רומו עבודה
אגגה סוקולוב מכיגה את ההגצה ייכגפייס'
מאת

ר 1ו בו ישראך
רעתה ,אמר גיררא ,לאחר שסיימתם את החזררת על "כנפיים",
תרכל להתפנרת רלספר על העבדוה .סיימנר? הלא בעצם,
רק התחלנר במסע זה הנקרא  -הרפעה .רק התחלנר את
מערכת היחסים שלנר עם ההצגה .אין הרפעה אחת דרמה
למשניה .גם כשאנר נעזרים במרזיקה רבתנרעה מרסכמת
מראש ,יש תסיסה מתמדת בין כל הגררמים הנרטלים חלק
בהפקה .רק אתמרל ,בהצגה בחיפה ,נפל אחד הרקדנים רגרר
אחריר רקדנית אחרת .הפקעת שנרצIרה על הבמה שינתה
את כל הסצינה ,רעל המשתתפים היה ו~הגיב בהתאם .שלשרם

עף מגף מרגלי דושדשתי החרצה בנס,ירן לשמרר על כבדוי
העצמי .פעם שכח אחד מפרעלי"הבמה מסמרים בדירק במקרם
בר קרפצים הבחררים יחפים ,רנאצלנר לקפץ ביניהם  ...בהחלט
לא סיימנר ,עדיין מחפשים.

שמרם כ,ך אין אני יכרל לקבל על ןגצמי את תפקידר של
מספר"הזכררנרת .כן ,אני אספן מרשבע של ארטרבירגרפירת
שנכתבר בידי רקדנים מזדקנים .תמיד רציתי לשבת בין
שיחיררדים אפרף נרסטאלגיה ראדי"תה ,רלהיזכר באנקדרטרת
המשעשערת רבהצלחרת הכביררת .לצערי ,אני יכרל לספר
רק על זיעה דביקה ,מתח מצטבר ·,תיסכרל .ראר ,כן ,על
ריקנרת .נכרן ,ההרפעה מביאה לעיתיב tרגש התעלרת .אד זר
התרגשרת קצרה ,החרלפת עם השיג  .רה .נשאר זכררן של
עבדוה קשה ,רעל"כד אספר:
הירם הראשרן לחזררת הרא ירם מלא תקררה .הרקדנים לברשים
בטייטס מחמיאים בירתר .הרקדנירת יפרת ;הבחררים )עדיין(

מבי ·אים כסארת לכרלם .שלא כשחקנים ,אין לנר טקסט
נתרן ,ראננה תיצרר "עלינר" את הכרדיארגרפיה .כרגע ,אין
גם מרזיקה ,רגררלנר הרא נעלם גדרל ביז'יה של אננה.

עברדת ירמנר מתחילה בעצם ,בשיערר הב:אלט הירמי .השחקנים
מגיעים שעתיים אחרי הרקדנים .מלבד Iתחיה ,כמרבן ,המתחדה
בנר ,בהצלחה ,בשיעררי הבאלט.
בירם

הראשרן

השחקנים

נרתעים

ב Iו:קצת

מהראי הגדרל,

המכסה קיר שלם בסטרדיר .קשה להם להתעלם מהשתקפרתם
המתמדת בר ,רעזרא מפטיר לערמתנר "מטררפים!" אננה
מפנה ארתנר מהראי ,ארלם תמיד תמצא את אחד הרקדנים
פרזל לעברר בערגה .הרקדנים משתרעים על רצפת הסטרדיר
בנרחרת ,בערד השחקנים בלברש מלא ,י',שבים בנר קשרת.
אנר מרכנים
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לקריאה

