
בר·ייחאישמעןור'בהילילתהחסידיםריקידי
במיריןבעימרבלג'

פרידתכרצכימאת

במירון,בר-יוחאישמעוןר'בהילולתהחסידיםשלריקודיהם
וישיחסיתצעירהמסורתהםתמוה,יראהשהדברכמהעד

קבוצותלפני-כן, .שנהמאהכבתהיותרלכללהעריכה
היהודיםדווקאהיוזובהילולההדומיננטייםהחוגגים

ואחיהםמקדםהארץיושביהיהודיםכלומר:המסתערבים,
הארץיושבישפתאתלעצמםשסיגלוהשכנות,מהארצות
היהודיםויתרהספרדיםוהיהודיםומנהגיהם,הערביים

השפעתןכילציין,ברצונידבריבראשכברהמזרח.עדותיוצאי
שלוהשירתיהריקודיההוויעלהמזרחיהודימסורותשל

לאגםאךוכלל,כללמבוטלתהיתהלאזהבמעמדהחסידים
אםכיעצמם,החסידיםריקודישלייחודםעלהשפיעו
בהמשך.שנראהכפימיוח,דמזרחיפןעליהםהוסיפו

דווקא,זהבמעמדהחסידיםשלריקודיהםבסקירתלבועניין
הענייןבחסידות.המחוללחקררבהחשיבותבעלשהוא

יחסית,חופשית,היאהגישהזה,שלאירועבכךהואהייחודי
בלתי-באופןהריקודיםשלמקרובראייתםהמאפשרדבר

צילומם,אתאףהמאפשריםאופטימליים,ובתנאיםאמצעי
באירועיםבדרך-כללמתאפשרשאינודברוהקלטתם,הסרטםת
נוסףביותר.רחוקותלעיתיםאלאהחסידים,שבחייאחרים
הריקודיםסוגיכלאתכמעטלראותניתןזהבאירועלכך,

הרקדנים,מיטבעל-ידימבוצעיםהחסידים,אצלהנהוגים
ביותר.רביםובווריאנטיםלהילולההמתכנסים

במעמדמסויימתבמידהמלבד-המיניםביןההפרדהגם
דברמוחלט,באופןשלפנינובאירועקיימתאינה-ההדלקה
בחופשיות-יתר,אלהריקודיםלראותלנשיםגםהמאפשר

שבחייאחריםבאירןעיםהדעתעללהעלןתןניתןשלאדבר
בחצרותיהם.החסידים

מספרנייחסעצמם,הריקודיםשללתיאורםשניגשלפני
שהריקודיםמאחרעצמן,האירועמבנהלתיאורמשפטים
בהילולה.התרחשויותלאותןצמודים

 :הראשוןמרכזיים.אירועיםלשנילחלקניתןההילולהאת
ההדלקה,טקסהואבוהמרכזישהמעמדההדלקה,ערב

החגיגותהשני:ההדלקה.עמודסביבהקבר,גגעלהנערך
הואבוהמרכזישהמעמדרחבת-הקבר,בחצרהיוםשלמחרת

ה"חאלקה".טקס

שלכללאירועי-משנה,לחלקניתןהאלההאירועיםשניאת
הייחןדיים:ריקןדיומהםאחד

ההדלקה.בלילהקברגגעלההדלקהמעמד . 1
ערב.באותורחבת-הקברבחצרההילולה . 2
ההדלקה.ערבלמחרתחצרבאותהההילולה . 3
שלהראשוןשערםגזיזתטקסהואה"חאלקה",טקס . 4

הילדים.

למשל,כ,ןהייחודיים.ריקודיןהאלההמעמדיםמןאחדלכל
סביבהחסידיםשללריקודיהםעדיםאנוההדלקהבמעמד
שיריםההילןלה,בשיריהמלוויםריקודיםההדלקה,עמוד
ריקודיהמזרח.יהודימקודמיהם,החסידיםקיבלורובםשאת
ריקודיייחודלהםאיןההדלקהעמודסביבאלהמעגל

והזמרה",המחולותעל"המנצחלפעולהנכנסכאןכלשהו.
מעגלביןפנימהפורץולעיתיםהחסידיםמעגלבתוךהרוקד

