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 ,םיוהשלושהעשריםבשנותשונההיההמצב

משכילותנשים ,"ההבעהמחולייכשרקדניות

הגיעו ,האמנןתשלהשןניםבמדיהענייןשגילן

הזמן"רןחיילקשןבןתהיןהןמאירןפה.לארץ

הארץ,לנןףהתייחסןשיצרןןהריקןדים

פןליטיתרגישןתןלחלןצים.ך"מהתנלדמויןת

הדמןת ,קראןסלגרטרןדהיתהבמיןחדגבןהה

יצרההיא .בארץהאמנןתיבמחןלהמרכזית

בתגןבהמלחמתייםאנטיסןלןריקןדיכמה

הפאשיזםןלעלייתהראשןנההעןלםלמלחמת

בין .השלןשיםבשנןתןבגרמניהבספרד

מתןארבןהעייף",המןןתיימחןלהריקןדים,

ןמכןנסשקט ,לקןרבנןתיןןרבייאהמוןת

להמשיךמסרבןהןא ,מההרגעייף ...בפינתן

 .) 1978:64(מנןר:במלאכתן"
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שלישראלבארץבאמנןתלערביםההתייחסןת

נאיביתהיתהןהשלןשיםהעשריםשנןת

אצילןת tIאןריין:דןהתיאטרןןחןקרןרןמנטית.

שןתפןדןחהבפרימיטיביןתמהןלהקסןמה

שלהעבריהציןרבאמנןתהערבידמןתבעיצןב

בעיקרשבאןעןליםידיעלשנןצרההתקןפה,

שלמפניהפןהןאהערביאירןפה.ממזרח

האגדתייםנןפיהןשלהחדשההארץ

ןהסכנןתהקשייםאחדןגםןהקסןמים,

לפעמים .האירןפיהמהגראתשמקדמים

ןלפעמיםקדןםבנןףאבזרמעיןהןאהערבי

 ,מתישחןםכמן ,המקןםמתלאןתאחדהןא

 .) 1996:21(אןריין: tlןפיגןרמחלןת

אתהערביבחזןתראן tlההבעהמחןל tIאמני

המקרא,מתקןפתהאדמהעןבדהיהןדי

אגדתי,ברןךשלביצירןתלפחןתןדמןתן,

-ניקןבהרינהאןרנשיין,האחיןת ,כהןירדנה
בפרימיטיביןת.ןמהןלהכקסןמההןצגה

המאןרעןתפרןץבעקבןתהעשרים,שנןתבסןף

אתישראליםקיפחןבהםןאילך) 1929 (

המןפתיןתמיכת ,ערביםבידיחייהם

הנאיביןתהתפןגגה ,בנאציםהירןשלמי

המחןלמעןלםנעלמההערבידמןתהרןמנטית.

