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ןגבימדינדר,ןהקהלהתאןרה,אתעמעםיןסי

הטייפאתהפעילעןפרהמס,ןאתהסיטן

ספרעםישבזיכרילרןץ.התחילןהמןפע

 ,באצבעסימניםןנתןיןסילידהבימןיהןראןת

פעםבכל , cueהמקצןעיתבשפהשנקראמה

עלבאצבעהקישיןסי .התאןרהשהתחלפה

עשההדהעבןשארכלןאת ,המכןןניםןחל

 .הרקדניםןכמןבן ,המחשב

רגלין.עלעמדהקהלסןערןת.כפייםמחיאןת

חיןךןהגניבןפעםןעןדפעםעןדקדןהרקדנים

עלןדיברןלאחןרהתמתחןןיןסיזיכרי .קטן

אליהןשמןהםרקשכנראהקטנןתבעיןתישת

החלןהקדיםהרקדניםשלגבםמאחןרילב.

בפירןקןאביבליאןר ,ניסים ,גבי ,עןפר ,מדי

עןדהתאןרה.ןמערכתהתפאןרהשלחרישי

ארןזיהיהןהכלמאןמצתעבןדהשלשעתיים

בדרךהמשאיתעלןמןעמסהגדןליםבארגזים

מרץ,איזהעליהם.הסתכלנןמחר.שללמןפע

צעדעשינןכןח.היהלאכברלנןמהירןת.איזן

החןצה.ןחמקנןכפןלתימני

ןםיליןןינןאןתםהבמהשפןעלי ,לנןהסתבר

הפןעלהגדןלמהצןןתחלקרקהםשלם

הקיבןצית.המחןללהקתשלהקלעיםמאחןרי

עלטןבןתנשמןתלחשן ,כןלםאתלהכירכדי

בגעתןןכי .לגעתןןלנסןעעליכם,אןזנינן

אבשלןםןגליתלשדנןריתאתגםתמצאן

ביתמנהלת ,ליבןאילנהאתגםהמזכירןת,

דקןארןמילעדלןרןגןרליקד"ראתגםהספר,



אתהאןרחים,המןריםןאתהפיסיןתרפיסטים

המלבישהרןדדאפרתאתןאפילןהפסנתרניןת,

הבית.אםלביאןאסתי

ביתאםעןשהמהגבה.הרמנןהבית?אם

מחןל?בלהקת

במבטאלביאאסתילנןאמרהכל,קןדם

לילקרןאיכןליםאתם , 72בגילי,כב,דהןנגרי

לדאןגהןאשליהתפקידןשנית, ...הביתסבתת

נמצאיםכשהםהרקדניםשלמחסןרםלכל

בגעתןן·

טןב, ...ממזריתגבההרמנןשןבמחסןרם?כל

שכאילןאסתיאמרהמחסןרם,כלממשלא

לנןשעברןהמלןכלכןתהמחשבןתאתקראה

-הקטניםהדבריםלכלכתןבתאניאבלבראש,
תנןרןעדממנןרה ,נעלשרןךןעדמכפתןר

אניבעיקראבלןריבה.לחםןעדמחלב ,חימןם

הרקדניםבית.הרגשתלתתכדיכאן

משמעתתחתןלילהיןםנמצאיםןהרקדניןת

תןבעניןת,מאןדןהןפעןתחזרןתתרגןלים,

מלהלתתכדיבסביבהלהיןתצריךןמישהן

תשכחן,ןאללהקשיב.סתםאןחין,ךחמה,

רקדניםרןקדיםשבלהקהאסתי,התלהבה

חיינןאןרחןתאתמכיריםתמידשלאמחן"ל,

ןמישהןןהקיבןציים,הישראלייםןמנהגינן

המבןכים.בכלאןתםלהדריךצריך

שעםען,דלנןסיפרהןאסתיבהערכהנשפנן

למרןתמצןיןמתקשרתהיא"לחןרקדני

לרןןחהנשמנןזרןת.שפןתדןברתשאינה

אםמןחצת:באקסיןמהסיימהןאסתי

בחזרה.חםיחסמקבליםחםיחסמעניקים

המלבישהרןד,דלאפרתפנינןלמדי,מןקסמים

ןשאלנןהאחרןנןת,השנים-12בהלהקהשל

לאעליה.תפןרןתןפרת"אניתןפרתייהשיראם

היאהמלנכןליהראשית,אפרת.רה,אמממש

אלאתןפרתרקלאאניןשנית,ןהלאה,ממני

זהןמההתלבןשןת.בעיצןבפעילהמשתתפת

בחשדנןת,שאלנןהתלבןשןת,עיצןבאןמר,

האחרןנןתבשניםהחלספרשכלנזכרים

רןבןבכללשיער,מעצבלעצמןלקרןא

בליכמעטנשאריםמכיריםשאנחנןהרקדנים

 .הבמהעלתלבןשןת

התלבןשןת,בסבלנןת,אפרתלנןענתהןבכן,

הםןהכןריאןגרפיה,התאןרההתפאןרה,כמן

 ,ניסיןנןתשלסקיצןת,שלתהלי,ךשלתןצאה

גםהכןריאןגרף.שלהסןפיתההחלטהעד

צריך-ארןכהדרךעןדישההחלטהלאחר

עללהשגיחמתאים,צבעמתאים,בדלמצןא

במקןםהתלבןשתאתלאחסןהביצןע,רמת

להןפעה.הןפעהביןעליהןלשמןרמתאים

ממלכתכלעללמעשהאחראיתאניבקיצןר

בעינייםעליסןמכיםהמחןל.בלהקתהביגןד

הרקדניםאיעדר,אניאחדיןםןאםעצןמןת,

ןהרגליים.הידייםאתלמצןאיתקשן

הכצעקתה?לשאןלארנןןליהןדיתרצנן

לצןןתשבחיםמלאיהןדיתשלןליבהפיה

הרקדנים.מאחןרישעןמדןהמסןרהמקצןעי

ממשיכהןגידים,עןרקרםהלהקהשחזןןברגע

לי,ברןרהיהשאלה,אףששאלנןבלייהןדית

חייביםןלהרחיבהקייםעללשמןרשכדי

אלאןמקןם,כסףרקלאזהןתשתיתתשתית.

המחןל,לענייןשמסןריםאנשיםבעיקר

איזןעלאצלםעןנההלהקהעםןשהעבןדה

המשיכהמאמינה,לאאניפנימית.יצירתיןת

נןתןהיהשלאטכניצןןתשעם ,בלהטיהןדית

כךןכלרחןקכךכלמגיעיםהיינןהנשמה,את

בטןןיהןדיתמסיימתלפעמים,זמן.הרבה

ןאניקשההןלכיםכשדבריםחרישי,כמעט

אתרןאהסביב,מסתכלתאני ,מיןאשתקצת

כךכלאןתישמקיפיםהיפיםהאנשיםכל

החיים.טעםאתמחדשןמןצאת ,זמןהרבה

~ 
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