
בישראךהעדתיהמחוך

בשבוע,שנייום .בית-שאןבעמקבית-יוסף-ירדנהמושב

מתאספיםהחדשבבית-העםהצהריים.אחריארבעהשעה

אתמשמיעטייפ-הקסטותכורדי.ריקודללמודכדיהצעירים
כשבראשהמתארגנתרוקדיםשלושורה "זיירקהמנגינה

הטיפ.אתמפעילמנחםדודהקבוצה.שברקדניהטובאלי,
ההורהאתשמזכירריקודבהתלהבותרוקדיםהילדים

הישראלית.
לימדתישידעתי,הריקודיםכלאתמצוייןרוקדיםייאלה
ייעכשיומנחםדודשחממבי",טוביותררוקדיםוהםאותם,

 " ..ללמ.דלהתחילשצרידצעיריםילדיםשלקבוצהלייש

הםואףבבוגרים,נתקנאהנפשםבמושב,ד'-ג'כיתותבני

הכורדי.הריקודאתללמודרוצים

יפה;ומשתלבהעמידהבגילגברמצטרףהרוקדיםלשורת
יותרכברהנמצאתהאמריקניתעדינה,מצטרפתאחריומיד

שלאורחות-החייםאתולומדתבמושבחודשיםמשמונה
וסגנונוהכורדיהריקודרזיוכלשבירדנהכורדיסטאןיוצאי

צעדי .הרוקדיםלשורתמצטרפתאניאףלה.נהירים
מי,דמשתלבתאנייירקז"בריקודקשים,אינםהריקוד

שקשה,מה .מתגברתלבסוףאדיותר,קשהוב"שבני"
הנקראיימשהו"אותוזהממני"ייחלקמלהיותרחוקועדיין
דריכהאותהמסויימת,בזוויתכף-רגלהנחתאותהסגנון.

קדימה.קמעהכפוףוהגווזקוףכשעמוד-השידרה

אחרת.רוקדאליזה;לאזהאדלחקות,לראות,מנסהאני
רקלאייזהמנחם,דודאומר-הכורדי"הריקודאת"להגיר
יינכון"פירושמהיינכון".לרקודאםכיהצעד,אתלדעת
ריקודשלארוכותבשעותרקייהנכון"?אתרוכשיםוכיצד

בחגיגותהחתונות,שלפניב"חינות"הבר-מצווה,בחגיגות
המושב.שלובחגיגותמשפחתיות

במושב.שנערכוה"חינות"באחתלרקודלינזדמןואכן
עםמידהתארגנוהגילים,כלבנירוקדים,שלשורותשורות
אבוב-הרים,מיןייהזורנה"שלהראשוניםהצליליםהישמע
ים..חזקשצליליו

ובית-יוסףלירדנההגיעבישראל,'ה"זורנה"נגני,אמןלסה
בדוהולה,המתופףג'ומעה,ועמושבדרום,מנוחהממושב

כשלסהקצותיו.משניבמקלותבושמכיםגדול-ממדיםתוף
הרוקדיםשמחתבית-יוסף,-לירדנהמגיעיםוג'ומעה
שחקים.מרקיעה

כשכףשכםאלושכםכתףאלכתףרוקדים,הםשורותשורות
עמוד-השידרה,אתמרטיטהבכח,באדמהטופחתהרגל

הנטויהגוואלמעטהכפופותהרגלייםמןעוברוהרטט
ולראש.לכתפייםקדימה,

כד ,בשורותאומעגליםבחצאיהרוקדיםעםנעיםהנגנים

32 

כיום
אשכנזירותמאת

כשמתעייפיםומתעייפים.משתלהביםמתלה(ז:ים,ים,דרוק
אדריקודי,צעדבאותוממשיכיםהשורה,אתעוזביםאין

ולסה,ג'ומעהמנוחה.קצתלתפוסכדיוזאתיותר,לאט
בתיפוףמלהיביםהרוקדים,שורתמעטשנתעלל'פהמשראו
 .מחדשנולדוהריקודובנגינה

אדבסד-הכל,רקודיםששהחמישה,נורדי, Iההריקודכזהו
ארוכה.שעהאותםורוקדיםחוזרים

וחתונותחגיגותכורדי.ריקודללמודרוציםשכולםפלאלא
חלקלהיותזה,הרוקדיםבשורותולהשתלבלרוב,ישבמושב