ןבתיאטרןן.בציןרהצידהנדחקהןאף ,בארץ

-שנהעשרהלחמשקרןבבמשךןאיל,ךמכאן
השנייה,העןלםמלחמתאתשכללהתקןפה

שנןתראשיתשלןהצנעהעצמאןתמלחמת

לידיבאהבמחןל tlהזמןרןח tI-החמישים

המציאןתמןבבריחהבאסקפיזם,ביטןי

 , tlבהריםאש tIהמחןלהיהדןפןיןצא .הקשה

טאליהאןרחהאמריקאיהכןריאןגראףשיצר

גרטרןדשללהקתהעבןר-1951בביאטי

עלערביתהתקפהשתיארמחןל ,קראןס

חדש.יישןב

לנסןעיכלןבןדדיםרקהחמישיםבשנןת

האמנןת.בעןלםהחידןשיםאחרלעקןב ,ל tlלחן

ןרנלים.'מזניזןנןהמקןמייםןהפסליםהציירים

ןהאמנןתהתיאטרןןחןקר ,עפרתגדעןן

זהניתןקשדןןקאייתכן tIבישראל:הפלסטית

-לעכלזמןבידםנתןמדימהירההשפעהמפני
שמקןרןחןןיןת-החןץהשפעןתעםיחד

אןןירהןהפיזית.הרןחניתמסביבתםבקליטה

בשםלימיםשקראןמהאתשיצרההיאזן

 .) 1980:159 ,לןיטה(עפרת,הלירי''המןפשט
הלירי',המןפשט tIשחןרי:רןהמבקרמסביר

 ...מעןדןןאקספרסיבי,חןפשימןפשטהןא
גמגןםשלמסןימתמידהעלשןמרןהןא

אלגנטית.מקלילןתןסןלדןחספןס

 tlהצןרנימהמרכיבןילחלןטמתעלםהןא

ביןשהיןלצייןראןי .) 1976:159 , 9 '·מס(מושג

אןקרןןאןדנילמשל ,חשןביםיןצריםםייריהצ

לפןליטיקהאמנןתםביןשקשרן ,סימןןיןחנן

התחןמים.בשניפעילןתםןבין

את-1956בכברלראןתזכןהמחןלאמני

המןדרניהמחןלבארץ.גראהםמרתהלהקת

בעןצמההמחןלקהילתאתשטףהאמריקאי

 , tlההבעהמחןל tIאתןשןיכמןדחה ,רןתימהבן

 ,בולוקראמי :'ךזכ ,"םג.לירמת Jודהת ,טוב'/

ולחמורס' ,לוס'צ ,ר"תמולמחתקהל

," OU ARE GETTING USED TO IT ץ, OU ץES, THANK "ץ

.CHORץ , AMIR KOLBEN, TAMAR DANCE COMPAN 

לפחןת ,דגלןעלןחרתבמסריםשעסק

 ".הזמןרןח tlלההתייחסןתאת ,אידיאןלןגית

שהתבססה ,-1964בבת-שבעלהקתהקמתעם

החלהגראהם,בהשפעתהמןדרניהמחןלעל

האמריקאיםהאמניםמיטבשללישראלנהירה

שלהג'אזבסגנןןכךןאחרזן,בשיטהשיצרן

ןבסןףןתלמידין.אייליאלןןיןביאטי,טאלי

הגיעשנה,עשריםשלבאיחןרהשבעים,שנןת

האמריקאי,מןדרניהפןסטהמחןלגםלארץ

קייג.'ןן'ןגקניניגהםמרסבהשראת

(כי-1964מהחלהלהקןתברפרטןארהתבןננןת

עםיחדנעלמןןרסיטליםהשןלייםמחןל

tI ההבעהמחןלtl 1977עדבארץהמחןלמנןף ( 
 tlפנימייםנןפים tlבהיההעיסןקשעיקרמלמדת

שלמןפשטןתקןמפןזיציןתגראהם,בנןסח

הניאן-קלאסי,הבלטבהשפעתמןדרנימחןל

הטיפןלהטכנית.היכןלתשיפןרןבעיקר

המחןליתבאןפנההיןלאמקןמייםבנןשאים

מקןםהיהלאןכמהכמהאחתעלהישראלית,

 .ערבי-ישראליהסכסןךכמןרגישלנןשא

ראןהישראליםרןב ,העצמאןתמלחמתאחרי

חמישי,גיסבישראלהחיהערביבמיעןט

tI אמןןןחןסרפחד ...מסןכןאןיבשלדימןי

ביןהמכןןנתההפרדהמדיניןתאתמסבירים

 .) 1996:33(אןריין: tlבישראללערביםיהןדים
חלההישראלילערביביחסהתפניתלדברין,

תחןשת .) 1967 (הימיםששתמלחמתאחרי

הישראליםאצלהחדשההעצמיתהביטחןן

שאחריבהערכהלדעתן,ביטןי,לידיבאה

בישראלהחייםהערביםיחליטןהניצחןן

הממשל .המדינהבגןרלגןרלםאתלקשןר

שלמןאצתהשתלבןתןהחלהבןטלהצבאי

פןליטייםשינןייםרקעעלבחברה.הערבים

בתחילתשחלההתפניתאתלהסבירניתןאלה

משמעןתיחלקשלבגישההשבעיםשנןת

לעיסןקהתיאטרןןןאנשיהפסליםמהציירים,

הערבי-ישראלי.הסכסןךבנןשא

אתלראןתניתןסמליתמפנהכנקןדת

יןםמלחמתלפני(שנה-1972בההתכנסןת

ארבעהשללתקןפהאמניםקבןצתשלכיפןר)

לכפרמצרקיבןץשביןבעמקליצירהחןדשים,

 ,אמנןתביןנדירמפגשהיהזהמסר.הערבי

זןבמסגרתיצראןלמןמיכהןפןליטיקה.אדמה

נחפרןבןרןתשני- tlאדמןתהחלפת tIאת

ןהאדמהןהקיבןץ,הערביהכפרבמרכז

המקןמןת.שניביןהןחלפהמהםשהןצאה

שלבעןלמםמכריעלשינןיגרםמצרמבצע

האמנןתעןלםזניחתהמשתתפים:מרבית

החינןךבתחןמיישירהלעשייהןפנייה

ןהפןליטיקה.

מלכת tIאתיצרלןיןחנןך ,ןבתיאטרןן

 tlדן-קיןם tIההצגןתןהןעלן ,) tl (1970האמבטיה

נןלהשלבבימןיהןתדמןחמדמאת ) 1970 (

דןקיני.מריםשל ) tl (1973השיבה tlןלטןן'צ

ישראלי-[הסכסןךזןהיתהבעבר tIאןריין:

ה-משנןתהחלאךמןדחקת,תמטיקהערבי]

