
 ?ישראריריקוד-הורה

"הורה"המושגמקובלכן,לפניועודישראל,מדינתקוםמאז

ואיןההורהכשירישראלישירלדאיןהישראליות,כסמל

לה.ומחוצהבארץ-ישראלאתהמסמלריקודההורה,כריקוד

לאאדישראלי,אינובוודאי,שמקורו,אולישאולסמל

 .המובהקיםמסמליהלאחדהפדטעותמתרדולאבמקרה
לחן)(אומחולשללהיווצרותוההכרחייםהתנאיםאחד

ולאוו-עםשלנחלתוכוונתי(פירושנחלתו-של-עםשהוא

שהואהפונקציההיאהבלעדית)אוהמקוריתיצירתודווקא

אדמתו.עלאותוהרוקדהעםבקרבממלא

בהטנעמימאת

 '.צ-ו.משלספרםעל-פיזה,עממימחולשלשונותצורות

הגדולה).(ההורהכגוןרומניה"),"מחולותגרינאדה,

" HORA MARE או" HORA TARANEASCA ,. 

משקלי.מיגווןקייםכאןוגםואחרות,

,בימיגדולציבורעלמקובלבמחולבארץההורהשלראשיתה

המעניינתלשאלהמגיעיםאנווכאןהראשונות.העליות

מעניינתאדלארץ?ההורהאתהביאמי :לכשעצמהמאד

-היומבהוויההורהמחולמילאתפקידאיזההשאלה:ממנה

החלוצים?שליומי

אבחנותשקיימותרק,נבהירבהגדרות,הפעםנעסוקלא

שאיןנצייןברשימתנו,זהמרכזילסעיףשנעבורולפנירוקד:-עםבקרבהמחולשלהמגווניםלתפקידיושונות
-וההחברתיים-בידורייםאתניים,-המסורתייםתפקידיו

 .פולחניים

הידיעה,ב"הא"הישראליהמחוללהיותלהורה,לה,גרםמה

בארץ-היהודיתההתישבותבחידושמילאהתפקידואיזה

ישראל?

"הורה".המושגשלמקורומהלהבהירעלינודברראשית

 CHס Rס S(מיוונית,הורה, :נמצאהעברית"ב"אנציקלופדיה

במחול-עםשמקורומהיר,בקצבסוערריקודמחול-מעגל),

הבאלקאןארצותשלבמחולות-עםגםמצויוהואוואלאכי

(תורכיה).באנאטוליהוכןהאחרון,

זהשםהנושאיםשרשרתאו/ומחולות-מעגלנמצאואכן,

סוגיםמוצאיםאנובבולגריהלמשל .הבאלקאןאיזורבכל

חשיבותבעלמחולשהוא ,)" HORO "(ייהורו"שלשונים

ריקודיםאלה .זוארץשלהעממית-כפריתבתרבותמרכזית

עלמבוססיםחלםותנועתית,מוזיקאליתמבחינהמגוונים

לדוגמא:בלתי-סימטרי.משקלעלראחריםסימטרי,משקל
 " CETVORNO HORO "הלמשלאד , 2/4בבושקלהםרבים

7במשקלריקוד-שרשרתהוא /  " DOJCOVO HORO "או 16

9במשקל /  .אחריםרביםעודכמובן,וקיימים, , 16

 1 ,-600כ(ידועותרביםבוואריאנטיםההורהמצויהברומניה

ארצהלראשונההובאהוההורהשיתכןהעובדהמןלהתעלם

מהסביבהשוניםלחניםשאלושהםכשםהחסידים;על-ידי

מקובליםשהיומחולותלהםאימצוגםכדבגולה,ישבובה

 .מושבםבארצות

הגולהשבתפוצותהיהודי,המחולתולדותחוקריעלמקובל

-משפחלאירועיםהקשוריםמצווה","ריקודילרקודנהגו

וכו.'ברית-מילהריקודי-חתונה,כגוןתיים-קהילתיים,

מקוםהריקודתפס-18הבמאההחסידותתנועתקוםעם

אתחסידיובקרבהחדירהבעל-שם-טוב .הרביבחצרחשוב

בכלמתפילה"."יותרהםוהמחולשהשירההגישה,

אירועשללמרכזוהחסידיםריקודיהפכומתאימההזדמנות

החסידות.בתורתחשוביסודהיהעגלמהחגיגי.

