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בסיפור  מדי  מוקדם  בשלב  עדיין  אנחנו  אבל 

מכדי לבכות את סופו. הישגו הגדול של ניז'ינסקי 

לא היה רק באופן שבו רקד, אלא גם ביצירתו 

על  שנראה  למה  דומה  היתה  שלא  הייחודית, 

מודרניות,  חדשניות,  היו  יצירותיו  אז.  עד  במות 

ברוח  ונועזות. הרקדן הקלאסי שריקודו  אחרות 

הורד היה הישג של וירטואוזיות, הוא שהעלה על 

הבמה את אחר צהריים של פאון )1912(, ריקוד 

משוחרר מכל החוקים, שכולו ערגה ותרגום של 

של  נעורים  התעוררות   — כך  כל  אנושי  מצב 

היצר — להפשטה דו ממדית, לסגנון מלא מתח 

של תנועה על מישור אחד. הוא גילם את הפאון 

)תפקידים השמורים בדרך כלל לנשים–ברבורות, 

בנות–ים, רוחות רפאים(, שחציו חיה וחציו אדם, 

מול הפיות שנשיותן מסתורית. בסופו של הריקוד 

הגיע לסיפוק מיני רק מנגיעה בצעיף שהותירה 

הפייה הראשית כשנמלטה ממנו. היצירה חוללה 

התנועה  החשיפה,  הנושא,  בגלל   — שערורייה 

נפלה.  והממשלה כמעט  נראתה כמוה —  שלא 

סטפן  כתב  כחלום  המעורפלת  הפואמה  את 

מלרמה, את המוסיקה כתב קלוד דביוסי והפסל 

נזעם  במכתב  יצא  בקהל,  שנכח  רודן,  אוגוסט 

נגד ראשי הציבור וגינה את צביעותם ופחדנותם. 

דיאגילב, האמרגן הגאון, הורה לניז'ינסקי לחזור 

שלו,  האמת  על  בהתעקשות  הריקוד,  על  מיד 

ביושרה  המדהימה  האלגנטית  הפרובוקציה  על 

שלה, בלי להירתע.

ניז'ינסקי, שגילם בדמותו ובריקודו את רוח הבלט, 

הלך צעד נוסף לעבר המודרניות שבשער ויצר את 

פולחן האביב )1913( למוסיקה של סטרווינסקי. 

הדברים ידועים: העגבניות שנזרקו על הרקדנים, 

בעוצמת  להתחרות  שניסו  והקללות  הצעקות 

נמשכה עד  המוסיקה המהפנטת, אבל ההופעה 

סופה. כך נוצר המחול שבו לא נותר זכר לשום 

בנטייה  הרגליים  כפות  קלאסי:  בלט  של  תבנית 

שבה  הבלטית  העמדה  במקום  לזו,  זו  פנימה, 

הבהונות פונות כלפי חוץ, הגו לא זקוף והידיים לצדי 

הרגליים.  מחול  של  מאלו  שונים  בקצבים  הגוף, 

קפיצות עילגות וצעדים סבוכים, ניסיון לרקוד את 

רשת הריתמוסים, שהרקדנים ההמומים התקשו 

רמברג,  מרים  התגייסה  בחזרות  אחריה.  לעקוב 

בפענוח  לעזור  כדי  ז'אק–דלקרוז,  אצל  שלמדה 

הקצב. ביצירה יש חזון של התעוררות הטבע, כפי 

התנכרותו  )למרות  במפורש  כתב  שסטרווינסקי 

המאוחרת ליוצר הגאון(, ויש בה מחול שעין לא 

ראתה וסיפור של הנערה הנבחרת שמותה יעניק 

משנת  להתעורר  כדי  הנכון  הדחף  את  לטבע 

החורף שלו. 

כולו.  והעולם  העיר  לשיחת  היה  רוס  בלט 

וכבשה  הברית  לארצות  למסע  יצאה  הלהקה 

את העולם בחיבור החד פעמי בין בלט למחול 

עוד מחול מודרני אחד —  יצר  ניז'ינסקי  חדשני. 

