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על מה כל הריקוד הזה: קריאות חברתיות במעשה המחול

תמר אלאור ועדנה לומסקי–פדר

נמצאות  ויצירה  אמנות  סוציולוגי.  עת  בכתב  למחול  מה  עצמכם  את  שואלים  אינכם  ודאי 
על סדר היום של הסוציולוגיה, גם אם לא תמיד בראשו. פעולתו של הגוף כמניע עבודה 
עם  סוציולוגיים.  ועיון  למחקר  זכתה  היא  גם  ־  שלה  ומשדר  מבצע  כמכיל,  ־  אמנותית 
זאת, אנחנו מקוות שעכשיו, כשאתם אוחזים בגיליון המיוחד כולו לפעולות המחול בחברה 
הישראלית, אתם תוהים מה יש בו, לאן הוא מוביל מבחינה עיונית, מתוך אילו תחומי מחקר 
הוא פועל ולאילו תחומים הוא מכוון, מה מרחב התובנות החברתיות שעבודת המחול ומופעיה 

התרבותיים פותחים בפנינו, מה סוציולוגי בהם ומה ישראלי בהם.
ישראל  נחשבת  העולם  ברחבי  מקצועי  במחול  העוסקים  שבקרב  לציין  כדאי  תחילה 
למעצמה. רקדנים, רקדניות, כוריאוגרפים וכוריאוגרפיות מישראל פזורים בשנים האחרונות 
בלהקות מובילות בעולם; גם להקות ישראליות הן מוקד משיכה לרוקדים מחו“ל, והופעותיהן 
מחוץ לישראל מעוררות עניין וזוכות להצלחה. נוכחות זו בשדה המחול העולמי היא קצה 
הפירמידה של פעילות מחול אינטנסיבית ורחבת היקף בשדה התרבות המקומי, הן במחול 
אמנותי והן בשדה ריקודי העם. פעילות זו היא ישראלית אף שאינה דוברת עברית, בבחינת 

יצירה מקומית שטובלת בדיאלוג אינטנסיבי עם התרבות הגלובלית.
במבוא הקצר שרקמנו לאסופה נציין שלושה מאפיינים מרכזיים של חקר המחול ושתי 
סוגיות יסוד העולות מהמחקר בתחום. אלה ואלה נכונים במידה רבה לתחום כולו, אך נשענים 

על המחקרים המקובצים כאן.1
ראשית, לימודי המחול נושאים אופי אינטר–דיסציפלינרי ומושכים אליהם הגות ומתודות 
לומר שכל אחד מהם  ואפשר  זה מגיש שבעה מאמרים,  גיליון  ממקורות מדעיים מגוונים. 
מסתייע בשק כלים מדעי אחר )אף שיש ביניהם לא מעט חפיפות(. מאמרה של בתיה שכטר 
הפותח את הגיליון הוא מאמר ארכיאולוגי שדן בעקבותיו של הריקוד בארץ ישראל. מאמרן 
חינוך ליצירה והסמלת תנועה בקרב מתבגרות. דינה  של שלומית עופר ובילי עילם חוקר 
רוגינסקי קוראת סוציולוגיה של פערים ויחסי כוח בתוך המעגלים של מחוללי ריקודי העם 
בישראל כפי שהם באים לידי ביטוי משנות הארבעים ועד ימינו. נילי ברויאר נעה במעגלי 
רוקדים בעלי מוגבלויות גופניות לאור תובנות של לימודי מוגבלות, ויעל נתיב והודל אופיר 
כיצד מתפתחת בשיעורי מחול  נתיב מבקשת לבדוק  גישות אנתרופולוגיות:  עובדות מתוך 
קהילת גוף המושתתת על יחסי אמון וסולידריות חברתית. המחקר של אופיר הולך בעקבות 

בשנת הלימודים תש“ע קיימנו קבוצת קריאה של חוקרות ותלמידות מחקר העוסקות במחול. קבוצה זו   1

הניעה אותנו לפנות למערכת סוציולוגיה ישראלית בבקשה להוציא גיליון שייוחד לנושא. אנחנו אסירות 

תודה לפרופ‘ חיים חזן, לחברי המערכת ולצוות המנהלי על ההיענות ועל העבודה המסורה. הקול הקורא 

לסוקרים  תודה  זו.  למסגרת  דבר  של  בסיכומו  התאימו  מקצתם  ורק  וטובים,  רבים  מאמרים  לנו  זימן 