הרוקדיםאתמלהיבהבוער,ההדלקהעמודלביןהרוקדים
שכולםזה,למעמדהמיועדיםהשוניםבר-יוחאיפיוטיבשירת
הרוקדיםמעגללתוךיתפרץלעיתיםהמענה"."שירתמסוג
תפקידאתספונטאניבאופןלידיויטולאחר,אוזהחסיד

קהלאתילהיבובשירתוובריקודיוההילולה",על"המנצח
קשה-זהבמעמדהריקודיתהאקסטזהלו.הנעניםהחסידים,
יוכלביותרארוכהשעהזהבמעמדשחזהמירקלתארה.
החסידיםלהגיעיכוליםהתלהבותמדרגתלאיזולהבין

רבות.שעותהנמשךזה,במעמדבריקודיהם

שבחצרלהילולהההדלקה,לילשלהשנילמעמדעתהנעבור
ריקודי-המעגלהםבראשיתםהריקודיםרחבת-הקבר.
וניתןמשלהבמעגלמרקדתחסידיםחבורתכשכלההמוניים,

בצורתבצעדות,השוניםריקודי-המעגלסוגיביןלהבחין
ההתקדמותוצורותרעהואתאישהרוקדיםשלהאחיזה
הרוקדיםבישרתלמוויםאלהריקודםי ) 1עצמו.במעגלהשונות
מכלשיריהםבהםמשולביםההילולהשירישמלבדעצמם,
השנה.ימות

המסורתייםה"כליזמרים"בחצרלפעולהייכנסומסוייםבשלב
עמםויחדהקבועהבפינתםיתמקדואלהההילולה.של

שהםההופעה","ריקודילכנותםשניתןהריקודים,יתחילו
ה"כליזמרים"אצלמזמיןכשהקהלהזמנה","ריקודימעיןגם

שלהשמעתהעםבבדובדאחר,אוזהריקודשלניגונו
הרקדןאתהרוקדיםמעגללתוךיכניסוהמבוקשת,המגנינה

הריקודבביצועכמצטייניםלהםהמוכרהרקדניםזוגאו
הריקודיםואתרקדניואתהיטבמכירהנוכחיםקהלהמבוקש.

יהודי,למעגלנדחףהנהאמונים.הםעליהםהייחודיים,
ומקלאפורמעיללבושמידותיו,על-פילויורדאפורשזקן
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ה"שטוק-מצורותאחתלריקודהמומחההואזהזקן .בידו
הסוגרתאברכיםשלחיהחומהסביבונוצרתמיד ) 2 .טאנץ"
לפידיוק,ליתראוהריקוהשלמידותיולפיבמעגלעליו
ריקודו.בשעתהזקןשלבידוהמונףהמקלשלתנועותיוהיקף
ה"כליזמר"אברמ'לאלמצווה,בקולכמעטפונה,הזקן

מנגינתלושתנוגןמבקשהואהיינו,דוינה!","אבקריאה
נשמעיםמידרומניתצ-וענית).מנגינה(שהיא"דוינה"

לארץ,שחהרקדןהזקן .חסידיתיבבהבקולזושלצליליה
הנדרשהמעגלגודלאתמחדשלסמןתנועותבמקלועושה

הזקןהריקוד:ומתחילסביבו,בעומדיםיפגעשלאכדילו,
אתמסובבהואקדימה,לונטויגופוכלברכיו,עלכורע
גופולצידיובשמיניותלפניובעיגולרבהבמהירותהמקל
ניכר,זמןונמשכותוגוברותהולכותתנועותיולראשו,ומעל
וכלמכריעתו,מתרומםהואאטאטגופו.כלהרטטתכדיתוך
המתנופףהמקלשלתנועתולרגע,גםולושתפסק,מבליזאת
אטאטממשיךהזקןוגובר.ההולךהמנגינהבקצבגופוסביב

שללמצבבהגיעוריקודואתגומרשהואעדלהתרומם
 .עמידה

ביצוע,שלרביםלוואריאנטיםזכהה"שטוקטאנץ"ריקוד
מצחועלהמקלאתהרקדןשםבואקרובטי,ריקודשעיקרם

יורדשבסופןשונות,גוףהטיותכדיתוךזובצורהעמוורוקד

מבליזאת,כל .עמידהלמצבוחוזרפרקדןלשכיבתעדהרקדן
 .בזוגותגםנרקדזהריקוד .מחצומעליפולשהמקל

