
התזמורתבדותהךבראה

שליורשםלמעשה,היה,קרלו"מובטהדהר~סה"באלט

במערבהרוסיתהבאלטמסורתונושאואמניו,דיאגילב

אנדרסןו,ג'קהאמריקניהמבקרוהארבעים.השלושיםבשנות

מונטהדהר~סה"באלטשלתולדותיובחיבורעתההעוסק

בשנתהלהקהשלהסופיהפירוקועדמראשיתוקארלו",

חיההלהקהשלהחשובותהדמויותשאחתלי,גילה , 1964

 30במשדשהיתהן,מצ'פלחרבתל-אביב:ומתגוררת

ניגנהכאשרבחזרות,הלהקהשלהקבועההפסנתרניתשנה

בדותכפסנתרניתהמופעים,ובשעתהתזמורת""במקום

קונצ'רטוהיתההמלווהשהמוזיקהשעהובייחודהתזמורת,

 .אחתלאשקרהכפילפסנתר,

-והופעות"חזרותרק !שיעוריםסתםלוויתילאיימעולם
הדברים.דיוקעלמידרחלאותימעמידה

'' W1' :משהואוריצ'לאוצ'פמןמיסליקראולאמעולםל

עודלימספרתהיא- "בצרפתיתכמול: 'W1תמידכזה.
הגדולים,כלכולם,עםעבדה,היאכןהראשונה.בפגישתנו

כטאלצ'יף,וכוכביםדה-מילניז'ינסקה, ,באלאנצ'ין ,מאסין

המנצ-עםוכמובן,יוסקביץ:דניאליאן ,פרנקליןדנילובה,

ה"באלטשלמנצחי-הביתדורתי,ואנטאלקורץאפרםחים

 .קארלו"מונטהדהרוס

הכוריאו-לרשל,לה,קראה-מופלניה!"בלונדית"לביאה

הבאלטעלהמשותפתעבודתןלאחרמיל,-דהאגנסגרפית

הפסנתרניתלה'הסבירה'אחתלאשבמהלכהיירודיאו':

קופלנד.שלהמוזיקהאתהטמפראמנטית

המיצגיםאלמונים,גיבוריםהםפסנתרני-חזרותרובעל-פי

הנעלמיםהעבודה,בשעתהתזמורתואתהמנצחאתנאמנה

זכתהצ'פמןרחל .הופעותבשעתהתזמורתדותאלאחר-כד
שה-אחדיםבאלטיםבזכותאולי ,הביקורתבזרקוריבחלקה

ביצעה,שהיאלפסנתר,קונצרטיםהיואותםהמלווהמוזיקה

ה"באלטאתששימשמז'ורבסולצ'ייקובסקישלזהכגון

מינור,בסי-במולהקונצ'רטואובאלאנצ'יןמאתאימפריאל"

אתניז'ינסקהברניסלאבהיצרהלפיוצ'ייקובסקי,שלהואגם

 .שופןמאתמינורבמיצ'רטוהקונאוהישנה""רוסיה
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מנורגיוראמאת

המוזיקאיהיאצ'פמןשרחללקבוע,אפשרהיסוסללא

מכליותרצ'ייקובסקישלהקונצ'רטואתלנגןשהירבה

מצויהיהאימפריאל"באלט"הבעולם.אחרפסנתרן

למופעועד 1941בשנתנוצרמאזרוס"ה"באלטברפורטואר

אימפריאל"ב"באלטיצרבאלאנצ'יןהלהקה.שלהאחרון

שלהפארתקופתממחוללישהיהלאישמצבהאוציןומעין

 19 ".ההמאהבסוףבפטרבורג,היהשמרכזוהרוסי,הבאלט

ה"באלט .פטיפהמאריוסהצרפתי.הכוריאוגראףהואהלוא

אווירתאתאמנם,מופשטותבצורותמתאר,אימפריאל"