לנו"ידועהצ.פרידהאבר:כותבהיהודי"המחול"בספרו

ביותרהנפוצהבמעגל,האופיינית,החסידיהמחולצורת

ולביסוס"עיגול."בלשוננואו ""קאראהולוהנקראת

עלהעונההבעש"ט,שלמדבריוהמחברמביאזועובדה

שבעיגוליימפני :דווקא?"במעגלרוקדים"למההשאלה

אחדכלאחרית,ואיןראשיתאיןאחור,ואיןפניםאין

שווים."כולםבשרשרת,חוליה

חשי-החסידות,בתורתרבהחשיבותלושנודעתזה,שוויןו

נוספתסיבהוזוהראשונות,העליותבימיפחותלארבהבותו

 .הראשוניםבהתיישבותפוריהקרקעלהמצאהשההורהלכד

תקופה.אותהימימדברינביאדברנולביסוס

23 



העבודה""גדודמימייומןעלהמבוסס'תבובה",:ספרואת
בחר(המאירי .אילמת"ייהורהבפרקהמאיריאביגדורפותח
הואזהבפרק .דווקא-הורא-ב"א"זולועזיתמלהלכתוב

המת:גופתסביבהורהריקודמתאר

עלידהאתשםאליה,ביגש ...הואפתאוםקםואז ...

לרקודהתחילאחר-כך ...שכמהעלידוואתשכמו

 :חבריםנכבסווחבוקה.אילמת .אילמתהוראאיתה.

-לשיררצהמישהואילמים.ורקדואותם.גםצרף
בלי .בשתיקהורקדו.-אל-באהוא.לורמזזהעל

נגינה.ובלישירה

 ,מקובלדברהיהלאאוליהמתגופתסביבאילמתהורה(מחול
מביאשהמאיריהדברעצםזאתובכלההם,בימיםאפילו

דעתו.)עלכמתקבלהיהבראהשזהמוכיחכזאתסצינה

ממשיך:והוא

ריקוד :היההשחורה,מרתבואתשהפיגהיחידיהדבר

הרחבהכל- .הרחובברחבתהחלוציםשלייההורא"

החיצובהזו,בתוךזורחבות,שלשלאותשתי-רעשה

-לימיןמשמאלוהפבימיתלשמאלמימיןרוקדת
ריקודדרךקטבה,במפוחיתומבגןחלוץעומדובאמצע

 :אחריומזמרתהחבריאוכלהוא,גם

 ,נרבבההבה ,נרבנההבה,

נרנבה!הבה,הבה,

כדיעדהנשמה.יציאתעדדי,בליעדחלילהוחוזר

זאת?-לעשותאנוכוליםיבעולםעירבאיזו .התעלפות

פניאתהמקבלתבת-זקונים.עברית.עירזאת:בכל-

צוהלות.בפניםישראלנידחי

החלוציםבחייההורהתפקידאתבפרוטרוטמתארהמאירי

כותב:והוא

 .בקבוצהקבועלמוסדלאט-לאטבכללנהיהההורא

ומכבליהגלותמכבליהשתחררהנוער-הקבוצותבכל

בפחיתות,בשינאה,שבחברה,הירושה-סבלאותוכל

ובשקריםקדומותבדיעותהסביבה,בחיקויבהכנעה,

הצורהאתבלא-יודעיםמבקש-בכללמוסמכים

 ...לפני-לפניםבקירבוהנמצאדברלאותוהחדשה
בצורותמאורעלכלדורותמשךשהגיבהרוחני,המרץ

מצאחריף,וגידוףבחירוף-קלי-ערךובמקריםאחרות

הריקוד-ההוראריקודאתשלו:הצורהאתפהגם

מקלט-הדבקההחסידותירושתאלאבעצםשאינו

-הלוהטתהבשמהחיקאלרעמכלהוא
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-הורא!-במעובבו-השמחהבאה

