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גליה ליוור
באותו  הוצג  אשר  דולורוזה,  ויה  הריקוד  של  שחזור  עלה   2019 עכו  בפסטיבל 
פסטיבל ובאותו מקום 36 שנים קודם לכן. כדי לספר על שחזור הריקוד יש לספר 

על הריקוד המקורי, ועוד קודם לכן על הלהקה בה נוצר: 
פעלה  אשר  דרך,  להקת מחול פורצת  רמלה הייתה  מחול  תיאטרון   – תמ״ר 

היא  רמלה בשנים 1984-1983.  בעיר  מבסיסה 
היוצרים  של  הראשונות  הסנוניות  אחת  הייתה 
תמ״ר   – האישית  מבטי  מנקודת  העצמאיים.1 
רקדנים,  חמישה  התאספנו  חלום.  הייתה 
ויצאנו  בת־שבע,  להקת  יוצאי  כולנו  נפש,  חברי 
להרפתקה חלוצית של חיפוש דרכי ביטוי ויצירה. 
גוטהיינר,  צבי  היו:  המקורית  בלהקה  הרקדנים 
עפרה דודאי, מאיר אבירם גרמנוביץ׳, אמיר קולבן 

ואני – גליה פבין ליוור.

קביעת  מבחינת  הן  חלוצית  להקה  הייתה  תמ״ר 
האמנותי,  הניהול  מבחינת  והן  בפריפריה  הבית 
לרקדנים  ששייכת  להקה  והדמוקרטי:  השיתופי 
ולכל רקדן/ נית יש זכות שווה להביע את רצונותיו/ 
בין  גם  היינו  הלהקה.  של  דרכה  את  ולהתוות  יה 
היום  שהן  עבודה  בדרכי  להתנסות  הראשונים 
כמו  רקדנים,  עבודת  של  והחמאה״  ה״לחם 
באימפרוביזציה.  עבודה  דרך  ביצירה  שותפות 
תמ״ר  של  החלוציות  התאפיינה  היצירתי,  בתחום 
תלויות  ב״יצירות  בטבע  בהופעות  מישורים:  בשני 
אמירה  בעלות  וביצירות   )Site specific( מקום״ 

חברתית, פוליטית ואקטואלית. 

בריקודים  השמיים  כיפת  תחת  להופיע  הבחירה 
המבוססים במידה רבה על אלתור, נבעה בעיקר 
התקופה  מרוח  גם  אבל  כלכליים,  מאילוצים 
גבולות  את  לפרוץ  הלהקה,  חברי  שלנו,  ומהרצון 
הממוסדות  בלהקות  מקובלות  שהיו  היצירה 

בישראל.

אקטואלית  אמירה  בעלות  יצירות  של  הקו  את 
הרקדנים־כוריאוגרפים  בלהקה  הובילו  ופוליטית 
עפרה דודאי ואמיר קולבן. שיתוף הפעולה הראשון 
ביניהם היה בריקוד סיפור כמו בדיה.2 אשר נוצר 
עם  בשיתוף  אותו  יזמה  עפרה  בבת־שבע.  עוד 
שר  אשר  מסרי,  אחמד  הקולנוע  ואיש  המוזיקאי 
היה  אחמד  הרקדנים.  לצד  הבמה  על  בעוּד  וניגן 

שותף חשוב גם ב ויה דולורוזה. 

ויה דולורוזה
ויה דולורוזה היה שילוב של אותם שני מאפיינים: 
הצורה – ״יצירה תלוית מקום״ הנערכת תחת כיפת 
השמיים במרחק נגיעה מהקהל, ומבוססת בחלקה 

לאמנות  תל־חי  ב״מפגשי  נוצר  הריקוד  ופוליטי.  אקטואלי   – התוכן  אילתור.  על 
התקיים  רובו  אשר  פלסטית,  אמנות  של  לאומי  בין  הפנינג  1983״.3  זמננו  בת 
בטבע, באזור סביב חצר תל־חי. האוצר אמנון ברזל הזמין את מנהל תמ״ר, אבי 
יפרח, ליצור עבודות חדשות לכבוד האירוע. כראוי ללהקה שיתופית ודמוקרטית, 
התקיימה ״אספה כללית״ בביתו של אבי יפרח, אליה הוזמן טולי באומן,4 המנהל 
אחד,  פה  התקבלה  ההצעה  הרעיון.  את  להציג  תל־חי״,  ״מפגשי  של  האמנותי 

והלהקה אכן יצרה שלוש עבודות לכבוד האירוע. האחת מהן היא ויה דולורוזה.