באלאנצ'יןלמדבההצפונית,הצארבירתשלהקיסריהפאר

זהבבאלטאין .לבאלטהממלכתיהספר-בביתנערבהיותו

אפשראותםופאר,עושרשלאווירהרקסיפור,אועלילה

מסטיסלאבשלהחגיגית-חצרוניתבתפאורהגםלראות

וכסףזהבכחול,בצבעישכולהזה,לבאלטדובוז'ינסקי

הנייבה.נהרנשקףחגיגילוילוןומבעד

שקוףסיפור,ללאמחולהואאימפריאל''באלט "

הקלאסיותכיצירותממשסתורי,מיזאתעםויחד

נינוחהבלתיחגיגית,אווירהבוישתחילה .הישנות

שמפגיניםלחליפין,וסולוקבוצתייםמחולותכלשהו,

אחר-כד .המבצעיםשלהווירטואוזיתיכולתםאת

רכיםומחולותללבנוגעתפנטומימהשלסצינהבאה

והשלמה:אי-הבנהפגישה,עלהרומזתסצינהיותר,

שבומהראשןו,יותרעודמבריקשהואשלישיוחלק

הנערים,וכקבוצות,כיחידיםומבריק,מצטייןאחדכל

שלהמוזיקאליותיח.דוכולםוהכוכבים,הבחורות

יכולתושמפליאהבשםממש,מדהימההכוריאוגראפיה

למבצעים.ברקוהעניקלהפתיעהיוצרשל

-כפסנתרניתלרקדניםממשאידיאליתהיתהצ'פמןרחל
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ה"באלטאודותעלמבקר-מחולשלכתבהתמצאשלאכמעט

,עלצ'פמןרחלשללנגינתהציון-לשבחבהשאיןאימפריאל"

-כליביןשיצרהוהסימביוזההרקדנים,עםשלההתיאום
 .למחולליםהנגינה



היא-רקדז!"עללהקלכדיהטמפואתשיניתילאיימעולם

מוזיקה,מנגנתאנימנגנת,שאנייישעהבהחלטיות.אומרת

העתכלמביטהאינניזה.וזהו ,צ'ייקובסקיאתמשמיעהאני

בכלרקדזכלעושהמהבדיוקיודעתאניאבלהבימה.אל

המהי-ה'פואטה'סיבוביאתעושהשהבאלרינהושעהרגע.

יחדנמרץבדיוקלסייםכדיהיטבמשגיחהאנישלה,רים

המוזיקה.עםמשחקיםשוםאבל ...אחרתיתכזלאזהעימה.

קונצ'רטושמשמיטים.וקטעיםקיצוריםישתמידכמובז

כניעהשוםאבללבאלט,מדיארוךבדרך-כלל,הוא,לפסנתר

 "הבאלרינה.שלאוהכוריאוגראףשללמצבי-הרוח

הואשהבאלטפסנתריתזאתובכלומחמירה,קפדניתרחל,

להקראוושובששובלהסביראיפשראיךאחרת .בנפשה

שברוניסלאבהשעהביותר?המפורסמותהלהקותעבורלנגן

רוסה"באלטעבורשלההישנה""רוסיהאתיצרהה ?jניז'ינס

בקונצ'רטוהשתמשה,היא 1944בשנתקארלו"מונטהדה

ישבהרחל,וכמובןמינורבסי-במולצ'ייקובסקישללפסנתר

המקלדת.ליד

למשללמוזיקה.היטבהאזינהתמידלאניז'ינסקה"מאדאם

והיאהקלעים,מןהבימהאלקופציםהכחוריםבומקוםהיה

אלאבמוזיקה,ההדגשהעםיחדלאייכנסודווקאשהםרצתה

אוליאפשרי.בלתידברוזההתיבה.באמצעאיפהשהו

לאמקוםמכלטובה.כל-כךהיתהלאככרשלההשמיעה

מהספה,בזריזותקמהרחל .יותר"זאתלסבוליכולתי

המנגינהאתשרההמיקצב,אתלילהדגיםכדימוחאת-כף

האבסורדיתדרישתהאתלילהוכיחכדיזאתוכלומקפצת,

הכוריאוגראפית.של

לה,ואמרתיהפסנתרמאצלקמתינכון?אפשרי,"בלתי

המיקצ-לחלוקתכקשרכשורהאינושמשהוכמובן,ברוסית,

הרימההיאמקצועי,'?אתאותיללמדמעיזהאת'מה,בים.

