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בהדרכתרקולעסוקעבודתי,מקוסאתלעזוב-להלסרביכולתי

לבתיהעסריקודיאתלהחדירהרעיוןאזהועלהעס.ריקודי
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ואףיחדרוקדיסההתבגרותבגילונערותנעריסאיךהגדול,
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בתיאתוהעשירשורשיסשהיכהחשובמפעלהרוקד",הספר

הספר.

הרוקדיס.מעגלהתרחבואיתוהתרחבוהמדריכיסהיוצריסמעגל

התקיימו 1949בסוףהעס.ריקודיהדרכתאתלמסדהוחלט

המדריכיסלקבוצתהמבחניס

מגוחךלנונראההדברהראשונה.

מאיתנואחדוכלמאחרומשעשע,

ארוכהתקופהבמשךהדריךכבר

אבלרביס,בקורסיסחלקולקח

מתוךלבחינותניגשנוהוחלט.כך

האמתלמעןאבלושעשוע,צחוק

הכל,אחריבהתרגשות.גס

אחדלכלנתנהבבחינותהעמידה

כשרנועלאישורמאיתנו

כמדריכיס.

לריקודילתנועההתשתיתהונחה

והקימה,יזמהקדמןשגוריתעס,

לאולפניסהיסודותוהונחו

מאוחרבשלבשקמולמדריכיס,

ריקודיסעודחסרולאיותר.

וקמולהופיע,יכולנושאיתס

עתההשאלהעס.ריקודילהקות

אלאמופיעיס,מהעסלאהיתה

העסריקודיאתלהתאיסאיך

אחרפרקכברזהאבללבמה?

באר~העסריקודיבתולדות

3 



זודרוכזו

מנורגיוראמאת

-אירלנדשלהעםמחילתניעתשניתמאה
אחהיאהישראליהעממיהמחילהאם
 !האיריהעםמחיללתניעתחירג

 ,שראלייההעממישלמחולהיאעלינוהחביבותהאגדותאחת

הוא .בעולםורעאחאיןוהארבעים,השלושיםבשנותשנוצר

חברתימחוללאומית,משמעותבעלתכמסורתבעינינונתפס
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המפלגהלאנשיבלבד.מוצלחתמקריותשלתוצאה ,בעצם ,היה

בריקודיםלהשתתףנמשכיםאנשיםיותרשהרבה ,התברר

אידיאליםעלודיוניםנאומיםשלבאסיפותמאשר ,המוניים

מאוחרישראליבמושגלהשתמשאם ,ההרקדותמדיניות.ומטרות

כמקורגםפייןלשיןשימשומאו,דפופולריותשהיויחסית,

תעמולה.חומרופירסוםנשקרכישתשמימנולהכנסות

פלאים.המפלגהחברימספרירדהמדינית,העצמאותהשגתעם
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הגליתהשפההכנסתהמפלגה:תוכניתשלאחדהיבטרקנטלה

 ,הצפוניבמחוזאבלהספר.בתישלהלימודיםלתוכניתהעתיקה

מלחמתם,אתפייןהשיןאנשיהמשיכובריטי,שלטוןתחתשנותר

נותרהמחולבמסורתהטיפול .בימינורקלהסתייםעומדתוהיא

התרבותית-חינוכית.פעילותםשלהיחידההיבטכמעט

תפקידבאירלנדהזוהפוליטיתהמפלגהמילאהבחינותמכמה

העםריקודיבתנועתהכלליתההסתדרותשמילאהלזהדומה
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המחמירהצנזורהבחוקתמכופייןהשיןשנציגיכשםמצרים.ללא

ועדתייבהקמת ,-1929בתמכו,גםהם ,האיריתברפובליקה

זו,לוועדהאותה.ולנהללפקחהיהשתפקידוגוף ,"האיריהמחול

מכלולעלובלעדיתמוחלטתסמכותהחברים,שלושיםבת

אפשרותהזההיוםעצםעדואיןהעממיהמחולבתחוםהפעילות

מטעמה.רשיוןללאאיריעממיבמחוללהופיעאוללמודללמ,ד

היוםעדמשוכניםהזאתהאימתניתהוועדהשלמשרדיה ,אגב
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היןןסדה,בעתפייןשיושלהמפלגהמרכזאתששימשהישןבבית

שנה.כמאהלפני

אתןלרענולגלןתאח,דמצדביקשן,הצעיריםהמחןלמןרי

צןרןתאינספןריצרןשניןמצדהעתיקה,האיריתהמסןרת

מתרבןיןתשאןליםהיןשלהםשהחןמריםחדשים,ןמחןלןת

הןשמעןקןלניןתיימחאןתהאירית.המסןרתעםקשרללאאחרןת,

הראשןניםהמןריםאחדנזכר ,הללן"החדשןתהיצירןתנגד

ללמד.הןןעדהאישןראתשקיבלן

לייפשע"ההתנגדןתאת-אצלנןהמתרחשאתמזכירזהןגם

 .בארץהעכשןןייםהעממיהמחןלמדריכישלכביכןלהיצירתיןת

הישראלי,העממיכמחןלשלאהאירי,העממישהמחןלאלא

המאפשרןתקבןעןת,מקצביןתןיחידןתצעדןתחלקיעלמבןסס

מןטיביםשלזהמאגרהמסןרת.במסגרתכןריאןגרפיהיצירת

 ) munteoir (המןסמךהמןרהיכןלממנןמלאימהןןהןמקצבים
לשאןב.