הנדיבים על עבודתם המקצועית.
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המורה למחול, נע ִאתה בין הבית ובין העבודה ־ הסטודיו, ובוחן את גבולות הפרטי והציבורי 
מבחינה מגדרית וגופנית. המאמר של הניה רוטנברג, החותם את הגיליון, נשען בעיקר על 

לימודי תרבות ומחול ומציע קריאה קרובה ומדויקת ביצירה עצמה. 
קשת הגישות ושפע התיאוריות מלמדים על הפוטנציאל העצום הטמון בפענוח יצירת 
כל  זאת,  עם  אחר.  בעידן  או  עתה  בלהקה,  שנעשית  או  יחידנית  עממית,  או  בימתית  גוף 
המאמרים כולם מפענחים את מעשה המחול כפעולה חברתית ותרבותית. כל עבודה בגישתה 
היא מוסיפה זווית חדשה ואחרת המאירה את ההוויה של האנושי ואת האופנים שבהם הוויה 

זו מתארגנת ופועלת.
שנית, בתוך שלל הגישות הללו אפשר להרגיש במתח בינארי בין ראיית המוצר התרבותי 
בהקשר החברתי שבו נוצר ובין התמקדות במוצר עצמו. החוקרים האוחזים בגישה הראשונה 
יבקשו להיפרד ממעשה האמנות )מוזיקה, קולנוע, אמנות פלסטית, מחול ועוד( מהר יחסית 
כדי להגיע לתיאוריות גדולות שאפשר לאשרר או להפריך באמצעות העבודה האמנותית, 
בבחינת עדות לאותו הקשר חברתי. האוחזים בגישה השנייה ינסו להישאר קרוב ככל האפשר 
בניסיון  וצליליה  גווניה  קוויה,  לתוך  וצוללים  בה  רק  שנשארים  מהם  יש  עצמה.  לעבודה 
להעניק מילים לארטיפקטים שרובם חסרי טקסט. מקצת מהחוקרים העובדים קרוב ליצירה 

מבקשים גם לעלות מצלילה זו עם תובנות עיוניות חדשות. 
המתח שציירנו כאן הוא אמנם אנליטי בעיקרו, וחוקרים רבים אינם נוטים לקצה אחד 
מובהק, אך הוא בהחלט נתון בבסיסו של מחקר התרבות ואנו מציעות לשים אליו לב בלי 
להעדיף גישה אחת על פני רעותה, שכן לכל גישה היתרונות שלה. למשל, בין המאמרים 
בקובץ זה אפשר להניח בצד אחד של הרצף את עבודתה של דינה רוגינסקי, המבקשת לראות 
בריקודי העם הישראליים, ובעיקר בהיסטוריה יוצאת הדופן שלהם, סיפור מקביל לנרטיב 
הציוני, משום שמעגלי הרוקדים משרטטים שוב את גבולות ההגמוניה, את הגוף התקין ואת 
הניה  של  מאמרה  את  למקם  אפשר  הרצף  של  השני  בצד  והאתני.  הממוגדר  האחר,  הגוף 
רוטנברג על מופע המחול טטריס או את זה של בתיה שכטר הנצמד לחרסים שהוא חוקר בלי 

להפיק מהם נרטיב על.
ולבסוף, בין שהמאמרים נוטים לצד זה של הרצף או לצדו האחר, כולם כאחד נשענים 
נע  והוא  מגוונים,  מופעים  הרוקד  לגוף  אקספרסיבי.  כאמצעי  הרוקד  הגוף  של  ייחודו  על 
הרוקדים  תרבות.  במרכזי  במות  על  או  מסורתיים  בטקסים  ולאומיים,  חברתיים  במרחבים 
באשר הם ניחנים במידה זו או אחרת של וירטואוזיות גופנית המאפשרת להביע רגש, חוויה, 
אידיאה או את הגוף עצמו. תנועה וירטואוזית כזו מונחית ומעוצבת על ידי תבנית תרבותית 
)כוריאוגרפיה, מסורת, מוזיקה(, אך בה בעת יש בה תמיד פרשנות אישית וחד פעמית שאי 
יחד קולקטיבי בלתי  אפשר לשחזר. בריקוד טמון אפוא פוטנציאל להיווצרות של תחושת 
אמצעית שבה היחיד נטמע בעשייה הגופנית המשותפת )בהרקדה, בטקס, על הבמה(, אך זהו 

גם המקום האינטימי ביותר שבו הרוקדת לומדת על עצמה בגוף ומביעה דרכו את ייחודה.
מהמאמרים.  לחלץ  שאפשר  יסוד  סוגיות  שתי  ומכאן  המאפיינים,  שלושת  כאן  עד 
הראשונה נוגעת במהות המחול כאמנות חמקמקה, והאחרת עוסקת בפענוח זירת המחול על 

הרצף שבין משמוע לשחרור.
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איך יודעים שהיה כאן מחול?