האמנןיןת.בכלמרכזיתתמההיא , 80

עםהסכסןךאלהאמנןיןתשלהתייחסןתן

המציאןתאתמשקפןתבהכרחאינההערבים

מתכןןנןתאינןהןרןבפיןעלהחןץ-אמנןתית

ביטאהבאמנןיןתלערביההתייחסןת .לכך

המציאןתאתהמלןןיםןפחדיםמשאלןת

יןתרןמאןחרברמיזהתחילההמסןכסכת,

 1982-בשנים ,לדברין .) 1996:9(אןריין: tlבגלןי
תיאטרןןהצגןתממאהיןתרהןצגן , 1994

שמייצגתערביתדמןתנמצאהבהןישראלי,

שבסכסןך.הפלסטיניהצדאת

המןדרניהמחןללהקןת ,השבעיםבשנןתאבל

עסןקןתהיןןבת-דןר,בת-שבעהמןבילןת,

הזמנתעלבתחרןת ,ביניהןביריבןת

עלןבמלחמהל tlמחןשםבעליכןריאןגראפים

במאמץעסןקיםהיןהרקדניםהקהל.אהדת

ןבהןראה ,הגןףאימןנישלהיןמיןמיהמפרך

 .הזעןםשכרםאתלהשליםכדיפנןיהשעהבכל
היןלאכמעטישראליםכןריאןגראפים

אשרה(כמןהבןדדיםשלןהמאבקבנמצא,

הזכןתעצםעלהיהשרןן)ןמירלהאלקיים

המחןל(להקתהמקצןעיןתהלהקןתעםלעבןד

ןלהקת ,דרכהבתחילתהיתההקיבןצית

כןריאןגראףהיהאפרתישמשהקןלדממה,

זה).בנןשאעסקהלא ,שלהיחיד

ד Iתעשתד Iישלתי Iתשתעד Iבאיחנים. Iהשתת Iשנבתחילתדק

נים Iהדאשניצניןח Iלפדהחלןד. Iלצי Iל Iלפיטו. Iד Uלתיאאה IIבהש

ת Iדלי Uתיאת Iד Iעבאלהישדאל.י ..עדבילטכטן,התת"חטל Iתחשל

ל Iתחו Iד Uתיאשללתטגדתלשיי,ניתובו Iדאת Iד. Iתא



משמעותיבאיחורהשמוניס,שנותבתחילתרק

,לפיסוללתיאטרוןבהשוואהמעשוריותרשל

מחולשלהראשוניסניצניולפרוחהחלו,ולציור

עבודותאלהערבי-ישראלי.לסכסוךהמתייחס

לשייךניתןרובןואתמאו,דתיאטרליות

איננוהסכסוךמחול.תיאטרוןשללמסגרת

בפריטהאווזוועות,מלחמותבאמצעותמתואר

נוצרלאגסהואדמעות.לסחוטכדירגשותעל

הצדדיסשנישלפלקטיציורידיעל

עלכללבדרךהצביעוהעבודותהמסוכסכיס.

הישראלי,שלפנימיתמוסריתהתחבטות

 .מוצאאיןשלבתוגהמלווה

לצדוסימפתיההבנהמביעיסאלהמחולות

בסמליסשימושבאמצעותהפלסטיני,

להיסטוריהאסוציאציותהמעורריסוהקשריס

הילדיספליטיס;הס-פליטיסהיינואנושלנו:

-העצמאותביוסדגלוניסעסרוקדיסשלנו
דגלוניסעסרוקדיסהפלסטיניסהילדיס

הס-שניסאלפיבגולהעינואותנו ;משלהס

ראופליטיס,שלייכאומהאוריין:מעוניס.

אתכאוהדיסלעיתיסהיהודיס-ישראליס

 ,נצורהכאומהאךבצרתס,הערבייסהפליטיס

כללבדרךהתעלמועליה,מאיימתשמלחמה

הביטוייסהסמעטיסכךמשוסמהבעיה.

אתשאיבדואלהשללטרגדיהיסהתרבותי

שלמהקמתהכתוצאהאדמתסואתביתס

 .) 1996:1Z6(אוריין:ישראל"מדינת

 ,השואהמזיכרוןהניזוניסחרדהשלמוטיביס

שליייסבתוךמבודדתארץשלמהתחושה

מלחמותבתוכוטומןשהעתידוהחששערביס",

 .מהעבודותבמקצתשזוריסאלהכל-נוספות

הפליטיסשלשבועתסשתתאמתהחששלמשל,

הירידהתופעתלעומתאביב,ולתלליפולחזור

מופיעייהערביאוריין:האדמה.ונטישתמהארץ

השבעיסשנותשלהי[האחרונותבשניס

שלקשרקושרליהודישבניגודכמיבתיאטרון]

הפרעוניתמסהארץ-ישראל".לאדמתאמת

שחלומהשינוייסרגבמתימזהיר ,) 1978 (

לחיותיכולאדסייישראל,-בארץהעבריביישוב

בקרקע".לגעתבליחייוכלאת

ייסיפורהראשון,הפוליטיהמחולנוצר 198Zב-

בת-שבעלהקתרקדנישניידיעלבדיה",כמו

הריקודדודאי.ועופרהקולבןאמירלשעבר,

היש,מלחמתלבנוןמלחמתרקעעלנוצר

דעותחילוקישעוררההראשונה,ברירה

בישראל.הקהלדעתאתופילגהחריפיס



למרידהמבשליותרהיהבארץהמחולעולם

יימחולבסגנווראשונותועבודותגראהם,נגד

להיווצרהחלוכברניסיוני"יימחולאואחר"

הפוסטרעיונותהפרינג'.עידוהחל .-1977מ

בסוףלארץשהגיעו ,האמריקאימודרניזם

במתוהיתההעיקריתתרומתםהשבעים,שנות

לטובתגראהםאתלנטושלגיטימציה

המודרניהמחולאמנירובפנימה.הסתכלות

יימחולשלהשורשיםאתמחדשגילובארץ

ובתחילת ,בסתרלחלחלשהמשיכוההבעה"

תיאטרוובסגנווליצורהחלוהשמוניםשנות

מסריםהואשלומהמאפייניםשאחד ,מחול

בעבודותאבל, .הזמו"ליירוחוהתייחסות

התגליתהאחר",ייהמחולשלאלהראשונות

שלהאישיתהחדשההתנועתיתהשפההיתה

פוליטיים.בנושאיםנגיעהללאהיוצרים,

שמאלניותדעותלקולבוהיונערבהיותועוד

לעצמואימץאףהשניםובמשךקיצוניות,

שעזבהבחבורההיההואמרקסיסטיות.דעות

שהקיבוץ,מכיווו-1977בשלוםכרםקיבוץאת

מעורבמספיקהיהלא ,הפורשיםלדעת

בתלקומונההקימווחבריוקולבופוליטית.

שנהבאותהשנה.מעמדשהחזיקהאביב,

הצטרףוקולבו , 2בת-שבעלהקתהוקמה

אנילראשונה.אותופגשתישםמתחיל.כרקדו

לירושליםסאדאתשהגיעביוםאיךזוכרת

גדולה.בהתרגשותושוחחנוחזרהלאחרישבנו

הכליםאלוהנחבאהשקטהבחורהחל ,לפתע

 ,זודעהפלסטינית.מדינההקמתבזכותלדבר

שלמבוטללאחלקידיעלמקובלתשכיום

סףעללקיצונית,אזנחשבההישראלי,הציבור

מסבירהשתתק.דבריולאחרמידבגידה.

