביםכךעלדןןקא?".בעיגןל

טןב:שםבעלישראל 'לרהמיןחסתבאמרה

 ,הןאדןןקאבעיגןלהחסידיםשלריקןדים"

אין ,אחןרןאיןפניםאיןשבעיגןלמפני

חןליהאחדכלאחרית,ןאיןראשית

נןדעתזהלשןןיןןשןןים".כןלםבשרשרת,

יתרה.חשיבןת

החסידי-בספרןמדינןבאלימלךצביר'אמר

במחןלשאיןכשם IIיששכר":"בניפילןסןפי

החסידיםגםכן ,סביבעיגןלרקןמטה,מעלה

בליןמטה,מעלהבלי ,שןןהמעלתםיחדכןלם

ןשנאה".קנאה

 ,מבנהןעליןתר,נכןןאןהריקן,דצןרתעל

מקןזמיר:טןיביחזקאל 'רידיעלנאמר

II אתמסמללבןא,לעתידלצדיקיםהמחןל

שמתחילההמחןלשלדרכןהצדיקים.דרך

הםכאילןמזה,זההרןקדיםמתרחקים

כיבאהבה,שניהםמתחבריםכךןאחרברןגז,

המחןל".כן

דבריןנכןניםכמהעדיןדעהריקןדאצלהמצןי

מהבחינהאפילןטןיב,יחזקאל 'רשלאלה

 ,שהןאסןגמכלבריקןד .הכןריאןגרפית

עמהשאיןמזה,זההרןקדיםהתרחקןת

שלהמשכתןלשםהתקרבןתדברשלבסןפן

לסיןמן.מביאההריקן,ד

בנןשאהדןבריםןראשןןראשאלעתהנפנה

כלמברסלב.נחמןר' ,שבחסידןתהריקןדים

זהר IIאדמןשלביטןיןןכלאישיןתןכלישןתן,

ןבריקןד.חסידיםבסיפןריקשןריםבחסידןת

תעידתמידבעיניןהריקןדענייןנחשבכמהעד

לאמספרלחברלנכןןמצאשהןאהעןבדה,

הןאעניינןשכלןבקשןת,תפילןתשלמבןטל

העליןנהלהשגחהתפילןתןהריקן,דהשמחה

בריקןדיםןלזכןתתמידגדןלהבשמחהלהיןת

בןןאריאנטיםמןפיעןתתפילןתיןמצןןה.של

כלגדןלהבשמחהלהתגברעזרני IIכגןןשןנים,

ןתזכנישמחהמתןךלרקןדשאזכהכ,ך

שלןבהמשכהתמיד".מצןןהשלבריקןד

תמי,דלהןשיעניבעזרינא"היהתפילה:אןתה

מצןןה,שלבשמחהעת,בכלשמחלהיןת

הרבהלרקןדשאזכהכ,ךגדןלהבחדןןה

מקןמןתבכלןלעבןרלילךשמחה,מחמת

ןהריקןדין".השמחה

כאחתהריקןדאתהחשיבמברסלבנחמןר'

ןהיאלהראןימןעדשכלהבןרא,מעבןדןת

בימי-בין-המצרים,אפילןמתבטלתאינה

אתזהמכלללהןציא-באבתשעהכןלל

מנהגןזה-ראש-השנהשלהראשןןהיןם

כמןתן,אישרק .הזההיןםעצםעדחסידין

היהיכןלדבר,לכלאצלןשימששהריקןד

"פרקהבא:הציןןיאתחסידיןעללצןןת

תבןאןןבמחןלןתבשירהעלי,תלמדןמשניןת

עללהתאבללאציןןיכלןמר,קברי".אל

בשירהקברןאלןלבןאלזןכרןאלאמןתן

ןבמחןלןת.