גםרןבפיןעלרבה,סמכןתבעליהם-מןרןתרןבם-המןרים

אינן munteoirבתןארלזכןתבעצמם.מןכשריםמבצעיםרקדנים

המחןל.ןעדתידיעלנבחניםהמחןלמןריכלבכך.מהשלדבר

שלעבןדהלדרןשעשןיןתלקראתהןההכנןתקפדנית,הבחינה

בחמשבהצלחהלעמןדחייביםהמןעמדיםמעטןת.לאשנים

מכירים ,) Gaelic (האיריתבשפהשןלטיםשהםלהןכיחבחינןת,

לפחןתהיטביןדעיםהעתיקה,האיריתהמןסיקהאתהיטב

בהןראתמיןמנים ,-19המהמאההחברתייםמהריקןדיםשלןשים

לשירהיכןלתכןללאלה,לריקןדיםהדרןשההתנןעתיתהטכניקה

מןסמךמןרהכללכ,ךנןסףהצעדןת.אתלתלמידיםןלהראןת

מגיעןכךסןלן,ריקןדיןארבעהעשריםלפחןתפהבעללדעתחייב

לשישים.בהםבקילהיןתחייבשהןאהמחןלןתמספר

זןכיםשהםמרגעמבריקים,מבצעיםהםהמןריםשרןבאףעל

לעבןדתןלהתמסרבעצמםמלהןפיעלחדןלעליהםלהסמכה,

יינןשאיבהיןתםללמ,דמפסיקיםהםאםןגםבלבד.ההןראה

ןלהןפיע.לשןברשאיםאינםהםהנכבדים",המסןרת

לאשרידיםרקניכריםהיןםהמבןצעיםבמחןלןתמאייר,לדעת

זאתןבכלהעשרים,בשנןתלבצעשנהגןהריקןדיםשלרבים

מהפכהכלניכרת"לאבןלטים.אינםהסגנןנייםהשינןיים

קןבע.הןא-האירי"במחןלאסתטית

הןאןהאיריהישראליהעממילמחןלהמשןתףנןסף,היבט

הריקןדיםשלבהקשראןבתןכובצןרןת,ענייואיושלרןקדים

הכל.ןחזןתהעיקרלגביהםהיאןההרקדהההתכנסןתכשלעצמם.

אתהחליפןהקןדמת,המאהבסןףהאירית"ייהליגהייסןדמאז

שלבהצטלבןיןתרןבפיעלהספןנטניים,החברתייםהמפגשים

ןתחרןיןתמשתתפים,מאןתבנימפגשים ,) feis (חגיגןת"יי ,דרכים

) oireachtas (. 

לכלמדןיקת.בצןרהןמאןרגנתביןתרליןקרתיתנחשבתהתחרןת

ישבשנה.תחרןיןתבשתירקלהשתתףמןתרספר)(ביתחןג

רקהפסחא.בחגשנערכתמרכזית,ןאחתאזןריןתתחרןיןת

הארצית.בתחרןתחלקליטןלזכאיםהאזןריןתבתחרןיןתהזןכים

שרקמישהןשאפילןחןפשיים,מפגשיםשהםהחגיגןת,כמןשלא

נתןנןתהתחרןיןתבהו,להןפיערשאיהמחןלןתאתללמןדהתחיל

מןכריםמחןלאמניןרקלמחןל,הןןעדהשלקפדנילפיקןח

הבימה.עללהימצאיןתררבזמואמולכלניתולכובהו.מןפיעים
ככןלןרןבןןהקהלתחרןתימתחישפןרמלית,בתחרןתהאןןירה

האמנים.שלהמשפחהןבניתלמידיהםמןסמכים,ממןריםמןרכב

עלהמקפידים ,) moltoiri (שןפטיםידיעלמנןהלןתהתחרןיןת

במסןרתשחליםהשינןייםקצבאתלמעשהקןבעיםןכךהכללים,

אתשקןבעיםהםןממילאהפרסים,אתהמחלקיםהםהריקןדית.

מדי "חדשנייימהמתחריםמישהןאם .הביצןעשלהסטנדרטים

בפרס.יזכהלאהןאהשןפטים,בעינימדיןיצירתי

באירלנדהעממיהמחןלתנןעתשלהמנהגיםביוההשןןאהבכןח

המבנהלנן.להןעילעשןיבהםשהטיפןל ,היבטיםלהאירןאצלנן

אתהןלםאינןהעממיהאיריהמחןלעןלםשלןהמןבנהההיררכי

הצןרןתהחשבתןאיספןנטניןתשכןלההישראלית,הרןח

להכניסדרךכלאיוהבימה.עלןלאאנןשביחסילא-הפןרמליןת

הדןמןתשלן,ההתחלןתאףעלהישראלי,העממיהמחןלאת

היתהשאןלימחייבת,למסגרת ,האיריהעממיהמחןלשללאלה

אצלנן.העממיהמחןלשלהגןברהמיסחןראתמןנעת
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