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ויהודיתלשושנהמלאוהחודש .........

 ,שנהוחמששמוניסאורנשטיין ...........

הוליכולשסאחר,במקוסאחתכלושתיהן,

ייחבלליצור.להמשיךמאודרוצות ,חייהןאותן

עלאיתךעובדתהייתי ,נשארתלאשאת

ניו-בברוקליןבדירתהיהודיתאומרת ,"ריקוד

שקיעהרקעועלהחירותפסלמול ,יורק

שואלתאני ,"מהס?איזהיימרהיבה.חורפית

ממחסןנפורמציהיאעודלהוציאבתקווה

 ,יהודיתעונה ,"מהישניסלאלא,"הזיכרון.

 ."חדשקודיריי

 ,סגולותרקפותצייעצמוקפת ,בתל-אביבו

מבוגריסלהיותאומרזהמהיי ,שושנהאומרת

יש ,עשירהמרגישהינא ,עצוריסמילאין ?ותרי

הסדברשלובסופו ,סימטורפותניוערהמוןיל

פשוט."כךכללאזהקשהלאאבל ,קשיסלא

לעברהמבטהוא ,מסתבר ,פשוטשלאומה

טריטוריותלכבוששסירבהבמשפחה .העבר

בעשייה,ורקאךעסוקההיתהשתמידפיזיות,

והמבט ,לתחוסמחוץהיאהמפנקתהנוסטלגיה

שלמטבעולא ,וטעוןביקורתיהואהעברלעבר

אתשדחפההחיוניותשלמטבעהולא ,המחול

שלובנותיהןהבנותובניובנותבניכל

 .האמנותיתהעשייהלעברהמשפחה

תל-אביב(במוזיאוןדודבןארנוןשלהתערוכה

שלבנהרובינשטיין)הלנהביתן ,לאמנות

אתלאורמוציאה ,אורנשטייןיהודית

ההדוקהקשראלמלאהמשפחתייס.ההקשריס

נותריסהיוהסהזו,הארץלתרבותשלהס

העלייהמשוגעיעלנוסףמרתקכסיפור

המחפשיסכציוניסהנהשבאוהשלישית,

זו.למאההעשריסבשנותרוחנית"ייתחייה

 ,לארכיטקטורהלתיאטרון,הקשר ,אבל

 ,ולשירהלציורובהמשך ,ולמחוללצילוס,

למחווההמשפחתיתהחשיפהאתהופכיס

תרבות,שלקיומהעלבמאבקהכרחיתכמעט

עברהאתלמחוקיכולהאינהראשוןשכתנאי

בתהליךאליולהתייחסאלאהיה,לאכאילו

המוות."ו"מחיקתמחדשבחינהשלדיאלקטי

,שעלהומהנדסאדריכלהיהאורנשטייןיעקב

נפלאצילוסבתערוכהיייש . 1920בשנתארצה

כףנגדית.משיכהתנועתבמין ,מרגליתעסשלו

 ,מדויקת ,ישרהלזרועבהמשךשלוהיד

אסגסוהתלהבות,מסירותשלכולהוההבעה

שארביןהתעמלות."תרגילאלאזהאין

ארץ(תיאטרוןי"תאאתגסבנההמבניס

שהקדיסתיאטרוןרוטשיל,דבשדרותישראל)

ו"הבימה."אהל""האת

מרגליתהקימהארצהעלייתסאחרישנתייס

בעירהראשוןביה"סאתרעייתו,אורנשטיין,

שלדעתסאתלהפיסכדימודרני.למחול

חדשכלומר ,"מודרנייישבקוראיס:הצעיריס

מבקרידיעלניתןאשרכינויהואהיוס,של

גראהסמרתהשללמחולאמריקאימחול

ארבעיס ,ניתןגסהואאךהחמישיס.בשנות

לאבאן.שלהגרמנילמחוללכ,ךקודסשנה

זוהיאמדוברעליההמודרניותלכינוי,מעבר

בכלהאמנותאתשהגדירהוזוהתקופה,של

התיאטרוןבתוכניותליחה.שנסעדהתחומיס,

אורנשטיין",ייסטודיוס"ביהמכונההישנות

ומחולגימנסטיקהריתמיקה,בוולמדו

נכתבהופעותעלהמכריזותבמודעותאמנותי.

