חיים אחרים גיליון  ,274יולי  .2019גוף

קורס יסודות בחקלאות ביודינאמית מחזור 6

חדש

הרשמה נפתחה

המגזין המחודש | גיליון  | 274יולי 2019

הצטרפו אלינו לחידוש החקלאות

גוף

באוקטובר  2019תפתח הכשרה שנתית בחקלאות ביודינאמית הכוללת לימוד
תאורטי ,סיורים למשקים ביודינאמים ,תרגילי אומונות ,ויישום כלים מתוך הגישה
הביודינאמית במשק ביודינאמי .מקום :משק סלסילה ,עמיקם
* חדש! תוכנית מתלמדים :עבודה  +לימודים במשקים ביודינאמיים .מספר מקומות מוגבל *
* מוכר לגמול השתלמות למורים *

לפרטים והרשמה:
 adama.biodynamic@gmail.comלירון ישראלי 054-6028012
בקרו באתרwww.adama-biodynamics.com/bd2020 :

ברמת התאים :ריפוי טראומה דרך הגוף
אהבה מזווית אחרת :זוגיות חוצת מגבלות
ביחס לגוף :חוקר יהדות ,נזיר נוצרי
ושייח'ה סופית
חיים על הקצה :נשמנים ,פירותנים,
אנשי ברזל ומה שביניהם
רוקדים את עצמם לדעת :להקת ורטיגו
מחברת אדם ,אדמה ועולם

מחוללים

קודש
חנה זהר

כשמגיעים לכפר האקולוגי של להקת המחול ורטיגו ,השקט
מאותת שאפשר להוריד הילוך ולהתחיל לנשום .זה נכון ,אבל
בתוך השקט הזה לא מפסיקים לעבוד כאן וליצור .על שלושה
דברים עומדת ורטיגו :על האדם ,על האדמה ועל האמנות

12

 .1אוריה קדרי ,ורטיגו :כוריאוגרפיה של אנשים וחלומות .חדקרן הוצאה לאור.2017 ,

חיים אחרים

צילום :רונה אברו

ב

ין הגבעות הרכות של השפלה הפנימית ,בפאתי
קיבוץ נתיב הל"ה ,באיזור הלולים הנטוש שכבר
שנים רבות לא נראתה בו תרנגולת ,שוכן הכפר
האקולוגי ורטיגו .הכניסה ממגרש החניה מובילה
לאורכו של המבנה שהיה פעם לול ,המטויח בטיח אדמה
צהבהב ,נעים למגע ולעין .לאורך השביל נטועים מטפסים
שונים ,השולחים את שריגיהם אל הסבכה המסוככת ממעל.
בין המטפסים ניצבת שורה של ְמכלי פלסטיק שחורים ,שהם
ומחזור המים שהותקנה במקום .הסביבה
חלק ממערכת איסוף ִ
כולה ירוקה ומטופחת .שורה של שירותי קומפוסט נקיים (ולא
מסריחים) ניצבת לא רחוק .לצידה מערכת חדשה של ביו
גז .משאבה שמעבירה מים ממוחזרים דרך שורשי הצמחים
המטהרים אותם ,ומשיבה אותם אל מערכת ההשקיה ,משמיעה
קול פכפוך נעים .זהו המרכז האקולוגי לאמנות ורטיגו ,מייסודן
של ארבע בנות ורטהיים ובני משפחותיהן .תחת סככת הגפן,
על ֶדק עץ הפונה דרום מזרחה ,אל הרי חברון ,מחכים לי עדי
שעל ,ושתי האחיות לבית ורטהיים .נועה ,מספר שתיים ,וטלי,
מספר שלוש .שתי הנשים יפות ,דומות מאוד ,נינוחות ומסבירות
פנים .אני מוזמנת להיכנס פנימה .הכניסה מחופה בשטיח עבה,
והאוויר בפנים קריר וצלול .אין זה קור של מזגן .במקום פועלת
מערכת צינון פסיבי ,והאוויר המנשב כאן הצטנן בבטן האדמה,
שם הטמפרטורה קבועה בכל עונות השנה .המבואה נעימה
ומרווחת ,מזמינה להסבה על הספות או סביב השולחן העגול .בין

המבואה לסטודיו מחיצת עץ יפה שנעשתה ביד אמן משאריות
משטחי העץ שעליהם ניצבו בעבר כלובי התרנגולות .דלתות
הסטודיו פתוחות ומגלות אולם רחב ידיים ,עם חלונות אל הנוף
במקום מראות .חשיבה סביבתית ,תבונת כפיים ואסתטיקה
נקייה וצנועה ניכרות בכול.
נועה ועדי נפגשו בשנת  1992בלהקת תמר הירושלמית .סיפור
האהבה ביניהם הוליד יצירה קצרה בת עשר דקות ,על אהבה
בין נערה לנער החולם להיות טייס .המושג ורטיגו – סחרחורת
גבהים – בא מעולם הטיס והתעופה ,מעולמו של עדי ,ששירת
בחיל האוויר .דואט ראשון זה היה לאבן הפינה של להקת ורטיגו
ואף העניק לה את שמה" .עבור נועה ועדי ,המונח ורטיגו איננו
תנועה מדומה ,וגם לא מהמורה בדרך ,נקודת עיוורון או מכשול.
אובדן ההתמצאות המרחבית הפך כלי ,והמושג הפך סמל לזכות
[ ]...להתעורר כל בוקר מחדש ,לטרוף את הקלפים ,להתבלבל
1
ולהתחיל מההתחלה" (אוריה קדרי ,ורטיגו).
"איך נוצר השילוב הזה של אמנות ,אדם וטבע ,יצירה ,קהילה
ואקולוגיה ",אני שואלת אותם.
"אף פעם המחול כשלעצמו לא הספיק לנו ",מספרת נועה,
"אפילו שהמחול המודרני הוא עולם ומלואו .המחול הוא המקום
לפגוש אנשים ולהבין את ההוויה בצורתה המופשטת ביותר ,כי זו
אמנות נטולת מילים .האמנות הזו מאפשרת לברוא עולם ,להפוך