משחקים )1913( ברוח של משחק טניס, נושא 

נסיכים  לא   — בו  נגעו  לא  כן  שלפני  חולין  של 

ולא פולחנים, רק שתי נערות וגבר בבגדי טניס 

באונייה  במסע  אבל  בידיהם.  ומחבטים  לבנים 

דיאגילב,  של  אהובו  ניז'ינסקי,  אמריקה  לדרום 

למשפחת  בת  מהלהקה,  רקדנית  לאישה  נשא 

ים  מלב  שנשלחה  הידיעה  מהונגריה.  אצילים 

הדיח  הוא  ונבגד  פגוע  זועם,  בדיאגילב.  הכתה 

ניתק  הסיור,  באמצע  הלהקה  מן  ניז'ינסקי  את 

את קשריו עמו וזנח אותו. 

ליאוניד  ניז'ינסקי המשיך ביצירה עם פוקין, עם 

 (Nijinska) ניז'ינסקה  עם   ,(Massine) מאסין 

אחותו, עם סרג' ליפאר (Lifar). הוא חיבר למחול 

למענו  יצר  פיקאסו  הגדולים.  האמנים  כל  את 

תפאורות ותלבושות, קוקטו (Cocteau) כתב לו 

ליברטו, באקסט היה מעורב בליברית וכל יוצרי 

הצעות,  העלו  לצדו,  עבדו  המודרנית  האמנות 

עברו מעיר לעיר, רבו והתפייסו. בלט רוס הפך 

לדבר המסעיר ביותר שראתה אירופה.

נעשו  לניז'ינסקי  דיאגילב  בין  הפרידה  אחרי 

ללהקה,  חזרה  התקבל  ניז'ינסקי  פיוס.  ניסיונות 

הוא  החריפה.  לקה  שבה  הנפש  מחלת  אבל 

ניסה ליצור אבל לא הצליח. יצירותיו היו הזויות 

בנותיו  עליו  שהרעיפו  האהבה  למרות  מדי, 

הקטנות וידידיו. אשתו גוננה עליו בשארית חייו, 

שעבר.  והאשפוזים  הבדיקות  הטיפולים,  בכל 

לחיים, אבל  לחזור  מנעו ממנו  הנפשיים  ייסוריו 

צייר  הוא  ריקודיו  עוצמה שאיפיינה את  באותה 

וכתב. טירופו קיבל פן דתי והוא יצר ציורים דמויי 

סמלים מיסטיים מרתקים. מול הבידוד, הטירוף 

המשיך  העולם  מן  ניז'ינסקי  של  וההתנתקות 

דיאגילב ליצור. הוא הפך לאזרח העולם, בן בלי 

בית, שלא יכול לחזור לרוסיה הסובייטית ונותר 

נלאה לחפש את  כוחו הבלתי  עוגן מלבד  חסר 

החדש. הוא מת לפתע, ארצי וחסר ישע, ואהובו 

עד  אלוהים,  של  בודד  כמוקיון  לחיות  המשיך 

למותו בבית חולים בלונדון. 

בכנס שנערך לפני כשנתיים בניו יורק, שהוקדש 

בני  רקדנים  כמה  סיפרו  רוס,  לבלט  בחלקו 

שמונים ומעלה — יפי תואר, זקופים ומלאי חיים 

קרלו,  מונטה  בלט  של  השמחים  הימים  על   —

על  סיפרו  הם  רוס.  בלט  של  האחרון  הגלגול 

מקצועיים  הבמה,  על  שקרו  מצחיקים  דברים 

קטעי  הוקרנו  הנצחיות.  עצמותיהם  לשד  עד 

סרטים נדירים, שהראו בעיקר כמה אהבת חיים 

ועיקשות היו בבלט רוס, שהובל אחר כך על ידי 

הקולונל ואסילי דה–באזיל )רק לבלט רוס יכול 

איך  וקולונל(,  גולה  אריסטוקרט  מנהל  להיות 

שימחה הלהקה את הקהל בשנות ה–30 וה–40 

ואיך מלחמת עולם אחת או שתיים לא באמת 

שינו את העולם העולץ, העיקש, של בלט רוס. 

עברו מאה שנה מאז נולד האיש המבריק, החזק, 

האנשים  באמצעות  העולם  את  לשנות  שידע 

ורוחו  באמת  מת  לא  הוא  ואולי  האמין.  שבהם 

את  ולדחוף  לקום  כדי  כושר,  לשעת  מחכה 

האמנות למקום לא משוער, חדש ללא הכר.