אורנשטייןהאחיותשלריקודהצגתיי

שלהתאומותהבנותהיוהאחיותוקבוצתן."

גרומאלנבי,רחוקלא , 42העםאחדברחובבבניין

אתששימשהסטודיוהיההעליונהובקומההסבים,

נמכראשרעדשנים,עשרותבמשךאורנשטייןמשפחת

מרגליתלימדובסטודיוהמאוחרות.השישיםבשנות

בערבויהודיתהצהריים,אחרשושנההבוקר,בשעות

להופיעהחלואשרושושנה,יהודיתמרגלית,

עלייתןולאחר ,פלא"כ"ילדותבוינהלראשונה

ישראלבארץהרקדניותלחלוצותהפכוארצה

 .)י"(אפלסטינההיא

העשייהבתוליות ,בארץהקיוסאך ,התקופה

והקושיוהאקלימיהאנושיהמזג ,האמנותית

והיצירה.ההוראהעלהשפיעו ,להתקייסהגדול

מוריסשלבכנסשנשאההפתיחהבדברי

קשהכמהציינההיאהגוף,לתרבותפרטייס

ספורט,בגדיללבושהתלמידותאתלשכנעהיה

השמרניתהתפיסהאתלשנותהיהקשהוכמה

שישחטאותלאכפעילויותוהתנועההגוףלגבי

בריאות.וגסהנאהגסעימן

הרעיונותאתלארץהביאהאורנשטייןמרגלית

בחקרתמכואשר ,התקופהשלהמהפכנייס

כלעלהאנושיתהמחווהובמשמעותהתנועה

לאבאןפוןרודולףשהקיסבמרכזגווניה.

) Ascona ( שקדמובשניס ,שבשווייץבאסקונה

ביןלשלבהצליח ,הראשונההעולסלמלחמת

 ,(מאפיהיצרניתעבודהקומונה,שלרעיונות

האישיותפיתוחאדמה),עבודת ,מתפרה

מחולעלחדשיסרעיונותלביןוהמודעות,

פנימיממרכזהנובעוירטואוזי,לאשוויוני,

בחוותמרקדותמקהלותיצרהוארוחני.

אפשראשר ,מחולאורטוריותמיןהמחול,

בחגיס.הקיבוציותהיצירותשלכמודללראותן

בשדותשהתקייסהאמנותיוהמחולהמסכתות

הבמה,עלדווקאלאומאולתריס,ובמקומות

עבודתה ,ספקללאבארץ.-40וה-30הבשנות

מרוחהושפעהאורנשטייןמרגליתשל

בביה"סהחלהמרגליתשלהמחולהוראת

 ,פרנסהכמקורלויתמריסשללמוסיקה

המוסיקהבלימודיבנותיההשתתפותותמורת

ושושנהרבה,בהצלחהבכינורניגנה(יהודית

וכשרוןבחריצותהיוסעדהפסנתרעלפורטת

שערכהאשל,רותשלבספרה .נלאיס)בלתי

המחולתחילתעלביותרוחשובראשונימחקר

שלדבריהמתוךמצטטתהיאישראל,בארץ

שבהוראתהקושיעלאורנשטייןמרגלית

 ,מילולית ,משותפתשפהאפילובאיןתנועה,

שנאספותלמידיסשלהמגווןהמקבץועל

 .לשיעוריס
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משפחתאתששימשהסטןדיןליזכןר