מחאה  כריקוד  נוצר  דולורוזה  ויה  קולבן.  אמיר  יצר  לריקוד  הכוריאוגרפיה  את 
אנטי מלחמתי בהשראת מלחמת לבנון הראשונה )1982(. עבודת מסע שעסקה 
הבית  אובדן  לכאב  ביטוי  ונתנה  העמים  כל  בני  פליטים  של  האוניברסאלי  בסבל 
גולה. הריקוד נקרא על שם  ולטרגדיה הקיומית שבהיות פליט, עקור או  והזהות, 
דרך הייסורים בה הלך ישו כשהצלב על גבו, אולם הקשר היה אסוציאטיבי בלבד. 
בדומה למסע הייסורים של ישו, גם שיירת הפליטים בריקוד עצרה בתחנות, והקהל 

שעקב אחר ההתרחשות הפך לחלק מהשיירה.

התלבושות היו מורכבות מגלימות בד ארוכות בחמישה צבעים: לבן, אדום, כחול, ירוק 
ושחור, המסמלים שילוב של דגלי ישראל ופלסטין. ערבוב הצבעים יצר קומפוזיציות 
צבעוניות וסמליות. כל אחד מאיתנו לבש את הגלימה בצבע ובדרך שבחר, ונשא על 
כתפו שרפרף וכלי אוכל ממתכת בצבע גלימתו, אשר השמיעו צלילי שקשוק עם כל 
צעד. הגלימות שינו צורה ושימוש לאורך הריקוד. אחמד מסרי, כטרובדור המספר 

את סיפורם של הפליטים, ליווה אותנו כשהוא שר ומנגן בעוד. 
 

דימויים  העלו  השונות  בתחנות  ההתרחשויות 
קשירת  כמו  שונות,  דתות  של  ומנהגים  מטקסים 
זריקת  תפילין,  הנחת  המדמה  ולמצח  ליד  אבנים 
רקדן  האחרונה,  הסעודה  לברכה,  כסימן  אורז 
לוויה  ומסע  כצלב,  גבו  על  זית  עץ  ענף  הנושא 
אחר  חלק  זית.  עץ  ענף  אותו  של  אוניברסאלי 
היום־יום  חיי  ממצוקת  דימויים  העלה  מהתחנות 
של פליטים, כמו תחנת ה״חיפוש על חשודים״ או 
התמונה בה בכל פעם מתמוטט רקדן אחד בדרך, 
ברעש.  סביבו  מתפזרים  שלו  והכלים  השרפרף 
בו,  להביט  בלי  פניו  על  חולפים  הרקדנים  שאר 
אוכל  לא  לו,  לעזור  אעצור  ״אם  בליבם:  כאומרים 

להמשיך בעצמי״. 

שיירת הפליטים יצאה משער חצר תל־חי והקיפה 
המסע  בסיום  בעקבותיה.  כשהקהל  החצר  את 
חזרה אל השער ומצאה אותו נעול. הריקוד נגמר 
מענה.  ללא  השער,  על  מתדפקים  אנחנו  כאשר 
בשינויים  דולורוזה  בויה  הופענו  מכן  לאחר  חודש 
והתאמות קלים על חומות עכו העתיקה, בפסטיבל 

עכו לתיאטרון אחר 1983. 
 

עם השנים הפך ויה דולורוזה לריקוד אייקוני. אולי 
בבחינת  אז  שהיה  שלו,  התהלוכה  מבנה  בגלל 
האמירה  בגלל  אולי  בארץ,  במחול  גמור  חידוש 
הוויזואליים  הדימויים  בגלל  ובוודאי  הפוליטית, 
שניגן  חליפ׳ה,5  מרסל  של  והמוזיקה  החזקים 
זכרו  הריקוד  את  שראו  אנשים  מסרי.  אחמד  ושר 
והזכירו, שנים רבות לאחר מכן, את מראה גלימות 
ואת  החומות  על  המתנופפות  הצבעוניות  הבד 
הקהל המלווה את הרקדנים בתהלוכה שהיא ספק 
התזכורת  שלו.  לוויה  וספק  השלום  למען  הפגנה 
המוחשית היחידה שנשארה מהריקוד היו תמונות 
סטילס שצולמו בזמן המופעים. הריקוד מעולם לא 

תועד בווידאו.