שלאוהעדפתיפראנויהרדוףייהייתיקולבו:

 "בלהקההפוליטיותדעותיעללדבר

 .) 1996(קולבו,

בת-שבעבלהקתקצרהתקופהרקדכךאחר

יצאהוכשהלהקהסנסארדו,פולשלבניהולו

 1978- (שניםשלוששםנשאר ,ב"לארהורילס
לארץשחזרלאחרריםוספחודשים .) 1981

ושוב ,לבנוומלחמתפרצה ,בת-שבעוללהקת

ביוהיהכ,ךעלידעמהלהקהשמישהומבלי

כרוזים.ולחלקלהפגיולרחובותשיצאואלה

מספר ,"בדיהכמוסיפוריישלוהריקודעל

זםיהאמנותי][המנהלרומנויימשהקולבו:

עופרההלהקה.במסגרתיצירהסדנתהקמת

פוליטי.בהקשרריקודליצורניסתהדודאי

כדיתוךביחד.שנמשיךוביקשהנתקעההיא

 ,כיוצרשליהיכולתאתגיליתיהיצירהתהליך

שלבמונחיםרקעצמיעלחשבתיאזעד

 ·"רקדו

זמרשל "ייהטאיירהשירעלמתבססהדואט

במופעשמו.חליפהמרסללבנוני-פלסטיני,

כשהואמסרי,אחמרהזמרהשיראתמבצע

וילדהילדמתארהריקודבעוד.עצמומלווה

 ,"מתאניב"כאילוהמשחקיםלבנוניבכפר

יעדילהפציץישראלימטוסמגיחופתאום

ורץצעצועשהמטוסחושבהילדמחבלים.

שפירושו ,ארה"טאי ,ייטאיארהוצועקלקראתו

נהרג.הילד ,מפציץהמטוס .עפיפוובערבית

ומיד ,מהמשחקחלקשזהחושבתהילדה

מת.שהואלהמתברר

כלל ,בארץבזמנומקובלשהיהלמהבהשוואה

החומרחדשניים:אלמנטיםמספרזהדואט

אר Iתתאיננןר Iהטכט

ת, I.ע IIIIת Iתלחתת Iבאתצ.ע

כדית Iרגש.עלבפריטהאן

לאגםא Iהת. Iדת.עט Iלטח

שלפלקטיר Iציידי.עלצר Iנ

כטכים. Iהתטהצדדיםשני

כללבדררהצבי.עןת Iד Iה.עב

פניתיתטרית Iתת Iהתחבט.על

גה Iבתה IIתלהישראלי,של

צא Iתאיושל

 11991 ,אכדורגבי :'כוך ,ן'רוקדיסהערביי ~

ברוןאלדד , Oצילו

, 1991 , TONJGHT WE DANCE" , CHOR. : GABY ELDOR " 

PHOTO: ELDAD BARON 

 Iולולבואמיר :'כור ,"דולורוזהויוריי

ב.לניר , Oצילו , 1983 ,ר"תממחוללהקת

, VJA DOLOROSA ", CHOR.: AMJR KOLBEN " 

TAMAR DANCE COMPANY 

............. 

מושפעעדייושהיהפיעלאףהתנועתי,

נוצרלראשונהמהמקובל;אליםהיהמגראהם,

מסריאחמדהנגו-לקהלהבמהביוגשר

עםבקהלמסתובבכשהואהריקודאתהתחיל

וכמולבמהעולה ,ושרשלוהנגינהכלי

בסוףהטרגדיה.עללספרממשיךטרובדור

שלהשהחברמגלה(דודאי)כשהילדההריקו,ד

בהיסטריהומשליכהמהבמהיורדתהיאנהרג,

הבמהאלבאכזריותשלההגוףאתןשובשוב

הסכסו,ךבצדהערביהסבלייצוגהמוגבהת.

ומשחקהפלסטיניהטקסטהערבית,המוסיקה

כל-במהאותהעלוערביםיהודיםאמניםשל

זכההדואטבמחןל.חידושאזהיואלה

שפיראפרסאתקיבלטובות,בביקורות

לרפרטוארהתקבללאאבלהקיבוצית,בתנועה

בע,-שבתלהקתשל

תיזהרשבעבתשלהקתברורליייהיהקולבו:

בתקופהפוליטיתאוחברתיתאמירהמכל

וחיבןטיצמחונייםריקודיםרצוהםההיא.

לאןבטחלמציאות,התייחסןתןלאהנפש,

קבןצתפעלהכברבארץלאקטואליה.

שמונה,בקריתצ'לטוונולהשלהפרויקט

ומצביםאירועיםעלבהצגותשהגיבה
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בלהקתלהתפתחאןכלשלאהבנתיחברתייס.

פןליטייסהקשריסעסככןריאןגראףבת-שבע

 . 1I0חברתיי

קבןצהבת-שבעלהקתאתעזבןשנהבאןתה

ןבתןכסקיבןציסיןצאירןבס , 0רקדנישל

בניןישראליסרקדניסעסשיחדןדןדאי,קןלבן

היןזמה(רמלה).ר IIתמלהקתאתהקימןיןרק

צביןהמןרההרקדןשלהיתההלהקהלהקמת

ןלהקתבת-שבערקדןלשעבר ,גןטהיימר

אליאש.מאירהלית IIןהמנכ , IIבלטפלדאליןט"