הראשרנה של הטקסט ,ראני נתקל

באכזבתי הראשרנה  .השחקנים פשרט "מסמנים" רלא מראים
כל סימן ליכרלתם הדראמטית .הם מבצעים בדיקה של
הטקסט הבלתי מרכר ,רבין שגיארת הדפרס הרברת ,אני סרקר
את המשתתפים .שערה האדרם של תחיה ,שתגלם את דמרתה
של חנה סנש ,גררם להתאהברתי המיידית בה ,הנמשכת עד
עצם הירם הזה .לתחיה יש יכרלת תנרעה מפליאה ,הבאה
עמרק ממרכז הגרף .הכבדרת המסריימת מזכירה לי את נשירתה
של איזדררה  .בשעה שכרלנר מתנשפים לאחר ריקרד סרער,
נשמע קרלה חזק רצלרל .תחיה ירדעת מתי להעניק צביטת
עידרד על הבמה ,רכיצד לתת את ההרגשה שהחירד מירעד
לד בלב.ד פעמים רברת ,כשהמתח הצטבר ,קיבלה תחיה על
עצמה את תפקיד ליצן"החצר ,לטרבת המשד העברדה בארירה
נרחה ירתר.

בזמן החזררת אילתרנר תחליפים לאביזרים המשמיים .כל
ירם השתמש עזרא ,שגילם את תפקיד החרקר הנאצי ,בתיק
אחר ,שאותר היה גררר על הרצפה) .היה זה ירם שחרר בר

השתמש בתיק של אננה עצמה( .אין ספק שהתיק המעניין
בירתר הרא זה של רינה שחם )העזר"כנגד של אננה( ,מתרכר
שרלפת תחיה שקירת"פלסטיק ריקרת לאין"ספרר ,המשמשרת
ככרבע ,חצאית רכפפרת .אנחנר לרמדים לצחרק מחדש,
רממשיכים הלאה .רחל מרכרס ירשבת לידי  .על הסרכרירת
שתחלק בזמן החזררת ערד לא ידעתי ,אבל כבר אז שמחתי
לעברד במחיצתה .רחל היא אמנם בתר של רב שברחה לררינה
כדי ללמרד משחק ,אד סיפרריה מתחרים בהצלחה במעשירת
אלף לילה רלילה .בעזרתן קם התיאטררן העברי לתחיה לנגד
עינינר בהפסקרת הצהרים .

עזרא כפרי ,נראה לי ,בהתחלה ,חביב מדי לתפקיד החרקר.
במשד החזררת יצר עזרא זמרת אירמה ,רכרלנר הרגשנר את
נחת זררער  .שברעיים לפני הבכררה הרא שבר את רגלר במשחק
כדררעף ,רנאלצר להחליפר בעמי טרארב  .מבין הרקדנים ברלט
שי בדמירנר לגרמיה .נראה שמצבר הטבעי הרא לשבת
ב"שפאגט" מרשלם רלחייד .ליאררה יפה .
אננה מתחילה לעברד על תפקיד החרקר .עזרא מבצע בנאמנרת
את צעדת הפתיחה שלר ,במשד שלרשים פעם ,לפחרת .אני
מארשר רמלא תקרה.

הירם השני לחזררת  .עזרא חרזר על צעדת הפתיחה שלר,
שלרשים פעם ,לפחרת .אני עדיין מלא תקרה.

היום השלישי לחזרות .עזרא חוזר על  ...הרקדנים נרדמים .
עתה כבר ברור לנו מה יהיה ההמשך .אננה ,האשה הקטנה
הזו ,עומדת על רגליה במשך כל שעות החזרה .היא אינה
שותה ,אינה אוכלת ולא מעשנת .היא מדגימה את כל
התפקידים בעצמה ,דורשת מאתנו ריכוז מלא ומתמי.ד
והאנרגיה שלה מספיקה כדי לחבוט בנו כשאינה מרוצה.
אני מאמין שהיא באמת כפי שאמרה לי פעם ,אחוזת כישוף .
יום אחד אמרה לנו בחגיגיות" :ועכשיו ,רק כדי להראות
לכם כמה אני טובה

-

-

רק סמנו את הקטע

הבא ...