שייד.להיותזהמהמשפחה,

יילמד,מנחםשדודהמבקשיםוישעצמןביזגיגותהלומדיםיש
אתשרקדנואחריוכד,פעמיים.לבקשצורדאיןדודואת

חוויות,עללשמועכדיישבנוו"פרדה-בסה"יירקז"יישכני",
 .ובכללבעיות

לרקודקשהחסרות.לאבעיותגםאדיש,שחוויותמסתבר
צריכהאתזה,לאפשוטייזההמוקלטת.המוסיקה:לקול

לאואכן,פה".וג'ומעהכשלסהכורדיריקודזהמהלראות
חשתי.גםאםכיראיתירק

אתודוהולה.זורנהנגנישלחדשדורלהכ(זןירצורדיש
לנסותאוליאובפרס,אובתורכיהלהשיגניתןהזורנות
לסהיוכלהאם :מוריםשלבעיהגםקיימתבארץ?לבנות
קולחת:השיחהלירדנה?בשבועייםפעםלפחותלבוא

קשהמלאכהזוהזורנה;בעייתאתלפתור ·}כיצמתווכחים
הכליבלימודמעונייניםמיספרבנשימה.מיוחדידעודורשת

כדיהנגניםבעיתאתלפתורצורדישנרשמו.כברהמוסיקלי
בעתיד.להתקייםימשידהכורדישהריקוד

באראטאיזוריוצאיעל-ידירובומאוכלסשבדרוםינוןמושב
התימנימהריקודשונהבאראטבאיזורהרל'קודשבתימן.

הריקודשלכנציגיםבארץידועיםינוןושבי,הייהקלאסי".
לחניהםלבושם,ריקודם,צפון-תימן.שלהריקדוהחיידני,

בני-תימן.שארשלמאלהונים Ilןמנהגיהםואף

ביתוגגעלישבנוחנוכת-בית.עורדינוןממושבזאבי,יוסי
והמרקהעוףתימן:טהרתעלהכלוגרוכים.שולחנותליד

עוגה,כעיןופרידשחורלחם,חילבה,תימןבנוסחמבושלים
שבחצר-הביתבתנורשאופיםמיוחדותפיתות"לחוד"-

זוגות,מתארגניםוכברמתחממת,האוירההסחוג,.וכמובן

ייתימני-ישראלי",רוקדיםבתחילהלריקוד.ורביעיותשלשות
הבוקעתזימרהלקולשונות,בווריאציותתימניתצעדה

ממוצאומלחיןזמרעמרם,אהרוןשלזימרתו-מתקליט
בראש-העין.היושבתימני,

בשירהבני-ינון,הזמרים,פוצחיםלהטות, r1מכשהרוחות



ידיהם,אצבעותשבתימן.באראטאיזורשלשירה~חרת
צלחת-ב"טשט"מכשותמנחושת,באצבעוניםהנתונות

שורהרוקדיםאנובבית.עצמהמרגישהוהחבורהנחושת,

החתןלפנישנרקדריקודייברעו"ריקודזהושורה.מוו.
רוקדים.ארבעהעדמשלושהיותרלאשורהבכל .והכלה
בתפניתהכיווניםאתמשניםפעםמידימחניים.ריקודכעין

45של 90או 0 מולהשורהעיקרוןעלשומריםותמיד , 0
מבחיניםואיןכמעטבריקו.דהיטבמשתלבתאנישורה.
עודבארץנשתרשהתימניהריקוד .העדהמבנישאינני

השורהוברור.מוכרהכלהלחנים,גם .-50וה-40הבשנות
עצמה.עלהחוזרתהגליתהתנועהאתומכתיבהמלטפת

ריקודייהמחלוטא",ריקודוהלחן.המיקצבאתמחליףהזמר
שערכעיןיוצריםרוקדיםשניתחרותי.שאופיושלשות
להקדיםשיספיקהזריזמיבו.עוברהשלישיוהרוקדדמיוני

עינייםזקוף,גוומהירים,טפיפה-ריצהצעדירעהו?את

 ,המשמרעללעמודישאדברורים,הריקודחוקיערות.
כן?!לא-תחרות

כשמת- .ההנאהנשקפתומהעינייםמהפניםניגרתהזיעה

חסרותלאבינוןגם .לדבריושביםמהריקודיםעייפים
זמריםשלהמשדדורשונות.הבעיותכאןאד .בעיות

עברהזקנים,כשנתעייפוחגיגה,באותהחסר.לאומתופפים
לצעירים.ומהםהבינייםלדורוהתיפוףהשירהשרביט