את המופשט לצורה ,ליצור ".הדיבור של נועה מהיר ,מקוטע,
אסוציאטיבי .היא מעידה על עצמה שהיא דיסלקטית ,ונראה שגם
אופן השיחה שהיא יוצרת הוא סוג של ריקוד ,שנע בפתאומיות,
בחדות ,בחן ,ממשפט למשפט ,מרעיון לרעיון ומנושא לנושא.
עוצמת הרגש והתשוקה לבטא אותו מיתרגמות לתנועה ,והמילים
המתארות אותה הופכות גם הן לחלק ממנה.
למן המופעים הראשונים שלהם נוכחו נועה ועדי לדעת שהקשר
שהם יוצרים עם הקהל הוא נקודת העוצמה הגדולה ביותר שלהם,
והיא זו הניצבת עד היום בלב עשייתם האמנותית .הקשר האנושי,
הבלתי אמצעי בא לידי ביטוי גם בשאר הענפים שהסתעפו מתוך
הגזע של ורטיגו ,ומתקיים במפגש הפשוט והחם שהם יוצרים עם
כל אדם שמגיע למקום.
הם מספרים איך נולדו ענפים אלה ,ואיך צמחו באופן אורגני
מתוך ההתפתחות והדינמיקה של החיים המשותפים והיצירה
המשותפת .החיים והיצירה אינם נפרדים זה מזה .הם שילוב
מופלא של גוף ,רוח וחומר .חיי המשפחה והקהילה מהווים לאורך
השנים מעיין בלתי נדלה של שאלות חיות ונושאים לחקירה,
ומשמשים כמקור השראה לעשייה האמנותית .הקשר עם עולם
הרוח וההקשבה לסביבה האנושית והפיזית מאפשרים להם לחלום
ולהגשים ,ולברוא יש מאין ,כשהם חיים בפשטות ובשמחה של
שיתוף ,עבודה ויצירה.
את השאלות שהעסיקו אותם במהלך חייהם המשותפים –
שאלות על אהבה ,קנאה ,פשרה וּויתור ,נושאים העולים מתוך

ההתחבטות בין הכמיהה לחופש לבין חיים בתוך מערכות הקיום
החברתי הנורמטיבי – תרגמו נועה ועדי לשפת המחול .פריצות
דרך אמנותיות שיקפו את חיי המשפחה הצומחת וגדלה ואת חיי
הזוגיות ההולכת ומבשילה.

לידת הפניקס

בהתחלה היו שניים ,נועה ועדי ,ואז הגיעו הילדים" .את הראשון
טלטלנו לכל מקום בעולם .השני רצה בית ,רצה מקום .ואז התחילו
להיווצר כל מיני סדקים "...מספרת נועה" .איך אפשר להיות זוג
הורים ,אמנים ,שהם ביחד בעסק וגם להמשיך לעבוד ,לתפקד
וליצור?" "הנושא של האקולוגיה התחיל להיכנס ",משלים עדי.
"ירדנו לערבה ,למקום שבו טביעת הרגל של האדם היא לא כל
כך דומיננטית ,ושם ניסינו לבחון איך ניתן ליצור מופע מחול
אקולוגי ".נועה דרשה לצאת מהמבנים של התיאטרון והאופרה.
היא חיפשה איך ניתן ליצור יצירה שמחוברת יותר למקום שהיא
מתחוללת בו" ,בתפאורה של אלוהים".
כך התהוותה ב 2004-היצירה לידת הפניקס .הרקדנים רוקדים בתוך
כיפה גיאודזית עשויה מתכת ,שהיא השלד המינימלי המחזיק את
הא ֵרנָ ה .המבנה הקל ,המוקם בן לילה
התאורה ונותן מסגרת לבמת ָ
באתר המופע ,נודד בין מגוון נופים :חופי ים ,יערות ,מדבריות,
שטחים פתוחים ומרכזי ערים .המופע עלה גם באתרים ,כמו מפעלי
תעשייה ואתרי ִמחזור פסולת ,המגלמים במהותם את המתח בין
האדם לסביבה .היצירה דינמית ומשתנה בהתאם לכל מרחב שהיא
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מתוך מופע המחול לידת הפניקס .צילום :אריק חן

