
האנד"מןאנדמי

היטבמודעיםהיוהמאה,בראשיתארצהשהגיעועולים
והאמנו-התרבותיתהצדיהכלאתעימםלייב.אשעליהםלכך
לעזובאותם'שהניעההיאהיהודיתתודעתםיזדקקו.להתית
שאיןהמדבר,אלוד,ילנדוהאמנות,התרבותעתירתאירופהאת

ועיתונות.ספריותקונצרטים,מוזיאונים,תיאטראות,בו,

אתלספקולם,,בעמקום:כל lכחלוציםנאלצו,הםאחדמצד
מעיןלהקיםבדעתםהיהא Iלמאידך,אבלבעצמם,צזכיהםכל

תרבו-לשמורת"טבעולהפוךיצאו,מנה'מרבית'התשלהעתק
הערבית,קה,המוזיבהודו.לבריטיםלמשל,שקרה,כפיתית,
מקור-היוואלהכל'יים, rמזרזובדיםכשיטים'תהנוף,צבעי

"בצלאל",סד,מייש"ץ,בוריסכגוןל.אנשיםוחיובירצויהשראה
שימו-ואמנותנות,לאמן'הראשיובית-המלאכהבית-הספר

' it ,1904בשנתב~רושליםעל"ידושהוקםית . 

רוסיה,יליד , 16כבןנערל"בצלאל"הגיע 1911בשנת
בארץשההגבה-הקומההנערנסקי-אגדתי.,קאושרוך'בושמו

' it הראשונההעולםמלחמתפרוץעםשגורש,עדשנים,לוש, 
כיים,,התורהשלטוניתעל-ידיאויב"ארץמ"נתיניכאחד
לרוסהי.וחזר

כעבורונתקבל,קלאסי,לט Iב~אגדתימד,להמלחמהבשנות
ספקאיןאודסה.שלפרה,האושלהבאלטללהקתנתיים, 1Zן
' it שכברהדבר,וגפליאז.אתובכל'מוכשר,רקדןהיהאגדתי

באלט,בלהקתקומו,מאת ~ tמצקצרהכהלימודפת'תקולאחר
ןהדרישותהיטב,מושרשתהבאלטרת,מסובהבארץמקצועית,

רקדןעשולצבא,הגבריםוגיוסשהמלחמהיתכןרות.,מחמי
אתאגדתיוחקרלמדהבאלטבצדלמבוקש.ומוכשרצעיר

החסידי.המחול

שניתאגדתיעלההמלחמהתוםלאחרשנהמקום,מכל
לושהעניקיהתוארזהו--הראשון"הטברי"הרקדןארצה.
"עדן"נוע,בקולהראשוןבקונצרט-למחולהופיעכאשרהכל,

בתל-הבימהבעלהיחידהאולב!"ראינוע"),עדייןאז(שהיה
 . 1921נת,בשהצעירה,.אביב

שלביותרמענייןשילוב iהיתךאגדתישלהמחולאמנות
הסביבה.והשראתהגלותייםרית,המקומןיניקהמודרניזם,
ועה,התנהיהודי.העולםמןחות,לקוקדויו,,ברישעיצבהדמויות
מןשאילותהדמויותמןואחדותהחסידי,המחולעלמבוססת
ושלשלו,והמוזיקההערביהפלחשלזוהקרובה, ,הסביבה
בוצקיאלהכלשלו.המיוחדהמחולסגנוןעלהתימני,הפועל

הא-ואגדתיפה,'התקו'ייצורהקיגיזם,שלהזוויתיותבתבניות
המחדדתניזם,,האקספרסיול it 'היוצרתמההגזמהעליהןציל

הריאליסטי.הפירוטחשבוןעלהעיקראתוהמבליטהניגודים

ובשנתשם"דבר,ה,מהר- Iענעשואגדתישלהופעיתיו
מאמריםן.בובכתב-י,ד(:ולוכתובהמודר,ספרלאוריצא 1925

קים'עותמאה'ביצאהספרשלו.המחולאמנותעלוסקירות
בספרמסותשלושיתצלומים,איורים 34ב-מלווהוהואבלב,ד
תל-"הדים"(הצואתהעב:רית"הריקיראמנית-גארתי"ברדד
ב,שלהאמנותי(לפרצופוד >iוהר"הריקודתרפ"ה):אביב

