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DANCING SPIRIT 

ג'מיסרךג'רדיתמאת

 1993קפלך,רהארררד

 1993לונדון, , DOUBLEDAYהוצאת

ךוטנבךגהניהמאת

קולחתבשפההכתוב ,האוטוביוגרפיבספרה

עם(יחדג'מיסוןג'ודיתמתארתומרתקת,

ואתחייהקורותאתקפלן)האוורד

ומתייחסתוכוריאוגרפיתכרקדניתהתפתחותה

שלאמנותיתכמנהלתהאחרוןלתפקידה

איילי".אלוויןמחולתיאטרון 11

נולדה ,ב 11בארההעבדיםמצאצאיג'מיסון,

מארג'ודיס 11בביהמחולולמדה 1944בשנת

אייליללהקתבפילדלפיה.למחולובאקדמיה

הפכהקצרזמןותוך , 1965בשנתהצטרפה

מיטבעםעבדההיאבה.בולטתלסולנית

ג'ונסון,לואיסביטי,טאליכמוהכוריאוגרפים,

נוימאייר,ג'וןפאלקו,לואיסבאטלר,ג'ון

היאאיילי.אלוויןוכמובןדאביוליסס

בברודווי 11מתוחכמותנשים 11במחזמרהשתתפה

עודדאיילימק-קייל.דונלדשלבכוריאוגרפיה

והיצירה ,בעצמהריקודיםליצוראותה

 .ללהקתוחוברה , DIVININGשלה,הראשונה

c: >' » 

מהותאתמיסון'גשלהתפיסהמעניינתבמיוחד

היצירה.בתהליךהרקדן-הכוריאוגרףיחסי

ואתאייליאתמתארתהיאציוריתמאודבדרך

הגדליםהעץ,אותושלענפיםכשניעצמה

שלוהפירושאתמביאהואיחד.ומטפסים

אינה ,כרקדניתהיא,שלה.אתוהיאלריקוד

כתורמתאלא ,כמבצעתרקעצמהאתרואה

אינההיאשלה.והאיכויותרושיהפאתלריקוד

 11ותאיכוי 11המהותאתבדיוקלהגדיריודעת

ההגדרהשעצםתשחושגםאך ,תורמתשהיא

אתותפיסתהגישתהאתלהרוסעלולה

שלכמוזהעצמהאתאהרוגםמיסון'גהריקוד.

בריקודליצירתו.הפנימיתההשראהאיילי,

1971) CRY (, ,הראשוןהריקודשהיהלמשל

עבורה.שיצר

אישיותבעלתכאשהג'מיסוןמתגלהבספרה

מעברומחנכת.רגישה ,חושבתאשה ,מרתקת

אתבריקודהמבטאת ,ויוצרתרקדניתלהיותה

מדגישההיא ,אמריקאים-האפרושלעולמם

הייחודיותהאיכויותחשיבותאתרקדןכלבפני

אותןלהביאכרקדןחובתוואת ,אדםלכלשיש

איילי,כמו ,זאתעםיחדהבמה.עלביטוילידי

לשנותהמסוגלמכשירבריקודרואההיאגם

חשיבותוובזהצעירים,אנשיםשלחייהם

בעיניה.

כלשמותכולל ,מפורטתהמאודהסקירה

הארוכהיירהבקרלצידהשהופיעוםניהרקד

 ,הופיעהבהםותאריכיםעבודותופירוטשלה

מדףעלחשובמקוםלספרהםאולמייגעת.