מחול,  וסופרת  מבקרת   — אלדור  גבי 

ומנהלת  מייסדת  ושחקנית,  במאית 

התיאטרון  של  שותפה  אמנותית 

שימשה  היתר  בין  ביפו.  הערבי–העברי 

בתחרות  שותפה  אמנותית  מנהלת 

המחול הבינלאומית "הבניולה" בצרפת, 

ישראלי  מחול  על  הערכים  את  כתבה 

קיבלה את פרס  לארוס,  לאנציקלופדיה 

מלמדת  הבמה.  לאמנוית  רוזנבלום 

בסמינר הקיבוצים.
"בני אדם הם בני מעשיהם", אמרו חז"ל.

רכה דודאי ז"ל, שהלכה לעולמה בתחילת ב

השנה )10.1.2009(, זיכתה אותנו במעשים 

ריקודי  ובתחום  בכלל  ובחינוך  במחול  רבים 

העם בפרט. זכותה לתודה ולברכה גדולה, וכבר 

עושה הריהו  "אם אדם  נאמר במדרש תהילים 

ירושלים,  ילידת  ברכה,  של  מעשיה  מתברך". 

מדברים בעד עצמם ומספרים בשבחה.

אדם צועד בשביל הזמן בדד ולשכחה, אך לעתים 

כישרונותיו  חזונו,  אישיותו,  בזכות  זוכה,  הוא 

ויוזמותיו, מעשיו ויצירתו, לפרוץ דרכים להפרות 

את הדמיון, לעורר השראה, להדריך ולהוביל.

שמו,  כיבוד  הם  ומעשיו  אדם  חיי  של  ההמשך 

ויצירתו. בתחום המחול אנו בדרך  זכרו, מעשיו 

לעולמים,  לכתם  לאחר  ומזכירים,  זוכרים  כלל 

ומורים  מורות  כוריאוגרפים,  ורקדנים,  רקדניות 

למחול; אבל מן הראוי לזכור כי מאחורי היוצרים 

ומינהל  ארגון  הפקה,  אנשי  עומדים  והמבצעים 

וגם פעולותיהם יצירה הן.

ברכה דודאי לא היתה רקדנית מופיעה וכוריאוגרפיה 

בעיקר  היתה  תרומתה  עיסוקה;  עיקר  היתה  לא 

בתחומי הארגון, היוזמה, החינוך וההדרכה.

ברכה פעלה בשלושה תחומים עיקריים:

חינוך — היא התמקדה בשילוב ריקודי העם בפרט 

בגיל  במיוחד  החינוך,  במערכת  בכלל  והמחול 

לריקודי  מדריכים  בהכשרת  עסקה  ברכה  הרך. 

למדריכים  הדרכה  של  מתודיקה  בפיתוח  עם, 

ולכוריאוגרפים של להקות ריקודי עם ועוד.

יזמה ברכה  — לפני למעלה מ–35 שנים  ארגון 

להקת  אפרוחים",  "הורה  להקת  הקמת  את 

ילדים שפעלה במסגרת להקות "הורה ירושלים". 

להקה זו זכתה להצלחה רבה בהופעותיה בארץ 

והיא  רבים  צעירים  רקדנים  בה  צמחו  ובעולם, 

היתה דגם ללהקות אפרוחים בכל רחבי הארץ. 

הילדים  להקות  מופעי  את  הפיקה  גם  ברכה 

בכרמיאל.  המחול  בפסטיבל  תוסס"  "ירוק 

כך  ואחר  למחול  המדור  כמנהלת  בתפקידה 

המדור לאמנויות הבמה באגף לאמנויות בעיריית 

ירושלים  ביום  מחולות  מצעדי  הפיקה  ירושלים 

ופסטיבלים רבים בירושלים ובארץ.

ערכים ומורשת — ברכה ראתה בריקודי העם 

התורמת  בארץ,  הנוצרת  התרבות  של  ביטוי 

לשימור  רבות  ופעלה  החברתית,  ללכידות 

כמורשת  הראשונים  העם  ריקודי  של  המורשת 

חיה, העוברת מדור לדור.

ירושלים  "יקירת  בעיטור  ברכה  זכתה  ב–1996 

במחול". רבים זכו לברכת הדרכתה ולמדו דרכה 

לאהוב מחול וריקודי עם ולהכיר בערכם החינוכי. 

הרבים הללו ימשיכו לזכור אותה וללכת בדרכה.

ברכה דודאי,2009-1937,
מסכת של מעשים

דן רונן

Bracha Dudai and the "Efrohim" Dance Group   ברכה דודאי ולהקת "האפרוחים"