-הורא!- :קללהאיזוחלילהבאה

-הורא!-בספק:מוטלוהדברמהלדברמקווים

-הורא!-עורף:לופונההבחורה

-הוראן-הורא!אזהרהכעיןבההרגשתי

 .לעצמנו-התוססיםחיינוביטוי :ההורא

האכזר.אוהטובלגורל-נפשנוביטוי :ההורא

תפילתנו. :ההורא

כחלקהורהשלנוספיםתיאוריםמצוייםהמאירישלבספרו

אותםשראהכפיאותםמתארהסופרהחג.ומןהחוליןמחיי

בעיניואחרים.שלתיאוריםעלמתבססוכשהואעיניוכמו

 .בארץהחלוציהחייםבאורחהמתרחשכלאתההורהסימלה

,שרוקדיםבידוריריקוד"סתם"מיותרההורההיתהואכן

לגיבוש,לשחרור,אמצעיהיתהההורהכש"שמח".אותו

מסגרתהיתההיא ,כמשמעופשוטוחברתי,קשרליצירת

ימים.אותםשלהקבוצתית""הדינאמיקה Jבעיותלפתרון

גדולמציבורכוחולשאיבתמתחיםלפורקןמסגרתזוהיתה

אלשבאוחלוציםשלהחמים,מבתיהםשנותקופרטיםשל

קשייםהרבהבוהיוהצוותאשמחתשמלבדחדש,מקום

 .ותלאות

שגםמתברררומניה""מחולותגרינדאהומ. '.צשלמספרם

להוהיוחברתייםתפקידיםההורהמילאהמוצאהבארץ

 :ותירוחנמשמעויות

ללאהיאהקהיליה-חייעלהמעוררתהשפעתה ...

 .והדרום-מזרחיתהמרכזיתאירופהבכלמקבילה
בגילנעריםלגבימשמעו "ההרהאללהכבס "

נערותלגביהגברים,עולםאלכניסהההתבגרות

תקופת ...לנישואיןנכובותהיותןאתמסמלתהיא

המתאבלשלמחדשכביסהידיעלמסתימתאבל

מוסרימידהכקנהמשמשההורהומחולההורה,למעגל

תהיה-ירודבמוסרהחשודשמישהוברגע .הכפרבחיי

בבית-עונשואתשריצהגברבבעלה,הבוגדתאישהזו

-אירוסיהםאתשביטלונעראונערהואפילוהכלא,

-מפסיהמחולליםיתרכלהרוקדים,מעגלאלמצטרף
 .שלהםריקודםאתמידקים

מסיפוריהםהיטבמוכרהקיבוציליחדכבטויהההורמעגל

 .כאשרבהםזמנים,היו .משמר-העמקקיבוץותיקישל

ההורה,למעגלנכנסהיהמזדמןאורחסתםאוחדש,מישהו



ומתלכדנפרםסביבוהמעגלבוד.דעצמואתמוצאהיההוא

בתווך·לנפשועזובנשארוהואמאחוריו,אולפניומיד,
 .לשייכותכאישורכמוהלמעגללהצטרףהזמנהומאידך