'אני אוהב

אותך  ,אננה .גם כשאת קורעת את החולצה מעל חזי כדי
לבדוק אם יש לי לב :כדבריך  .גם כשאת מאיצה בי כדי
לעוררני"" יום שלם עבדנו על הספירות המסובכות של
המארש .פעם אחר.י פעם טעיתי בקצב" .היטלר היה הורג
אותך על-כך' :אמרת וצחקת בקול חלול  -מאז אני מבצע
את המארש בקפדנות ,ללא טעות.
אננה מקדישה מחשבה רבה לנושא לפני החזרה ,כדי להכין
מטען לעבודה .היא לומדת את המוזיקה ,את הרקע הספרותי,
ומכינה מוטיבים בסיסיים לתנועה  .הנושא מלווה אותה
תמי.ד אך היצירה הממשית מתרחשת בסטודיו ,על גופותינו.
תרתי משמע .כלומר" ,היה נכון" הוא המוטו של הרקדן
הסוקולוביאני .ואנו נרדמים על משמרתנו ,כמובן .כי הגוף
וםתעייף .וגם החשק אוזל .ואתה רעב  ,והכסף לא מספיק.
ובערב אתה נוסע ללמ.ד או לנקות חדרי-מדרגות ,לשם
פרנסה.

בינתיים,

אננה

כועסת.

היא

רוצה

תמיד

ביצוע

משולם ,ועכשיו.

"כנפיים"

בנוי

על

ארבעה

שחקנים,

המגלמים

דמויות

קבועות :האח ,האם ,החוקר ,חנה ושמונה רקדנים .הרקדנים

משנים את זהותם ואת האוירה הכללית ללא הפסק .זהו אחד
הגורמים המושכים אותי להצגה  .בממוצע ,כל אחד מאתנו
מחליף תלבושת כאחד-עשר פעמים .עם כל כניסה לבמה
עליך להיות אחר .זהו אתגר מושך מבחינה טכנית ואמנותית
כאח.ד הבגדים מוכנים עבורנו בצידי-הבמה ולעתים אני
נושא עלי שלוש שכבות של מעילים ,עקב מהירות ההחלפות.
התפיסה היא תיאטרלית ,ולתנועה חשיבות דראמטית,
והדראמה מתממשת בתחומים כוריאוגרפיים של זמן וחלל.
אלה הם מושגים החורגים במקצת מעבודת השחקן הרגילה.
למשל ,באותה כניסה מפורסמת של החוקר ,עליו לצעוד 12
צעדים בקצב מסויים .לעמו.ד לתופף ברגלו .להזיז את הי.ד
להפנות את הראש .לשנות את הפוקוס .לזוז קדימה ,אחורה,
למעלה .לספור ,לדבר ,ואסור לטעות .כפי שאננה טוענת,
מספר

הצעדים

המסויים ,בקצב

הנכון ,יעביר את ההרגשה

האמיתית  .וזה קשה) .אפילו רחל ,בתפקיד אמה של חנה,
מסגלת לעצמה צורת הליכה כעל חבל דק  -כדי שיראו את
הרקדנית שבה ,היא אומרת  .הקרסוליים אומרות הכל אצל
רחל(.

הבעיה לגבי הרקדנים הפוכה .ככל שתתן להם תנועה קשה
מבחינה

טכנית,

יאהבו אותך יותר .זיעה ו"גראנד באטמן"

לנצח .אך כיצד להעביר לקהל מצב-רוח מסויים ,וכיצד
לבנות טיפוס ,אין לומדים בשיעור באלט .על רקע שני
קטבים אלה יש לבדוק ,לדעתי ,את איכות ההצגה המוגמרת,
האם הגענו להרמוניה של אירוע תיאטרלי .
היום ,בישרה לנו אננה ,אלמד אתכם כיצד לעשות אהבה.
ואכן היא לימדה אותנו בדרך הקשה" .האם אתה אוהב אותי"
הפך להיות המוטו של הצוות .ואני פניתי במריאושי
לסטניסלאבסקי" .המוטיבציה" היתה לידידתי היחידה במשך
השבועות הבאים ,ולא אשכח את עזרתה .כשהרגשתי אבוד
הייתי קורא לה ,למוטיבציה ,ופתאום צריתי לרקו.ד כי
הייתי בבודפשט; נאלצתי לברוח על נפשי מפני שנאה
מתקרבת; התעללתי בחנה ,כי היא יהודיה  .לפתע תפשתי
את עצמי בועט בחנה בהתלהבות-יתר .בסצינה בה שלושה
נערים מתאנים לה ,אני לוחץ על מפסיק פנימי והצחוק
מתגלגל וזורם מתוכי ,צחוק אמיתי ,רגש שאין לי שליטה
עליו .תחיה לא כעסה .להפך ,היא הבינה שאני מחפש דרכים
לתת משמעות לתנועה .רק ביקשה לרסן את התלהבותי
לאמצעים בימתיים יותר .יש גורם מזעזע מבחינת השתתפותי
האישית בהצגה .בסצינה הראשונה אני אחד מחבריה של

