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מאת

אלדורנני
ברוןאלדדצילומים:

רוקדימ""הערבהמופע

תקופותלשמונהמתייחס
שהןכפיביפו,בית-קפהעלהעוברות

המבקרימביןהיחסימבמערכותמשתקפות

מזדקנות,אינןהדמויותהמקומ.שלהקבועימ
המאורעותרצףאךעין,למראיתלאלפחות
גורלן.עלומשפיעאותן,ומעצבמשנה

עלעוברותתקופותשמונה
שלהשתקפויות-ביפובית-קפה
המחולבראיהארץהתפתחות
החברתי

אשרהישראלי,החיילשלצעקתוזונשמעת.
 , 1973בשנתיומ-הכיפורימבמלחמתמתעוור
ערב , 1977בשנתבית-הקפהאלומגיע

הבחירות.

בעליוווהיב,אבוהערבי,שלזההואנוסףקול
מותעלשלובקינהבית-הקפה,שלהראשון

המסימת.בתמונהבערבית,המושרתבתו

אינמהשחקניממחזה-פנטומימה.זהאין

מוסכמתבשפהמאוויהמאתלזהזהמסמנימ
בית-הקפהמדומימ:בחפציממשתמשימואינמ

 .ובארשולחנותכסאות,שבוממשי,מקומהוא
מותאמימוהכליממזכוכיתהןהכוסות

שונימבגוונימהתלבושות .השונותלתקופות
עמעל-תקופתיות,רכות,הןאפרסק,של
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מצב,אותקופההמצייניםמשתנים,אביזרים

לרומנטיקה,רמזבווישבולנועשנעיםלבוש

אותהשרקדוזוהאמיתית,ההורה

ובשדותהעיר,ברחובותבאסמים,

חוויההיאהנוערתנועתובצריפי

ייצוגית.לאכמעט,סובייקטיבית
הפרטבאיבודשלה,במשןוחהכ

נרקדה,בהבהתלהבותבתוכה,
ישהיוםעממי,תוקףלההיהכשעוד
ההורהאתלרקודהיודעיםמעטים
שהםהצעדים,מבחינתלאההיא.

אלאלביצוע,וקליםבסיסיים
הרגלים,קלותהגוף,אחיזתינת.מבח

ל"יחד"ההתמכרות

השחקניםכבריושבים ,הקהלנכנסכאשר
מאזכךיושביםהםכאילונראהבמקומותיהם,

עולםהואבית-קפהבציפיה,נוע,בליומתמי,ד
עירמיןבמהותו,נייטרלימפגש,מקום ,דינאמי
אנשיםמתאספיםבומקוםלרגע","ביתמקלט,
עלהקפדהתוךייחודם,עלהשומריםשונים,
הכלשם,עליהםהחליםהספוריםהכללים

עדהמופלאמן ;בבית-הקפהלהתרחשיעשו
הקללההואשיופיהאשהתכנס ,מכללנורא

ישלוףטרוריסטחיי,ןכלאותךשתרדוף
לאזורהליציםמושבאתויהפוךנשק-כלי
עתיקותמריבות ,פוליטיתלזירה ,ןאסו

לכלומעלשם,יהיונרגשותוהתפייסויות
באורחייךאתשיאירהמיוח,דהזהלרגעהציפיה

חס.דשל

נעיםיור,דבאולםוהאוריושבהקהלכאשר
הםבדממה,זהלקראתזהםיוקמהשחקנים

תמציתשהואבמעגל,ונעיםידיהםמשלבים
וגםביותרהפשוטההצורההמחול,

ועדילדיםמריקודי ,ביותררבת-המשמעות
הורה,מיןגםוזוהדתות,בכלמיסטייםטקסים

הורהוהמוסיקה,והאבקהרעשמןלפהושק
 ,כוליכב"שקופה"

באסמים,אותהשרקדוזוהאמיתית,ההורה

הנוערתנועתובצריפיבשדותהעיר,ברחובות

 ,ייצוגיתלאכמעט,סובייקטיביתחוויההיא
בתוכה,הפרטדובאיבשלה,במשךכוחה

תוקףלההיהכשעודנרקדה,בהבהתלהבות
אתלרקודהיודעיםמעטיםשיהיוםעממי,
שהםהצעדים,מבחינתלא .ההיאההורה