מוצגת בו .הכיפה מייצגת מכלול של מבנים כדוריים שמהותם
ראשונית ,טבעית ,למשל כדור הארץ ,כיפת השמים ,קן ,ביצה או
רחם .התהליכים המחזוריים הקשורים בהוויות אלה משמשים כחומר
גלם לעולם הדימויים והתוכן של המופע" .האנשים יושבים בחוץ,
מסביב ",אומרת נועה" ,המחול הוא מחול מודרני והשפה היא השפה
המודרנית ,אבל המקום שאתה יושב בו ,אופן הישיבה ,מה קורה לך
בתור קהל ,כל זה הוא חלק מהמופע ,והוא אנושי ונצחי ואוניברסלי".
הבמה והתלבושות מעוצבים מחומרים טבעיים – במבוק ,אדמה
ובד גס .כל תנועה מעוררת את האדמה ומעלה גלי אבק .הרקדנים
מתפלשים בה ,וזו מכתימה את איבריהם ואת בגדיהם .המוזיקה
מחברת קולות של מים ורוח עם נעימות טקסיות ופולחניות
מהמזרח הרחוק ,ומתכתבת עם רחשי הסביבה — לחש הגלים והרוח,
ציוץ הציפורים ,קולות הילדים או רעשי הסביבה העירונית .השם
לידת הפניקס (עוף החול) אף הוא מתקשר עם מיתוסים עתיקים
של לידה ומוות ,המיוצגים במחול ובמוזיקה ,בלבוש ובמבנה.
כמו עוף החול הקם מאפרו יש מאין ,גם הכיפה מוקמת בין לילה,
וכשתם המופע ,לא נותר במקום שריד וזכר.
היציאה מהתיאטרון לא הייתה מובנת מאליה וזימנה קשיים רבים.
"עדי טען שאם אני רוצה פשטות ,חוץ ,טבע ,אז למה צריך במה.
אמרתי שהרקדנים צריכים לקפוץ ,להתגלגל ,ליפול ,וזה מסוכן .כל
פעם מופיעים במקום אחר ,בעיר ,על חוף הים ,על גבעה .על מה
הם ירקדו? על מה הם ייפלו? זה לא היה מיצג .זה מחול מודרני.
רבנו כל הזמן ,כל דקה ,כל שנייה ,בהוויה ,בעיקרון ,במהות .הוא
המנכ"ל ,אני המנהלת האמנותית ,וזה ניגוד אינטרסים ּ ַפר אקסלנס.
אבל אנחנו עומדים בזה ",חתמה נועה בחיוך .עדי מוסיף שהמודל
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של ניהול משותף בתוך קשר כל כך מהודק וחזק מחייב מערכת של
בלמים ואיזונים .את המודל הזה הם שכללו עד כדי כך שכל ענף
מענפי ורטיגו מבוסס על אנרגיה נשית ואנרגיה גברית ,שמשלימות
ומאזנות זו את זו.
נועה ועדי הרגישו שהיצירה מעניקה מעוף ומסייעת בניסוח אורח
החיים שהם מבקשים לנהל – קרוב לאדמה ומתוך אחריות כלפיה
וכלפי הדורות הבאים .למעשה הניחה יצירה זו את המסד להקמתו
של כפר האמנות האקולוגי של ורטיגו .בכפר זה הם מבקשים
לשזור יצירה אמנותית עם מלאכת כפיים ועם מעורבות קהילתית
במסגרת ארגונית וחברתית מעגלית ונטולת היררכיה.
"הגענו לכאן בקיץ ,לפני  12שנים ",מספר עדי" .אתם יכולים לראות
את הלולים המוזנחים האלה .הכול היה הפוך ומלוכלך; רפש ,טינופת,
לשלשת עופות ,אזבסט .דני ,בעלה של מרב ,האחות הגדולה ,התחיל
לישון כאן בלילות ,כדי להרגיש את המקום ולהתחיל ולשאול מה
ניתן לעשות כאן .אנחנו רוצים שתהיה כאן אמנות ,אנחנו רוצים
חברה .ידענו שאקולוגיה חייבת להיות חלק מהחיים שלנו ,שאנחנו
רוצים לשפר את התודעה של עצמנו ושל העולם .הגינו יחד את
המקום הזה ,את הרעיון שקרם עור וגידים במשך  12שנים של עבודה
קשה .דני מנהל את ענף הבנייה ,ואחראי על תחזוקת המקום .יחד
איתו עובדים תומר וליטל ,בנו ובתו .ככה השבט ממשיך את עצמו
הלאה ,אל הדור הבא ,בעשייה ,באחריות ובתפיסת העולם".

מילת המפתח היא שילוב

עדי הוא מנכ"ל ורטיגו ,והוא האחראי לפעולות הפורמליות
הקשורות בהקמת הכפר האקולוגי וביסוסו ,ונועה אומרת את

חיים אחרים

צילום :עדי אדר ,באדיבות שבועון לאשה

הרקדנים רוקדים
בתוך כיפה גיאודזית
עשויה מתכת ,שהיא
השלד המינימלי
המחזיק את התאורה
ונותן מסגרת לבמת
ארֵנ ָה .המבנה הקל,
ה ָ
המוקם בן לילה
באתר המופע ,נודד
בין מגוון נופים

במרכז העולם של ורטיגו
נמצאות ארבע האחיות לבית
ורטהיים ,מרב ,נועה ,טלי ורינה.
הן גדלו בחדר משותף בבית
חד קומתי קטן וצנוע בנתניה,
בבית דתי ,פתוח ופלורליסטי.
ההורים טיפחו אצל בנותיהן
את היצירתיות והמקוריות