-פולקלורהנצחיתהבעיהאחרת:בעיהמתעוררתכאן
במה.-מסורת

קטעי-שונים,באירועיםבמה,עלמציגהמינוןהקבוצה
לבמהוריקו.דתיפוףבשירה,אבותיהםמסורתשלטקסטים
ולאכמעטהבמה,איתם.עללהתמודדוישמשלהחוקים
שאנומההספונטניות,שהם.כמוהחייםאתלהציגניתן

החזרותעקבלאיבודהולכתה"בלתי-אמצעיות",מכנים
אתלחיותקשהחובבים,לאנשים .המופעלפניהרבות
שהיאכפיבטבעיותמחדש,פעםכלהחייםשלהחוויה
לנתק.כיצדמתלבטיםהםבני-ינון.אתמתסכלוזהבחיים.
טקס .לבמהולהעבירוהתרחשותוממקוםפולקלוריאירוע

למס-להכניסןניתןכיצדברית-מילה,חתונה,כמואותנטי
האותנטי.בחומרלפגוםמבליבימתיוחללזמןשלגרת

הנחותשנוגדותפעולהדרכימכתיבההישראליתהמציאות
מעדותהמורכבעםהננוויציבה.ותיקהבחברהמקובלות

שכללכד,לדאוגעלינו .דורותייםבמשדכאןשנקבצושונות
רעותה.ושלשלההפולקלורואוצרותהתרבותאתתכירעדה
יתייחסוהאנשיםיותר,עשירהתרבותתיווצרזובדרד

 .השונותהעדותושלשלהםהמסורתיתהתרבותלערכיבכבוד
 .מושפעיםולהיותלהשפיעולהכיר,להיפגשצורדישכלומר,

בימוימסורת,בעייתעםלהתמודדאלאברירהאיןכן,אם
ופולקור.

רב-בנייןשללמרתףנכנסיםאנובדימונה.שרביערב
חדרונים,שניקטןמקוםעובש,ריחותדחוס,האוירקומות.

רחב-ממדים.עבוודמהםאחדכשבמרכז

 ,סמסוןיחזקאלאדאלת,ושאניכאן?"לרקודאפשרייכיצד
לעובדה.אפשריהבלתיאתעושהמדימונה,ההודיתהעדהבן

ריקוד-עם"גרבה",רוקדיעשר-תשעהנדחקיםזהצרבמקום

שבהודו.גוזראתמאזור

ויחזקאלושואלת,חוזרתאניכאן?"לרקודאפשרייכיצד

הזה"המקוםאתאוהבים,ואנואחרמקוםייאיןלתומו:עונה

התוש-רובבדימונה.ההודיתהשכונהבמרכזנמצאהמרתף

סיידוהתארגנו,העדהבניסביבתה.אובומביייוצאיבים

תלוהקירותעלבפרחים.וקישטוהוצבעוהוהמרתף,את
על .בהודושוניםריםומאזורקדניותרקדניםשלתמונות

ייאיזהעתיק.קליימוסכלישלתמונהתלויההקירותאחד
ל-יחזקאלאותימובילכתשובה .שואלתאניזה?"כלי

דשים"והקייקודשזהוהמרתף.מפינותשבאחתקטןמחסן

עתי-הודייםנגינהכלי-אוצרותבוטמוניםהמקום.של
פריטהכליטרה","בולבולמהודו.שהובאוויקרים,קים
תופים:שלרבומספרעתיקהרמונייםמיתריםארבעהבעל

קטנים.ותופי-מריםדוהולקידוהולק,שונים,בגדליםטבלה
מתקיניםכברטרה"ה"בולבולאתאדמהודוהובאורובם

בדימונה.