היאוהמוזיקהמוזיקאלי,עניןזהאבלמאדאם,'לא,קולה.

עלמונחהיהשתמידשלי,הכובעאתחטפתישלי.'המקצוע

לבקשכדיהסמוך,לסטודיווהלכתימהחדריצאתיהכנף,גבי

להתחלףהלהקהשלאחרחלקעםשםשעבדהפסנתרןאת

והיאהשלמנו,כך-אחראבלרתחה.היאכמובןעימי.

יותר,שחשובומההמופעים.כשעתלנגןאותיביקשה

מחייכתרחל " ...ההדגשהעלבסדר,עכשיוהיוהקפיצות

הכורות.עלהאמנותבנצחוןנזכרתכשהיא

מוזי-יהודיתלמשפחההמאהבראשיתנולדהצ'פמןרחל

עםנמנעאחיה .בודנשטייןמשפחתבווארשה,מאדוקאלית

הגיעה 1933בשנת .ישראלית-הארץה'תזמורתנגניראשוני

מלחמתכימי(שנהרגלבעלהנישאהושםלארה"ברחל

האמריקאני).בצבאחיילבהיותרהשניההעולם

קונצ-ר-פסנתרניתלהיותוהתכוננהמוזיקהלמדהבצעירותה

אמנותעםהראשונהופגישתהבאלט,למדהלאמעולםטים.

רוסה"כאלטלארה"כ.הגירתהלאחרכשנההיתההמחול

דה-באזילהקולונלעל-ידיאזשנוהלקארלו"דה-מונטה

היאלמענם.לנגןהוזמנהורחללפסנתרן-חזרות,זקוקהיה

הפליגהוהלהקהאחדים,שבועותבתוךעבודתהאתסיימה

היאאחדיםימיםמקץהרכהלהפתעתהלאירופה.חזרה

על-מנתללונדןו,מידלבואאותההמבקשמכרקקיבלה

איזההתעוררהנראהכפי .הלהקהעםלעבדולהמשיך

גריגורייב,סרגייביןהמוזיקאליהפירושבעיותעלויכוח

לביןכשעתו,דיאגילכשלימינוידשהיהמיבמאי-הלהקה,

 .המחלוקתאתליישברחלאתלהזמיןוהוחלטההנהלה,

אבלהוזמנתי,זמזולכמהלימצפהבדיוקמהידעתי"לא

שנה."שלושיםשיימשךקשריהיהשזהשיערתילאנסעתי.

עברהשהנהלתורוס",ה"באלטעםלעבודהמשיכההיא
שלהסופילפיזורהעדדנהם,סרגיישללידיובינתיים

 . 1964בשנתהלהקה

חלקהייתימשרה,רקהיתהלאזוללהקה,שייכתייהייתי

נזכרת.היא-מהמשפחה"