אחיזתמבחינתאלאלביצוע,וקליםבסיסיים
פה .ל"יחד"ההתמכרות ,הרגליםקלותהגוף,
אצלההורהריקודאתלראותאפשרעודושם

למשל,המתנחליםכמואמונה,חדורותקבוצות
ובעטניתמתריסה ,רגליםכבדתהורהזואבל

אתשהוציאוכמיהרקדניםגבותנראיםולפתע
גםכךנראתהשההורהיתכן,הכלל.מןעצמם

היוופניהמבפניםאותהראינושאנורקאז,

 .אחרות

נותרעודהפלמ"חוזקניהקיבוציםותיקיאצל
כלום","כאילושלהזוהפוזהמןמשהו

הרגליםמפעולותהמכוונתההתעלמות
המבוישת,והזקיפות

לאטנעיםאנו ,האבודהההיא,ההורהולזכר
האמיתיתההורהשאוליתקווה,מתוךבמעגל
אתמחפשיםואנשיםמתפרקהמעגלאךתופיע,

כולם .הואלסחטאאתלטעוםכדיבני-זוגם,
שלרפרוףלזוג,מזוגנעוהריקודהרחבהעל

לחזורמנסההחבורהדי,ושנייסצע,דריקו,ד

האמנית ,לולהבתפקידאלקבץרונית
Ronit Alkobetz os Lo lo , th e orti st 
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הבמה.מןיורדיםהםפג.הקסםאךהמעגל,אל
התנהגויות.שלאינוונטארבעצם,הוא,היתר
האופייניםהקטניםהמחוותאתשהקצנווככל
אמינותם.גדלהכךדמות,לכל

עלמתרחשהדמויותביןהעיקריהקשר
הםאלוהריקו.דודרךרחבת-הריקודים

שנחשבהואלס,כגוןמוכריםריקודי-חברה
זוגותשבולחטא,-19ההמאהבראשית
לגרוםהעלול"בסחרורזהמולזהרוקדים
ריגושיםלהולגרוםראשהאתלאבדלעלמה

סכנההמהוויםמתמשכים",חושניים

שצמחהראשון,החברתיהמחולזהולצניעותה.
בעיקר , 1ה-ךהמאהשלהחצרריקודימתוך
היהשבוהחידושעיקרואשרהגאליאר,דמתוך
זרועותיהם,בשתיבזוזהאוחזיםהזוגבניששני

מסוגנן.בחיבוק

אלגנטיות.שלאוירהישהיוםהנרקדלואלס
הרגליםפעולתזקופה,בצורהמוחזקהגוף

וריחוף.מהירותשלתחושהישוקלה.מהירה
לכוחהמתמסרתהיאוהאשההתומךהואהגבר

הסיבוב,לכיווןבחינניותמוטהראשההסיבובי,
מתנפנפת.שמלתה

הקציןכניסתעם

נשמעתהבריטי

הואלס.מנגינת
הניחוחהיאהופעתו

הואהאירופי.הזר,

מעבר-השלטוןנציג
לחילוקי-דעות

באשרפוליטיים
-למשמעותו



למראהונאיםמגולחיםחייליונאורה,שליסתו
הגינוניםבעלתהאימפריהכוחהואוכוחם

הנקלעתפליסת-השואהבשביל .האציליים
אישואיןקרובים,אחרבחיפושהקפה-לבית
אותוהואלס ,) 1944(בשנתאליהליבושם

זכרוןהואהרביזיוניססעםיותרמאוחרתרקוד

פליסיםשלרגעיתמפגשנקודתרחוק,עברשל
אחר.במקוםשצמחו

בהםם, Iקוד Iרהםוהטאנגוהואלס
זור Iהצעהדורל Iבשבל Iמובהגבר
בזמןות. Iזוגשלומשונהזרהסה Iתפ