תמ״ר,  של  קורותיה  את  לתעד  התחלתי  ב־2015 
תיאטרון   – תמ״ר  ימי  הספר  לאור  יצא  וב־2018 
שוויה  מאחר  צבעונים.  בהוצאת  רמלה  מחול 
אז  של  במושגים  מאסיבי  לתיעוד  זכה  דולורוזה 
לשחזר  בחרתי  היום(,  של  התיעוד  במושגי  )זעום 
אותו בכתב.6 התיעוד בספר הוביל ליוזמת השחזור 

שנה מאוחר יותר. 

שחזור ויה דולורוזה      בפסטיבל עכו 2019

 Via Doloroza )19984( by Amir Kolben, Photo: Talia Hassid ויה דולורוזה )1983( מאת אמיר קולבן, צילום: טליה חסיד 

 Via Doloroza )2019( by Amir Kolben, Photo: Ahmad Masri ויה דולורוזה )2019(, מאת אמיר קולבן, צילום: אחמד מסרי 

ויה דולורוזה )1983( מאת אמיר קולבן, רקדנים )מימין לשמאל(, מאיר אבירם גרמנוביץ׳, צבי גוטהיינר, עפרה  דודאי, גליה פבין 
ליוור ואמיר קולבן, צלם: לא ידוע, באדיבות ארכיון הספריה הישראלית למחול בבית אריאלה, תל־אביב

ויה דולורוזה )2019( מאת אמיר קולבן. רקדנים )מימין לשמאל(: אלון בנרי, סזאר עובייד,מאריה אלסח׳ל, מריאנה בריק וספירו 
סאלם, צילום: אחמד מסרי

Via Doloroza )1983( by Amir Kolben, Dancers )right to left(: Meir Germanovitch, Zvi Gotheimer, Ofra 
Dudaee, Galia Pavin and Amir Kolben, Unknown photographer, Courtesy of the Israel Dance Archive 
in Beit Ariela, Tel-Aviv

Via Doloroza )2019( by Amir Kolben, Dancers )right to left(: Alon Benari, Sezar Ubeid, Maria Elsahel, 
Mariana Brick and Sprio Salem, Photo: Ahmad Masri
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שחזור הריקוד
התמחות  ראש  אז  רוטנברג,  הניה  של  הייתה  דולורוזה  ויה  את  לשחזר  היוזמה 
תיאטרון־מחול בחוג ללימודי תיאטרון באקדמית גליל מערבי. רוטנברג שקראה את 
הספר, העלתה את הרעיון לשחזר את הריקוד ביום עיון במכללה במסגרת פסטיבל 
ועם  איתי  בשיחה  עלה  הרעיון  לפסטיבל.  שנה   40 הייתה  שכותרתו השנה  עכו, 
שלבי  בכל  חשוב  שותף  היה  אשר  תמ״ר,  בלהקת  רקדן  גרמנוביץ׳,  מאיר  אבירם 

הכתיבה, ההשקה וההפצה של הספר ימי תמ״ר. 

מרתקת  הזדמנות  שנוצר,  לאחר  שנה   36 הריקוד,  בשחזור  ראתה  רוטנברג 
שלו  הרלוונטיות  ולחקירת  מחדש  להתבוננות 
הגורם  בהתלהבותה.  נדבקנו  ואני  אבירם  להיום. 
נעשה  שלא  הוא  לרעיון  אותנו  שמשך  העיקרי 
שחזור כזה בישראל קודם לכן, וזה פתח חיבור ישיר 
לרוח ההרפתקנית והחלוצית של תמ״ר. גורם נוסף 
נשאר  דולורוזה  שויה  הוא  לפרויקט  אותנו  שמשך 
נושא  הצער  למרבה  השנים.  כל  אחרי  אקטואלי 
הפליטים נפוץ ובוער בימינו אלה אפילו יותר מאשר 

בתקופה בה נוצר הריקוד. 