12 

מנורג'וראמאת

וך,ברשלמנותו $I " ;ברשאשרהפרוזאיקןמאתאגדתי)"
מנשהוגאתאגדתי"שלו"ריקדווי ;כ"ץיצחקמאתאגדתי"

הדמו"רשימתכלולהוהבהמלחין),רבינא,(לימיםרבינוביץ',
והיצירות.יות

בטפמוריקוריהםאתרוקריםהיהורים :בינוביץ',ר'כותב

הקזבור.שרורשמהמ ).מ.ג-(מתמשךזכמושדיותראיטי,יותר

ריקוריליצירפאסטרהתנוטהאתלהבזטיטאשיפהגםישבה
כשחייםכאלה(ריקיריםתבוטהבליכמטםריקירסאטטי,

יהתניטההטפמויחהלשתהלאטת,-זותכובהבמזרח"הרחיק).
 :ריקוירםלשניחימרלינתנה ).מ.ג-הקצב'והחלשת'(האטת

לי:בירברצרתואבלטברית".ו"בכחנאליהשחרית""תפילת
תנו"ריקוררינאמי,ריקיראםכיריקירית,עמירהולאריקור
תכתהטללוותרונסיונותחיפישוםאחריאגרתי,היכרחטתי,

טהבריתהמקיריןתאתלסמןיכ;יבשלימות,למלאהלאאוזי
היים"החיירימחיילקוהחחשרהתכיכהברכהניםהריקירשל

ההדעייה.את :יימיים

משמעמחווה",,,,היוםוגכניםשאנומהסטוס,'הגההעוויה,

ללה,,נכהגוף,החזקתגם(ואולי'ספציפיתואצבעות'"ידתנועת
הנושאיםאחדהיאהאופיינית),אש,הרהחזקתהרכות,הברכיים

סיוריוובעתבארץ,,אגדתי,שלמבקריולעסוק,מרביםבהם
 . 1926בשנתהחלבהםב.אירופה,

היאהספציפית,בהלותתניטתזוהיהורית,יייה",ה"הט
מתן"בארשיתאגרתישלהפעולהלכלרי jטי,מקורהמשמשת

הטברי.לריקיר-המחשבת""מלאכת-שהקילהה:בזהר
המזרחיתבאירופהכה'בזב-תערו,"סית,בחוברחגר.,כותב'

בשנתפתית,וצרגרמניתיידיש,בעברית,שהופיעה'בית",והמער

 :בתל"אביב 1927

טנף"אמנותיאחזבומעט,,כהיהירי"המ:::ורת"שטחזהי

ת Iהטת,ישלומחלטחיקיישלסככהכלמביי ...אצלניזהחרש
כמ"טלההתגברותסיראתאחרו.תת'תרבייך,מוצורהתיכן

בהי"אליותרפנהשהואכזה ...אגרתידבג-אאלהשולי"סבכה
אל ,שאמרהירהריתההטיויהשליותרהפנימיים"נפשייםלויים

הח"יג-יניםי.גיליייה

 :טיפןסיםה,.ארבעאגדתיעיצב,מלכה""מלרוהשלוה'בסויט
מלכה""מלוהכבאלטהשארונההעושה(הנפש-מאיר" 'ר"
חגר.אומר-ככלל.גארתישלהארשזוהירקורזהי-

באו"שנצררריקור :כךרבינךבץי'מתאר'זהקדר,רי ).ו'ברשימת

הארהתפילה. "מביתשביהורימואצי"שבת. :הרטייןריסה.
ליהפררלייקהשאיתיעוזבתהמלכהשבתוחהל;בקירבתשת

וסאשרנזכרהיאיגיןמלאמתבטגע,דבג-טטר,הארממנה.
ירהאיבתירה,חזכשכהכהל ,לקבלש:בריךלהצטטר,לחסיר
אבייכריקירילרקירמיחתלהיאלשזבוח.עצמךאתכמירח
התנועיתהאטתמתיבות, :העבריהריקירסינמיאתרואים