אתהמתעדספרהיותובשלהמחולספרי

ב"בארההאפרו-אמריקאיהמחולהתפתחות

חייהםשילובתוךהשישים,שנותמאמצע

אם ,הספרמחברישלוהמקצועייםהאישיים

שלהם.מאודאישיתמבטמנקודתגם

ם
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DANCER OF THE CENTURY 
NADJA BAIER - JUERGEN HOLWEIN 

PHOTOS: DIETER BLUM 
CANTZ VERLAG 

שלו,העשריםשנותבאמצע ,מאודצעירהוא

וכבר ,כשמנתחלקהשלוהתנועהנפלא,נראה

 ,בשטוטגרטראשייםםידיתפקלרקודיקהספ

באלט 11עםכאורחהשתתפותו .נהיובוובקנדה

 11הנמהיפהפייה 11בהנסיךבתפקיד ,"שטוטגרט

איכותאתהעלתהשעבר,בחורףבתל-אביב

 ,בבמלאכו ,בוישרמות.וכמהבכמההמופע

קפיצהמסייםהוא-מעריךממששאנימשהו

עלללחוץ 11מבלימהירוביבסאוגדולה

נפסקתהתנועההרקדנים.רובכדרךהמעצור",

הזוהיכולתהנכון.ברגעקסםבמטהכאילו

כהבצורההדרושההאנרגיהאתלמדוד

היא ,הדרושאתרקולהשקיעמדויקת

מעולה.מחולאמנותשלהמובהקיםמסימניה

בשטוטגרטשחי ,בלוםשהצלםמפליאזהאין

שלהאחרונהבחוברתדיווחנו(ראה

מדהימהתערוכהעל 11בישראלמחול 11

מלאכובעלשלםספרהוציא ,שלו)

עםשיחותגםכוללהספר .הצעיר

לשאלותעונההואבהן ,הרקדן

יושרבמין ,שחצנותללאםייניהמרא

כלבבי.מרואייןממש-יומרותללא

הרשימותכל ,דו-לשוניהספר

שבוונותיוהרא

גםמובאים

וגםבגרמנית

 .באנגלית



אצילןתןדמןיןתכיםינסתפקידיהאם :'ש

מאחרים?יןתראןתךהןלמיםניהוילמ

אןהביןאני,רןמנטרקדואנימטבעי :מלאכןב

לגלם ,אבל .רןמנטיקהבןשישדברכללרקןד

ןתיפיאןטיהסטר ,השטןחןתהדמןיןתאת

 .רבמאמץיממנדןרשהאלה

ד?במיןחלךקשיםשהיןתפקידיםהין :'ש

דןו"בבאזילשלדןיתפקלמשל ,כו :מלאכןב

שמכניםמה ,אןפידיתפק(שהןא "קישןט

DEMI CHARACTER (. לילהתחכשעמדתי

 ,היסטריממשנעשיתי ,הראשןנהבחזרה

שכןלםלמרןתשערןתי.אתתלשתי ,תייבכ

לךןישהןמןרחןשבעלבחןראתהלי:אמרן

מכלטןבןתריזהאתלבצעיכןלאתה ,ןוידמ

מזה.צאיילאדברששןםיחשבת ,אחראחד

רקדו-יעצמאתלראןתמסןגלהייתילא

בכלאבל ."ייגיבןרבתפקיד-מןבהקרןמנטי

 .מזהיצאמשהןזאת

שלפנינןילנדמהאבל ,להתנבאמןקדםיאןל

אןדןתיןעלןהספרהראשןנה,מהשןרהרקדו

ימדיןתרללא ,קריאהבצןרהערןך

םימהצילן .גיבןריםהערצתאןהתפלספןת

 .נפלאים ,הספרלבשהם ,הרבים

ם
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קiר IךאYכר

"MOSAIC" 
MEMOIRS BY 

LINCOLN KIRSTEIN 

FARRAR, STRAUSS AND GIROUX, 
NEWYORK 

יןתרבואישכיןם ,קירסטייולינקןלו

בעלןתהדמןיןתאחתהןאשנה,משמןנים

הבאלטהתפתחןתעלביןתרהרבהההשפעה

ספריןבזכןתדןןקאןלאן ,-20הבמאה

ספרןכמן ,מהםשאחדים ,המצןינים

 " METAPHORANDההיסטןרי-התיאןרטי

" MOVEMENT , ברזלצאונכסיממשהם. 