עללפרוטולומדשבע-עשרהכבןנערעומדהסמודבחדר
לידוכמובן.סמסוןיחזקאלהמורה?מיטרה".ה"בולבול

ועוזריםשרוקדת,הקבוצהאתמלוויםהם .נגניםשמונה
 .העתיקיםבכליםהנגינהמלאכתאתצעיריםללמדעל-ידו

כל-כד .הפתעהאיזובמרתף.מתארגנתדרמהקבוצתגם
ללבשהיהזה,קטןבמרתףהושקעוואהבהנשמההרבה
בדימונה.ההודיתהעממיתהתרבותשלליבה

צורד,זהומבינים.אינםהםנתארגנו,כיצדשאלתיאת
מטפחיםהםבהחבא,כמעטבצנעה,לנשום.כמוליחות,כמו

אבותיהם.מסורתאת

לרגלהוזמנתישבמשולש,הערביהכפרלבקה-אל-גרביה,
שביןהמקומי,בית-הנוערמנהלקאדן,נימרשלחתונתו
בניבוגריםשל ,"ייקבוצות-דבקהשתימתאמנותכותליו

בחורים,רקהעשרה.בניהצעיריםושלומעלה,העשרים
המסורת.זו

כאןהרוקדים.אתמארגןהקבוצות,מדרידנומר,עאדל
ישחתונה,יששאלות.שואליםאין .נפסקהלאהמסורת
העשריםבניהארבעים,בנירוקדיםזקנים,רוקדיםצדקה,

 .ססגוניתצבעונית,תמונהחג.לובשהכפרכלהעשרה.ובני
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במיוחדבלטולאייהדבקה",רקדנינתקשטובהןהתלבושות,
החוגגים.שארשלהצבעיםבשללונטמעו

הצליחוטרםבמהבעיותאפילובבקה-אל-גרביה,כאן,
הריקודים,הטקסים,החיים,וסימני-שאלה.מחלוקתלעורר
 .הםאחדדבר

שללמתודדוגמארקהןכה,עדשתוארוהפגישותכל
בעיירות-הפיתוחבמושבים,רבותעדותבארץ.שישדוגמאות

אבות.מסורתלחדשמנסותהגדולות,בעריםובשכונות

ערכיההבלטתעדה,בכלהייחודיותהדגשתשלזוגישה
ראתה ,-50השנותשלהתפיסהיחסית.חדשהוטיפוחם,

תרבותלבעיותקליטה,לבעיותהפתרוןאתההיתוד"ב"כור
גלויות.מיזוגולבעית

ממנהבארץ-המוצאשהיהמהכללשכוח-היתהההכוונה
העולהשלהתרבותבחיילהטמעולנסותלישראל,עלו

והשלישית.השניהבעליהמאירופה,

המדינה,קוםשלאחרהגדולהלעליהעדנתקיימהזוגישה
וה-הספרדיותהעדות,ביןמספרילשוויוןמחדשהביאה

דורהמזרח.עדותאצלנחיתות .לרגשיומאידד,אשכנזיות
שיחלוף,המדבר"ליידורנחשבהמזרחעדותשלהמבוגרים
לנתקוצרידשהיההצעיר,הדורכלפימכוונתהיתהוהדאגה
אבותיו.מתרבות

ועל-ידי-כדהמשפחתי,התאלהתפוררותגרמהזוגישה
במקומם.ניתנולאחדשיםערכיםבעודישנים,ערכיםלאבדן
כתוצאתוכקבוצות.כיחידיםהעדותבחייתרבותיחללנוצר
מצדעדות-המזרחליוצאישלילידימוינוצרהתרבותיהחלל

תוצאתבפרט.עצמםהעדותומבניבכלל,הישראליתהחברה
הגיעולמורשת-אבות.והתכחשותהתבטלות-היתהזוגישה

ו-החומריתהתרבותמתשמישישרביםכד,לידיהדברים
אשפה.-לפחיהושלכובעליהם,בעיניירדשערכם

ובעיותההסתגלותקשיייום-יום,חייעםההתמודדות

אתבצלהעמידוהעוליםשלהראשוןהדורשלהפיזיהקיום
דאז.הישראליתהחברהשלהתרבותית-סוציאליתהבעיה
הפיזי,לקיוםפתרוןונמצאושלישי,שנידורגדלכאשר

העצמית.הזהותשאלתוהתעוררההתסיסה,התחילה

ייכורשלזושמדיניותהבינובלבדמעטיםשניםבאותן
שעודדהקדמןגוריתהיתהביניהןיסודה.בטעותהיתוד"

האתנו-עםבשיתוף .בתרבותםלהתגאותהעדותבניאת
לשימורקדמןגוריתפעלהגרזון-קיוי,פרופ"מוסיקלוגית

לישראל.הגיעםעםהעדותבנישלריקודיהםולתיעוד

ולחיותלשמרלטפח,חדרים,בחדריהמשיכו,העדותבניגם
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ששמרוהעדה,זקניבעיקראלההיוות.בהאמסורתעל-פי
הדורבנימהגולה.עמםשהביאויקות,·העתהמסורותעל

אנשיםכאלאבותיהםאלוהתייחסובכדהתבישוהשני
שחובהמשהוכאלוהמסורותהטקסיםואלפרימיטיביים,

לשכחו.