קפאוטתי,שןליאתמפשילתמלהב,היא,ריקירמתיךוהטהייהי.
יראג.ה,זריקורנםאכלטליז.בככחבאלי,לריקירזכ;חיםואני
 ).מג.-אמופק :ידאיהמחבר(כוובת Iחלשךשרtבזב,אצלר
יורת.קצתבולטתההעוהיורק



בןאהרץ","עם :נטע", 'ר"'זLלזוהיאז,ניה Z ,:ההדמות
ה"אתערותאלחנוךגהשמיותיכוראתביס,המבהיהורי,הכפר

והואאגרתי,,גלביותראהןבזהטיפוכחהכירית,רלעילא"
חג) .ר(כו,וכושמללותבוכאחותליצירתבפעספעםמריהוזר

שלרוחוהואיואלר' ;יואל" 'ר"היאית iLהשלי'הדמית
שלהאיריאה"מהולבחלומו.ליו 1I 'שנגלהמאיר,ר''זLלסבו

חג) .ר(החכיר-חזבת"

כלבגולהכפורותרקזתותוך ...ויעניכומופיע 'יואלר'
הואאיךדרהש,רורשהזאיבצרה:גופיס.לפכיחייומ;:ילת
אתמכרךהוא,,כרוךהקרושלפכימתחכןלעס,מוכרמטיף
מירמתהרטוזואוכיצרערת,,בוחמתובקלח,עלאיך,ילריו,

 ) 5.1 ) 1.27הוינאי,הצהרים(עתון'הרגש,'ת.פרץעל

הח-דמותשלכה,היפו,היא ,"אנכ,/\' 'ר"הסויטהל iL 'וסיומה
מצוישהואכפי'החסידהארצי,הגשמי,,הזאהאידיאלי,סיד

מלוויםמלכה" iiשב"מלווהמחוליתארבעההרבי.ל iL 'בחצרו
וו,רנברג.אנגלמאת'בנעימות

תה'בto'יהורי :בי~ץ',רבינואומרצווה",מ תחמ.:"ו',,המחולעל
מרומם.צב"רןח Iככשרויוהואיתירהלגימהשזבייס""לשס

פ;ל;כי S!הצחר ;לאאךחזק,פורץ,לריל,ורמקוםלכאורה
עורגשמיחהכשלהרי;ביםי,הצרעלהעבריבריקורגובר
(סימןאשלהתאהואכולווהריקורותבוערותבועהכלעל

יחר.והכבעךזגםפריצותריקוד,לאריקיר : ).מג.'~אלה

האסתטי,היסוד 'שביזהניגודה,,ה;!,אלהעמדתשלזהאופן
הוא'זLמייצגולימות-היסוד iLול',לצורההמודעהיטב,הסדיר
וני-העתיקיםהיווניםשלוהפיוט,המוזיקההאור,אלאפולי,

 '-והתיאטרוזהפריון'אלוההוללות,הייןאלדיוניסיס,גודו,
זו,נגודותתמצאהעשרים.שנותל iL 'חול,המלעולםאופייני

פוןדודולף ל.:,,ו'בכתביהם ,-'iממ'גים iLמו'באותםהמתוארת
דורו.ובנילאבאז

הגלות.ולם 1Iמ'אגדתישלנוסףמחןלהואשחרית""תפילת
אתלשפוךהכשםבכוקרלבית"התפילהבכבכ "ארולצעיר
בהשפעתםוכ~טי,כעמטריקורעולם.בוראלפבילח'ז.בוצל,ון

ממז-רמרומי"מיכתורין-רביבוביץ'כזתב-החכירים.ריקורי

שבהתקרשותריטמוםכטאטיה.:אבליום 'צנפית"חררהזגים
חג.ר.עליואומר- "'רברע'ט"לאכבחיבתרלגייוזית,

הארץ-ישראלי.זההוא,לחלוטיןזונה .z :מחוליתיצירהתחום
בזכות,הישראליהעממיהמחולשללהיסטוריהנכנסאגדתי