בת-אתרקדניסקבןצתעזבההראשןנהבפעס

קןלבן:חלןפית.מסגרתלהקיסכדישבע

II כאשראבלעןזביס.שרקדניסבלהקןתמקןבל

להקיסבשבילביחדעןזבתרקדניסקבןצת

קצתהיתהאחר.סיפןרכברזהאחרת,להקה

אנןבןגדיס.שלהקיבןץ.אתלעזןבשלתחןשה

1Iהבןגדיהיינן ביןליששןדרהרדיןבתןכנית . 0

חברי ... ".אליאש-צ'יין:מאירהאמרה , 1986

גסבהסןהיהלהתנסןתמןכניסהיןר IIתמ

התמקדןלאהסישראלי.מאןדמאןדמשהן

יןרקבניןשהתפרסמןכןריאןגראפיסבהבאת

התמןדדןבאמתאלאארן,ךאןקצרזמןלפני

אןתנןשמעסיקןתבבעיןתמקןמייס,בחןמריס

 ." ...הזאתהארץכילידיכאן

 , 1984-1982השניסביןפעלה(רמלה)ר IIתמ
ןהפעס ,מחדשהןקמהןשןבהתפרקה

היהקןלבן .) 1992-1987 (בירןשליס

המנהלןבהמשךהמרכזיהכןריאןגראף

להקהמכליןתרתמ"ר,הלהקה.שלהאמנןתי

היבטיסעסתןכניןתהעלתהבארץ,אחרת

 ,העבןדןתברןבזאת,עס .ןפןליטייסחברתייס

פעסלאפגספןליטימסרלהעבירהרצןן

חןטר-ישי:תקןההמחןלמבקרתבאמנןת.

II ,לתמנכןןII חזקה,פןליטיתמעןרבןתישר

שלבעבןדןתבעיקרלזעזע, ,למחןתניסיןן

אתהןאסהאמנןתי,המנהל ,קןלבןאמיר

שתתמן,ךטבעישלןהפןליטיהקןעסמזדהה

לביןפןליטיתמחאהביןלהפרידחייביסאבל

 .) 4.4.1989אחרןנןת,(ידיעןת IIאמנןת

מאןדהיהשליהעןלס IIעצמן:עלמעידקןלבן

אןתיהעסיקזההרקדניסלרןבןבניגןדפןליטי,

 ,בשבילישלי.היןסמשעןתבהרבהבקריאה

שאנימהלןמרכדיתקשןרתאמצעיהיהמחןל

מעברגסהיהשזהכנראהאבללןמר.רןצה

פןליטייסדבריסלןמרהצןרךכיןסכי ,לזה

היצירהעסשליהחיבןרזאתןבכל ,ןירדהלך

לןמריכןלאניבדיעב,דמאןד.חזקהןאבמחןל

יןתרהןאהמחןליתהיצירהעסשלישהקשר

 ."פןליטירקמאשר

במסגרתשהןעלןטןבןתהיןתרהעבןדןתבין

 ,"דןלןרןזהןיה IIהמחןל-מיצגהיהר IIתמ

ןבפסטיבל-1983בחיתלבאירןעישהןעלה

שלמסעתיארההעבןדהבעכן.אחרלתיאטרןן

בצבעילבןשיס ,דן-לאןמיייספליטיסשיירת

מסעיחד.גסןהפלסטיניהישראליהדגל

 ,חיתלשלהישנהבחצרהתקדסהפליטיס

ב-ןנעצרהישראלית,ןהגבןרהההקרבהסמל

עלנשאןהפליטיס, ,הרקדניסתחנןת. 12

השיירהקטן.מתקפלןכיסאאןכלכליעצמס

אחתבתחנה :הקהלבתןךדרךלהפילסה

בהנחתכמןןלידלמצחןקשרהאבניסאספה

טרןמפלדןריןסףנפלבןשבמקןסתפילין,

זיתעץעליטמנן IIארצנןבעדלמןתטןב IIןאמר

ןערכןלקירנצמדןאחרתבתחנהבאדמה.

לעציריסשעןשיסכמןהגןףעלחיפןש

תמןנהיצרןהאחרןנהןבתחנהביטחןנייס,

האחרןנה".הסעןדה IIמתןך

לןמדיסלאטאט IIקןלבןשלנןספתיצירה

בתהליכיעןסקת ) 1988 (לשנןא"הילדיס

ילדיסעלןהחברההמשפחהשמפעילןתאילןף,

ההןלכיסאזרחיסלשמשלהכינסכדי ,רכיס

אתיצר ,דניאללבתןאב ,קןלבן . 0בתל

אתלחנךאיךןתהיןתשאלןתרקעעלהעבןדה

מאמין.הןאשבןבדרךילדין

יןמן IIאתבאררמייצרהאינתיפאדהבתקןפת

הקיבןצית.המחןללהקתעס ) 1989 ( " 0מילןאי

יהןדה IIבמילןאיסבשירןתהתנסהבאר

הןאהשסהכבןשיס"השטחיס IIאן "ןשןמרןן

אןימניהאמן,שלהפןליטיתלעמדהפןנקציה

התחבטןיןתאתמתארתהעבןדהשמאלני.

הממשיתהסכנהרקעעלהחיילשלהנפש

ןמאידך ,ןנערןתילדיסשלהאבניסמזריקת

אחריהס.מרדיפהןהדחייההתיסכןלתחןשת

בהשראתנןצרסצנןת,כמחרןזתהבנןיהמןפע,

ברןר"לאשטרנפלד.צביקההמשןררשלשירין

בכל",שןלטתןהריצה ,הנרדףןמיהרןדףמי

ליד ,הבמהבצדהיןשב ,לייבנראהןדקןרא

כמנחההאירןעיסעלןמדןןחןמיקרןפןן,שןלחן

לחדשןת".מבט IIבתןכנית

הבמהאתהןפךברזלרשתעשןיקדמימסך

קסדהישראלי,חיילהבמהבקדמתלמכלאה.