הציקההעצמיתהזהותשבעיתהשלישי,הדוו·כניאלההיו
מדיניותעדתית.תסיסההתחילה--60הכשנותלהם.

שצמחההחדשה,והגישהכטעות,הוכרהגלויות""מיזוג
ייחודהאתלפתחעדהכלשעל-היתה ,-60השנותכסוף

כיוםישראל.כמדינתהמתהווהלתרכותחלקהאתולתרום
רתיכחיזםלוראלפעלשראליתיהבחכרהמדכרים
י.תוכותר

השכט,צורתכטשטושכרכהאיןלשכטיו,שוכןישראלייעם
מיזוגלו.המיוחדוכלונפשוהלד-רוחותכונותיו,אופיו,
משלשכטיו.קיוםעםיחדנעשההואאםכו,כרכההעם,
המחוכרתאחתאגודהפרחים,לאגודתדומה?הדכרלמה
ריכליןפרופ'(מדכריהשונים".הפרחיםעלשמירהתודלה

היננוח)_

מחפשהאדםהעדות.תרכויותלרנסנסםוהיעדיםאנווכד
הזההידעכא.מאיןלדעתכרצונוושורשיו.זהותואת

לעתי.דואמונהותקווהכהווה,כטחוןלומקנה

ייאנאכעדתו.מתכיישהתימניאוהלוכיהכורדי,איןכיום
אתלחגוגויוצאכגאווה,הכורדיתהעדה 'ןכאומרכורדי",

 .כרכת-החגאתלומכיאהמדינהזנשיא lIכה"סהרנה",

סוכות,כחול-המועדכישראלהנערכותה"סחרנה"חגיגות
שלולהחייאהלשיחזורמוקדמשמשותהשלישית,השנהזו

טקסים,חיים,אורחותוהפיוט,התפילהכתחוםמסורות
כמו-כןהכורדית.העדהכנישלוריקודיםלחניםשירים,

וגורםכישראלהעדהכנישלהישגיהםלהפגנתכמההן
וה-החינודוהיצירה,החכרהכתחוםלהתחדשותמדרכן
כמדינת-ישראל.והשילוכתרכות

צפון-יוצאיאחיהם,כעקכותהלכוהכורדיתהעדהכני
חוגגיםייהמימונה"חגיגותאתחידשואשראפריקה,

פסח.כחול-המועדשנהמדי

התימנית.העדהכנישלמרכזיאירועהייאתימן",ייכואי
ככיתו-חגיואתלחוגהתימניאתלי'מדהאכותמסורת
חגיואתלחוגלומכתיכההישראליתהמציאן'תפנימה.
וכשנתשכתל-אכיכ,הירקוןכפארק 1973כשנתכחוצות.

כירושירם.האומה"כ"כניני 1978

מהמזרחתרכויותכיןנקודת-מפגשמשמשתישראלמדינת
המדינה,נשיאשצייןכפיייכישראל",מהמערכ.תרכויותלכין



 " ..לשון· 81דובריארצות-102מיהודיםיינתקבצונבוןציחק
גן-עדןזהוופולקלוריסטיםאנתרופולוגיםסוציולןגים,עבור

 .בזעיר-אנפין

שלהשוניםבתחומיםהעוסקיםמוסדותבארץקיימיםואכן,
עדות"ריקודילטיפוחייהמפעלביניהםהעממית,התרבות

,שלבחייפשמירהו/אוהחייאהטיפוח,הן:שמטרותיו
לריקודי-עםהמדורעםבשיתוףהמסורתיים,העדותריקודי
הסרטה,צילום,(רישום,ותיעודוחינוןלתרבותבמרכז

באוניברסיטההפולקלורלחקרהמרכזעםבשיתוףהקלטה)
שונים.וחוקריםמחקרלמוסדותבירושליםהעברית