מכינהזוהורההיום.,עדכרת'והמו,הנרקדתגדתי",,"הורה-א

"לעברת"נסיוזתון'גלילית",רה, i .ב'"רבינוביץ' ל.>ז'ברשימתו
שנעשה ,"הר;'זi"הבמוצאי,הרומניהמחולשלזמו L :אתכוח'ב

המלחהמקשייעםבארץ-ישראל.החלוצים ל.:,,ו'המסחרילסמל
זבבטכלולנצח.ליצורלכדכ,שאבצזות,חהתוגוברתהולכת
איזשמקל,:עלת Iרבת"ערךתבועהכר , mמתשרירכלכזער,

וחשיבזתהגרעערךברכ.רתבעהשהכלקלות.פזיזות,תבועות
המלאהבוערב"דטיערבבה,תבועהפורצתים iלפרלרקהתכועה,

על"אגרתימכביכהזלריל,ור-חגר.ומוסיףכוח"עלומים.
הזברץבלאתהמתפרץ,האון ,כלאתאקספסריוביכטיגסבוןירי

 ...חחלוצי

יתירה,רצינותשילרושםלהיווצרע,לוללה,א_.מת"~ורים

שאגדתילזכורישאבלשמחה.שלהתפרצותכלהמחניקאיפוק
ה"עדלאדיע",יוצרגםאלארקדן,,וכוראוגראףרקלאהיה

ונשפ'-פוריםהקטנה,ב,אבי,תל-שלהעליזהפורימייהקרנבאל
בוהמההיהאישהואשם"דבר,השלו'זLים,בשנותהיו,שלך

אופ-ב,הם,היוהציור,ל,.המחועסק,בהזהאמנויותוכלאמיתי,
 , 1976בשנתמותועדחיים.שמחתעזים,ים 1Iצב'שללטימיות,
זהוצריףלתל-אביב,יפוביזהגבולשעלפו,בצריהתגורר

t7 .,zונושאוהשלושים,העשרים'ז>.נותשלהבוה-ימהמרכזימיז
הריסה.,צו-נגדולהךציאשעמדההעירייהעםלמלחמה

"ענבל"אתהמצייןנוז,הסגנבנה,יזLעליוהתימני,המחול
המו-'ה,העליהלאחרהחמישים,בשנותוי-תנאי.ל'זLרהעל-ידי

למעשההיהנשרים",כנפי"עלבמבצעתימןיהודישלנית
הרא-התימניתהעליהר;לאחהמאה,בראשיתכברבארץקיים
הפועליםעימה.)נך,נמלור-תנאי הר.:,,ו' ל.:,,ו'הוריה('זLגם,שונה

אנדתי.שלת'זLומת-לבואתמ'זLכוהוותיקותבמו'ו,,:.בותהתימניים
שלבמרכזזי,התבוננותתוצאתא,היתימנית""אקסטאזה

חכריו,לפביהרוקר-טיפוסיתתימניתדמות"יחיא",ה'זמחול
הזבציאות,מזחהתרחקותכמלפביו,אתמכתירחואכירו
זח,יחיא-מוסיףחגר.,ורבהנובי.'ץאומר-יסתורין..חמ

ההיו"כתבועותיוטמפרמנטהמלאכיאםלו 'הכבושכריתמוכ
עליו.אשרובכלביקוםבוגעואיבובוגעכמעט,ריות

פרסי","מוטיבגםשייךאגדתישלהמזרחייםלמחולות
הפראחגרחטלהכבויקוי,ציזרהרוסיהמלחיזת,מאלמוזיקה

מיכורהרבהאגרתימכביכ- 11חיריעה"בן"מלך"השךנotבכית'
-בא'יז.לושכתגלתההחרהשהיהודית"מזרחיתההעדיה

למנגינהרעיה""אהבתהמחולגםהיהבאופיומזרחיחג) .ר(
אנגל.של

לשאיבההמודרניתהאמנותחידושיביזהאופייניתהנ?זיגה
העיר"יפו",יצירתוהיא'והארץ-ישראליהיהודיהמקורמז
חי.גבולהעל 1Z ;רבית ,jה'