מפיימים,אותםמזכרונותמקצתנביאאלההנחותלחיזוק

השניה"העליהייפרקיבספראותם.שחיואנשים

לתקופת-משברבהתייחסוחופשי,נתןכותב ) 1914-1904 (

 :הארץאתעזבורביםבה ) 1909תרס"ט,(יפו

כולנוגמרנוכאשרלאין-שיעור,עודגברהתמיהתי

אתגדולברעשוהזיזוקמווהבחורים ,הארוחהאת

כלליבריקודופתחוהצידההכיסאותואתהשולחנות

"שירההזמרובפיהםבו,להשתתףאותנוגםוהכריחו

חול,יום-בצהריריקודהכיצד?גאולים".שבחוחדשה

וסיבה?טעםללא

גרינדאה: .ומ 'צשלמספרםמקבילהדוגמההנה

היכולהמעגל,הואההורהשלביותרהפשוטההצורה

למאותעדולצמוחאנשיםחמישהאומארבעהלהתחיל

(אבלארוחת-הצהרייםלאחרמידרוקדים.שלאחדים

 ,ונערותצעיריםגבריםמתאספיםלפנות-ערב)עדיף

פרשתעליותראואחדמכפרוקשישיםנשואיםזוגות

אואמידאיכרשלבחצרופונדק,שלבמתבנודרכים,

ותעוזתםשאומץ-ליבםצעיריםחבורתכנסיה.לפני

משלבים,ייש-שזיפים,אוייןכוסיותכמהעל-ידיעודד

לרקו.דומתחיליםזרועות

היהלאוהי"שיהודי,לנועראופייניתאינהלשוכרההשתיה

מילאהמקומםואתהחלוצים,שלהדלבתפריטםמקובלחלק

הנפש.והתרוממותההתלהבות

יוםעלזכרונותחומסקיצ.כותבלעילשהזכרנוובקובץ

 :מגדלבמושבההראשוןעבודתו

בצוותא,בשירהשהתבטאהתיהאמיתהחייםשמחת

רוחבינסכואלהכל-הגליליתההורהיבריקוד

אברירמחבכליהרגשתלראשונהלגמרי.חדשה

 .ארץ-ישראלזוהיאכןכי

 :ספרבאותובמגדלחוויותיועלמספרליפשיץזלמןגם

נשאריםהחבריםהיוהארוחהלאחרארוכהשעה

שהםעדושרים,משוחחיםבחדר-האוכל,לשבת

חסידיתדביקותמתוךנלהבתלהורהלבסוףעוברים

רוקדיםהיוכמוחה.ידעההשניההעליהשרקכזאת,

בערבי-שבתות.בעיקרממש,כוחותאפיסתעד

צביכותבבוהשנייה",העליה"ספרמתוךאחרוןוקטע

 :בחדרהמטבח-הפועליםעלליברמן

 .ההורהזואחרונה':"מנהשלשעתהמגיעהואז ...

עליונה,בהשראהבאש,בחום,בהתלהבות,רוקדים

מכל ,סבלמכלהאדםאתמשחררכאילוהריקוד

ומטהרלבבותמקרבשכם,עלידהריקודהפגעים,

 ...הנפשאת

העולים"בביתייפסח-השלישית"העליהב"פרקיובמאמרו

(ליברמן):לבנהכותב

נגררותהמיטותוכברורוגזים,טעניםאלהעוד ...