מאחןרי ) ...הכסף(ןגםהרןחהיההןא

הקלאסיהבאלטשלמהיהמדהההתחלה

ןנצרצעירעןרךכשבהיןתןב,"בארה

ןרג''גאתשיכנעאמידה,יהןדיתלמשפחה

אחריבאמריקה,לעבןדלעבןרבלנשיו

במןתן ,התפרקהדיאגילבשלשלהקתן

 . 1929בשנת

באןניברסיטהלימןדיןדרךנעןרין,זכרןנןת

ןסנןבייןקרתיכתב-עתכעןרךןעבןדתן

ניסיןו ,ןגלןיכולהיןתניסיןוהם ,לספרןת

יחסיןעלמספרהןאיפה.עןלהתמידשלא

בשםלנקןבמבליגבריםעם

למשל.הןמןסקסןאליןת,המפןרש

אןהבהןאנמלצת,שפתן

פשןטאצלןןאיובמליםלהתהדר

עשירהשלןהאנגלית .ןלענייו

ןקירסטייוההפטרה,מובביטןיים

ביןתרהנדיריםאתמןצאתמיד

בניאתמתארהספררןב .שבהם

המזרחיהחןףשלהעשירים

מפןנקדןרהמאה,בראשית

כהלכה.ןסנןבי

ראשןומכלילדעתשמבקשמי

צריך ,לאמריקהבלנשיוהגיעאיך

שלהמסייםלרבעעדלהגיע

מתארהספרמאמצע .הספר

לבאלטנתפסאיךקירסטייו
 ,המחןלאמנןתבקסמיןנשבה

הרבה.כה ,לבסןףתרם,שלה

ם
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לפניהמחקר,אתהחלובהטואבנרכשנעמי

בכלתימניםוראיינוהקליטוהםשנה,כעשרים

ישכילהםהסתברבמהרההארץ.רחבי

מרכזשלהדיוואןשיריביוגדוליםהבדלים

להתמקדבחרוהםוהדרום.הצפוולביותימו

היישובשל-ספציפיתויותרתימו,מרכזבשירי

כולםקשוריםהיוהיהודיםשתושביומנאכה

יחדעלוכולםיותר,אףוחשובמשפחהבקשרי

ייחודיתקבוצהאונו.בקרייתוהתיישבולארץ

והיוםפעילה,מסורתבארץלקייםהמשיכהזו

עומדובראשהדורותשלושהבקבוצהפעילים

וכןומוביל,מנחהמורה,מנהיג,-ערוסימנחם

 .המצטייןוהרקדןהמרכזיהזמר

כמסורתהדיוואןשלהטקסטהועברדורות

בלתיחלקשהםוהלחן,המחולואתכתובה,

לבניהםאבותהעבירווואו,הדימשירתנפרד

היולאבתימואולם,שבעל-פה.כתורה

ביד.הועתקוהספריםוכלדפוסבתיליהודים

שרקהקודש,ספריכאתשלאכן,עליתר

הדיוואואתלהעתיק,הורשוסת"םסופרי

מכ,ךכתוצאהבכך·שחפץמיכלהעתיק

גרסאותנוצרושחלפו,השניםמאותבמהלך

ששלוםמהמשימותאחתטקסט.לאותורבות

היתהעצמםעללקחוהאחריםוהמחבריםסרי

בדיוואן.כסופיתשתיכללהגרסהקביעת

ערביתבעברית,במקורנכתבוהדיוואןשירי

בתרגוםהושקעהרבהועבודהוארמית,

השפותבשתיהכתוביםאלהשללעברית

בהקשרגםופורשהנוקדהמלהכלהאחרות.

טקסטלכלמושר.היההשירשבוהאירועשל

באותיותכתוביםושניהםהלחןתוויצמודים

הספרמכילעודלקריאה.ונוחותגדולות

שיבוץעלומרתקתייחודיתאינפורמציה

ולאולםלבמהשנכתבומחולביצירותהשירים

תשמחשבתיייוםללחןלמשל,הקונצרטים.

אתלוי-תנאישרההתאימהנפשי"מאוד

ממשליימצא"מיחילייאשתהמלים

ב-שהועלהחיל",ייאשתבמחולבווהשתמשה

והמלחיוענבל,המחולתיאטרוובימתעל 1957

ייסוויטהביצירתוהלחואתשיבץסתרמרדכי

הדסה".ייאהבתהשירשללמלים "תימנית

דמארי,שושנהבביצועהמוכר ,לאלי"ייאודה

שלהבית(מלחיוטוביהעובדיהמפינרשם

עדןהמלחיןידיעלהראשונות)בשנותיהענבל

פרטוששלליצירתוהשראהושימשפרטוש

בלחןקשת).וכליפסנתר(לחליל,ייחזיונות"

במחולטטליגלןהכוריאוגרףהשתמש

שבעבתללהקתשיצרהאגדיים"ייהציידים

ברחבירביםבמקומותהועלהכךושאחר

העולם.