שבחו בפניו" :קשה להאמין שאפשר לעשות שינוי ייעוד קרקע
במרכז הארץ ,לשלם את הבנייה ,להיות אקולוג ,לעבוד עם
אנשים עם מוגבלויות ,ליצור אמנות ,לשלם שכירות ,ליצור אמנות
מודרנית .אלה הדברים הכי לא כלכליים .היום זה מקום שבאים
אליו אנשים מכל העולם ,והמקום בברכה .אנחנו עובדים כמו
חלוצים במשך  27שנים ,ולא עצרנו לרגע".
"מילת המפתח היא שילוב ",מוסיף עדי" .שילוב הוא מושג
שמוצאים אותו כאן בכל מיני הקשרים :שילוב של רקדנים
נכים עם רקדנים ללא מוגבלות ,שילוב של דתיים וחילוניים
על כל הספקטרום הדתי ,וגם בהקשר של המגזר הערבי ,בסדנה
להכשרת רקדנים".
נועה מספרת שהשילוב פשוט קורה לאנשים שמגיעים לכאן" :הם
באים למשהו אחד ,ופתאום משהו אחר קורה להם .מישהו רוצה
לעשות מערכת מים ירוקים ,ופתאום הוא רואה חבר'ה מתגלגלים
על הרצפה .הוא שואל מה זה ,ואומרים לו פלדנקרייז ,ויום אחרי
זה הוא כבר מחזיק יותר נכון את המשקל הכבד .זה מה שלימדה
אותנו התנועה; היא לימדה אותנו להקשיב".
עדי מציין שכשהוא שולח מכתבים ,במקום לחתום אותם במילים
"בכבוד רב" או "בברכה" הוא חותם "בתנועה"" .כל ענף כאן
הוא סמי עצמאי ,אבל הלהקה היא הארגון הגדול ביותר .הלהקה
מושכת את כולם .באים לכאן אנשים מכל הארץ ומכל העולם כדי
לרקוד .הם ראו את הלהקה באיזשהו מקום ,והם באים הנה כדי
ללמוד את השפה של ורטיגו".
מה היא שפת ורטיגו? איזה מילים יש בשפה הזו?
עדי לא ממהר להשיב" .בואי בעוד שלוש שנים ,ואני אהיה מוכן

לדבר על זה יותר ".אבל נועה נענית לאתגר .בדרכה המהירה,
האסוציאטיבית ,היא "מחוללת" למעננו מושגים אחדים מהשפה
של ורטיגו ,וניתן לחוש את הרוח ,את התנועה הזורמת בין המילים
ומכוחן" :יש שפה .המשקל ,הנפילה לתוך הגרביטציה ,שימור
האנרגיה ,לעבוד מבפנים החוצה ולאו דווקא מתוך הצורה .גם
הצורה תיווצר מבפנים ,מאיזו תנועה פנימית ,שתלך בסופו של
דבר למבנה חיצוני; לנוע ביחס למה שקיים ,עם המשקולת של
הגרביטציה ובהתאם לתדרים של הגלים שיש בעולם .עם כל זה
אנחנו עדיין מקיימים שיעורים של בלט קלאסי ,ריליס ,קונטקט
איפרוביזיישן ,טאי צ'י וצ'י קונג ,ואני שוזרת יחד את כל השפות
האלה .זה נותן המון להשכלה של הגוף ,כדי שיהיה יותר מפותח
ומשוכלל .תמיד כשרקדן חדש מגיע לוורטיגו ,לוקח לו זמן להבין
וללמוד את השפה .אם מגיע רקדן שהוא מאוד טכני ,ועושה
קונטקט ,הוא מגלה עולם שלם ,מנעד חדש של שאלות ,בנושאים
שמעולם לא חקר קודם לכן".
"האם השפה תיכתב אי פעם?" אני שואלת ,ונועה עונה שפעם
פגשה אדם שכותב שפות תנועתיות .הוא התפלא לשמוע שעדיין
לא רשמו פטנט על השפה התנועתית של ורטיגו ,והציע את
שירותיו" .למה אני צריכה את זה? זה רק עוד כאב ראש .למה
לקבע את זה? השפה היא הרי משהו שכל הזמן משתנה".
"הכול נמצא בתנועה ובהשתנות מתמדת ",מוסיף עדי עוד נדבך
על דבריה" .בשום פנים ואופן לא יכולנו לדמיין את ורטיגו כפי
שהיא היום .כשהתחלנו את דרכנו לא הייתה לנו תוכנית עסקית;
היה רק חזון שנבחן מחדש בכל תקופה .לכל מופע מחול יש אורך
חיים .אם עשית שלאגר והופעת מאה פעמים ,זאת נחשבת הצלחה
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נועה ועדי נפגשו בלהקת תמר הירושלמית .סיפור האהבה ביניהם הוליד יצירה על אהבה בין נערה לנער החולם להיות טייס .צילום :גדי דגון