יותרהמעגלמתרחבכך ...מתלקחתוההורההחוצה

וצפוף,גדולקהל :מעגלבתוךמעגלמקים ,ויותר

הלאה ...חסידיםשלודביקותהתלהבותנלהב,ריקוד

תקוהישארץ,ישעם,ישהעצבות!הלאהדות!יהבד

 !לבואגאולהוסוףועתיד

שונים.בגילגוליםומתגלגלנמשךהריקודוגםנמשךוהתיאור

להביאיכולנושלאאחרותורבותשהבאנו,העדויותכל

נכבדתפקידהיהלהורהכימעידותזו,מצומצמתבמסגרת

המיוחדההוויעל ,זותקופה .הראשונותהעליותבהווי

"הזמרכיוםשנקראלמהמרכזיתתרומהתרמהבהשנוצר

אלהלימינוועדשלנוהמאהמראשיתהישראלי".והמחול

הישראליוהזמרהמחולשלאלהראשוניםניצניםעברו

חיוניתכהמסגרתשהיתהההורה,אךשונים,גילגולים

והמחולהזמרשלהמאפייניםאחדנשארהבחיי-החלוצים,

בישראל.העממי

ההורהשלהמוזיקאלייםהמאפיינים

שמואליהרצלהד"רמקדישהישראלי"ייהזמרבספרו

הישראלית:להורהמיוחדתתשומת-לב

השפעההיתההראשונותהעליותלהוויכילנו,נראה

אנומתכווניםלבוא;לעתידהישראליהזמרעלמכרעת

הישובבקרבמילאואותםהחשוביםלתפקידםבמיוחד

בקרבהשירהשללמרכזיותההכוונהוכןלחני-מחול

כל-רבבמספראנומבורכיםהסתםמןלא .הפועלים
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במצאוהסתםמן,ולאריקדויאופיעליבלחביםשלכן
כןכמותדיר.החוזרותמגובשות,מקצתתבביותבאלה

השולט:למשקלהפןהזוגישהמשקלמקרהזהאין

כאןבתןוהעובדיםהעבדוההוויועםהמחולעםהקשר

כיעדחזק,כההיהזהקשרכיומסתבר, .עותותיואת

אווירתבהדרגתיותופגההלכהכאשריותר,מאוחרגם

עודזואווירהשלמישקעגשארהראשוגים,הווי

למחולאשר ...שגוצרוהחדשיםבזמריםארוכהתקופה

בזו;וזהבזה,זוהשתלבווריקודשירהכילציין,כדאי

מפעיליםביןההפרדהרקדו,והשריםשרוהרוקדים

והמופעליםהמפעיליםהיוכולם-היתהלאומופעלים

יחד.גם

שלהמפורטותהמוזיקאליותבתכוגותהפרקעוסקובהמשן

מצדאותגוהמעגייגותתכוגותאותןכאןזבירגההורה.

הדברים:עיקריואלההמחול,

ליוצאיםפרט , 2/4או 4/4משקלהואהאופייגי :לקשמה

הקלל.מן

המא-כאחדאותההמביאיםחוקריםיש :הקופסיבה

ללאהורותקיימותכימדגיש,שמואליאךההורה,שלפייגים

אחתשהיאפלא",ייאיזהאתמביאלכךוכעדותקופותסיג

סיגקופה.,ללאכאמורשהיא,והוותיקות,המקובלותההורות

שלם. .משליין"יין,לגו"הבויותר:המאוחרותמןאו

אחא"ייקומאאתמביאהואבמיוחדסיגקופיתכהורה

רבות.מעורבותדוגמאותכמובןוקיימות ,פוסטולסקילש.

הכרחיתלאאבלאפשריתהסיגקופההמסקגה:גובעתמכאן

 .בהורה

אתכמאפייןטרימהסיהגבמהאתמובהשמואלי

בגויותשאיגןדופן,-יוצאותכאןגםקיימותאןההורות,רוב

כן·

מקובליםלמחולותאלהלחגיםשהפןשמהלזכורכדאי

בהםשגתקיימוהעובדהזו-למחולות-עם-ורווחיים

תפקידלמלאלהםשאיפשרומאלה,חלקאוחיוגיותתכובות

והם:זה,

 .עצמןעלהחוזרותמיקצביותתבגיות
ברור.פיסוקעלסימטרי,המושתתמבגה

המחול.צעדיאתהתואמתהביצועמהירות
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ההורהמחולשלגלגוליו

השגיההעליותמראשיתההורהמחולשלגלגוליוראשית

שהביאווהתגועותהלחגיםבאוצרימיגוועדוהשלישית

הברירהתהליךמתחילואילךומכאןהעולים,קבוצות

עממית.ה.יצירכלשלהיסודמתכוגתשהואתהליךוהבחירה,

-מפוליןהקוזאציוק,מרוסיה ,ההורהמרומניההגיעוכך
 .הפולקה-ומציכיההקראקוביאק

שהן ,ומחולזמרמסורותקיימותהיוובנפרדאחרבדצ

למסגרתםצמודיםנשארואךלכשעצמם,מענייניםאוצרות

התימנית,העדהושיריריקדויהמסורתית-המשפחתית:

שלמסורותיהםאחרמצדושובוכו.'הבוכאריתהכורדית,

 .והצירקסיםהדרוזיםהערביים,הארץישובי

"המחולכיוםשקרוילמהמשמעותיתתרומהתרמואלהכל

הבהבהורה,עוסקתזושרשימהכיווןאךהישראלי".