של  לאקטואליה  מעבר  אם  לבדוק  לי  היה  חשוב 
הנושא – גם הריקוד, כיצירת מחול על כל מרכיביה, 
שמעולם  מהעובדה  התעלמתי  רלוונטי.  נשאר 
כן.  ואמרתי   – לזה  דומה  דבר  עשיתי  לא  לכן  קודם 
הראשון שפנינו אליו היה כמובן הכוריאוגרף אמיר 
קולבן. אמיר נתן לנו את ברכת הדרך, אם כי הבהיר 
חשבנו  בפרויקט.7  פעיל  שותף  להיות  יוכל  שלא 
ליותר מהופעה אחת  איך להרחיב את האפשרויות 
באתר  גם  המופע  את  לשחזר  ורצינו  במכללה, 
המקורי על חומות עכו. התקבלנו למופעי החוצות 

של הפסטיבל עם תקציב זעום, ויצאנו לדרך.

צוות ההפקה 
אשר  רוטנברג,  הייתה  בצוות  הראשונה  השותפה 
ליוותה את הפרויקט לכל אורכו, נכחה בכל החזרות, 
בדרכים  התהליך  בכל  פעיל  באופן  והשתתפה 
גדולות וקטנות, החל ממתן הרצאת רקע לרקדנים 
על שחזור ועיבוד יצירות מחול, ועד תרומת המכוש 
מהגינה שלה כאביזר לריקוד בהופעות. היא הציעה 
המחול  מחלוצות  מורקוס,  ראבעה  אל  לפנות 
גליל  ב״אקדמיית  ומרצה  בישראל  הערבית  בחברה 
מערבי״. מורקוס הזדהתה עם החשיבות המחקרית 
אישי  קשר  והרגישה  השחזור,  של  וההיסטורית 
פעילה  שותפה  הייתה  היא  הריקוד.  נושא  אל 
גשרים  פרויקט  מתוך  הרקדנים  ובהדרכת  בגיוס 
אורכו,  לכל  העבודה  תהליך  את  וליוותה  جسور,8 
המקצועי  בסטודיו  נערכו  אשר  מהחזרות,  החל 
שלה בכפר יאסיף, עד ההופעות בפסטיבל. אחמד 

על  לקח  קולנוע,  כאיש  עוּד.  ונגן  כזמר  ב־1983  המקורי  בריקוד  השתתף  מסרי 
עצמו מסרי את תיעוד השחזור, ושימש גם כמנהל מוזיקלי. הוא גייס את המוזיקאי 
השונות  לתחנות  התאמתם  ועל  השירים  על  איתו  עבד  מורעיב,  אלבר  המופלא 
החזרות  במהלך  שצצו  הסוגים  מכל  בעיות  כשפתר  תושייה  רב  כאדם  והתגלה 
וההופעות. אבירם מאיר גרמנוביץ׳ עזר ותמך בדרכים רבות מספור, החל מעזרה 
ישנים בשוק הפשפשים. עוזי הררי  ועד סיורים לקניית כלי אוכל  בשחזור הריקוד 
בנה את השרפרפים, צבע את הכלים ותפר את שקי האורז במיומנות מקצועית. 
החומות  על  המקורי  הריקוד  במסלול  להיזכר  לנו  עזר  הריקוד,  כוריאוגרף  קולבן, 

וסייע לנו בבחירת אתרי הריקוד במכללה.

הרקדנים
גיוס רקדנים לפרויקט היה תהליך מייסר. מעין ויה דולורוזה בפני עצמה. לא עמדה 
שעמד  הדל  והתקציב  קבוע,  באופן  ביחד  העובדים  רקדנים  של  להקה  לרשותנו 
הדבר  להישאר.  הרקדנים  את  שימשוך  דבר  להציע  אִפשר  לא  הפרויקט  לרשות 
והיו  דופן,  ויוצא  חלוצי  בפרויקט  הוא התנסות אמנותית  להציע  לנו  היחיד שהיה 
פיתויים רבים אחרים בחוץ. לעיתים הרגשתי כמי שמנסה להשחיל חרוזים למחרוזת, 
של  השני  בקצהו  נשמט  אחר  אחד,  חרוז  להשחיל  מצליחה  שאני  פעם  כשבכל 
החוט. כמה רקדנים אשר דבקו בפרויקט לאורך כל התהליך מהחזרה הראשונה 
עד ההופעה האחרונה, עוררו בי תקווה שגם רקדנים נוספים יראו את הפרויקט 
כראוי להשקעה של מאמץ והתעמקות. רק כחודש 
שבעה  שכללה  הקבוצה  התגבשה  ההופעות  לפני 
רקדנים שהחליפו זה את זה בהופעות השונות: חן 
מסיל, ספירו סאלם, יסמין איוב, אלון בנרי, מריאנה 

בריק, מריה אלסח׳יל וסזאר עוביד. 