ימיםהופעות.-במסענמצאיםהיינוארוכיםיישכועות

מלוןבתי-תמידובתי-מלןו,ברככותיחדבילינוולילות

 .הבימהועלבסטודיותיחדעכדנושעותסוףואיןמעולים,

לפניאחדכלומכירהכלרואהאתהכזאתחייםבצורת

להיותצריךתמידרכילויות.לךאספרלאאכל ...ולפנים

אחרים.אנשיםשלהפרטייםבחייהםלהתערבלאדיסקרטי,

דנהם.סרגייבאוטובוסלידיישבהופעותמסעבשעתפעם

ההיאשבעתצעירה,רקדניתעלדעתימהאותישאללפתע

ידעתי,ליכולתה.מעכרהרבהנכבדיםלתפקידיםזכתה

שאיןלו,אמרתילכןלבינה.דנהםביןמשהושישכמובן,

לאאבלהבין,הואמוזיקאית.כסך-הכלאנידעה,לי

וחוזרתאומרתהיא-כאלה"דכריםלךלספרהייתיצריכה

הלהקה.כפסנתרניתחוויותיהעללספר

בפאריז.היינוהעולם,מלחמתפרצהכאשר , 1939"בשנת

הספינותאחתעללעלותאיכשהוהצליחוהלהקהאנשירוב

לאמריקה".המפליגות

צ'פמן,רחלשלביתהרוס"ה"באלטהיהשנה 30במשך

שלה.המסחרילסמלהפךייקובסקי'צשלוהקונצ'רטו

רחלעל-ידימברקיהבצורהבוצעהפסנתר"תפקיד

כמוממשרוס"מה"באלטנפרדבלתיחלקשהיא,צ'פמן

 .המבקריםאחדכתבדאנילובה"
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פרבקבשטיין,.אסאן-פראבציסקו,שלה"כרוניקל"שלומבקרו

כותב:

המעולה,עבודת-הצוותבזכותמרשיםהיההמופע

נטאליה .כאחדהתזמורתדותואתהבימהאתהכוללת

היוסטארבאקוג'יימסטאלצ'יףמריהקראסובסקה,

היתהצ'פמןורחלהראשיים,בתפקידיםנפלאים

הקונ-אתשניגנהשעההפסנתר,לידכמוהםנהדרת

במי-מינור.צ'רטו

מזוו-עלחייםרקלאהיהפירושובמסעותהעתכללהימצא

 .ערבבכלחדשכלי-נגינהעםפגישהגםרחללגביאלאדות,

זאתמתאר 1947בשנתאריזונה,בפיניקס,עיתוןשלמבקרו

 :כך

האמיתיהכוכבהיתהצ'פמן,רחלבדות,הפסנתרנית

בלהבכלילבגןשנאלצהשעהאימפריאל",ה"באלטשל .

זכתהבגינתהאתסיימהכאשרמכוונן.-ובלתיומיוןש

אנשיבוטניקוב,איוואןהמנצח,מצדותודהלתשואות

באולם.הנלהבוהקהלהבימהעלהרקדניםהתזמורת,

מכלביותרהגרועלדבריה,שהיא,הפסנתרלמרות

היתההופעתהמעודה,בהםלנגןשנתבקשהאלה

נשכחת.ובלתימלהיבה

פדאלגםזובגרוטאהחסרשהיההמסכן,ידע,לא"הוא

שנה. 30לאחרבחיוךמוסיפההיא " ..אח.ד

בשנתפעולתואתסייםקארלו"מונטהדהשה"באלטשעה

סוף-פסוקגםיהיה,שזהצ'פמןלרחללה,היה,נראה 1964

והאימפרסריורבזמןעברלאאבל .הבאלטבתחםלפעילותה

להתארחשבאובאלטלהקותעםלעבודהזמינהיורוקסול

הבאלטעםועבדהחזרההיאמהרהעד .בארצות-הברית

להקתוממוסקבה,הבולשוי-באלטעםלונדון,שלהמלכותי

שיצאהעדבכךהמשיכההיא .אחריםורביםמויסייב,של

 . 1974בשנתבתל-אביבסופיתלהתגוררועברהלגימלאות

ג'רלד .ניכרתבמידהדו-ערכיהואבמוזיקההמלווהתפקיד

הווירטואוזיםגדולישלמלווםשהיהבכךשהתפרסםמור,

בקולמנגןאני"האםשלו:לאוטוביאוגראפיהקראבעולם

ולאבצל,שיישארהדיןמיןשמלווהמשוםמדי?",רם

ההצגה.אתיגנוב

ייעליך .רחלאומרת- "לגמריאחרעניןזה"בבאלט

כל,ראשיתאבל,הנכון.הקצבואתבטחון,לרקדןלהעניק

או-לכוריהרשיתילאמעולם .גדולהמוזיקהמשמיעאתה

כמובן,אפשר,שלהם.כבתוךבהלעשותלמבצעאונראף.