עצומה .היו לנו לא מעט הופעות כאלה על המדף .לידת הפניקס
עקפה את כולן .מה המופע הזה בא ללמד אותנו? הוא מתקיים
מזה  15שנה ,עלו כמעט אלף מופעים ,והוא עדיין חי .המופעים
האלה סיפרו לנו ,שניתן ליצור מעגל השפעה .סביב המופע קורים
עוד דברים ,פיתות ותה או סימפוזיון בניו יורק בנושא אקולוגיה,
הצטרפות ותמיכה של ארגונים סביבתיים .גם הכפר הזה הוא
תולדה של לידת הפניקס".
למחרת הערב שבו ביקרנו בוורטיגו טסה נועה עם הלהקה
לפומפיי שבדרום איטליה ,להופיע שם בתיאטרון רומי עתיק.
עדי מספר לנו ששמה הולך לפניה ,וקונים את היצירות שלה עוד
לפני שנולדו" .זה מלחיץ לפעמים ",היא אומרת" .אני רוצה את
החופש שלי ,לעשות מה שאני רוצה ,וכשקונים ממני יצירה עוד
לפני שנוצרה ,אני צריכה לעמוד בציפיות ".עדי מספר ששאל
אותה מה היא מרגישה כשהיא עולה על הבמה להשתחוות אחרי
הופעת בכורה .התשובה הייתה שהיא נושמת לרווחה .הסתיימה
העבודה על מופע נוסף .עכשיו יש פרנסה ל 50-אנשים לעוד שנה.
עדי מציין בשקט ,בהערכה עצומה ,שאז הבין איזו אחריות מוטלת
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על כתפיה" .היא הכישרון .היא זאת שעושה את עבודת האמנות
העיקרית .היא עמוד התווך".
במרכז העולם של ורטיגו נמצאות ארבע האחיות לבית ורטהיים.
מרב ,נועה ,טלי ורינה .הן גדלו בחדר משותף בבית חד קומתי קטן
וצנוע בנתניה .היה זה בית דתי ,פתוח ופלורליסטי ,והאב תרגל
יוגה ומדיטציה ,שנים רבות לפני הטרנדים של העידן החדש.
ההורים טיפחו אצל בנותיהן את היצירתיות והמקוריות ,והציבו
סמכות הורית שעודדה בחירה וחיפוש במקום ציות .האהבה
והתמיכה שזכו להן הילדות ,האווירה של חופש פנימי ויחס לא
היררכי ,עודדו אותן לקבל על עצמן אחריות לבחירותיהן וחירות
לנהל את יחסיהן בינן לבין עצמן כפי שהבינו אותם.
אף שרובן אינן מנהלות אורח חיים דתי במובן המקובל ,היהדות,
היוגה והמדיטציה הן מחומרי הגלם שמרכיבים את עולמן .הן
שומרות על קשר הדוק עם עולם הרוח היהודי בחייהן הפרטיים,
הקהילתיים והאמנותיים .האם סילביה הלכה לעולמה בשנת
" .2002רוחה מרחפת כאן מלמעלה; זאת היא שמנהלת כאן את
הכול ",אומרת נועה .לאחר מותה העמיקו התהיות איך הבנות

חיים אחרים

מבקשות לחיות מעתה את חייהן .וכך כתבה קדרי בספרה:
"נשאלו שאלות על מחויבות ואחריות חברתית ,על אמנות ונתינה,
על משפחה וקהילה ,על הליכה לבד ועל הריקוד יחד .נדמה כי
האפשרות לברוא מחדש ,גם מתוך כאב וגעגוע ,היא ירושה יקרת
ערך שהותירה להן אמן ]...[ .לרגעים נדמה כאילו בבגרותן הן
מביטות אל החדר שגדלו בו יחד ]...[ ,ומניחות אבני שפה לחייהן
כאן ועכשיו".
איך אתם מנהלים את המקום הזה יחד ברמה הרגשית ,החברתית,
האנרגטית?
נועה מחייכת" :יש הרבה מתחים ,יש קלאשים ,אבל אני אגלה .כל
יום שלישי בבוקר אנחנו נפגשות ,ארבע האחיות .קודם כול אנחנו
מסיימות לדון בקצרה בכל העניינים המעשיים של היומיום.
אחר כך ,במשך כעשר דקות ,כל אחת מספרת מה קורה איתה.
אם יש קושי ,צרימה ,כעס ,אנחנו מרשות לעצמנו להעלות את
כל מה שקיים ומתרחש 'ברמת האנוש הדחוס והנורמטיבי' ,כפי
שאני מכנה את הרובד הזה של הסיפור האנושי .אחר כך אנחנו
מתחילות לחפש את המקור ,את השורש של הרגשות והקשיים.
החיפוש נעשה אצל כל אחת בתוך עצמה ,לא אצל האחר ,ושם
מתבקש גם התיקון .אנחנו מאמינות שמתוך תיקון עמוק ,אמיתי,
זה יהדהד גם אל הסביבה הקרובה והרחוקה .לדוגמה :אם אנחנו
רואות שיש בינינו נושא של ערך עצמי ,נמוך או גבוה ,אז בואו
ניגע בו ,ניגע בשורש שלו .בואו נהיה במקום המדויק שלו .אנחנו
יושבות יחד ,מתבוננות ומבקשות ועושות מעין מדיטציה ,עבודה
פנימית שצומחת מתוך הביחד שלנו .הגברים לא כולם מסונכרנים
איתנו; לא כל המערכת פועלת או מבקשת את אופן הפעולה הזה.
אבל כשאתה מדבר בשפה מסוימת ,ואתה מאמין במשהו ,אתה
מהדהד אותו .אתה מחזק בזה את עצמך ואת הסביבה הקרובה,
אתה משדר את זה ,ולאט לאט הסביבה מתמגנטת לאנרגיה הזאת.
אמרת שאת מספר שתיים בסדר הבנות ,ואת הכוריאוגרפית של
הלהקה .אז יש לך כאן בולטות גדולה מאוד ביחס לאחיותייך.
נועה" :ההבדל הזה לא קיים .טלי מתמקדת בכוח האיזון ,מרב
עוסקת בטיפול גוף נפש ,ורינה'לה ,אחותי הקטנה שצעירה ממני
בעשר שנים ,עובדת יחד איתי בלהקה .היא העוזרת שלי ,יד ימיני,
ואנחנו עובדות נפלא יחד .יש בינינו השלמה מדהימה .היא הרבה
יותר לוגית ממני ,טכנית ,ממוקדת מטרה .יש לה רצון מאוד ברור,
והיא לא מפחדת להיכשל .אני הייתי ילדה דיסלקטית ,ואין לי את
היכולות האלה שלה .הרבה פעמים אני אומרת לה' :בואי רינה'לה,
בואי ,אני התעייפתי ,קחי קצת ,אני אתמוך בך .אני כבר לא חייבת
את זה .אני כבר לא רעבה לזה '.כשאתה צעיר ,בתחילת הדרך,
אתה מגדיר את עצמך דרך היצירה .אני משתדלת שלא להגדיר
את עצמי דרך היצירה .אני מגדירה את עצמי דרך עצמי ,יותר
גבוה ,כך אני מקווה .וזאת העבודה שבאנו לעשות כאן".
האם אתם יכולים לשים את האצבע על המקור לתנועה ,על משהו
שהתחיל אז כשהייתם זוג צעיר ,והתפתח למה שיש כאן היום?
"פעם ,כשרק עשינו את הדואט ורטיגו ,עדי הביא לי מתנה כרטיס
ביקור שעליו כתוב 'כוריאוגרפית' .צחקתי; זרקתי את זה עליו.
עשינו ריקוד של עשר דקות ,ואתה קורא לזה כוריאוגרפית?!
הוא אמר 'בסדר' ,ושם את הכרטיס בכיס .יש את השילוב הזה
בינינו; עדי הוא אדם ממוקד מטרה ,אידיאליסט ,עם ערכים וכוח