אותי  הדאיג  לא  הקבוצה  להרכבת  עד  שעבר  הזמן 
שהריקוד  ידעתי  הריקוד.  של  הטכני  הצד  בגלל 
מורכב  שרובו  מאחר  טכנית,  מבחינה  מאתגר  לא 
ויה  של  בביצוע  האתגר  יום־יומיות.  מתנועות 
דולורוזה הוא בכניסה הרגשית לעומק הסיטואציות, 
במצבים  גם  הריקוד  כל  לאורך  הנמשכת  ובנוכחות 
לא מתוכננים. הריקוד כולו בנוי על הקשבה ותיאום 
ואימון.  זמן  נדרשים  ולכך  הרקדנים,  בין  הדדיים 
הקאסט המקורי שלנו בתמ״ר היה הומוגני מאוד – 
רובנו גדלנו בחינוך המשותף של התנועה הקיבוצית. 
היינו  בבת־שבע.  ״גדלנו״  כולנו  מקצועית  מבחינה 
אחרי חצי שנה של עבודה משותפת בתמ״ר, ואחרי 
כשהגענו  הים.  שפת  על  משותפת  ביצירה  הופעות 
של  איברים  כמו  מתואמים  היינו  כבר  דולורוזה  לויה 
הטרוגנית  כך  כל  שקבוצה  הסיכויים  מה  אחד.  גוף 
ובמספר  בזמן קצר  זאת  לעשות  של רקדנים תצליח 
במהירות  אותי  הפתיעו  הרקדנים  מצומצם?  חזרות 
ותיאום  הקשבה  של  קבוצתית  תודעה  פיתחו  שבה 
ייצוג  הדדיים. באופן מקרי לחלוטין היוותה הקבוצה 
מוסלמית,  יהודית,  ישראליות:  מוצא  קבוצות  של 
היה  זה  ואחיות״.  אחים  ״שבט   – ונוצרית  דרוזית 
אחד השינויים המעניינים והחשובים שחלו בשחזור 
גיורא  כתב  המקורי  המופע  על  המקור.  לעומת 
ביצירה  בעל המשמר: המסר   1983 באוגוסט  מנור 
מרשימה זו מצוי במישורים שונים – בעצם הדימויים 
התנועתיים; בנדידתו של הצופה במו רגליו בעקבות 
המבצעים, וגם בכך שאלה אמנים ישראליים, יהודים, 
ידי  על  שנתחברה  מוזיקה  מלווה  תנועתם  שאת 

מוזיקאים ערבים, ומלווה בנגינתו של אחמד מסרי.

היה  מסרי  עם  הפעולה  שיתוף  המקורי  במופע 
הישראלי.  המחול  בעולם  דופן  יוצא  מעשה 
האפשרות שגם רקדנים ערבים יופיעו בריקוד כלל לא הייתה קיימת. בזכות חלוצות 

מחול בחברה הערבית בישראל, כמו מורקוס, התמונה השתנתה לחלוטין. 

בתהליך העבודה לאקלקטיות של הקבוצה הייתה משמעות סמלית בלבד. הרקדנים 
תפקדו כקבוצה שהכילה בקלות את כל פרטיה. לשאלה ״מי מגיע מאיפה?״ הייתה 
רק משמעות פרקטית של שותפות בנסיעות. בתקופת הפסטיבל הם חלקו חדרים 
אם  מאליהם.  מובנים  נראו  לחזרות  ומחוץ  בתוך  החבריים  והיחסים  משותפים, 
ישאלו אותי היום אם אמנות משנה את העולם, אענה: כנראה שכן. אבל לא בדרך 
שמצפים שתעשה זאת. לראות את הקבוצה הזו עובדת ביחד בטבעיות ובפשטות – 

שינה את השקפת עולמי, ונטע בה מידה מסוימת של אופטימיות. 