שוטףמפגשנוצרבהםבישוביםבביקוריםמתבטאהטיפוח

התרבותאתורצוףחיבאופןהמקיימיםהאנשיםעםוסדיר

הצגהבהבלטה,מתבטאהטיפוחעדתם.שלהמסורתית
ב"סהרנה",לבטויבאשזהכפיעדה,לכלהמיוחדשלוהארה

אחרים.ובאירועיםב"מימונה" ,ייבבואי-תימן"

אלהלתיעו.דדוגמאהםרחוק",מעולםייכמיכגוןסרטים
לידה,טקסיהמתאריםשעה)כחציסרט(כלסרטיםשלושה

עתי-טקסיםהםאלההשונות.העדותאצלונישואיןבגרות
להתקייםממשידשחלקםהגולה,מארצותשהובאוקים

ותיעו.דהסרטהלמטרות.שוחזרוחלקםישראל,במדינת
פעולתמתנהלתבהםישוביםבאותםנערכוהצילומים
רביםשטקסיםנתברר,ההסרטהפעולתכדיתון,הטיפוח.

לתע,דרוצים ,לטמיוןיורדותיפותומסורותמשתכחים
מייד.זאתלעשותחייבים

מטקסי-חלקנותקה,שלאממסורתחלקהם-העדותריקודי
במבחןשעמדוויפיםעתיקיםריקודיםוהםושמחותחיים

עצמם.העדותלבניבעיקרמוכריםהעדותריקודיהזמן.
מהרפורטוארלחלקיהיוהעדותשריקודיהיא,המטרה
הפצתשלזולפעולהבישראל.הרוקדיםכללשלהריקודי
החיאה.קוראיםהעדותריקודיוהכרתלימוד

לנוהמכוריםהעדות,ריקודיעםהיכרותמפגשייזהו
נלמדייהפעם-המשתלמיםלמדריכיםנכתב-מראיה",

 ...הרגליים"דרדאותםונכיר

לקליטה.קשיםואינםפשוטיםצעדיהםהעדותריקודי
תחושתכדיעדעצמםעלחוזריםהריקודייםהמשפטים

המדריכיםיחסית.ארודזמןפרקנרקדיהריקודמונוטוניות

המסובכיםואפילוהעדותריקודיאתלומדיםלריקודי-עם
אינםוכמעטסבלנותחסריהםאדמפתיעה.בקלותשבהם

שהןהאין-סופית,והחזרההמונוטוניותאתלאמץמסוגלים
לבןעתיקריקוד-עםללמדקלזהאיןהעדות.ריקודילב

לתיחכוםנטיההמגלהלחידושים,הרגיל ,-20ההמאה
מהיריםומעבריםשינוייםוהאוהבריקודיות,תנועות

בלנות.לרהרוקדיםאתלחנןישלכןלריקוד.מריקוד

ויתמסרוהריקודשלהפנימיהמיקצבלתחושתיגיעואם
נשכריםיצאוהסגנון,אתוירכשוולמונוטוניותלחזרה

מלאה.תהיהוהנאתם

החדשיםהריקודיםייתעשיית"אתיעצוראוליכזהחינון
גלי-האתר.מעלחדשיישלגר"כלהופעתעםשנוצרים
למפעלסכנהמהווההיא-ולאלחלוף,חייבתזותופעה

בארץ·ריקודי-העם

העדותריקודיוהפצתהחייאתשלהמוצלחיםהנסיונות
ריקודי-העדותלשילובפתחפתחובוגרים,משתלמיםבקרב

ביוזמתונתאפשרהזופעולהבישראל.בתי-הספרבמסגרת
הניסויבבתי-הספר".היהדותמורשתלשילובייהמרכזשל

מורשתבשילובעוסק'םשכברבתי-ספרבאותםייערן
ספרות,היסטוריה,כגון:הלימודיםבתכניותהמזרחיהדות
וכו.'חמריתתרבותוטקסים,אמנות

וריקודי-יסודריקודי-עדותבלימודבעיקרתעסוקהתכנית
שהושפעוריקודי-עםעלדגששימתתון(ריקודי-עם),

עממיתתרבותבנושאיעיוניותהרצאותהעדות.מריקודי

בהםבישוביםביקוריםסרטים,בליוויבפרט,וריקודבכלל
במוזיאוניםביקוריםהמקום,גאוותהםהעדותריקודי