בהםהשוניםהאופניםכלעללעמודנוכללאהיריעהמקוצר
ה"שטוקטאנץ"לריקודדומהבצורה ) 3מבוצע.זהריקוד

 ·הבקבוק)(ריקודה"פלעשלטאנץ"ריקודאףנרקדהאקרובטי
על-מבוצעוהואשונים,ואריאנטיםכקודמו,זה,לריקודגם
הניצבהמקלאתרקדנים.שלזוגעל-ידיאויחידרקדןידי
 ) 4 .יי"שמלאבקבוקמחליףהמרקדיםראשיעל

ללאהואבמירוןלראותשניתןביותרהיפיםהריקודיםאחד
המתים"תחייתהעם:בלשוןאוהמתים","תחייתריקודספק

כולווהריקודרקדנים,זוגעל-ידימבוצעזהריקוד .טאנץ"
תמונות.בשלושכוריאוגרפיסיפורהוא

מלוויםכשהםבצוותא,רוקדיםחבריםשניראשונה:תמינה
עוברריקוהכדיתוך .משקהמבקבוקבלגימהריקודםאת

שלפתעעדחברות.המביעותבתנועותלשני,מהאחדהבקבוק
מתחילהלחברו.הבקבוקאתלהחזירהרוקדיםאחדמסרב
לעצמולהחזירהאחדשלהנואשבנסיוןשראשיתהקטטה,

כדיתוךממנו,מתחמקכשהשנינוספת,ללגימההבקבוקאת
מתחתמגרהבצורההבקבוקובהעברתבהטיות-גוףהתגרות

ארצהנופלוזהרעהואתמכהאחדדבר,שלבסופו .חברולאף
 ."מת"פרקדן,

בכלמנסהלחברו,ערללמההרואההמכה, :שניהתמינה
ןימעשלבתנועותעליוגוחןהוא"להחיותו".הדרכים
היי"שבקבוקאתמעביראבריו,אתמנערמלאכותית,הנשמה

בתנועהנעשהזהכל .ממנואותושייקחכמתחנןאפו,לפני
עלוחרטהיאושחרדה,המביעהריקוהשלבלתי-פוסקת
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בגופועובררטטחיים.סימני"המת"מראהלבסוףשנעשה.
רגליו.עלקםהואאטואט

מושיטהמכההחבר .אנד"ה"הפיתמונתזו :שלישיתתמינה
הפורצתהריקודולשמחתהבקבוקאתלתחייה"ש"קםלחברו

 .שיעוראיןהמסיימתבתמונה

 .שוניםניגוניםבשלושהמלווהחלקיו,שלושתעלזה,ריקוד
גםלמעשהשהיא"דוינה",מנגינתלפימבוצעהראשוןחלקו

הריקודשלהשניחלקו ) sטאנץ".ה"ברוגזריקודמנגינת
ומיבבת;עצובהאבל"דוינה",מנגינתעלהואאףמבוצע
"דוינה"למנגינתהמנגינהמתחלפתהשלישישבחלקבעוד
 .ביותרעליזה

במעמדעדיםאנואחתלא .רקדןלכלפתוחההריקודיםזירת
אתויראההמעגללמרכזיתפרץאחראוזהשחסידלכך,זה

ריקודיםוכולםרבים,הםזהמסוגהריקודיםבריקו.דכוחו
ה"פלעשל-ה"שטוקטאנץ",ריקודיכמואימפרוביזציוניים,

בדרך-כלל,הם,הרוקדיםלמעגלהמתפרציםודומיהם.טאנץ"
הנכנסיםמבוגריםחסידיםגםישאךצעירים,ישיבהבחורי

במותניהם.כוחםשעודלהראותכדיהמעגללמרכז

סיוםעםנערךבמיוחהמרשיםאךביותר,קצרריקודימעמד

עודזו,תפילהבגמרהבוקר.בהשכמתהותיקין""תפילת
יוצאיםהםובתפילין,בטליתותיהםעטופיםהמתפללים
הריקודים .הקברבניןגגעלקטניםבמעגליםבריקודים
 .ההדלקהבמעמדשתוארוריקודי-המעגלאותםהםזהבמעמד