העליות,ימימראשיתעברה,הורהשאותהונאמראליהנחזור

לגואל.מחכיםעדייןומחקרםשתיעודםשונים,גילגולים

לחנישרובאמרגוראשית, :הדבריםבעיקרירקלגעתנוכל

4במשקלכתוביםההורה / המקובלתהצעדיםתבניתואילו , 4

6שלמסגרתעלמבוססתביותר / יוצרתזוואי-חפיפה , 4

הרוקדים,אתוממריץהדוחףכביכול,התיאום","חוסראת

סוערי.'"מחולהריקדובהיותחשובתפקידוממלא

לחןביןשבוהגומליןיחסיהוא,באשרהעממיהמחול
מיוחדים,וצירופיםתכונותאותןהיוצריםהםלתנועה,
הגסיוןהשונים.המרכיביםביןהפרדהמאפשריםשאינם

דגם,יעלהההורהצעדישלהבסיסיתהנוסחהאתלתאר
מאוזוריתתר"ל"הסיכולהואכךומקובל,נכוןשהואשכשם

ומקובל.נרקדמהםאחדשכלצעדים,שלשוגיםוואריאנטים

יזדקקהשוניםהוואריאנטיםאתלרשוםשיבואהחוקר

הנפוציםמןשהואהבא,לדגםבמחקרומסוייםבשלבלפחות
 :ביותר

תזאחי .השעון,בכיווןמעגללוחמהורתצ

זו,אחיזהומשמאלמימיןהעומדיםכתפיעלםדיייה
זרועות.שילובשלמצביוצרת

6שלדגםעלבגוייםיםצעדה / 4 : 