תהליך העבודה
אל  והתאורטי  הרחב  מן  העבודה  תהליך  התפתח  וראבעה  הניה  בהשראת 
ויה  על  הפרק  של  לקריאה  הראשונה  החזרה  את  הקדשנו  והמעשי.  התנועתי 
דולורוזה מתוך הספר ימי תמ״ר – תיאטרון מחול רמלה. הניה נתנה הרצאת מבוא 
בנושא שחזור ועיבוד יצירות מחול. דרך העבודה באימפרוביזציה, הרקדנים התנסו 
במשמעות הגופנית/ תנועתית של המושג פליט, כחוויה אישית וקבוצתית. לאחר 

מכן התיישבנו לשוחח.

ליצור, בשיתוף  או  במדויק  השאלה הראשונה שעלתה: האם לשחזר את הריקוד 
יוצרים, ריקוד חדש שיהיה עיבוד  עם הרקדנים אשר אמונים על עבודת רקדנים 

של ויה דולורוזה? 

במכתב ששלחתי לרקדנים אחרי החזרה הראשונה אני כותבת:
שחזור או עיבוד? האם לחזור על הריקוד במדויק ככל האפשר, או להתייחס אליו 
רק כהשראה לריקוד חדש שניצור ביחד כאן ועכשיו? לאחר מחשבה ושקילה של 

היתרונות והחסרונות של כל דרך – אני בוחרת בשחזור. 
שחזורים  מאוד  נעשו מעט  הניה,  של  בהרצאה  משום שכפי ששמענו  ראשית,   –

כאלה בארץ עד היום, ויש, בעיניי, ערך עצום לעשייה ראשונית וחלוצית.
את  מלכתחילה  שהעלו  השאלות  את  לבחון  יאפשר  לא  שעיבוד  משום  שנית,   –
לקאנון של  להיכנס  לראוי  ריקוד  הופך  כמו: מה  דולורוזה,  ויה  את  הרעיון לשחזר 
אפשרות  בכלל  יש  ועכשיו״,  ״כאן  של  יצירה  שהוא  לריקוד,  האם  בישראל?  מחול 
לעמוד במבחן הזמן? מה חלקם של הרקדנים בריקוד? שאלות אלה ואחרות שיעלו 
מתוך תהליך העבודה, לא יוכלו לקבל תשובות אם הריקוד יעבור שינויים עוד לפני 

שלמדנו להכיר ולבצע אותו כפי שהיה במקור.
אביזרים,  בריקוד,  האפשר:  ככל  מדויק  בשחזור  דבקנו  הובהר,  זה  שנושא  מרגע 
מוזיקה ומסלול התהלוכה. בעזרת אבירם לימדתי את הריקוד מן הזיכרון ומתמונות 
סטילס. נדרשו מספר חזרות בסטודיו עד שהעמדנו את כל התחנות. את החזרות 
הראשונות בשטח עשינו באקדמיית גליל מערבי. המפגש בין המוזיקאי, הרקדנים 

וחומות עכו העתיקה התקיים רק יום לפני פתיחת הפסטיבל. 

המוזיקה
על  השונות  לתחנות  אותם  והתאים  השירים  את  בחר  אחמד  המקורי  במופע 
פי הבנתו. כרקדנית לא הקדשתי לכך תשומת לב רבה. מובן שלמוזיקה הייתה 
איתנו  יחד  אחמד  של  לנוכחותו  גם  וכך  הריקוד,  אווירת  ביצירת  רבה  חשיבות 
השחזור  בתהליך  רק  השירים.  מילות  את  הבין  לא  מאיתנו  איש  אבל  במסע, 
מורעיב,  אלבר  את  לפרויקט  גייס  מסרי  עצמם.  בשירים  להתעניין  התחלתי 
מוזיקאי מקצועי שאינו נוהג להופיע עם שירים של מרסל חליפ׳ה. בהתלבטות אם 
להשאיר את השירים שהיו בריקוד המקורי )שירים ישנים אשר גם חליפ׳ה עצמו 
כבר לא שר בהופעותיו, כפי שהעיר מורעיב(, או לבחור שירים חדשים – חזרנו 
לעיקרון של שחזור מדויק ככל האפשר בכל התחומים. המשמעות של המוזיקה 
את  הבינו  הרקדנים  רוב  שעתה  מאחר  המקורי,  הביצוע  לעומת  גדלה  בשחזור 
מילות השירים, ואת הקשר של כל שיר לתחנה בה הושר. התקשורת הפנימית 
בין המוזיקאי לרקדנים הוסיפה ממד של עומק לריקוד. גם בקהל היה מספר רב 
יותר של דוברי ערבית, אשר ציינו עד כמה חשוב היה הליווי המוזיקלי אשר סיפר 

את סיפור חייהם של הפליטים. 