חנה .אחר-כך אני הופך לחייל נאצי .מאוחר יותר ,חלוץ
בקיבוץ ,ארקוד עם חנה ,ושוב אחזור לדמות מאיימת בסיוטי-

הלילה שלה בבית-הסוהר .בהצגה מצאתי גם את האפשרות
ליהנות מתפקידיי השונים .כמו סכר שנפתח ,שפע הרגשות
המעורבים מאיים להטביע אותי .סטניסלאבסקי ,אייך! !
אני לומדים עדיין "לפלרטט בסגנון הונגרי ".משימה לא
פשוטה בעידן הדיסקו והניכור .על הגברים שבחבורה ללמוד

כיצד להושיט יד לבחורה ,כיצד לכרוע ברך לפניה או להניפה
באויר באלגנטיות .על הגברות ,לעומת זאת ,לעפעף ,להגיד
כן תוך כדי סירוב ,וללבוש שמלה עם תחתונית .גם שאלת
התשוקה טעונה בירור בעידן "הטנגו האחרון ".לדעת
אננה ,אני מנשק באופן ריאליסטי מדי ,והיא מזכירה לי את
תאריך התרחשות הסצינה ,בתחילת המאה .לעומת זאת,
בהתייעצות חפוזה בחדר-ההלבשה ,טוען שי ,כי עלי "לנשק
מהאגן"

ומדגים

קונטראקשן

עמוק-משמעות.

וכך

יצאנו

בחיפוש אחר הסגנון ,או נכון יותר ,הסגנונות הרבים שעלינו

להחל~ף בקצב מסחרר יחד עם התלבושות.
ביום החמישי לחזרות ,עזרא עדיין נכנס בקצב  , 12משנה את

הפוקוס ,אחורה קדימה ,וכי;צא~בזה .אמה של חנה עומדת

בסבלנות ,מחכה לספוג את זעמו .זרועה מכוסה בסימנים
כחולים .אין ספק ,היא אומרת ,שעזרא לוקח את האמנות
מאוד ברצינות .גם אנחנו .הרצינות רובצת עלינו מבגוה.
אננה מקרבת אגרוף קפוץ לפיה ,שערה משוך בחומרה לאחור .
היא יידעת לעבו.ד

23

ההבדל בין תנרעת-יד בצ'ארדאש אר בהר .רה אינר של קרר

לעברר מדמרת של חלרץ ארץ-ישראלי לבית-זרנרת כחייל נאצי?
אני מגייס את שיטת שינרן המילים הגסות ,רארזר-ארמץ.

רהמכתיב פיררש אחר ,רעל הרקדן מרטלת החרבה הקדרשה

הקשרח

בלב.ד רלעתים יש דמירן מפתיע ביניהם .הרגש הרא השרנה
למצרא רגש זה .החרבה רקדרשתה מחייבים ריכרז בגרה רמתח

עברדה מתמי.ד אי-אפשר לקפרץ לתרך מצב-הררח המסריים,
ריש להתכרנן לכך בקפידה .רלאחר שמצאת משהר  -יש