רצון וכוח אדיר של פעולה בעולם .אם זה היה תלוי רק בי ,הייתי
יושבת לבד על הגבעה ,עושה כמה תנועות וזהו".
עדי מתאר אחרת את התנועה המשותפת" :אנחנו יושבים פה
במעגל ,ושואלים אם יש למישהו רעיון או הצעה .אנחנו בוחנים
יחד אם הרעיון עולה בקנה אחד עם המטרות של הארגון ,אם
אין יותר מדי סיכון ואם יש מישהו שרוצה לנסות ולממש את
הרעיון .מישהו רוצה לעשות גינה אקולוגית .אם יש טורייה וקצת
כסף בקופה ,אנחנו נתמוך ,ונבדוק את זה בעוד שנה או בעונה
הבאה ונראה ".ונועה מוסיפה" :באותו האופן מתקיימים כאן
עוד אירועים .בראש השנה וביום כיפור מגיעים לכאן 150-100
אנשים .אנחנו מקימים מחיצה מאוד עדינה בין נשים לגברים כדי
שגם אבא שלי ,שהוא איש דתי ,יוכל להתפלל עם כולם .אנחנו
מביאים ספר תורה ,והרב ברוך ברנר מוביל את התפילה .יש פה
חופש מוחלט .התפילות הן אורתודוקסיות ,אבל את יכולה לבוא
איך שאת רוצה .באים לכאן הרבה אנשים ,מכל הקשת הדתית,
מחילונים גמורים ועד דתיים אורתודוקסים ,שמחפשים את
הקשר הנכון בשבילם עם החגים היהודיים ,וכך נוצר כאן עוד
מעגל .עוד יוזמה".

הולכת ברחוב ורואה רק נשמות

יש לנו עוד המון שאלות ,אבל נועה ועדי צריכים להתארגן לטיסה,
ומעבירים את הלפיד לטלי ורטהיים אגרניוניק ,אחותה של נועה .אני
מבקשת להתעכב עוד קצת על הסוגיה הזאת של קומונה או קהילה
בכפר" .אנחנו לא אוהבים את המילה הזאת ,קהילה ",אומרת טלי.
"בהתחלה הטעינו אנשים שחשבו שמתקיימת כאן קהילה שיתופית.
זאת לא קומונה .לכל אחד יש את הבית שלו ,לכל אחת יש את הבעל
שלה והילדים שלה .אנחנו שבט .יש את הגרעין של ארבע האחיות
והמשפחות שלנו ועוד קבוצה של אנשים שהיו איתנו מהתחלה .זה
הלב .ואז יש כל מיני מעגלים :החגים זה מעגל ,קורסי קיץ ,בית
הספר; כל מיני קבוצות שמתאגדות מתוך רצון משותף לחקור משהו
לזמן מסוים ,ואז כל אחד הולך לדרכו ומתאספים שוב בעוד שנה.
השבט הקטן הוא הדבר היחידי שקבוע .ביום שלישי בבוקר אנחנו
יושבות יחד ,מחזיקות את התדר האנרגטי ופותרות את הפלונטרים
שצריכים להיפתר .אנחנו אפילו לא מערבות את הבעלים ,אלא
משתדלות לפתור את העניין בינינו ,ומקוות שזה יהדהד".
כשאתן עושות את העבודה הזאת ,האם אתן מרגישות שאתן
מצליחות שלא לטשטש ,לא לדחוף עניינים מתחת לשטיח?...
טלי עונה מיד" :זה לא היה עובד ,אם לא היינו עושות את זה
עד הסוף .זה לא היה מחזיק כל כך הרבה שנים .לאימא שלי
היה משפט מדהים' :תלכו לחדר ותהרגו אחת את השנייה '.היא
לא התערבה ,לא לקחה צד ,לא נתנה לנו את ההרגשה שיש לה
העדפות כלשהן ,בשום תחום' .לכו לחדר שלכן ,ותהרגו אחת את
השנייה '.רק היינו שומעות את זה ,מיד היינו עושות חברותא
אחת עם השנייה נגד אימא".
בשנת  2000הגיע לארץ בהזמנת בני הזוג ורטהיים-שעל
הכוריאוגרף היהודי ,אדם בנג'מין ,מייסדה של הלהקה הראשונה
ששילבה רקדנים עם מוגבלויות ביצירות מחול מקצועי .נועה
ועדי פגשו אותו לראשונה ב ,1996-כשזכו בפרס מטעם הקונסוליה
הבריטית ונסעו לשהות של חודש ימים בלונדון .אז הוזמנו למופע
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טלי ורטהיים" :תחשבו
על ילדה בת  ,16שלומדת
במגמת מחול .פתאום
הילדה הזו רוקדת עם
נערה נכה ,וכל מה
שהיא יכולה לעשות עם
הפרטנרית שלה הוא
תנועה מאוד מוגבלת.
ואז כל הסיפור הזה
שקוראים לו גוף ,איך
הוא נראה ,מה הוא
מסוגל לעשות ,פתאום
כל זה לא רלוונטי"
המחול הוא המקום לפגוש אנשים ולהבין את ההוויה בצורתה המופשטת ביותר .צילום :רונה אברו