משבראתמתארהספרההיסטוריהצדמן

המסגרותשבירתאתהחמישים,שנות

בעדהוהתרבותיותהחברתיותהמשפחתיות,

מתימןהחדהמעברבעקבותהתימנית

והשירההמחולשלדחיקתםואתלישראל,

עלמספרערוסיממנו.כתוצאההתימניים

עםנפגששבוהיוםעלבתהלי,ךהמפנהנקודת

העםריקודישלאמאקדמן,גוריתהחוקרת

שבובבנייואבועלהתיישבההיאהישראלים.

יתחילשהואעדממנהתקוםשלאואמרהעבד

ערוסי,מנחםש"אני,להביןזמולולקח .לרקוד

צריךושלאלהיות,אוהבשאנימהאהיה

להיפך".אלאבזהלהתבייש

היוםועדמאזבמחולותשחלוהשינויים

החדשה.הארץשלהדינמיקהאתמשקפים

אבלזמו,הגבלתשלתחושההיתהלאבתימו

וגםיותרמהיריםנעשוהריקודיםבישראל

קטעיאתהבינולאהצעירים,כיהתקצרו

והסתפקווארמיתבערביתהכתוביםהשירים

ערוסי,לדבריובעיקר,עברית.הכתוביםבאלה

אינםכי ,ומתעצליםמתעייפיםאנשיםייהיום

רוקדקם,רקדוהריקוד.טובכמהמבינים

זאת,לעומת ." ....יושבהואוכברמתעייףקצת,

מרגישאנירוקדייכשאנימעידהואעצמועל

שלמה'!בריאות ייקדבי ..N' יJ.!-'כ:
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לשאתוךמאת

כמובנושאיםעוסקלמחולהמוקדשהפרק

המקראטעמיאילתור,צעדים,שליסודדגמי

והנחייתהמרחבהמבנה,בתנועה,כמרכיב

דרכיוהמחול,הרוקדתדמית ,התימניהמחול

מתקבלתהמחוללים.ולבושהמחולהעברת

הגברי.התימניהמחולשלמקיפהתמונהממנו

נתמכתקביעהוכל ,ואקדמיברורכתובהוא

שלאאבל,קודמים.מחקריםעלומתבססת

כללבדרךהםמצטטתשבהטהחוקרים ,כמוה

כןועלהתנועהמתחוםאנשיםולאמוסיקאים

מקצועיתהתייחסותחסריםשלהםהתיאורים

ודינמיקה.מרחבזמן, ,לצורה

חלקיעבודותשלצורניניתוחבפרקמאודחסר

לשימושלכוח, ,לזרימההתייחסותעםהגוף,

התימניהמחולכי(אםבחללובכיווניםבגובה

כשבהטהמקום).עלכמעטלמעשהמבוצע

במחולהדומיננטייםהאבריםאתמתארת

הייתיהראש,אתלמשלומזכירה ,התימני

איךעלמוגדרתיותראינפורמציהמעדיפה

מוטה,מתכופף,הואהאם-נעהראש

מהירותובאיזוכיוונים,ולאיזהמסתובב,

שעוסקבקטע-נוספתודוגמהודינמיקה.

החוקרת;מסבירהצעדים"שליסודב"דגמי

ניתוהואאךלרוקדים,ידועהצעדיםייסדר

והמרחב.הזמן ,הכמותמבחינתלשינויים

נעשיםהשינויורגעהאופיהדגם,בחירת

מקבליםאנוכלומר, !'המובילהרקדובהנחיית

הרקדו,אתהמנחיםהמשחק"ייכללישלניתוח

הבסיסייםהדגמיםשלתיאורחסראבל

בוחר.הואשמתוכם

מציינתמתארתשהיאהמחולשלנוסףכאיפיון

היא .אילתורכדיתוךבזוגותריקודבהט

בפנים,בראש,מתמקדיםשהאילתוריםמציינת

בשכמות,ובעיקרבגובזרועות,הידיים,בכפות

יצליחלאמימיותימנימחולראהשלאמיאבל

ברורתיאורבלינראה,זהאיךבדמיונולהעלות

אילתוריםמספרולצידםהיסודדגמישל

התנועהשלדוגמאותרצויהיה·עודלהמחשה.