מאחתללמןדאפשרהריקןדאתהבנתןעל

שהלחן,הצןרךעלמצביעהןאבהמאמרןתין

ןאםאחת,מקשהיהיןןהריקןדהשירמלןת

מירקרב.הריקןדשלערכןאיןכן,אינןהדבר

המרכיביםשלןשתשלשלמןתלדרגתשמגיע

תענןגימצאיחדין,בהתחברןתםהללן

לשמןעכשזןכין IIבנדןן:דבריןןאלה .בריקןדן

כזה,ריקןדןעםןדיבןריםשירעםכזהניגןן

כיממש,גדןלבכיןןןלזהזהשייכיםשכןלם

כןלןןהריקןדןהניגןןהשירדהיינןהדיבןרים,

מתבטלים-זאתלשמןעכשזןכין ,ממשאחד

הנפלא".התענןגמגןדלהנפשבכלןתממש

ברדבר'גםמגיעממשמסקנהלאןתה

ר IIהאדמןבכינןיןגםהידןעמלןבביץ',

רי IIאדמןבשןשלתהשניהןאהאמצעי,

הןאבנןשאארןךבמאמרד. IIחבחסידןת

הראשןןאןפנים.שנישלריקןדלמסקנה,מגיע

רקהמכןןןסדר,בלאהריקןד II :הןאבהם

עדשבנפשהפנימיתהשמחההתגלןתמצד

השני:בריקןד".שןנןתתנןעןתלידישבא

הניגןן,ןשירהקןלסדרלפיהבא"הריקןד

אןפןלפידןןקא,השירפרטילפיןמכןןן

שבניגןןןתנןעהתנןעהכלןלפיההתפעלןת

(הנקראשבריקןדבהנאהןיכןןןברגלןירקןד

ביןההרמןניה .) IIטאקט IIאשכנז,בלשןן

עלכיבדעת,להיןתצריכהןהריקןדהשיר

השירשמחתאןפןאתןלדעתלהשיגהריקןד

יטהלאןכךהפנימית,לכןןנתןןלהתאימן

מכיןןןישנהןלאןשמאלימיןהריקןדמסדר

אתלהתאיםישנימה.כמלאאףהשיר

השמחהנעשיתןאז 'הניגןןכןןנתלסןףהריקןד

ניגןן,בלאריקןדאיןשלכאןרהןאףבשלמןת,

מקןםןמכלריקן,דבלאניגןןשישבעןד

ןניגןןבשירשלמהיןתרהנפששמחתנעשית

מדרגןתשלןששישןכשםעיקר,נעשהןהטפל

 .בריקןדכןןממןצע,ןירידהעלייה :בניגןן
לכןןןברגלהריקןדיבןאהניגןןקןלבעלייה

הקצבלפייכןןןהקןלבירידתןכןדעתן,לסןף

מזיגתגםבממןצע.דברןאןתן(טאקט),

ביטןילידיבאהןהיפןכןלחדןןההקןל

 ."בריקןד

מעבןדתכחלקאןכאמצעיהריקןדבעניין

נחמןר'שללדבריןלחזןראלאאיןה,'ד

בלתיכחלקהריקןדאתשהחשיבמברסלב,

הןאהריקןדאםלדעתן,הד'.מעבןדתנפרד

הינןהריקןדאםאךניחא.רשןת,שלעניין



לברכה·צריךהואהריעשה",יימצוותבגדר

היציאהשלפניהברכהעלכןאסומה

היתהלאמברסלבנחמן 'ראצלבמחולות?

אתראההואוכלל.כללכזושאלהקיימת

שראינוכפיכמצווה,בריקודיסהיציאהעניין

תפילותיויתרוביןועשה.קסוהואלעיל,

שיש ,רצון"יייהיתפילתאתגסאמר

לשונה:וזובמחול,היציאהלפנילאומרה

שמחלהיותותזכניעלישתרחסרצוןיייהי

בשמחהרגליאתלהריסשאזכהעדתמי,ד

שבקדושה,בהתלהבותריקודיןידיועל

 ."הדייניןכלולבטללהמתיקברחמיךאזכה

ממנה.קטןקטעוזה

שעמד ,מרימנובהירשצבי 'רעלמסופר

שהיהלמרותהחנוכה,נרותלפנילרקוד

שאלוהוכאשרבנו.מותעלאבלובימי

השיב ,עושה?"זהמהזהייולרקוד ,חסידיו

לפניעבודהבריקודרואההואכיהאדמו"ר

אתלעבודמחויבהואוהרייתבר,ןהשס

טובשסבעלישראל 'ראבלו.בימיגסקונו

הבאה:בצורההיהודיסריקודיאתהגדיר

אותפילות",הסקונולפניהיהודיייריקודי

תורה:בשמחתהיהודיסריקודיעלכמאמרו

בשמיסנאספיסהיהודיסייתפילות

היהודיסשקורעיסהקרועותמהסוליות

לריבונוכתריסנעשיסומהסריקודסבשעת

עולס".של

הד'עבודתשלהחיובעלנוסףוסיפור

פנחסר'עלמסופרוריקודיס.בשמחה

בחלוןעמדשבשמחת-תורהמרופשיץ'