לשמאלפותחתשמאל- 1

שמאללפניבשיכול- 2

שמאלעלכפולניתור- 4- 3

ימיןעלכפולניתור- 6- 5



גם , 6-5-4-3או 6-5הצעדיםעלהםהוואריאנטיםרוב

עלמערעריםשאיןלמרותשונה,להיותיכולההידייםאחיזת

ההורה,של"האופיינית"האחיזה

 ) 1976 (והופשטטרטיילורלמשלרבים,הםהנוסחשינויי

כד:ההורהשליסדוצורתמביאים

לימיןימין- 1
ימיןמאחוריבשיכולשמאל- 2

ימיןלצדבימיןכפולנירות- 4- 3

שמאללצדבשמאלכפולניתור- 6- 5

המקובליםההורהלצעדיבבואת-ראיממשהיאזוצורה

 ,בארץ-ישראל

תכונההרוק,דשללאימפרוויזציהניכרמרחבמותירהההורה

למעגללהצטרףאפשרלפופולארי,זהמחולהפכהספקשבלי

דברהרוק,דשלרוחועליעלהכאשרולעזבועתבכל

 ,מצב-רוחוואתלחבורהשייכותואתלהביעלושמאפשר

מאפייןונשים,גבריםביןחלוקהללאזהיםהמיביםשניצעדי

שלהרעיוניתגישתםאתלהפליאתואםהואשגםשוויוני

החלוצים,

הישראלי":העם"מחולבמאמרופרידהאברצביכותב

של-שונים,בשלביםבארץהתפתחהההורהצורת

הללוהצורותאחתנחקרו,וטרםנרשמוטרםצערנו

ישראלית""הורהוכונתהאנונימיתבצורהשהתהוו

צורהגם"לאומי",לריקודהזמןבמרוצתהפכה

שאחדוואריאנטים,שונותבשניםלההיוזוקבועה
כנראהמוצאה :'ית )i ~,"הורהלכינויזכהמהם

המאפייןהגרמנית,העליהבנישלהריקודמצורת

הרגלייםאתהניפו-6ו 4שבתנועותזוהורה

התאזרחהזורגלייםזריקתצורתאגב,דרדלצדדים,

ישראליים,ריקודיםבמיספרלאחר-מכן

שהחדירכמיאגדתיברודמוזכרהעברית"ב"אנציקלופדיה

בלב.דחלקיתהיאזוואמתבארץ,ההורהריקודאתוהפיץ

אותההחושביםשישהורהמשלו,יצירהליצורניסהאגדתי

המחולאמנימביןהראשוןהראשון",הישראליל"ריקוד

ישראליתליצירההעמיםמריקדויאחדאתלהפודשניסה

עצםעדנקראתשמואתהנושאתוההורהאגדתי,הוא

הזה,היום

פרידהאבר:צ,אודותיועלכותב

גדול,בצריףבתל-אביב,היםשפתעלגבעת-חולעל

ייאוהל",תיאטרןושלהצעיריםהחבריםרוקדים

ריקודואתמלמדםתנועהוקלגבה-קומהבחור

השחקניםוכלזו,היאחדשההורהיצר,אשרמחדש

ולשפרללמודרבהברצינותמשתדליםהצעירים
אטאטוהרקיעות,הקידותוהקפיצות,הצעדיםאת

-כתף,אלכתףזרוע,אלזרועהיחידיםמתאחדים

למעגל,שהצטרףהמורהנסגר,והמעגלשרשרתקמה

באלטשלמד(בסרבי),רומניה,ילידאגדתיברודהוא

שלובריקדוי-היחידמציגבארץ,וכאן,ברוסיה

יצירתוארצ-ישראליות,וערביותיהודיותדמויות

הןשהושפעקבוצתי,ריקודהיאההורה,החדשה,

צורותעל-ידיהןהרומניות,כפריותהההורותעל-ידי

מול-היאוהמנגינההרוסי,הבאלטשלמסויימות

דאווית,

בארץ-אגדתי""הורהנפוצהומאז , 1924בשנתהיהזה

ולגליליזרעאללעמקהביאוה"האוהל"שחקניישראל,

שלוההורהאתכינהאגדתיבישובים,התפשטהוהיא

בארץ,החלוץשלמאבקולרוחביטויבהוראהייעורה",

פרידהאברצ,לדבריוהתלאות,הישימןומולעקשנותו

,המנגינהבישראלמחול-העם,ממעצביקדמוןגוריתמספרת

א,א,המלחיןשלבנעימההוחלפההמקוריתהמולדאווית

כאשרלראשונה,אותהבשומעושהזדעזעבוסקוביץ',

שהואכפיהריקדואנטישמי,רומניסטודנטיםכשירהכירה

קדמן,גוריתשלבעיבדוהשניה,גירסההואכיוםנרקד

מגיעיםגילגוליםשתודשוניםצירופיםשונים,מקורות

ייפולקלור",מכניםשאנוממהחלקהםהסופית,לצורתם

האתנו-שלעיסוקומרכזה"מקורי"אחריהחיפושהיהבעבר

הסיפור,שלהאחדחלקורקשזהיודעיםאנוכיום ,לוג

בכתב,אובעל-פההנמסרתהמסורת,שלהתפתחותהודרד

הראשוני,מוצאהמחשיפתומעניינתחשובהפחותלאהיא

האלפא-בלוחמצויותרוקד""עםקדמןגוריתשלבספרה

הורות:ששבישראלמחולות-העםשלביתי

ןחלמאתמחול

עממיעממיהורה

בוסקוביץ'א,אגדתיב,אגדתיהורה

ספראש,דקל ,יחפרהורה

וויספישש,שטורמן ,ראילתהורה
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בעוריםהורה

ברקדוההורה

חרמוןש.

אשריאלי.