וכוונותיו.למלחיןנאמןלהישארזאתובכלהיצירה,אתלקצר

לאאבלמופע,בשעתלנפשו'הרקדןאת'עזבתילאמעולם

במוזיקה.'לטפל'להםהנחתי
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 ,ממהריההתמיד .כדניאליאןמצוייןןרקדלמשל,קח,
מוזיקאליהיהשלאמשוםלא .הנבןרמהמיקצבובורח

פשוטלא,לא, .לואיכפתהיהשלאאו ,מספקתבמידה

אותוממריץהיהומזגומאדומהירשלוהפנימיהמיקצב

יאחרמוסרלולהטיףתועלתכלהיתהלא .קדימהלרוץ

חיהשלוהריקוד .שלוזולתכונהמדועהיההואההופעה.

קצתולנגןאליו,להסתגלהיהלעשותלישנותרוכלמבריק,

 .ההצגהאתלקלקללאכיצדמהר,יותר

באלט"ה'רויאלשלבמופעבפסנתרלנגןנתבקשתיפעם

החזרהבמשך .בניו-יורקסנטר"ב"לינקולןהבריטי

המנצח,אתפנההחזרה,אתנורייברודולףעצרהאחרונה

נדהמתייותר.לאטמסוייםקטעלנגןוביקשולאנצ'ברי,

לפשראותושאלתיהחזרהאחרי .הסכיםשהמנצחלראות

ההצגה,בשעתבערב, .בסדרזה-אמרהוא-'או' .הדבר

כברר~דיהמלחין,זאתשכתב,כפיהנכוןבקצבכמובןאנגן

סיפוראתגלויהבשמחהמסיימתאיה-היה!"וכךיסתדר:

 .האישיתהקאפריזהעלאמנותהשלנצחונה

שלבחזרהטיימס"ה"ניו-יורקשלכתבביקר 1948שנת
ברשימתו:כתבוהוארוס"ה"באלט

באמצעהפסנתרמכסהאתטורקתהיאלפעמים

אותהשמצוימילכלפסקונותנתבכעס,החזרה

שלהעליונהשבקומההצפוףבאולם-החזרותשעה

שטראוספוללמנצחלומרמסוגלתהיאבית-האופרה.

פרדשלהמחולאתלבקר ,בניצוחמושגלושאין

שאיבהעלכולההלהקהאתלהוכיחאו ,יןלפראנק

עלניצחהלאמעולם .הנבןרהמיקצבעלשומרת

לרקו.דידועתאינהכיבעצמה,רקדהולאתזמורת

זכרונהכוחבזכותצודקת,היאתמידכמעטאבל

קארלו"מונטהדהרוסל"באלטהנוגעבכל.המפליא

מהלך.ארכיוןהיאפמן'צרחל

עבדה?עימוביותרהמוזיקאליהכוריאוגראףהיהמי

במחי-עבדתי"אבל-עונההיא-שבאלאנצ'ין""יתכן

לומר,שקשהכל-כך,רביםגדוליםאמניםשלצתם

 " ...נפלאיםהיוכולם

שמזכרותיהןבאלט,שלשניםאותןאלחוזרותומחשבותיה

דירתהארונותאתהממלאיםבתיקי-פלסטיקהיטבארוזות

עםתצלומיםהאמנים,על-ידיחתומותותיתכנ .הצנועה

כולם ,של'לרהקדשותועליהןהמפורסמותהבאלרינות

וריעותתהילה ,וקושייופי,סבל,התלהבות,שללחייםעדים
 •קארלו".מונטהדהה"באלטשהיו