לטקסבחצר,שובהחסידיםמתאספיםקצרההפסקהלאחר
חזרהכמעטהיאזהבמעמדהריקודיםמסכת .ה"חאלקה"
 :אחדבהבדלאךאמש,שבלילהריקודיםמסכתשלמושלמת
הראשונה.לתספורתםהמובאיםהפעוטותהשמחהבמרכז

בריקודיםאיתםהיוצאיםאבותיהם,כתפיעלרוכביםהם
הפסקללאהרוקדיםאותם,הסובביםהחוגגיםמעגליבתוך
"ריקודיעלה"כליזמרים",פינתואףואבותיהם,הילדיםסביב

פעולתה.אתממשיכהההופעה",

ישבזהשהועלתהוהמסועפתהארוכההריקודיםלמסכת
היתההמקוםשהשפעתהחסידים,שלריקודיהםאתלהוסיף
בפיהםהקרואיםריקודיםלראותיכוליםאנוכך .עליהם

 .בהםניכרתמזרחיתשהשפעהריקודיםו"הורה",דבקה""א

הניגוניםיתרביןשביתהלעצמםקנוהאחרונותבשנים
פרימנגינותזובהילולההמושמעיםוהמזרחייםהחסידיים

 .לעצמםאימצושהחסידים ,ישראלייםמלחיניםשליצירתם

נוספתפעםבעומר,בלג'השנה,עליתיזוהרצאתילקראת
סקרתיאותםהרקדניםנוףרבה.היתהוההפתעהלמירון,
נעלםעימםיחדהיה.כלאהיהשניםעשרותכשתיבמשך
 .סגלאברמ'לר'הזקן,ה"כליזמר"גםההילולהמעצבימנוף
דורו"כליזמרים",רקדניםשלחדשדורתפסמקומםאת

זאתבכלאךריקרדית,מסורתאותהבכלאמנםהממשיך
שלבצורתםלאאםבהילולה,הריקודיבהווישינויהכניס



הכניסיחסיתהצעירהרקדניםדורבמהותם.אזיהריקודים

אימפרוביזציוניים,ריקודיםמטבעםשהםאלה,בריקודים
חדשות.ריקודצורותואףאקרובטיותויתראקסטתיותיתר

כדוגמה .קבוצתייםכלומרחברתיים,ריקודיםבמיוחדבולטים
על-פיהנרקדהריקודעללהצביעניתןזהחדשמסוגלריקוד
יחד",גםאחיםשבתנעיםומהטובמה"הנההפסוקמנגינת

כדלקמן:השיר,מילותתוכןאת ,כמשמעופשוטוהמבטא,
מושטותכשרגליהםבמעגל,מתישבתהרקדניםקבוצת
ביניהםמחליפיםהםשירהכדיתוך .המעגללמרכזלפניהם

אתאדםשיברךכפיגוף,ותנועותידייםבנתינתברכות-שלום
לפניהםהמושטותברגליהםתנועותעושיםהםכןרעהו.

אתוממשיכיםקמיםהםאחר-כךובהרמתן.שוניםבניענועים

הבחנתי, .פעמיםמספרחוזרוהדבררגילבמעגלריקודם
מןאחדכאשרנוסף,בוואריאנטנרקדהאמורשהריקוד

היושביםחבריוסביבומרקדממקומוקםבמעגלהיושבים
והחסידבמעגל,שניתיתישבלפתע .אימפרוביזציוניבריקוד
מעגלסביבבריקודויצאממקומויקוםהתישבשלידו

פעמים,שלרבמספרחוזרתזוריקודצורתגם .היושבים
ויסיימוהובמעגלהיושביםכליקומוהריקודשלובסופו
 .יחדיובריקוד

גרמה,שהזמןתולדההםאלהריקודיותוהוספותשינויים
עוסקיםשאנומאחרלעת,מעתנוספתסקירהויחייבו

בריקודיםהשנימהצדאךאחהמצדמסורתייםבריקודים

 • .אימפרוביזציוניים

הערות

 assiוdic Dances at the Festivities of Oמאמרי:אתבנידוןראה . 1
sidic Oוa ed) The ( kוRabbi Shimon Bar Yochai in: Fred Be 
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