א.בצר

מ.שלם

הופשטטר,וס.טיילור .ב(ישראליים"ריקדוי-עם 100 "בספר

 :ל"הבלהורותבוסףמצויות, ) 1976ביור-יורק

עממיחסידיאשריאל .יביאליקהורה

עממיחסידישטורמןר.חסידיתהורה

זיגמןא.לויי.הבקעהורה

עממיחסידילויי.חדרההורה

אלתרמןאשריאליי.מדורההורה

א.בצרשטורקמן .רהעמלשמחתהורה

ההורה,שולבהמהםשבחלקאחרים,רביםריקדויםוקיימים

לבו"הבולדוגמא: .אחרחדש,מחולבוצרהורהשללחןאו

אושלם,מ.שללמוזיקהעממימחוליין"יין,

רקודשךכמקורהתהךוכה

התרבויותערשאלאותבומוביליםהתהלוכהשלימיהדברי

חברותשלבהתבהגותןמושרשיםמקורותיההאבושיות.

התהלוכהקשורההמקריםבכל .שוביםוזמביםבמקומות

חילובי.אודתיחברתי,לאירוע

היאיום-יומית,רגילה,להליכהבביגוד.בתהלוכה,ההליכה

בשירההמקריםברובהמלווהמגוובת,ריתמיתהליכה

הואבתהלוכההפעילויותכלאתהמאחדהאלמבטובגיבה.

הרית-להליכה(בביגודהמגוובתהריתמיתההליכההמיקצב.

ריקו.דשלראשוביסוגהיאבמצעד)כמומגוובת,שאיבהמית

ולכןתהלוכההיאריתמיתהליכהכלשלאהיאהבעיה

תהלוכה?היאמההשאלה:בשאלת

אתלפרקישביותר,הכוללתההגדרהאתלמצואעל-מבת

 .עליהןלעבותחייבתשההגדרהיסו,רשאלותלחמשהשאלה

(המבצעים)בתהלוכה?המשתתפיםמי .א

(סיבה)בתהלוכה?משתתפיםהםלמהב.

(פעילויות)בתהלוכה?עושיםהםמהג.
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אלקובי.-מוזיקהשטורקמן,רבקהמאתמחול'"הרמוביקה",
שישמסורת,בדידתאותההישראליבמחולגםרואיםאבוכד

אופייבית.אחת,רקאביאבעולם.רבותדוגמאותלה

היושב ,) 1971(בשבתצרפתיאתבומוזיקולוגשלבהרצאתו

הבראזי-המוזיקהפשטהשכיוםשמעבו,בקובגו,שביםמזה

גיטרהתופסיםרביםוקובגולזיםבקובגו,העממיתלאית

שיישמעשמהספקאיןבראזיל.שלמיקצביםבהומבגבים

זהיהיה .בבראזילהבשמעיםהצליליםאותםבדיוקיהיהלא

מהקובגו.אדמתעל,ולידתובבראזילשהורתוחדש,תוצר

אפריקאביות,מסורותשלעירובעצמוהואבבראזילשבוצר

ומתגלגלותלאפריקהחוזרותהןוכדוספרדיות,איבדיאביות

בוסף.גילגול

הואודאיתיפקדוהאדלועזי,מקורהשלובו,ההורהגםכד

 •ישראלי.

אמרדתראסמאת

(זמן)התהלוכה?אתמבצעיםהםמתי.ד

(מקום)התהלוכה?אתמבצעיםהםאיפה .ה

היא:ליהבראיתההגדרה

עצמםמנתקיםמשותף,אינטרסבעליאנשיםקבוצת.

תורבמסלולוהולכיםהשיגרתיים,והמקוםהזמןמן

על-מנת ,'בלמקוםא'ממקוםוריקודנגינהשירה,

חברתי.באירועחלקלקחת

במקום,וגםבזמןגםמתמשכתתופעההיאשהתהלוכהמאחר

זמןביןההבחבהעל-ידיבהגדרהביטויואתזהאיפיוןמוצא

המרכזיתהבקודהאחרים.ומקוםזמןלביןשיגרתיים,ומקום

אלמגיעיםושלוחותיההמשותףהאינטרסהיא:זובהגדרה

אבשיםקבוצתשלהמשותףהאיבטרסהיסו.דשאלותחמשכל

ואירועאירועבכלשובהלהיותיכולבתהלוכהההולכים

חברתי.