בסוגמון Iלארבזמןהקדשנוהחזרות
הדברו Iהנו Iהורשעבורם Iחס Iשל

ה Iהם Iשלנשרקלאבעולם.הטבען
ם Iהגברגםמובלות,ות Iלהקשה

עצמםעללהקללה Iבתחהתקשו
והתומךל Iהמובד Iתפקאת

איש-המחתרתמנסה 1944שנתבתמונת

מפתחשבינתייםהבריסי,הקציןבחיילהתנקש
ואמנית,פאם-פאסאללולה,עםרומן

לברגרוהגורמתכולםראשיאתהמסובבת
בגידתהעלאוניםחוסרשלזעםהתקפיהסוחר

היאהנשמעתהמוסיקה .הזר"ה"פולשעם

ידיעלכךאחרתקליס,גבימעלתחילהסאנגו.
הסאנגו,הבמה.עלהזמןכלהנמצאתהתזמורת,
מןבוישדרמאסי.הואבארגנסינה,שמקורו

מלאוהאיפוקהלהסהספרדי,המחולשלהכוח
כלקריאה,סימןהואראשסיבובכלהגאווה.
נשימה.עצירתהיאעצירה

זההזוגבניאוחזיםזהבריקודגםבואלס,כמו
גםהואהסאנגושלהלוהסהחיבוקאךבזו,

עין.למראיתרקהארמוניה"ביחד"מאבק;

עלבונואתהרושבןע Iמבבמופע
כשעשוע,ל Iהמתחברקוד,וזעמו
קה Iהמוסמה. Iאללהתרסהוהופך

חלקהםום Iשההמזרחן,והמחול
הסףעלונדחום, Iזראזו Iהמח"נו,
ם. IIאסתטם"ולא Iא Iכ"לא

מוביל.הגברבהםריקודים,הםוהסאנגוהואלס
זרהתפיסהזוהצעירהדורשבשביללציין,כדאי

זמןהקדשנוהחזרותבזמןזוגיות.שלומשונה
היוהורינושעבוריחסיםשלבסוגלאימוןרב

קשההיהשלנשיםרקלאבעולם.הסבעיהדבר
בתחילההתקשוהגבריםגםמובלות,להיות
והתומך.המובילתפקידאתעצמםעללקבל
הזה,חד-כיווניהכביכולביחסשגםכמובן,

תנאי.ההדדיהקשבהכרחית,ההדדיות

בית-הקפהבפתחמופיע 1952שנתבתמונת

הסוחרבעיצומה.המסיבהמזרחי.חדש,עולה
ומצליחהשחורהשוקבעסקותמעורבעכשיו
בית-הקפה.לבעלתתוצרת-חוץויסקילמכור
זובתקופהרסן.משולחריקודרוקדיםכולם

המצבולמרותלבקריםחדשיםריקודיםנולדים
ההמוניתהעלייההצנע,הקשה,הכלכלי

בארץדומיםובמקומותבבית-הקפהוהמצוקה,

הרוש),(בןהמזרחיסלוניים!ריקודיםרוקדים
פשוסות,ובזרועותגדולהבתקווההמגיע
נרתעיםבית-הקפהבאיובסלידה.בבוזמתקבל
וממנהגיו.מצורתוממנו,

אריהשלמאמרואתולקרואלחזורנחוץ

רוקדים""הערב
) Tonight We Do nce" (Choreog . Goby Eldor " 
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כדיימיםבאותםב"הארץ"שפורסםגלבלום,
האוכלוסיההרגישהכמהעדולהיזכרלהבין

הבאים,פניעלנעלהימיםאותםשלהותיקה
כלפיהמתנשאהיחסאתהצדיקהכמה

ששונה.מהמכלהרתיעהואת"הפרימסיבי"

ברקו,דוזעמועלבונואתהרושבןמביעבמופע
אלימה.להתרסהוהופךכשעשועהמתחיל
חלקהםשהיוםהמזרחי,והמחולהמוסיקה

יאים"כ"לאהסף 'עלונדחוזריםאזהיומחיינו,
דרכואתלומפלסהמזרחיאךאסתסיים.ולא

החזק.לאישלהיותהופךובהמשך

 1967בשנתהאומניתלולהמענסזתכאשר
הרסיהאותהמשמשתשלה,המחאהבריקוד
שלארוסילאקסעינהעלהשחורההדיינית
התנועתיתהשפהעולץ.והמזרחילילהמועדון