טלי ורטהיים וחי כהן מובילים יחד את כוח האיזון ,עבודה משותפת לנכים ולא נכים .צילום :דיאנה פקלדניאק

שהעלה עם להקתו" .בכיתי את עצמי למוות מהתרגשות ",סיפרה
נועה .המפגש עם המגבלה כערך היה עוצמתי ביותר והבהיר לה
את מרכזיותו כמרכיב בעולם התנועתי .מאז ומתמיד האמינה שככל
שאדם בכלל ,ורקדן בפרט ,יכיר את המגבלה שלו וישכיל לקבל
אותה ,כך ייטיב להתפתח ולגדול .בביקורו בארץ הנחה בנג'מין
סדנאות משותפות לרקדנים נכים ולרקדני ורטיגו הוותיקים.
מתוכן נולד הענף בוורטיגו שנקרא כוח האיזון .מובילים אותו יחד
טלי ורטהיים וחי כהן שנפגשו באחת הסדנאות האלה.
חי מספר שנפצע כשהיה בן  ,13כשקפץ לבריכה במים הרדודים
ושבר חוליה צווארית .מאז הוא יושב בכיסא גלגלים ,ויש לו
תנועה מוגבלת באצבעות ובידיים" .הזמינו לסדנאות האלה
אנשים עם מוגבלויות ,ואני נגררתי בעל כורחי לאחת מהן .לא
רציתי .באתי מתחום הקולנוע ,והסצינה המשולבת ,זה לא משהו
שנמשכתי אליו .ידידה שלי לחצה עליי לבוא ,ואמרתי כן ,ועד
היום אני משלם על זה "...הוא מחייך.
"כשרק נכנסתי לאולם ,חשבתי שאני מסתלק בהפסקה הראשונה.
אבל ברגע שזה התחיל ,עברו אולי חמש דקות ,והייתי בפנים.
הכוח של המגע מצליח לעקוף מהלכים שכלתניים ופרסונליים
ולשבור הרבה חומות .האפקט מידי ,מורגש ,נוכח פיזית בגוף".
חי וטלי הופיעו יחד במופע כוח האיזון ותרגמו את כתביו של בנג'מין
לעברית .בעקבות ההעמקה בתרגול קונטקט אימפרוביזציה חיברו
יחד ריקוד שנקרא דואט אינטימי ,והם מופיעים איתו ,בגרסאות
שונות ,עד היום .הם מבקשים למסור הלאה את האיכות הראשונית
והנדירה שהשתמרה בתהליך העבודה מתחילתו ועד היום –
הקשבה עדינה לשקט ,לאינטימיות מביכה ונעימה.
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"טלי ואני מנהלים יחד את מרכז כוח האיזון ",מספר חי .פעם
בשבוע באים לכאן אנשים מכל הארץ ,משנות ה 20-המוקדמות
ועד גיל  .60אנחנו מכשירים נכים ולא נכים ,שעובדים אחר כך
עם בתי ספר בכל הארץ .אחרי כל כך הרבה שנים שזרענו זרעים
מכל מיני סוגים פתאום יש את חוק ההכלה של משרד החינוך,
ודברים מתחילים להישזר .אתה מבין פתאום למה זרעת את
הזרעים האלה ,ושהזריעה הזו מתחילה לצמוח ולשגשג .במשרד
החינוך צריכים עכשיו את הידע שלנו ,והצוותים שלנו עובדים
בבתי ספר מכילים".
מה מקבל הרקדן שאינו נכה מהעבודה המשותפת ,מעבר לנתינה
הפילנתרופית?
טלי" :הרבה שנים שאלתי את עצמי למה המפגש עם הנכים הוא
כל כך עוצמתי בשבילי .הייתי בהיריון עם הילד שלי ,שהיום
הוא בן  ,18כשהגעתי לסדנה הזאת שחי היה בה .יצאתי מהסדנה
בוכה ,ואמרתי לנועה שאני יודעת מה אני רוצה לעשות בחיי ,אני
יודעת מה הייעוד שלי ומה התפקיד שלי .כבר לימדתי לפני כן,
ותמיד הייתה לי משיכה אל השונה והאחר .היה לי ברור שאני לא
הולכת לעסוק בשום תחום טיפולי במובן שיש משהו שהוא לא
בסדר ואז באים 'לתקן' אותו .עם זאת ,המפגש הזה מטפל בנו,
לאו דווקא במי שאני רוקדת איתו; אני מטפלת בעצמי מעצם
המפגש .למה זה כל כך מגרה ,מסקרן ,מושך? בהתחלה זה לא
היה מילולי ,זה רק היה הווייה ותחושה ,ועם השנים זה התברר
לי .כל הפוזה הזו של טלי פושטת צורה ולובשת צורה ברגע שיש
מגע .שינוי הצורה הזה מתרחש גם בלי קשר לנכויות ,אבל המגע
עם האנשים עם המוגבלויות מעצים את זה פי אלף .אני לא