לנסרת לשמרר עליר רלטפחר .החזרה שרב רשרב על קטע באה
לזככר מהתפל רלעזרר למבצע למצרא את הדרך הנכרנה.
כה אמרה אננה .החזרה האין-סרפית תררמת ,מלבד זאת,
לקהרת-חרשים מדאיגה ,רלעיגרלים שחררים מתחת לעיניים
רלרעב מתמי.ד לאחר שברעיים של חזררת אני מבחין בדאגה,
שאפשר להכניס ערד רקדן ממרצע לטייטס שלי.
די ,נמאס לי  .דיבררים ,דיבררים על מרטיבציה רריכח ,אבל
שריריי מכררצים .הספיררת מטרטררת לי בראש .אני רב עם
כרלם רמרגיש אירם  .אננה בררדאי מארכזבת ממני  .כרלם
חרשבים שאני כשלרן .לערלם לא אהיה רקדן  .איך אפשר
להמשיך לקפץ ,אבל אין ברירה ,ערד פעם רערד פעם .עד-
כה היה הריקרד לגבי שעשרע רמשאת-נפש .מעתה ,המקצרעירת

מחייבת .כל ברקר שיערר ,רחזררת אררכרת ,רהדרישה להרכיח
את עצמך בארפן מתמי.ד רלא רק בפני חבריי לעברדה .בכל
חזרה צרפים בנר אררחים .חלקם רקדנים ,המציצים בדלת
הסטרדיר .מרזיקאים ,מררים רכרריארגרפים הבאים לבקר.
הפחד שלי הרא ליפרל אר להיכשל ,רקשה לי להיפתח רלהסתכן
בפני ביקררת מתמדת זר" .אני ררצה להיחלץ מתרך גרפי .תן
אש בלבי ,תן לי כח להצליף ,ללטף ,להרים  " ...ארמרת חנה
סנש ראני שברי בפחדי רבשאיפה להגיע ל"פרזיציה החמישית"
של הרגליים.
לפיני ,בתפקיד האח ,יש בעירת בקראררדינציה  .הרא ררקד

נכרן ,אר מדבר בררר ,אך לא ביחד .רבאמת איך אפשר למתרח
את הצרראר לאחרר רלדבר בעת רבערנה אחת? אננה מנסה
להרארת לר שאת הרגש שהביע עד-כה בקרלר ,אר באמצערת

מחררה ,אפשר להביע בתנרעה מסרגננת  .לרחל מפריעה
התנרעה המתמדת של הרקדנים סביבה .הללר נרהגים להתמתח
בכל הזדמנרת ,בזמן שהיא מעמיקה בנבכי הלב .רחל לרקחת
את דפנה הרקדנית תחת חסרתה ,רערבדת א.יתה על השררה
הברדדת שעליה לרמר ,שררה המסתיימת בקרל ענרת חלרשה.
אפה של דפנה מקבל זררית מדאיגה כלפי מטה .על הבמה היא
פררצת בצחרק בסצינת הכביסה בקיברץ רסרחפת את כרלם
אחריה .ירם אחד מצאתי ארתה במטבח בין המקרר למיחם,
נרשפת בחטמה ,מברהלת .קררבן להתקפה של אננה .ברכתי
ארתה על תשרמת-הלב שקיבלה.
אנר ערבדים על סצינת בית-הזרנרת בברדפשט-של-מלחמה.
אננה אינה מררצה .את דפנה היא שרלחת ללמוד את המקצוע
ברחרב

הירקון

רמפקפקת

בכישרריה

הנשיים.

דפנה

ברכה .

וכאשר כל הצרות המקצרעי של התיאטררן מתאסף לחזרה
כללית  -אננה מרימה את חצאיתה של דפנה כמוטיבציה
לתפקיד .

דפנה

ברכה.

היום

היא

"הזונה

שנינר ררעדים מפחד.

את החזררת התחלנר בחרדש ארגוסט השחרן .הריח האופייני
לסטרדיו הרא של זיעה דביקה .המוזיקה נשמעת בארזני כרעש
וכבדות-האויר אינה מאפשרת לקפרץ .מדי יום אנו שרמעים
בערגה את צלילי מכונית-הגלידה ל "  ". Pour Eliseאם כי
אננה קרצפת מחדש על חילרל הקרדש ,אני מת  ...לגביע צרנן ...
ובצהרי אחד הימים הללו של סוף הקיץ נשמעת מרזיקה
חדשה ,מטהרת .אפילר אננה אינה עומדת בפני היררה,
רהחזרה נפסקת לצורך הפרלחן הפרימיטיבי של ריקוד הגשם.
לקחנר נשימה עמוקה של אריר נקי רהתחלנר שרב בהרגשת
פירס רתקוה  .אני ארפטימי כתמי.ד