ההופעות
פסטיבל עכו השתנה משמעותית ב־36 השנה האחרונות. ב־1983 היה הפסטיבל 
מורכב רק ממופעים אמנותיים. הופעות החוץ נערכו בשעות היום לאור השמש. 

כשהופענו, הגיע קהל במיוחד כדי לצפות בנו, ללא כל תחרות על תשומת הלב.
האמנותי־תחרותי  הראשון  החלק  לשניים:  עכו  פסטיבל  נחלק  אלה  בימים 
מתקיים באולמות האבירים לאורך כל שעות היום. החלק השני הוא מופעי חוצות, 
המתקיימים בו־זמנית בין השעות שש בערב לאחת־עשרה בלילה, ובעיקרו בידורי. 
מחריש  ברעש  ועוד,  זזים  פסלים  ליצנים,  בקרקסים,  מוקפים  עצמנו  את  מצאנו 
אוזניים, ובהמון אדם שבא להעביר ערב עם ילדים בחופשה. בתוך הסיטואציה הזו 

היינו צריכים להשתלב עם ויה דולורוזה, וזה היה מאתגר. 

וסוער,  פתאומי  אויר  מזג  בגלל  ההופעות  שתי  בוטלו  הפסטיבל  של  הראשון  ביום 
תנאי  מערבי.  גליל  באקדמית  העיון  יום  במסגרת  נערכה  כך שההופעה הראשונה 
ההופעה היו מושלמים: השקט אִפשר למורעיב לנגן בלי הגברה, וקולו החם ליווה 
את השיירה עם הקהל הקשוב במסע. הרקדנים ביצעו את הריקוד בצורה מופנמת 
ומדויקת. כשעיניי הוצפו דמעות, לא ידעתי אם זה בגלל המוזיקה, המציאות הקשה 
וויה דולורוזה שב  שהריקוד משקף, או עצם העובדה שהחלום קם והפך למציאות, 
הייתה,  אשר  התפאורה  הייתה  בהופעה  שפגם  היחיד  העניין  הקהל.  לעיני  לחיים 

ובכן, של מכללה.

בהופעות הערב התפאורה הייתה מושלמת: חומות עכו לאור הירח המלא היו בדיוק 
כפי שהיו אמורות להיראות. הרעש, הצפיפות, המוני האדם המסתובבים בשטח 
הלוך ושוב, לא היו רקע מתאים. מצאתי את עצמי משננת לעצמי את ההנחיה של 

מורי האהוב יואב בן דב ז״ל: ״עושים מה שאפשר עם מה שיש״.9 
מורעיב והרקדנים התנתקו מכל רעשי הרקע ונכנסו עמוק אל תוך הריקוד. אנשים 
ואת  הלב,  מיתרי  את  שהרעידו  מורעיב  של  הנגינה  ואת  השירה  את  ציינו  בקהל 
הביצוע המאופק של הרקדנים ״כאילו משהו בתוכם עלול להתפוצץ בכל רגע ובכל 
זאת הם נשארים אסופים אל תוך עצמם ואל תוך הקבוצה״, והוסיפו שהדיסוננס בין 
אווירת הקרנבל שבחוץ לבין המציאות שעלתה מן הריקוד אפילו מחדדת את המסר.

סיכום
כשלעצמו.  הישג  וזה  וידאו,  עזרת  ללא  שנוצר  לאחר  שנה   36 שוחזר  דולורוזה  ויה 
השחזור היה מדויק, למרות תנאי הפסטיבל שלא התאימו לצורכי המופע. זו הייתה 
ההתרחשות  אחר  שנמשך  הקהל,  המשתתפים.  כל  עבור  מיוחדת  יצירתית  חוויה 

וליווה את הרקדנים במסע, הגיב בהתרגשות רבה. 
 

השפה  מבחינת  וגם  המסר  מבחינת  גם  ורלוונטי  כאקטואלי  התגלה  דולורוזה  ויה 
התנועתית והתיאטרלית. לכן, מבחינתי, יש להמשיך ולדייק אותו בתנאים מתאימים. 
אפשרות נוספת, לאחר שהשחזור נעשה, היא להמשיך ולפתח אותו עם התייחסות 

לשינויים שחלו בנושא הפליטים בארץ ובעולם.
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