את,יסגרו t "hapennings " (ייבארועים"והתנסות

ריקודי-עדות.בנושאחד-שנתיועיונימעשיקורסשלהמעגל

ריקודי-עדות,שלמדורוקדיםעל-ידינשאלתירבותפעמים
חשובמדועזה,בנושאהרציתישלפניהםאנשיםועל-ידי
בישראל?הרוקדיםביןריקודי-העדותאתולהפיץלטפח
תיווצרריקודי-עם,כמועממית,שאמנותייתכןבכללהאם
רצוןתוןאלאהיסטורית-טבעית,התפתחותבדרןשלא

מכוון?וטיפוח

במסגרתהטיפוחלשאלתחד-משמעיתתשובהלתתניסיתי
לשקודברצוננואםמאין.ישליצוראפשרותאין :זהמאמר

הישאתולהחיותלטפחעלינוריקודי-עם,בתחוםיצירהעל
העדות.ריקודיהםוהיש

העמוקההתרשמותהלאחרכתבהגולדברג,לאההמשוררת
 : 1944בשנתהראשוןדליהבכנסהתימנימהריקוד

פולקלורזההמזרח.בעדותורקאדנותראמיתיייפולקלור
 " ...חייםטקסישלמשמחותמנותקתלאממסורתהנובע
ביותרמענייןיסודלנו"לשמשיכולתימניריקודלדעתה

גינתו"אלמלבנון"ייאיתיוהריקודיםהמחודש",לריקודנר
לצידקתהוכחההםהיום,עד 1948מאזשנרקדיסאגוז",

הנחתה.

ראשוניריקודי-עדות.מדועהשואלים,לכלהתשובהגםזו
משםושאבוהמקורותאלבעצמםפנוהישראליהמחוליוצרי
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כלהמאפייןאלקשוביםכשהםוצורות,צעדותשליסודדגמי

החדשהביצירהאלהמקורותהשתלנווכדוסגנון,סגנון
ראשמסוימתאיכותיצרלמתחדשהעתיקביןזהקשרבארץ.
הואמקרהולאטוב.וטעםרגישותמודעות,בהו.חבר

ו"דבקהאגוז"גינתייאלמלבנון",ייאיתיכמושריקודים

הזמן.שלהברירהבתהלידעמדואחריםרביםועודרפיח",

כלשלהישאתוהיוצריםהריקודיםלהכרתלהביאעלינו
הייחודאתיתנוהמתחדשת,היצירהעםיחדהיש,עדה.

 •נו. Iשללריקודי-העם

המערביובחוףבסן-פרנציסקוהמחוך·נוף

לכוריאוגראף,נוסףבמחול,שוניםאמניםשלשיתופם
קאנינגהאם,מרסשלהעולםותפיסתהטכניקההשפעת
מלבדביצירהנוספותמשמעויותלחפששאיןהאומרת
אלהזהים,ובזמןבמקוםוהחימרהמוזיקההתנועה,המצאות
המערביבחוףהמחולעולםעוסקבהןהעיקריותהנקודות

סן-פרנציסקו.העירזהעיסוקשלבמרכזו .ארה"בשל

באירו-החלומשונים,שוניםבנסוייםמצופיםוסביבתההעיר
רקדניםאינםשחבריהםריקודלהקתספונטאניים,עים

הרחצה,חופיעלביערות, "בטבעייהתרחשויות"מיומנים,
חברתיותבבעיותהעוסקותבקבוצותרכלהבתחנות-רכבת

הריקוד.באמצעותהגוףעלשונותמיסטיותוהשפעות
הקונ-המקצועניות,ללהקותבעיקרברשימתיאתיחסאולם

הכו-המקצועי,הרקדןאותןמאפיניםשעדייןבנציונאליות
דברי.בראשיתשמניתיוהרעיונותךיאוגראף

מרגרטשללהקתהאחת,להקהבתיאוראתרכזהמחשהלשם
רבותמסיירתוהיאבסן-פרנציסקו,ביתהזולהקה .ג'נקינס

ג'נקינסמרגרטארה"ב.שלהמזרחיובחוףבקאליפורניה
הלהקה.עםהעובדהיחידיוהיוצרכוריאוגראף-הביתהיא