ערין,רישוםויוצראהתבי,'החמולמכגרותאתפ~ץראגרתי
ברקיכוםבעצמו,מאוחבבירו,פרחעהרבי,הטרזןמאוד.אשי'

מוכזבי,,וחולמטצלקלות,מרקרהבש~ות,גכןלעלבזבזש,
ל,כהדנ:בזיאךיופי,שללמראחבהתלהבותלהיכחףtנתככל
לעשותלואיכפתשלאהתרבותית,ההתבהגותגבולעלהעת
רונדשאי"ע 1Lה"יידי.'מתארכך-':זרכרת.,הכל,צחצרכיואת
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החרשיםזהרמיםל'ככלהתטנייןממשיךהר~כארץכחיותו
ריקורחופשי,ריקודזמכיל,ח,בליריקורהאירופית.כאבמות

ריקודהוא"תוגה"(רבינוביץ')-אותומעביןץ==יםולוטי
מינורי".,,,אותומכנהןזzרבינוביץ'מוזיקה,ללא

'זLמת-ט, 1Iכמ'קבועלמאורעהפכןאגדתישלהמחולמופעי
זכהשלוהרא'זLוזהמופ·ב.לאחרמיספר.חודשיםכלירח:~

לבש 1Z ,'.טליתבגללהדתייםהחוגיםמצדגידופיםל jVלקיטון
א-,לריצא 1926ובשנתגדלה,'זLליהפופולאריותמחול.בשעת
באוסטריהבמרכזה,בעיקר,באירןפה,הופעותלסיבוב'ד,z,ונה

וגרמניה.

תיאטרוןאתכבראזידעוהאהרופיותבבירותהמבקרים

לפני .הערלםפניעלונדדמברית-המיעצותשיצא"הבימה",
~ . .:, . 
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"הבימה"אביב.·לתל-העשרים,שנותבסוףביסף,לשהגיע
התיאטרוןשלוהבכירהמובהקהנציג~קפ,ללאהיתה,

זוויתית,ממוגננת,תנועהעםזוות,כר,היהאקספרסיוניסטי.

למעשהשיצר,אגדתי,עלהקל,ןזובמינהמיוחדתרסיבית'אקספ
דומה.כ.כיוון

שלההבעתי,המימי,הצד'על,המבקריםמתעכביםבעיקר,
אגדתי.

 :" Wiener Mittags-Zeitullg "שלמבקרואלצר, iאג;ןכותב
קריק-קריקטורה.יוצרחוארוקך.איבואכלמספר,אגרתי ...

ריתמיות,'כלתיקצוצות,תבוtנוונלרדחב.יק.חייכתא~בהטורה
רב;'ירהוא,כ,יפוהtנרכית" ...המלווההמוזיקהממרחקוכאילו
אלחזהרמביtנהואהרכרמווגשלהשרטוטמןרחוקה.אץר

ביצוtנזשבtנתההייריהמחולהיהזהוהמיקצב.ההארמוביה

בצעירןתןאגדתיברוד
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מסו-אבוגםזאתאת-tנצ'ב!בJלכידכיבםהצופיםהשכולא
לכצtנ.גלים

חמחול.מןאגדתיחדלואילךדלושים L ""'שניתמראשית
המו-אמודרביםבציוריוגםאולםלציור.כולוהתמסרהוא

ובהדפסי-המשיהדפיםעלמרקדותות,דמויקדזיים.,הריטיבים
שלו.הצבעוניים
מקלהאריסטוקראטית,החזותבעלהקומה,,גבה-האיש

שביסומהפכת-התרבית,שלהחילסמלהנעשהבידו,ה'הליכ
בווהיתה,רץ-ישראלית.'האהאמנותראשינייש-מאיןלברוא
שאיפהלאומית,דעותומשלבמלנהמיוחדתמזיגהאותה

היהודית,המסורת,עלהתבססותמזרח,,ב:ורשים,שלמציאת
הישגיאתלזנוחמבליאךכאח,דוהמזרחלתהמזרח-אירופית

משהובוהיהמו, iLכ'אגדתי,ה.'יחידושיהעולמלתהאמנות
הנפילים.מבניאחדהיהמתו,קובשלרקולאאגדתי,

מחולןבשעת