התנןעןתלגןפן.לבנהארןכהןכתןנתלראשן

מתענה,אדסשלמתפתלןת,מעןגלןת,שלן

הנשיסזאת,לעןמתברגשןתין.חצןי

מכןת ,גבןהמןחזקטןרסןעסהפלסטיניןת

רןקדאסירןאבסןר.דניגןדיסשלעןלס .בשןט

ראשןבאך.שלמזןככתלמןסיקהידייסכבןל
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ריבןעבתןךבמטפחת,מכןסההאסירשל

זןרקןתאחרבקטעהתאןרה.פנסישיןצריס

בגדרנתקלןתןאלהאבניסהקהללעברנשיס

הפלסטיניןתשלהריקןדהצןפיס.עלהמגינה

הריקןדיסקצבפרימיטיבי.ןכןחעןצמהמלא

בשנימצןקהשלמתמידאלגרן-מהיר

מוהנדרשהאיפןקהלןחמיס.הצדדיס

לליגלןגהחשןפיסאליסהישרהחייליס

מןצאהמקןמיתהאןכלןסייהמצדןלהתגרןיןת

הידשבן ,גידמיסשלבמחןלביטןיןאת

ןקשןרהלגןפןמחןברתרקדוכלשלהשמאלית

יןצאיספלסטיניסילדיסלטןרסן.עבהבחבל

ביןסישראליסילדיסכמןדגלןניסעסבמחןל

שלריבשמסתייסהמחןלשלנן.העצמאןת

עלשחקי ,שחקייי ,טשרניחןבסקישאןל

בעיבןדןמןזרמנןכרנשמעןהןא ,"החלןמןת

ערבית.למןסיקההמליסןתרגןסהמנגינה

מבליהמסרבהעברתהיתהבארשלההצלחה

בניגןדתעמןלתי.מחןלשללמדרגהלרדת

זמנן,אתשהקדימןקןלבושללעבןדןת

היתההאינתיפאדהבתקןפתבארץהאןןירה

בפניהןצגהןהיאזהמסןגליצירהבשלה

רחביס.קהליס

הערבייאתביימןעזרתיןיגאלאלדןריגב

פתרסינישלליבריתלפי ) 1991 ( "רןקדיס

המתארתיאטרןו-תנןעהזהעזרתי.ןיגאל

עלהעןברןת , 1991-1919ביותקןפןתשמןנה

במערכןתמשתקפןתשהוכפי ,ביפןקפהבית

רקעעלשבןהקבןעיסהמבקריסביוהיחסיס

היישןבבחייהמכריעןתןהתקןפןתהרגעיס

השנייההעליהשלהחלןציסמתקןפתבארץ,

גלגןלין,כלעלהחברתיהמחןלאלה.ימיסןעד

ככליהןאגסמשמש ,הקפהבביתשנרקדכפי

נימןסיס ,תקןפהשלנןרמןתמבטא ,ביטןי

אלא ,מןפשטבמחןלמדןברלאןסגנןו.

להניח,יש ,ןשכןלנןמכיריס,שכןלנןבריקןד

בן.התנסינן

שבןהקטעהןאבמןפעהחזקיסהקטעיסאחד

להצבעהדרןכיסמקשיביסהקפהביתיןשבי

תןצאתכשמתבררת .-1948בבאן"סהגןרלית

הארץלחלןקתההחלטהשפירןשהההצבעה,

הקפהביתבעלעןזביס ,ןיהןדיסערביסביו

תןךעןזביסהסביתס.אתןמשפחתןהערבי

 ,עןצמהבןשישמחןל ,מסןרתידבקהריקןד

שללאנרגיהשנןתבןתכןנןתןגאןןה,שןרשיןת

שלהגןרלעלכרמזקללה,שללמחןל ,שנאה

הסןלמהןלהס.לנןהצפןיןתהמלחמןת

רןקדיס?

אךזעקהמלה,אףנאמרתלאזןבהצגהיי

הישראלי,החיילשלזעקתןזןנשמעת.אחת

בשנתהכיפןריסיןסבמלחמתמתעןןראשר

ערב , 1977בשנתהקפהביתאלןמגיע , 1973

ןןהיב,אבןהערבישלהןאנןסףקןל ...בחירןת

עלשלןבקינההקפה,ביתשלהראשןובעלין

בתמןנהבערבית,המןשרתבתןמןת

 .) 1993אפרילבישראל,(מחולהמסיימת"

תנןעןתעלהשחקניסחןזריסהמחזהבסןף

מתןמצתת,הןרהמיןהפתיחה,שלמחןל

פגןסהזההמחןלשעתהרקחלןמית,רגןעה,

שלהקבןעיסהמבקריסמואחדייכל .ןמקןטע

אתהשניס,משאאתעליןנןשאהקפהבית

ההסכמןתרקאינהפןליטיקההזמניס.תןלדןת

היאבעיתןו.קןראיסאנןשעליהןןהמחלןקןת

את ,חיינןאתמעצביסאנןבתןכההמסגרת

חמןריןתך.עלבןומשאאתגסאלאחצץ

ןחיצןניפנימימשהן,לשאתכלןמר

הרקדןאןחמןרירקדומיןהןאהאדס ....כאחד

כלבכןשרלהיןתשצריךחמןרי,אדסמיןהןא

4.11 ,העירזיעה",של(יייןפי "הזמו .1988 (. 

אנןהו Iל Uשת Iק Iהתחל Iת Iכת Dההדקנה Iאקה Iט Iל Iייפ

 IIנ IIחאתם Iצב Uתאנןכה Iבתגדת Dהתא Iהו. Iת IUבם Iדא Iק

תה Iאם Iל Iב Iתאנןם. Iשדשאנןם Iד Iהשאתנן, Iד Iק Iדאת

אלדור·גב' " Uלד Iב Iלטתנן, Iאלה Iב Iתאן Iהנן, Iש Uבת

אמירהשלרןבדגסזןשליצירהדןמניאבל

כמןהחמןריס,הארצישראליבנןףכיפןליטית.