אצלקיבלההבסיסי,המחולללימודמעברחינוכה,עיקר
משתפתהיאבעבודתההושפעה.וממנוקאנינגהאםמרס

כלשלכשמקומוומוזיקאים,מעצביםמשוררים,עםפעולה
היצירהממרכיביאחדכלהמוגמרת.ביצירהשווהמהםאחד
 .באחריםולהעזרלהשעןולאעצמו,בזכותלעמודאמור

עצםרבים,במקריםהוא,המרכיביםביןהרעיוניהקשר

 .לאותוזהה,בחללבו-זמניתוהתרחשותםקיומם

עםבעיקרפעולהג'נקינסמרגרטשיתפההאחרונותבשנים
המלהביןשילובלמצואבנסיוןפאלמרמייקלבשםמשורר
ייאורגאני"אומריםוכשהםלשניהםאורגאנישייראהלמחול,
ולאאחדבחללאחתובעונהבעתלהתרחשותשובכוונתם
לחודהמחולשלהעצמאיתהקיוםיכולתשימורתודיותר,

הדדית.בהשענותצורדללאלחו,ד(המלה)והשירה

אולינכוןהתבשיל"אתמקדיחיםמדירביםייטבחיםהבטוי
יצירו-לגבימכדיותראףויתכןקולינאריות,יצירותלגבי
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רנדרינדחחמא

מרגרטלגבילאאבלאחרים,וגראפים 1כורי<זשלתיהם
החושיםאתומגרותכדכלעשירותעבודותיהג'נקינס.
מסעזהוויחידה.אחתפעםבראייתםדישאי~ןכזו,במידה

הת-ודפוסיצורותצלילים,ידימויים,עולםתודאלארוד
שלההתנועתיתההמצאהכושרוחיתיים.אנושייםנהגות

חייהשאריתאתלבלותשתוכלנראהלפעמיםמדהים.
מתחתהוציאהשכברוהצורותהמוטיביםוליטושבפיתוח

חטיבהכאלג'נקינסשלעבודותיהאללהתיחסישידה.
והעיסוקהפעולהשיתוףשובים.מחולותכאלולאאחת,

מחול,כשכללמחולממחולאצלהעובראחדכלליבמוטיב
והחלוקהאחריו,הבאזהאושלפניולזהישירותמתיחס

 ,חללאומקוםשלשאלהלפעמים,הוא,בודדיםלמחולות
להתרחש.מסוימיםמחולותיכוליםבהם

מאומניםמענינים,אמניםהםג'ניקסמרג,רטשלרקדניה
היותםמלבדמעורבים.הםבההעבודהלקראתהיטב

המעשי-נוספים,רביםבכליםשולטיםהם ,.מצויניםרקדנים
בינםמדבריםשרים,הםערוד.לאיןחווית-ןדצפיהאתרים
כחלקנתוניםמחומריםפיסוליותצורותבונלםעצמם,'לבין

 ,כמובןהכוריאוגראף,ברשותלעצמם,~ירים tומשמהריקוד,
שינוייםישוךןופעההופעהבכללאיבזפרוביזציה.נכבדמקום

וקבו-אישיתהתנסותצפויים,בלתידינאמייםאוצורניים
חדשה.צתית

והלא-התנועתיתשפתםאתהרחיבוג'ניקינסשלרקדניה
הרחוב"יישפתכריקודאצלנושמקובללמהמעבראלתנועתית

חשובחלקהיאתנועתית,כהתנהגותוהןמדוברתכשפההן
האחרונות,בשניםכאןמשתנההרקדןמו(זןגבעבודתם.

שברשותהכליםבישראל.גםזהשינוילראותרוצהוהייתי
הדיבורכושרהתנועה,שפתומתרחבים,מתרביםהרקדן

צפויות,בלתילהתנסויותוהנכונותלאלתרהיכולתוהזימרה,
ולאהקהל,לעיניאיתןוההתמודדותזפתעות Iבלעמודהכושר

למצואשאפשרוביופיבעושרנכבדמרכיב 'הןבסטודיו,
וג-ג'נקינסמרגרטשלבלהקתהכאן,העבוז'ותמןברבות
צוותועבודתהרקדניםמעורבותבהןניכרתאחרות.להקות
אלגםרבהבעוצמהמועברתזוומעורבותהיצירתי,בתהליד
 •הקה~