לאחר שברעיים

בהם

הרגשתי שאנר ערמדים במקום ,או

נכרן יותר ,דררכים בקצב המארש ,התברר שאננה סיימה כבר

שליש מהעברדה .אנר עוברים ,יחד עם חנה ,מבודפשט לארץ-
ישראל ,רחוזר חלילה ,מהקיברץ  -לבית-הסוהר .הבעיות
החדשרת הן על רקע מרזיקלי  .הצ'ארדאש מדגיש את ארפי
התנרעה,

החזה

רהיד

מתרוממים

יחד

עם

נקישת

העקבים

בשיא המרזיקלי  .תנרערת הזררע הרחברת נאמנרת ל"לגאטר".
השילרב בין התנרעה למוזיקה הרא  ,ישיר בירתר ,כבריקרד
עממי .בסצינה בה אנר ררקדים רריאציה כרריארגרפית להררה,
אננה משתמשת בקרנטרפרנקט בין התנרעה למרזיקה .אני
שרמע את הסימן המרזיקלי לכניסתי ,ארטם את ארזני רמתרכז
בספירה הפנימית .הדאגה היחידה היא לגמור בסימן המרזיקלי
הבא .לערמת זאת ,כשאנר חרזרים · למבנה המשפטים של
המוזיקה עצמה ,אני נאלץ לגייס את כל הידע המתימטי שלי,
במטרה להבין את המלחין קרפיטמן  .יש קטעים בהם המשפט
הפרתח הרא בן  12תיברת של  , 4/4לאחריר שני משפטים בני
שבע תיברת בקצב  , 3/4שלאחריר משפט בר קצב המלרדיה
שרנה מקצב כלי-ההקשה .. ,רלכל רקדן ,תנרעה שרנה בקצב
אחר .בדרך-כלל אין אנר מבצעים תנרעה אחת כנגד כל פעימה ,
רהתנרעה זררמת בין הספיררת ,לעתים עם הדגש ולעתים
דרכר .

אנר רוקדים צרררת של פרגה רקאנון ,מציגים נושא תנרעתי
ופיתוחר .ראני תרהה ,מה נרח ירתר  -להירת אחד מכרלם בתנרעה
ענקית אר לבד,ן אבל אחראי על הספיררת האירמות האלר,
הרקדנים מרצאים פתררנרת משלהם .במארש של ארבעת
הבחררים והחוקר )כאן מתנגשת המוזיקה העליזה רהקרנ-
באלית עם המצעד המאיים( אנר סרפרים ללא הפסק ,בקול
רם ,על הבמה .המכשרל היחיד בשיטה זו שהיא הרפכת
להרגל .באחת ההרפערת פניתי בתפנית חדה לעבר הקהל
רהתקפתי ארתי בצעקה "שתים-עשרה".

הטרבה בירתר"

בהצגה .השיטה עבדה .לבחררים לא היה קל יותר .כיצד עלי
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דפנה

ואני

ררקדים

טנגר

סקסי ,ומתחת למסררה

הכרריארגרפיה בנריה על תכנון קפדני .אך לעתים קריבית

נעזרת אננה במקרים המתרחשים בסטודיו ואפילו בתקלות
על הבמה  .שלא כמוזיקאי ,הכותב למרורחי"צליל נתונים
מראש ,עומדים לרשות הביצוע הכוריאוגרפי רקדנים בעלי
מיגבלות ויתרונות אישיים  .דווקא טעות מקרית יכולה
להוביל לפתרון האמיתי .למשל ,באחת הסצינות ,עורכות
חנה ואמה תיאטרון ביתי ,שאליו נכנסים הרקדנים עם
כסאות  .בסוף המונולוג הפאתטי ,על הרקדנים לצאת מהבמה
ולהשאיר את הכסאות הריקים אחריהם  .את הזמן שבו
אננה עבדה עם השחקנים ,ניצלנו למנוחה דיפלומטית על
הכסאות הנוחים  .למדנו להירדם בעיניים פקוחות תוך כדי
הבעת

במתרחש .