שלאסןציאציןתמעןרריסהאצילייס,הסןסיס

החמןריסזכןריסהערבית.האןכלןסייה

נןשאיסכשהס ,הערבייסבכפריסשהסתןבבן

שלהס,הגןףממשקלכבדיסמשאןתגבסעל

במקלןתאןתסןמכיסרןכביסערביסןילדיס

כבר).(זןזאןדרןב"יייאלהצעקןתכדיתןך

 ,הערביסאצלכמןהישראליסאצלהחמןר,

לטיפש,נרדפתמלה ,גנאימלתגסמשמש

שלשילןבגסביצירהרגיש.לאאדסאןעקשו

אתשמזכירהאגועבןדתערבית,מןסיקה

סכיןשלסטריאןטיפןאפילןהמזרחי,המחןל

שלצמאמרןןהאבטיחלביתןרלשמששיכןלה

גסאך ,החמןרימהמסעהעייפיסהזןגבני

שלפרימיטיביתלשחיטהאסןציאציןתמעןררת

אדס.אןחיה

עבןדה ,תאניס"ייאתןליאתניריצרן-1993ב

שלמשמעןתןאתשןנןתמזןןיןתשנןחנת

המיידיתהפרשנןתעסטריטןריההמןשג

פיסתאדמה,-טריטןריהשלהאקטןאלית

המיניסביוהמאבקשלבהקשרגסןקרקע,
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אנן .שריסשאנןהשיריסאת ,ריקןדינן

 ,אןתנןמןבילההיאבמעשינן,אןתהמןביליס

ינןארלאשל,בראיןו(אלדןרןלרע"לטןב

1997 (. 

שנןתבשלהיכיןצריסדרכסמתחילת

קשןביסגלבוןנירדרןרליאתהיןהשמןניס,

ןאנרגיהחןמריסןשאבןבארץלמתרחש

יימשפיעיסגל:בונירכאו.מהחייסהתנןעתית

 ,האנרגיה ,הצבעיסהצליליס,הריח,עלינן

היינן ,באירןפהעןבדיסהיינןאסהאקטןאליה.

 .) 1996ספטמברלאשל,(בראיןוס"ישןנ

עבןדהמתאר ) 1988 (ייחמןריס"שלהסהדןאט

סןחביס-הזמושכל ,ןאשהגברשלסיזיפית

ענקשמיכןתשתימשאתחתנןשאיס-כןרעיס

כמן ,החייסלכלפרךעבןדתזןמגןלגלןת.

(בגדבהירחאקיבגדלבןשיסהסחמןריס.

ביתשלכמןןהחזקהפרקטיהצנןע,החאקי

היהןדיתהאןכלןסייהשרןבאתא,חרןשת

ןהחמישיס)הארבעיסבשנןתלבשהבארץ

ככיסןיןגסכרקעהמשמשזההבצבעןברזנט

הצחיח.הארצישראליהנןףשלבצבעיסלבמה

החמןרשלהסיזיפיתשהעבןדהכאלההין

הרקדן.לעבןדתציהציאאסןאצלסעןררה

כמןעןבדיס ,מסכניסיייאס:אריההעיתןנאי

 ,(מעריבהאלה"המשןגעיסחמןריס

להיןת"לסקלי:חזיהמבקראן ,) 2.10.1988

שקילסחןברקלאחמןר.להיןתפירןשןאדס



 "הגבולותעיקרווייאבלהעצמאות.ושמירת

בגבולותחייםכולנוהרי-יותררחבגםהוא

י,האישגבולות .וקבוצתייםלאומיים ,אישיים

אוהאחררצוולעומתיהפרט ,העצמאי

 .החברה

 ,זיתעלהעםיונהולאנוצצת,מתכתעשוישחף

כשדההחשופההבימהלרוחבלאיטונישא

שחוריםקירות .ייפיוףכלללא ,טרשים

שמשכמופנסיםשלושפע ,שטחהאתתוחמים

 ,באהבהלעיתיםאותהמאירים ,מדיחזקה

נושאיםגבריםשלושהבאכזריות.לעיתים

לרגל,מרגלמשקלמעבירים ,כתפיהםעלמשא

שהפעםאלא- "חמוריםייהריקודאתמזכירים

פרשו ,מכתפיהםהמשאאתלהורידמיהרו

לבנה.ברזנטרצפתמעיוויצרוהבמהעלאותו

ולוהטריטוריה,אתנשאוהם ,הלכואשרבכל

 .גבםעל ,מקופלתגם

רחוקהוהיאעליהשנאבקיםטריטוריהזו

לרקודמסרבתהרקדנית .תיאידיאלמלהיות

המחולמעולםהמוכרותבטענותעליה

 ,מדי")מחוספסתהרצפה ,מדיחלקההרצפהיי(

אישיי(התנ"ךעולםשלהטריטוריהגםזואבל

יושביםהמזרח,עולםאו )"ותאנתוגפנותחת

שאיפהיש .ענביםוזולליםבסוכהבקיץ

אוגריםוהרקדנים ,הטריטוריהלהרחבת

ואינםבגדיםועודעודבלהטולובשים

הבחורהלבושאתולקחתלהפשיטמהססים

חולצה,עםרקנשארתהיאיותר.החלשה

לאהםאבלאותה,להשישאירומתחננת

נשארתוהיאהחולצהאתלוקחיםמוותרים,

 ,לרקדומרקדונזרקתהחולצה .עירומה

פורץ .ומושפלתחשופההרקדניתאתמותירה

מסתייםוהמחול ,מלחמהפורצתמאבק,

אלאגבם,עלמשאנושאיםרקדניםכששלושה

הואהמשאהפעםהריקו,דבתחילתכמושלא

שלכמעטהעירומותגוויותיהםשלוששל

בלוויה.כמו ,חבריהם

עוסקת ,) 1996 ( "ייחקירה ,החדשהעבודתם

ומתבססתועינוייםחקירותשלהקשהבנושא

ודו"חשואהניצולתשלתיעודיחומרעל

בתקופתבחקירהעינויםיבנושאייבצלם"

האינתיפאדה.