חיים אחרים

יכולה לעשות את התנועות הרגילות של הריקוד ,ואני לא יכולה
להיות מי שאני בדרך כלל .זה מייצר זיכוך של מי שאני ומה
שאני ,ועם הזיכוך הזה אני נפגשת עם עצמי ועם האדם השני.
זוהי מהות המפגש האותנטי .מי אני .מי אני בתוך הגוף הזה ,מה
הביטוי שלי .המראה החיצוני הופך להיות לא רלוונטי בעליל.
אנחנו עושים את זה כבר שנים בבתי ספר ,בכיתות י' ,עם הבנות
שהמורות אומרות עליהן שהן פטפטניות ורעשניות ומחזור
זוועה .אנחנו מגיעים עם החבר'ה שלנו ,עם כל מיני מוגבלויות
שונות ,ונפגשים בתוך הסטודיו .ובבת אחת כל העיסוק בנראות,
כל הקשקשת והבולשיט פשוט נושרים להם ,ומה שמתגלה זה
בני אדם סקרנים ,מלאי יכולת הקשבה ,כי אין ברירה .זה מכריח
אותך ללכת לאיזה מקום שהעולם הרגיל והחיים הרגילים לעיתים
נדירות מביאים אותך אליו ,אם בכלל.
"אין לנו מראות בסטודיו .במפגש עם הנכים אתה מתקלף בבת
אחת מכל מערכת ההתניות שלך .זה קורה לך עוד לפני שאתה בכלל
מודע לכך שזה קורה .זה כבר קרה .בגשר שנוצר אתה משתמש
במשהו שהוא נחלת כולם – העור ,הדם והמגע .ואז השאלות של
מאיפה אתה בא ,איזה דעות פוליטיות יש לך ,מאיזה מגזר ,איזו
שפה אתה מדבר ,כל זה נעשה חסר חשיבות באופן מוחלט.
"יש אצלנו ילדה שקוראים לה עמית .יפהפייה .מאוד מוצלחת.
היא פגשה בחור נכה בכיסא גלגלים באחת הסדנאות .היה להם
קליק ִמיָ די .הם הגיעו מעולמות כל כך שונים ,שלעולם לא היו
נפגשים אלמלא הסדנה .בסטודיו היא ראתה אותו ,הוא קלט אותה,
והיה איזשהו זיהוי נשמתי ,אלוהים יודע .אני לא מתיימרת לפרש
את זה ,אבל קרה משהו עוצמתי מאוד בין שניהם .למרבה הצער
הוא נפטר לא מזמן .היא אמרה בסיכום השנה' :פעם כשהייתי
הולכת ברחוב הייתי רואה אנשים ,הייתי רואה צורות ,הייתה לי
ביקורת ,הייתי רואה את מה שרואות העיניים ורגילות לפרש .היום
אני הולכת ברחוב ,ואני רק רואה נשמות"'.

חי" :אנחנו עובדים הרבה מאוד בעיניים עצומות .באופן
ההתנהלות הרגיל שלנו בעולם רוב התקשורת עם הסביבה,
הקליטה החושית ,מתרחשת דרך העיניים .כשהעיניים עצומות,
הפוקוס עובר לתקשורת דרך הגוף .הרבה מאוד מקום מתפנה
לתת פוקוס לדיאלוג הזה ,וכשאתה נותן לזה זמן ,זה הופך להיות
חלק ממך .זה לא משהו חד פעמי ,זה משהו שנשאר".
והילדים נענים לזה? לפעמים ילדים נרתעים מאוד מעבודה
בעיניים עצומות .זה מאיים עליהם.
טלי" :אין לנו אמביציה בכלל .אנחנו עובדים הפוך ממה שכל
העולם דוחף אליו .אין הישגים ,אין טוב ורע ,אין יפה ולא יפה,
אין תוצאה .זה לא חשוב איך שזה נראה; אנחנו עובדים רק עם
מה שקיים .הילדים מקבלים פתאום מקום לכל מה שקיים אצלם
ונרגעים .אז הם מוכנים להקשיב ,מוכנים לנסות .הצוהר הזה
שנפתח לוקח אותם למקום אחר.
"עם הגופים השונים זה אותו דבר .בהתחלה אתה נרתע ,אפילו
יכול להיגעל ,לפעמים יש כל מיני תופעות ,גפיים נוקשים ,נזילת
רוק ,באמת לא נעים ,דברים שהם לא פשוטים לאף אחד ,בעיקר
אם אתה לא מכיר .אנחנו לא אונסים שום תהליך .אנחנו רואים מה
קיים ,מה אפשרי ,ואז נפתח פתח קטן ,ומתוך הפתח הזה ,השמים
הם הגבול .תחשבו על ילדה בת  ,16שלומדת במגמת מחול ומבלה
שעות וימים בתנועה מול המראה ,ורגילה כל כך להיות בשיפוטיות
כלפי עצמה ,כלפי החברות שלה וכלפי כל מה שקשור בגוף .פתאום
הילדה הזו רוקדת עם נערה נכה ,וכל מה שהיא יכולה לעשות עם
הפרטנרית שלה הוא תנועה מאוד מוגבלת .ואז כל הסיפור הזה
שקוראים לו גוף ,איך הוא נראה ,מה הוא מסוגל או לא מסוגל
לעשות ,פתאום כל זה לא רלוונטי .כי אין בו תועלת .אז מה כן
רלוונטי? מתחילים לבדוק איזה דבר חדש יכול לבוא לידי ביטוי.
במה כן יש תועלת ,מה כן מתאפשר ,מה יוצר מפגש בין שני בני
אדם ,ולדבר הזה אין תחליף".
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