פתאוס,שבחצר.חסידיובריקודיוהסתכל

מריקודסלהפסיקלחסידיוהורהי,דבהינף

החסידיסהבינובמחשבות.עצמוושיקע

הרביאליהספנהלפתערציני.משהושקרה

אחדצבאשרמתואסבכך'ומהייואמר:

במחול".המשיכוהמלחמה?תיפסקהאס

שעהבאותהש ,לחסידיונודעמכןלאחר

הדור.מרבניאחדנפטר

פעסלבעש"ט:שובמיוחדהבאהסיפור

ספרלקחעדתו,עסרקדשמחת-תורהבליל

הניחכךאחרעמו.ורקדבזרועותיותורה

 .רגעאותובלעדיו.ורקדהתורהספראת
בתנועותיובקי,שהיהמחסידיואחדאמר

אתרבנוהניחייעתהלחבריו:רבו,של

התורהאתאליוולקחהגופניתהתורה

הרוחנית".

העררת:

 ,ברפרידהצ. :בנדוןאהר ) 1

החסידיס",שבמחולותייהדראמטיזציה

ייריקודי ; 8-6עמ' , 1983בישראלמחול

יוחאיברשמעוןר'בהילולתהחסידיס

בישראלמחולבמירון",בעומרבלייג

 . 7 5-עמ' , 1986

אטאנץאיזחסידיסדי,ייביימ.אונגער ) 2

 ,זשורנאלטאג-מארגענדערתפילה",

12.8.1962 . 

וזמרמעשייה,ייריקו,דלוינסקייו"ט ) 3

תש",ןכ"ו,מחנייס,החסידות",בתורת

ם . 103-98עמ'

J יל.L

I וגתאמI נמאךI ך

באלטשגרת

ארבטובהמיהשסשלהבאלטתחרות

סוזן(מרכזהשישיתבפעסהשנההתקיימה

למסורתכברוהיתה )' 95במאי 13 ,דלל

מופע ,מקוסמכללריענון. ,לדעתיהזקוקה,

סולולקטעיהצטמצסהתחרותשלהסיוס

אחתשאף.נערות,חמששלביותרשגרתייס

היחידהבכשרונה.בלטהממשלאמהן

היתהשלהבביצועחייסרוחמעטשהפיחה

השופטיסהחליטובצדקו ,קמינרואלרי

הראשון.פרסאתלהלהעניק

כלידועיסבאלטיסמתוךסולורגעישליפת

אמנותי,אנטימעשה ,כשלעצמוהוא,כך

שלאמבוצעיסהבודדיסוכשהצעדיס

ניתןלא ,פרטנרוללאכולה,היצירהבהקשר

הצעיריס.שלהביצועכשרוןעללעמודכלל

 ,המתחרותמחמשאחתלכלפרסחלוקת

מתחשלשמץכלנטלהמסייס,בסיבוב

על .שלוהתחרותיותאתוביטלמהאירוע

כךעלדעתסאתלתתהתחרותמנהלי

לא-מתכונתהאתלשנותאפשרותולשקול

שנתייסכלרקאלאשנהכלאותהלקייס

עסלהופיעמהמתחריסולדרוש,שלוש

שחוברובריקודיסאושלמיסקטעיס

השנה-פרטנריסהעדרלתחרות.במיוחד

המסייסבשלבאחדנעראוגברהופיעלא

בהתכנסותהואגספגס-התחרותשל

הקלאסיהבאלטתחוסאתלעודדשנועדה

בארץ·

של"זאפה"

מרגלות

גסיסהפרפורי )' 95במאי 16 ,דלל(סוזן

חדשמשהושללידהחבליאומתמשכיס

המחולאנשיאתהעסיקהזושאלהוצעיר?