עניין

באחת

החזרות,

אחרתי

את

הסימן

ליציאתי ונשארתי בדד בין הכסאות הריקים  .והנה ,אננה
התלהבה מהטעות והחליטה להשאירה .לצערי ,נמחקה

הסצינה כולה בגירסה הסופית ונאלצתי לוותר על ה"סולו
הגדול" שלי .

רשרוש של המים,
ברק השמים,

תפילת האדם.

"כנפיים" היה אז רעיון במוחה של אננה בלב.ד מי היה
מאמין אז ,שאותו ילד מפונק )אני( יגיע לעבוד עם אננה
סוקולוב בהפקה מקצועית .לאננה פתרונים.
היום עברנו לעבוד על בימת תיאטרון "נחמני" .תם השלב בו
היינו מוגנים בסביבה המוכרת של הסטודיו .נותר להתאים
את היצירה השלמה למסגרת בה תוצג  .החלל השחור הפעור
מולנו מזכיר לי שבעוד שבוע ,שבוע אחד בלבה נעמוד
בפני מבחן  -הקהל  .שמוליק ,הסדרן המפורסם של "נחמני",
מברך את הוותיקים שבינינו .משום מה ,אין הוא נראה נלהב
ונרגש כמונו.

הוא

מדליק

עבורנו את אור"העבודה ,נורה

חשופה במרכז הבמה  .ללא מסכים נראית הבמה עירומה
ומשועממת ,וממנה נראה חלל התיאטרון כמפהק ללא

בהצגה אין תפאורה ,והמסך האחורי והקוליסות שחורים.
רצפת הבמה מכוסה לינולאום כהה שאינו מחזיר אור  .החלל

סוף .זהו שבוע של עבודה מאומצת ,הכולל שבתות ולילות.

המשמשת כמפלס נוסף .כשהגיעה התיבה הסופית ,התברר

אני בא מדי בוקר לתיאטרון הדומם ,ומנסה לבנות את שיעור

שנוצר

שהיא

הוא

אין " סופי .במעמקי הבמה

המעוף בפתיחה ,מעדה ונפלה ממנה  .מעידה זו

הבאלט שלי על הבמה  .אני הולך לאיבוד במרחב החדש.
הרושם שלי הוא ,שאנו לומדים ללכת מחדש ,לאחר שעזבנו

שבו

את הרחם החמים ,הסטודיו ,נזרקנו לעולם הגדול ואיבדנו

בגוהה

בסצינת
נשארה

מונחת תיבה שחורה,

עד

בהרבה

היום

מזו

שהשתמשנו בה

את

וממחישה

הרגשת

בחזרות.

הגובה

תחיה,

הרב

את הכיוונים והמיקום  .למעשה ,החזרות הראשונות מוקדשות

היא דואה ,וממנו אנו צונחים .

עוד

על

נפילות.

בסצינת

הרחוב בבודפשט ,אנו אזרחים

מבוהלים עקב איום"המלחמה הקרבה  .במשך החזרות למדנו
לעמוד נתמכים אחד בשני ,בזמן שאננה תיקנה פרטים.
מדי פעם ,מתוך תשישות מוחלטת ,היה צונח אחד מאתנו
לרצפה ,כשהוא משמיע קול מוזר  .הפעם צדקה אננה כשאמרה
שיש אמת רבה במקריות ,ואנו מבצעים את הנפילות בצורה
משכנעת עד עצם היום הזה .

את אננה הכרתי לפני שלוש שנים ,בקורס"קיץ באקדמיה
בירושלים .כתלמיד"ריקוד מתחיל ,חשבתי שגיליתי את

העולם  -והעולם אותי .. .כמובן  .א·ננה נשענה במלכותיות
אל פסנתר"הכנף ,והעלתה באוב את רוחם של סקריאבין
ואיזדורה .היא לא היסםה להראות לרקדן הצעיר מה היא
חושבת עליו ,וכבר בשיעור הראשון הפילה אותי לרצפה,
ובאופן

מיסתורי

הוציאה

את

פרקי

ידי

ממקומם.