לגיסימציה.קיבלהשלו

נעשהכךהנוכחית,לתקופהקרבשהזמןככל
השייק, .חוקיםוחסררסןמשולחהמחול
זהלימוד.דורשיםעדייןודומיהםהדיסקו
מובל,וללאמובילללאבודדיםשלריקוד

משמעות.וחסרתמיקריתשבווהזוגיות

הראשונותובהתרחשויותהערבבתחילתאם
שלרגעיתהתגלמותהיההואלסאםתקוה;יש

הרילתשוקה,ביסויוהסאנגורומנסיחלום
 .כרובוסיםכולם,רוקדים 1991ב-עתה

השואהשרידתהבאר,גביעלמאחוריהם,
בחברהמקוםלעצמושפילסועולהשנשתקמה
סמלהאמריקני,החיילעכשיועומדהישראלית,

החדש.לשלסון

ם Iדורשעד"ןהם Iסקוודומ Iהדהש"ק,

ל Iמובללאם Iבודדשלקוד Iרזהמוד. Iל
וחסרתת Iקר Iמשבוות Iוהזוגמובל,וללא

משמעות

אחדכאישמדומה.ההרמוניהכפוי,הואהפתרון

כאילוההתחלתי,המוסיבאתכולםרוקדים
דבר,שלבסופוהפוליסי,הגורלש.דשכפאם

אח.דכלשלהאישיגורלוגםהוא

rr 



רוקדוםברהע
עזרתיויגאלפתרסיניכתיבה:

אלדורוגביעזרתייגאל :בימדי
סיניאלי :תפאדרהעיצדב
בן-מנחםעתליה :תלבדשדתעיצדב
לידוראלדרדהלחנה:מדסיקליניהדלעיצדב,
תורןרפי :דשירהיםדעיבדהלחנה,
יהודאישי :תאדרה

 :דתיהדמד

נאטורחליפה-המקדםעלבדהיב,דאבד-
הניגרחלי/יקותיאליאסנת-מהפכניתבתד,סמירה
אבירםקלוד-רדיזידניסטהרשל,
גולןדורון-סדחרברנר,
אלקבץרונית-אדמניתלדלה,

רותםאשר-עסקן ,ירדנדבסק

החלדצים:
עמרנלי-פדעלתמימי,

פרלמןיהונדב-לדחםבהמשןפדעל,ישראל,
פרתנגה-עירדניתחלדצה ,בתיה
שמולדוד-בריטידלנליש,רדמיינ'
גנזיסמדר-המקדםבעלתבהמשןשדאה,פליטת ,רבקה

שמולדור- )-1952מ(החלמזרחיעדלהבן-שמחדן,
אסנת- )-1991ברדסיה ,-1952ב(מזרחיתעדלה

הניגרחלי/יקותיאלי
פרלמןיהונדס- ) 1991 (אמריקניננרל

 ~ 1991עכופסטיבלבכדרה:

קלאפוואדדמאת

תכנוןעלעדיףהמקרהתמי,ד
ששניהעובדה,מראש.

מוסיאוןהגדולים,המוסיאונים
ומוסיאוןבירושליםישראל

בזהמציגיםלאמנותתל-אביב
העוסקותתערוכותשתיזהאחר

באקסט,ליאוןהציירשלבעבודתו
העולםאתלפחותמכריחה
לחדשישראלאמנישלהמצומצם

התופעהעםההכרותאת

שלנו,המאהראשיתשלהמופלאה
שלהרוסיים""הבאלטיםשלזו

 .דיאגילבסרגיי

הממושכתלעבודתההודות
חוההאוצרת,שלוהמעמיקה
ממחסניוהוצאושניידרמן,

רובישר~למוסיאוןשלהאפלים
היהודי-הרוסיהאמןשלציוריו

באקסטשם.שנמצאובאקסט,

שלויוצר,שלמיוחדמקרההוא
בלב,דהציורבתחוםנשארהיה
ולהקתו,דיאגילבעםהמפגשללא
שתייםאושורהבגדרנותרהיה

האמנותשלבאנציקלופדיות
הציירהואאיןאגב,הפלסטית.