נמכראשרעדשנים,עשרןתבמשךאןרנשטיין

לימדןבסטןדיןהמאןחרןת.השישיםבשנןת

 ,הצהרייםאחרשןשנההבןקר,בשעןתמרגלית

 42העםאחדברחןבהבנייןבערב.ןיהןדית

הרחןבאזשהיהאלנבי,רחןבבקרבתנמצא

 ,הסביםגרןבביתהצעירה.העירשלהסןאן

גרןלידןהסטןדין.היההעליןנהןבקןמה

מכןסההיתההרצפה .משפחתהןבנייהןדית

ברזלמןטןתןשני ,זפתדמןישחןרציפןיבמעין

מןלהברלאימןנישימשןהקירןתלאןרך

קירלאןרךפתןחים.תמידשהין ,החלןנןת

גםשימשאשרמבריק,מעץ IIספסל IIהיהאח,ד

נערךהיהכאשר ,לשנהאחתתלבןשןת.כארגז

תיאטרןןבימתעלהסטןדיןשלהשנתיהנשף

הין ,פןריםאןהחנןכהחגלרגלאן ,""מןגרבי

בןהיהאשרהזההפלאיםארגזאתפןתחים

תלבןשןתןבןחריםחןמ,דשהלבמהכל

שלבשןתלבןשןתחלקישםהיןלהןפעה.

טןבהןכה ,המפןרסמיםבריקןדיהןהאחיןת

 ,היןםעדעמישנןתרשבגד ,התפירההיתה

כאז ,פגםכלללאהןא ,"היריבןת IIמחןלמתןך

עתה.כן

 ,קןריןזכמיןהחלהשההצלחהטןענתיהןדית

תלבןשתאןתההלןבשןת ,דןמןתתאןמןתשל

פינהשהקןריןזמראהההמשךיפה.ןרןקדןת

מקןרית.ןבעיקריסןדיתלעבןדהמקןמןאת

באןפייןשןנןתכההאחיןתששתיהעןבדה

שני IIןמתח.עןצמההמשןתףלריקןדןנתנה

אןמרתאחר",ןזההדבראןתןעןשיםאנשים

תמידהרגשתי"אני :ממשיכהןיהןדיתשןשנה.

הקטנה,האשההרגישהןסןזיהגברי,הצדאת

 .שןנןת"זאתבכלאךשןןת,היינן

 ,הזההיןםעצםעדקייםהתאןמןתביןהמתח

שלבסןפן ,אןמרןתהןהעןלםקצןןתבשניאך

בדחףהצןרךעלהדברים:אןתםאתדבר,

ההבדליםןעלתנןעה,ליצןרכדיהרגשי

להזדהןתמהןאחתלכלשגרמןהמהןתיים

 ,"ןהבל"קיןתפקידיעםמןחלטתבצןרה

שלהן·המפןרסמןתהיצירןתאחתשהיתה

II היתה"הכניסה ,יהןדיתמשחזרת ,זה"במחןל

 ,שנימצדןאניאחדמצדסןזי ,בנאליתדי

 ,למדיאבסטרקטיהיהזה-בנייהבתנןעןת

מזבחבנתהאחתכלאימפרןביזציה.לאכיאם

גםעשיתיאנישלה.התפקידמהגילהשכבר

גזןרצןןארןןליהיה ,התלבןשןתאת

סלחני.לאצבעזהןחןם ,'ןבזחןםבמשןלשים,

משהןבההיה ,לגןבהתמידרקדההבל,-ןסןזי

הגבראניןהנשית,הקלההיתההיא .חיןבי

הדגשןתעם ,זןןיתיהיההמחןלןהכןעס.הרע

רןזןבסקי,אצלהזמינןהמןסיקהןאת ,רבןת

בארץ.שחיןקןמפןזיטןרמןרהשהיה

ןבאמתפחדה.סןזיהאבן,אתכשהרמתי

צעירנערהיההבלאןתה.להרןגרציתי

הןאכךןאחר ,בתחילהנדלקהלאשמדןרתן

יכןלתיאזלהדליק,הצלחתילאאניהצליח.

לההיןןלא ,כישלןןלשאתידעההיאלהרןג.