הכוכבעוב,דמרגליתנבחרהמאזבארץ

אמנותיתלמנהלתייענבל",שלוהטובהישן

אתראשו,אתשאיבד ,הוותיקהמוסדשל

אחדות.שניסלפניליחוואת ,לוי-תנאישרה

אינועובדמרגליתשעיצבההחדשהמופע

שהותהשנותבמשךשהיה.מהשלהמשך

התפתחההיאב"בארההארוכות

האישיתיכולתהעדייןאבל ,ככוריאוגרפית

מונולוגיס-בתנועהויוצרתשחקנית ,כזמרת

שלה, "ישראלאמהותיייותר.מרשימה

הלהקהמוותיקותכהן,אילנהנפלא. ,למשל

בבכורהביצעה ,במותניהעדייןשכוחה

עץגביעלהללו,הקטעיסאחדאתהחגיגית

גסלענבלששב ,שרירדוד(בעיצובענקי

העבר.עסמקשרחוטמעיןוהיתה ,הוא)

למופעהוסיףמרשל,ברקמרגלית,שלבנה

בוצעשכבר ,)"לאההדודהיי(אישימשהו

לציוניסזכהואףבמחול"ייגווניסבמסגרת

ורוניתדמתיאמנוןשרקדוהדואטלשבח.

מבצעיסשניהס-כהלכהבוצעזלטין,

הערב.לסגנוןשייךהיהלאאבל-מעוליס

היתה ,מרגליתשל ,מאודאישית ,"ייבלדה

מרגשת.

כתבילכתובשנוהגיסכפי ,בהעדרה"ייבלטה

משוסאישית,גס ,לוי-תנאישרההרכילות,

ללאכיוצרת.וגסממשהו,נעלבהששוב

הצדקהתהיהלאשלהיצירותהחייאת

הוכיחהמופעמקוס,מכלייענבל".לתחיית

להקהלנהלעובדמרגליתשלשבכוחה

בצורתהושגסתקציביה,אתשתצדיק

ישלענבלעדייןמגובשתוהבלתיהחדשה

קיוס.זכות

הסככה

שבהצלחה

הואנהריןשאוהדשובלומרצורךאין

 ,ייבת-שבע"שלהקתו,גדול,כוריאוגרף

סייג.ללאלמחולמסוריסושרקדניהמצוינת

שלהס,הגדוליסהמופעיסשלההצלחה

ישראלבפסטיבל ,פתיחה""וייאנאפאזה"

ולהיטיסתקדיס,חסרתהיתההקודס

שאפילואלאהציפיות.רףאתמעליסכאלה

העת.כלהמזלמשחקלאשביוצריסלגדול

החדשהפסטיבלפתיחתלמופעהחזרותאת

סודהיוכאילוהציבורמעינינהריןהסתיר

 .תסכולמזמינותמופרזותוציפיותצבאי,

 ,הרשמיתבגרסה(או, "הנהייהחדשהמופע

" Z/NA "(, 20בשרוברבתיאטרוןשהתקייס-

-ברובוומרתקעשירלדעתיהיה ,' 95במאי
עיצובמבחינתיותר,מאורגןנהריןהיהזה

עליתרארוךאבלהיטב,וממוקדהתנועה

במישוראנושית,תוקפנותלדעתי.המידה

לארץ,הייחודיותובצורותיהולאומיאישי

לרוב.הפתעותבווהיוהמופענושאהיא

לצופיס,בגבסהישוביסהבניסלמשל,

שמסתברעדמאונניס,הסכאילושנדמה

וכשאחדזינס,כלאתמצחצחיספשוטשהס

ממעלנופלתבאוויר,ויורהמסתובבמהס

התלווזהתיאטרונילרגעמפוחלצת.פרה

אבל ,רבותאקטואליותפוליטיותפרשנויות

נופלאינוהצורניההישגהעיקר.זהלא

הפרובוקטיבישהמחולהציבורימהעניין

לאמנותלבישיסשהציבור,וטובמעוררהזה
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