האנושי  המין  של  כהשתתפותו  באנתרופולוגיה  אחת  לא  נתפסת  יצירה  כמעשה  האמנות 
היעלמות  המתמדת.  ולהתחדשותו  העולם  להרחבת  האדם  של  כתרומתו  הבריאה,  במעשה 
מעשה האמנות בלי להותיר אחריו עקבות בעולם עלולה להיות אפוא בעיה או אתגר. הריקוד 
הוא מין אתגר כזה; עצם הדבר שהוא חולף בלי להותיר סימנים, שהוא אינו כתוב בדרך כלל 
המחול  הופך את מעשה  אותו,  ליצור  סיימה  לאחר שהאמנית  הקיר  על  תלוי  נשאר  ואינו 
אינם  והעתקתה  שימורה  איתורה,  הכרתה,  אחריה,  שהמעקב  וחולפת  חמקמקה  לתופעה 
פשוטים. איך אפשר לדעת שהמחול אכן קרה? האם הותיר סימנים בגוף המחוללים? נחרת 
שהמחקר  נדמה  רישומו?  את  הותיר  הסביבה?  על  פעולה  פעל  האם  בו?  המתבוננים  אצל 
התרבותי על מחול קשור גם בתיאור ובניתוח של הפעולות המבקשות לעכב אותו. האפילוג 
של טל כוכבי לקובץ זה סובב סביב המרכיב החולף של המחול ומבקש לסמן אותו כמאפיין 
יסודי ועוצמתי של הריקוד. כמעט כל פרקי הקובץ הזה נוגעים בדרך כזו או אחרת באיתור, 
בסימון ובפרשנות של עקבות המחול, כמו קריאתו של זלי גורביץ‘ בספרם של מלרמה וולרי.

המאמר של בתיה שכטר מתחקה אחר העקבות הארכיאולוגיות של המחול ומציע דרכים 
לדעת אם הדמויות המופיעות בחרסים בני 3,000 שנה לערך אכן מסמנות אנשים רוקדים. 
למשל, ייצוג דמות המבצעת תנועות שאין להן סיבה פרגמטית יכול להעיד שהיא מחוללת. 
עירומות  או  מסכה  עוטות  ודמויות  מתבוננים  נגנים,  בה  שיש  מורכבת  סצנה  תיאור  גם 
בתנוחות לא שגרתיות מלמד על אירוע אמנותי–דתי–פולחני. הטבעת האירוע על גבי כלים 
עגולים מייצרת תנועתיות. כך, רצונו של האמן המקומי לסמן ש“קרה ריקוד” מתווך על ידי 
קודים תרבותיים של צורה ותוכן שעשויים להשתנות מחברה לחברה וממקום למקום, אך 

ברור שהחברות הקדומות ביקשו לייצר חפצים שגילמו בחומר את הרגעי והחולף. 
מאמרן של עופר ועילם דן בחברה אחרת בזמן אחר, אך גם הוא מטפל בקידוד של התנועה 
וגם הוא מחפש השפעות תרבותיות ליצירת קודים אלה. השתיים דנות בשפה הרשומה של 
המחול ובאופנים שתלמידות לריקוד משדרות זו לזו תנועות דרך הצפנה ופענוח ויצירת שפה 
כתובה. הן בודקות אם וכיצד משתמשות התלמידות בסימנים תרבותיים מוסכמים )הגזורים 

מההוויה הישראלית למשל( כדי לכתוב ריקוד. 
לצופים,  ביחסי ההתבוננות שבין המבצעים  ריקוד” קשורה  נוספת לדעת ש“קרה  דרך 
המשפיעים גם על סוג העדות שאפשר לייצר על מה שקרה וחלף. מחקרה של הניה רוטנברג, 
העוסק כאמור במופע המחול טטריס של נועה דר, מתאר את הכוריאוגרפיה הייחודית שלו 
כהכנסת הצופה לתוך המחול. ביטול המרחק בין הצופים למושאי המבט שלהם ויצירת חיכוך 
השתתפו  הכול  המתבוננים.  אל  מהמבצעים  המחול  התרחשות  את  מרחיבים  ביניהם  פיזי 