 . IIכישלןןעםלהתמןדדידעתילאןאניהרבה,

עלןאןרנשטייןהאחיןתשרקדןהנןשאים

הדברים,שמאחןריהרןחאךבמשןתף,כנראה

היא,מרגלית.האם,השניםבמשךהיתה

הןפיעהלאמעןלםאךסבא,לפנירקשרקדה

המןרה,הכןריאןגראפית,היתהבעצמה,

II ההשראהII .II מןצןעקתבישןלהכףעםסבתא

מספרת ,'ל'דגליםרעיןןלייש-המטבח

היהב'דגלים'איתה.נהדר"היהיהןדית,
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רחבןתהתנןעןת ,לאןמיתגאןןהשלמןמנט

ןהיינןקןנטרסיןת, ,נבדלןתןפתןחןת,ןגדןלןת

בריקןדחגיגיןתיש ...היפההמשיעלגאןת

בתןךלהיןתיכןליםהאלמנטיםכלןכ,ך ,הזה

עלחשבנןקנאה.אהבה,שנאה,-הדגל

 ."רגשיהיהזהכל ,שאהבנןהדברים

בארץכמןהןאזעדראןשלאבסגנןןהללן,

שלהמחןלצילןמישרןבהעןבדה,הזן.הפרןעה

היםשפתעלהיןם,באןר ,בחןץנעשןהאחיןת

בתנאינעשןמאןדןמעט ,ביתןגגעלאן

בןארנןןשלבטיעןןתןמכת ,במהאןסטןדין

 ,התערןכהבקטלןגמןפיעשהןאכפידן,ד

 ,אמישלריקןדהגםןמכאןאמן,שלשריקןדה

במשמעןתלטבעחזרה ,"פאגאניניאן IIהיה

כביטןיןלאהתקןפה,שלהמערביתהדקדנטית

יןא ,זאתעם ."בארצההמתחדשתחברה IIהשל

מרחבתפיסתאןתה ,ימיםאןתםבשספק

יקןדיר ,כיים IIתנבנןשאיםשימןש ,נלהבת

תמימיםהיןאלהכל-יםיןחלןצביכןרים

מנןתיאהשבמעשהלראשןניןתןאןפייניים

המתהןןה.בחברה

נראןתהמןזיאןןקירןתשעלבצילןמים

רןבהשןנים.בריקןדיהןהצעירןתהרקדניןת

צלםהימלריי,ךא.ידיעלנעשןמיםהצילן

בעיקרהמשפחה,ידידןנשארמגרמניהשעלה

רןבמספר.שניםלפנימןתןעד ,שןשנהשל

 .םיהשמרקעעלהבית,גגעלנעשןמיםהצילן

שנישלהמפןתליםבשילןביםלהבחיןאפשר

ןגןדלהצעדברחבןת ,הרןקדיםהגןפןת

בכמןיןת ,מהןשקרנהבעןצמה ,התנןעה

 ,ל~ןביחסהראשזןיתשינןישלהזעירןת

כףשלקיםיהמדןבפרטים ,ןהגבןהןתבקפיצןת

 .מהןשקרןןפייב ,דייםיהןכפןתהרגל

שטוון.נאורהנשוששלכתהאהואלדור 'כ*ג

~ 
אןמץןכמה ,צפןיןבלתיזה,כלהיהחדשכמה

 ,מןתןחשןפןת ,יחפןתלרקןדכדיהיהצריך

ישראלייםןהארץכיים IIהתנהנןשאיםאת

 :תרווקמ

פועלים.ספרית ,"החלוםעםלרקוד II ,אשלרות . 1

אביב-תלמוזיאון ,חדשותעבודות ,דודבןארנון . 2

לאמנות

שלז,וריקויןכמלהחהשההצלחהטוענתיתיהוד

 .פהיוקדותרושתותלבתהואתוהלובשדומות,ותומתא

ודהלעבוממקותאפינהשהקוריוזמראהההמשך

כהאחיותהששתיההעובדמקורית.ובעיקריסודית

ומתחעוצמההמשותףןלריקודנתנהבאופייןשונות