"חוסר

אנרגיה ,היעדר דמיון ומעוף ",הטיחה כנגדי  .נעלבתי.
כעסתי  .התלמידים האחרים נאלמו דום  .נותרנו אננה ואני זה
מול זה )עדים ששרדו מאותו יום מספרים על ניצוצות של אש
שעפו בינינו(  .נשלחתי לספריה ,למוזיאון ולכל הרוחות .
לאחר שבוע ,חזרתי עם פרחים  ,מכושף .באותו קיץ קיבלתי
מאננה במתנה תקליט של זמרת ישראלית ,כשהשיר "אלי"
מאת חנה סנש מסומן בעיגול .
אלי ,אלי ,
שלא יגמר לעולם
החול והים,

כולן לכניסות ויציאות .אנ י נאלץ להכין כרטיס בו רשומות
התלבושות השונות ובאיזה צד של הבמה הן מחכות לי .
במשך זמן רב ,בעבודה בסטודיו ,היתה אננה חלק מהכוריאו"

גרפיה .היא הדגימה עבורנו והפעילה את גופותינו במגע .

לאט לאט התרחקה והשאירה אותנו לחיפוש עצמי  .בימים
הראשונים לא ישבה כלל .אחר " כך י ש בה  ,שבה וקפצה,
ישבה וקפצה  .בשלב הבא ,ספרה את הקצבים השונים וצעקה
צעקות עידוד מחרידות .רק אז החלה לנתק את חבל"הטבור,

ולבחון את עבודת עצמה מרחוק .כשעברנו לבמה  ,עבדה
איתנו בשני מישורים  .היתה צופה בנו מרחוק משפת"הבמה

או מהאולם ,ורואה את התבנית הכללית  ,או שהיתה נעה
בתוכנו ,ומרגישה את החלל על גופה.
מדי יום ,בקצב מסחרר ,נוסף מימד חדש להפקה .בסטודיו
שמענו את המוזיקה מנוגנת בפסנתר  .קופיטמן הביא לנו את
התיזמור ,ואנו במצב שלאחר יאוש  .הקטעים האיטיים
נשמעים מהירים מדי ,ולהפך  .הסימנים המוזיקליים קיבלו

צבע חדש רמבלבל ,לעתים  .אך לאחר מספר חזררת אנו
נישאים בהתלהברתנו על גבי המוזיקה .
התאררן רה חשמלאים כרבשים את הבמה ,ומציפים

חיליק

ארתנו בחושך אמנותי  .יש משתתפים הדראגים שלא יראר
אותם היטב מהארלם ,ריש נהירה מסתררית לעבר הארר  .אך
דווקא מיעוט מוקדר"התאררה נותן אפשררת מעניינת לרקדנים

לנרע

בתרך

האור רדרכר,

רתררם

רברת

להרגשת

הארירה

הנכונה .
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מצעד לפני אננה  .צררת התרפררת ירשב בחדרי ההלבשה,
רבקדחתנרת תרפר על כל אחד מאתנר שכבה על גבי שכבה.
כשאנר ערזבים את התיאטררן בלילה ,סמירן החייט נשאר על
הבמה עם מכרנת התפירה ,ב"ספרט" ברדד של ארר .המאפרת

מקבלת ארתנר לידיה רמלמדת ארתי פרק ראשרן בהתקנת
עצמרת-לחיים שקרערת .עזרא שרבר רגל .כרלם היסטריים.
אנר מלמדים את עמי טרארב את תפקידר .תחיה מסבירה לי

כיצד להעביר את המבט מנקרדה קברעה רקררבה אל האין-
סרף ,אל חלל עמרק ראני מתאמן בסרגסטיה על הכסארת
הריקים.

ופתארם

-

בכררה .הגענר למבחן האמיתי  .אנחנר בדרך ררצים

קדימה  .רמדברים על הצלחה אר כשלרן ,על תגרבת הקהל
רהביקררת .אך אני כבר מתגעגע לירם ראשרן חדש של חז:ןרת
בסטרדיר ,רלזה שלאחריר רזה שיברא אחרכך.

אננה סיקיליב בשעת חזרה על "כנפיים".
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