במעשה המחול.
השאלה אם באמת רקדו או שמא מה שקרה לא היה ממש ריקוד מניעה את העבודה של 
נילי ברויאר. ברויאר השתתפה בחוג ריקודי עם שבו משתתפים אנשים עומדים בצד אנשים 
בספק  מוטל  עצמו  את  הנושא  גוף  כפעולת  המחול  זו,  בזירה  גלגלים.  בכיסאות  שיושבים 
לנוכח הגוף המבצע השלם, הווירטואוזי והאסתטי. האם כל אחד יכול לבצע ריקוד? האם מה 

שחוותה הכותבת כרוקדת בכיסא גלגלים ממונע הוא אכן מחול? האם קרה ריקוד? 
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שדה המחול כמרחב חברתי חלופי

הגישה השלטת בחקר המחול נשענת על הנחות חזקות בדבר משטור הגוף ומשמוע שלו. על 
כן נתפס הגוף הרוקד כישות סבילה, כתוצר של הבניות חברתיות וכמגויס לכינונם של יחסי 
כוח חברתיים. עבודתה של דינה רוגינסקי מראה כיצד המחול העממי מגויס להבניית הגוף 
הסמלי, זה של היהודי החדש. הגם שבמרוצת השנים נפתח שדה זה לקבוצות של מחוללים 
אחרים )נכים, זקנים, הומואים(, הרי שיחסי הכוח החברתיים נשמרים בו, והגוף האחר אמנם 

מקבל מידה של הכרה, אך בו בזמן מאשר מחדש את ההגמוניה של הגוף הסמלי הציוני. 
החריג  בגוף  הרואה  התפיסה  את  לפרוץ  מבקשת  ברויאר  נילי  זו,  לעבודה  בניגוד 
המחולל גוף צייתן שנענה לעקרונות החברתיים המניעים את שדה המחול. על בסיס כתיבה 
אוטואתנוגרפית היא מחלצת משקיפותם את התהליכים שבאמצעותם מסמנים ריקוד וריק–
קוד, ודרך קריאתה הביקורתית היא מהרהרת ומערערת על גבולותיו הפיזיים, האסתטיים 

והחברתיים של הגוף הרוקד. 
יעל נתיב והודל אופיר ממשיכות מהלך זה ומאתגרות את התפיסה השלטת הרואה את 
שיעורי המחול כאתרי משמעת ואת הנערות הרוקדות כחשופות לתכתיבים התרבותיים של 
הגוף האידיאלי. השתיים מכירות היטב ספרות זו אך בוחרות לשמוע ולהשמיע קול אחר, 
את קולן של הרוקדות ־ מורות ותלמידות ־ המדברות על המקום המעצים והמנחם, המענג 

והיצירתי, שמייצר הגוף הרוקד. 
יעל נתיב מתבוננת בעבודתה בפעולותיו של הגוף הרוקד בשיעורי אלתור בקרב נערות 
במגמות מחול בבתי ספר תיכון בישראל. היא מראה כיצד המורות והתלמידות בונות יחד 
המקצועי  המחול  לעולם  חלופי  סדר  ומציבות  ואחריות  הדדיות  על  המושתתת  גוף  קהילת 
ולמציאות בית הספר, שם תחרותיות והישגיות הן יעדים אינדיבידואליסטיים, דומיננטיים 

ולגיטימיים. 
גם הודל אופיר מתחקה אחר האופן שבו מורות לרקוד יוצרות מרחב פעולה אלטרנטיבי. 
מחקרה מעמיד במרכז הניתוח את דימוי הבית שבאמצעותו מתארות המורות את עבודתן 
כמרחב פעולה נשי המעוצב ומנוהל כחלופה לעולם ממוסחר ותחרותי. דימוי הבית מאתגר 
קשה  לעבודה  מקלט  תחושת  בין  ליצירה,  פרנסה  בין  לפרטי,  הציבורי  שבין  ההפרדה  את 

ותובענית. 
שבעת המאמרים שלפניכם, שלוש סקירות הספרים והאפילוג של הקובץ מייצרים גוף 
טקסטואלי מגוון ועשיר. מדף ספרי המחקר וההגות על מחול הולך ומתמלא לאטו בעולם 
ואולי טוב  והגופים הנעים במרחב.  ובארץ, אך מתקשה לעמוד בקצב הרגליים המחוללות 

שכך, תקדים האמנות את הדיבור על אודותיה.