האופייניים.המקצביםגםיתלוו

בהפנייההסתפקהבהטשנעמיחבל

תנועה,בכתבהתנועותלתיעודביבליוגרפית

דוגמאותלהכלילבמקוםוראובני,גלילישל

התנועות.תיאורלצדבפרק,התנועהמכתב

שכמובכךיכירוספריםשהוצאותהזמוהגיע

תנועה.כתבגםלכתובאפשרתוויםשכותבים

להוסיףאפשרתנועהבכתבהרישוםידעל

בו.בקיאיםשאינםלקוראיםמילוליהסבר

מבטלאינוהמחולעלבפרקשציינתיהחוסר

ספרבישראליצאסוףשסוףבכךהברכהאת

החברתיההיבטאתלהאירלמטרהלוששם

שלוהמחולהלחוהפיוט,שלוהתרבותי

אםזאת,ובכלקדימה,גדולצעדזהדיוואן.ה

שללמעמדןהמחולמעמדאתלהשוותרוצים

די.בואיןהאחרות,האמנויות

ם

פירושיםבהטזואבנרנעמימאתתמהספרי

תמר"זזזאעלההוצאתסריזשלוםותרגום;
הרמבזזםמשנתומנווהתפוצותבית

ישראלזזעםזזהליכות

שיריבנושאמחקרסיכוםהואתמהספרי

בהט,נעמישלתימומרכזיהודישלדיוואןה

למוריםהמסלולוראשאתנומוסיקולוגית

סמינרלחינוךבמכללהולתנועהלמחול

ומנהלמוסיקולוגבהט,אבנרוד"רהקיבוצים,

במוזיאוןפהרע"שיהודיתלמוסיקההמרכז

(בעיקרועורךכותבסרי,שלוםהתפוצות.בית

שללשעברומנהלתימו)יהדותבתחוםספרים

פירשהביטחון,משרדשללאורההוצאה

ותירגם.

-ממרכיביואחדוכלתחומי,ביוהואהמחקר
וביחסיעצמובפנינחקר-והמחולהלחןהפיוט,

הכרהמתוךהאחרים.השנייםוביובינוהגומלין

צומחתהיאבוהמקוםאתמשקפתשאמנות

מקוםממלאהאתנוגרפיהתיאורופועלת,

אחרעוקבוהספרהדיוואו,שיריבניתוחמרכזי

היהודיובמחולבלחובפיוט,שחלוהשינויים

הלחנים,שובצווכיצדהחמישים,משנותהתימני

בתרבותזהמחולשלוהאלמנטיםהפיוטים

באספקטתתמקדזוסקירההישראלית.

המחולי.

שלהיסודספרימשלושתאחדהואדיוואןה

התורהספר-התאג'האחרים,שניתימן.יהודי

-והתכלאלופירושים,אונקלוסתרגוםעם
ליטורגיים,ספריםהםוהמחזור,התפילהסידור

קובץ-פרליטורגיספרהואהדיוואןואילו

מאזכריםישראל,בחגיהעוסקיםשירים

ומביעיםישראלעםבתולדותאירועים

בבית,בהםשהשתמשובציוו,לגאולהכיסופים

להיחקרהחלהואובקהילה.במשפחה

עדאלהבמחקריםוהחשובהמאה,בראשית

וד"רסרישלוםבעריכתשיר,אמללהואהיום
לקטהציגוהעורכיםשירבאמללטובי.יוסף
לאשעדייןהעצוםהשפעמתוךדיוואןשירי

זאת,לעומתעוסקים,אנושבוהמחקרנחקר.

מסורתלתעדבחראלאלרוחבהתפרשלא

 .ולהתרכזהשטחאתלהגדירמסוימת,אחת
הניתן.ככלבוולהעמיק