אלכסנדרכגוןדיאגילב.עםעבודתובזכותלהיסטוריהלהכנסשזכההיחידי,
בוגילתההבאלטאמנותעםבאקסטשלפגישתולמשל.רורי,ןוניקולאיבנואה
כמוממשבאקסט,זו.ברוכהפגישהללאלממשיכולהיהשלאוכשרונותכוחות

כנהוג-הסתפקלאדיאגילב,עםשעבדוהמעצביםויתרלעיל,הנזכריםהשניים
יצירתבעצםממשיתמעורבותמעורביםהיוכולםסקיצות.בציור-בימינו
הכוריאוגראפיהובנייןבתכנוןואפילולמחול"תמליל"אוב"תסריט"המחול,
"אחריניז'ינסקי,שלהמהפכניבבאלטמעורבותוהיאלכךבולטתדוגמהעצמה.

מאלהלאחדבאקסטהיההבאלטלבימתעבודותיודרך ."הפאוןשלהצהריים
ועדהכלליתהאסתטיתבגישההחל ,-20הבשנותהעולםעיצובעלשהשפיעו

הפנים.ואדריכלותהאופנהלעיצוב

מחולתלבושתעיצוב
באקסטליאוןמאת

Costume design by Leon Bakst 
 Photo: Avraham Hayחיאברהםצילום:

 .באקסטשלויחידהאחתבעבודהמתמקדתתל-אביבבמוסיאוןהתערוכה
מוצגים.בעזרת 1921בשנתבלונדון,הנמה""היפיפיההבאלטבעיצובמדובר
אתהתצוגהמגלהלוריא)ודורוןכרמיחביבה(שלרבהוחכמת-אוצרותרבים
קטנהבעיירה 1866בשנתשנולדי,'הג'ינגהיהודיבאקסט.שלהפסיכולוגיסודו
יפה,צבעוני,לעולםהגעגועיםאתבליבושמררוזנברג,סמואלוביץ'לייבבשם
שהיההבימתיותההפקותכלבמציאות.קייםהיהשלאעולם ,וגראנדיוזיעשיר
אשליהשלולו-במציאותליצורונסיונותמאמציםאלאהיולאלהןשותף

זה.מופלאעולםשלפירורים-בימתית

קצתלהכניסכדרךרקלא-הנמה""היפיפיהאתלהפיקהחליטשדיאגילבשעה
באקסטהיה-יהמסורתהקלאסילבאלטכמחווהגםאלאלקופתו,מזומנים
רבות.שניםכברפרושארלשלבאגדהשקוע

של(בנורוטשילדדהג'יימסאצלוהזמיןהראשונההעולםמלחמתלפניעוד
באקסט .הלונדונישבביתוטרקלין-הסעודהלקישוטפאנליםהידוע")"הנדיב
באקסט .רבותשניםבוועסקשניםמאההישנההנערהשלהאגדיבנושאבחר
להיותעמדשהבאלטשעהדמיוני.ימי-הבינייםבסגנוןהאגדהאתלעצבביקש

 .ממשיעומקשלשלישימימדלציוריםנוסףמבוצע,

להשתמשבמקוםלכך:הוכחההןבתל-אביבהמוצגותהמקוריות,התלבושות
כבדים,בבדיםלהשתמשבאקסטבחרעשירה,בימתיתאשליההיוצריםבחומרים
ם"יהרוסי"הבאלטיםשלזושהפקהפלא,איןאמיתית.וקטיפת-משיבפרוות
הרגל.אתפשטה

חיבאקסטהיהשאילוההיפותיטית,להנחהמגיעאני ,התערוכותשתילאור
לערבבהמנסההעכשווי,האמנותיבאירועבמייצגים,מתעסקבודאיהיהבימינו,

 .החייםמעצםלחלקההופךמשהוליצורמנתעלהאמנויותכלאת

 ;ועמיתיודיאגילבשלבהרפתקהלפגושהישראליהקהלמוזמן ,למקרההודות

אלהתצוגותבהשפעתאוליהישראלים.המחולאמניאלישרהמופניתהזמנה
במסרמאשרמחשבתי,ועוניבתודעהיותרהעוסקלמינימליזם,מניחיםויההם

 4J- .אסתטי