השואההגיעההישראלילתיאטרוו"אורייו:
בשואהשעסקו ,המחזות .במאוחרכתימטיקה

שלקליטתםבבעיותהתלבטו ,-80השנותלפני

ובהתמודדותהחדשהבמדינההשואהלניצולי

עלשעלומההצגותעשר ....האסווזיכרונותעם

-80השנותממחציתהחלהישראלית,הבמה
אוסיבתיים ,נסיבתייםבקשריםעוסקות

היהודי-הקונפליקטוביוהשואהביואנלוגיים

בשים Iל Iגרים Iאהרקדנים Iריה. Iהטריטלהרחבתשאיפהיש

אתלקחת Iלהפשיטתהממיםאינם Iבגדיםד IUIד IUבלהט

לצה. Iחם uרקנשארתהיאתר. Iיהחלשהרה Iהבחש Iלב

אתקחים Iלתרים. IIתלאהםאבלתה. Iאלהשישאירןתתחננת

שפלת Iת Iפה Iחשתה. Iיר Uנשארתהיא Iלצה Iהח
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ועו:ד .) 1996:132(אורייו ".פלשתינאי

עםהסכסוךלביוהשואהביוהאנלוגיותיי

ביותרהחריפההאסטרטגיההוהפלשתינאים

הצגתלשםהישראליהתיאטרוושנוקט

ייהשאלהבהקשרופחדיויוהסתיגות ,תפישותיו

האנלוגיהשלהמוגזמתחריפותההערבית".

אתולדחותחרדותלהסירבכדידווקאמכוונת

עלההשמדהשזיכרוומשום ,"החרדהתרבותיי

כאנלוגיהבתיאטרוונתפסנויאםיהנאצידי

יהודים-כלפיהערבישיוצרלאיוםמתאימה

אתדוחיםהתיאטרונייםהטקסטים ,שראליםי

כלפיתוקפניתמדיניותלהצדיקהניסיוו

 .) 1996:145 :(אורייו "שואהכלקחיהערבים

יצירתם ,עוצמהבעלתעבודהייהיא "ייחקירות

שיצרוביותרוהווירטואוזיתפיסית ,התנועתית

 :העבודהעלכתבתיוכךכה.עדהזוגבני

אוזוועהתמונותאיוהאלים,הנושאלמרות"

יותרמוגזמת.רגשנותשלנימיםעלפריטה

ופיתוחעיבוד ,בתנועהענייויש ,בעברמאשר

שלהתנועהמילוואתהעשירוחדשותסטות'ג

ביםילמוטבנוסף ,חדשיםםיבחומרהיוצרים

האגותנועתבעיקר ,קודמותמעבודותמוכרים

עלשרומזתדרור,ליאתשלמזרחיתהמעגלית

העינויים.בנושאתיכונימזרחהיותרההקשר

קורבוביואלימיםתנועתייםקטעיםייישנם

ישוכאשר ,פיסימגעכלללאכמעטלחוקר

ר,ן ,מלטףמגעשביוהתפרעלנעהוא-מגע

למאייםבמהירותשהופךוחושני

לחברורקדושל 'מסאזשלתנועות .....ולדורסני

כאשר ,מבריקהלסצנהתנועתיחומרמשמשים

והמתיחותהליטופיםהמכות, ,הטפיחות

בשיטותמניפולציותמזכיריםשלפעמים

לאינקויזיציההופכיםואלכסנדר,פלדנקרייז

 .) 17.12.1996 ,הארץ ,אשל(רות ."מגעשל

מהאקוטיותמשהוהורידאוסלוהסכם

פתחופתחםיוערבשראליםיביושבסכסוך

כיצדולראותלצפותיש .שלוםשללתקווה

במחול.יטויבידילאביהדבר

ם
גרפיהובלייב

-Augusto Boal, Jeux pour acteurs et non 
acteurs - pratique de theatre de 

. 1985 , I'opprime, La Decouverte 
 ,הישראליווטרבתיאהערבידמות ,דןןייורא

 . 1996 ,סערואתצאהו

מחולוןערב ,"היסטוריהיסרוקדבערהייי,בגוראלד

 . 1993ילפרא , 1 'סמראלשבי

רבמספט ,באבילתגל,בןנירסעוןאיר ,רותאשל

1996 . 

 ,"לג-בןרינודרורתליא-ולחודביחדייא,ורגימנור

 . 1995ספטמבר , 6 'מסלאישרבולמחרבעון

שי",האנודעינמה-ראברמידיוקן:ייא,ורגימנור

 . 1994ץרמ , 3 'מסלאשרבילחומוןערב

קראוס,גרטרודלשולחהמחייא,רגיוורמנ

19,דוחמאהץבוקיה 78 . 
תואמנלשהרפוסי ,תידורטהיול ,וןעדגופרתע

 . 1980 ,מסדהתאהוצ ,שראלי

 . 1984 ,"לאשריותנמייאהוצאתו,כא ,וןעגדופרתע

 . 1988 ,"לאישרמנותייאהוצאת ,לגעת ,וןעגדופרתע

1984 , Gideon Ofrat, Here, Israel Art 
, Orian Da11, The Arab in Israeli Theatre 
. 1996 , Or Am 


