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מאת

ישראךבוו 1ר

"כנפיים",עלהחזררתאתשסיימתםלאחרגיררא,אמררעתה,
בעצם,הלאסיימנר?העבדוה.עלרלספרלהתפנרתתרכל
אתהתחלנררקהרפעה.-הנקראזהבמסעהתחלנררק

דרמהאחתהרפעהאיןההצגה.עםשלנרהיחסיםמערכת
מרסכמתרבתנרעהבמרזיקהנעזריםכשאנרגםלמשניה.
חלקהנרטליםהגררמיםכלביןמתמדתתסיסהישמראש,
רגררהרקדניםאחדנפלבחיפה,בהצגהאתמרל,רקבהפקה.
שינתההבמהעלרה Iשנרצהפקעתאחרת.רקדניתאחריר

שלשרםבהתאם.ו~הגיבהיההמשתתפיםרעלהסצינה,כלאת
כבדויעללשמררבנס,ירןהחרצהדושדשתימרגלימגףעף

במקרםבדירקמסמריםמפרעלי"הבמהאחדשכחפעםהעצמי.
בהחלט ...ביניהםלקפץרנאצלנריחפים,הבחרריםקרפציםבר
מחפשים.עדייןסיימנר,לא

שלתפקידראתןגצמיעללקבליכרלאניאיןכ,ךשמרם
ארטרבירגרפירתשלמרשבעאספןאניכן,מספר"הזכררנרת.

ביןלשבתרציתיתמידמזדקנים.רקדניםבידישנכתבר
באנקדרטרתרלהיזכרראדי"תה,נרסטאלגיהאפרףשיחיררדים
לספריכרלאנילצערי,הכביררת.רבהצלחרתהמשעשערת

עלכן,ראר,,·תיסכרל.מצטברמתחדביקה,זיעהעלרק
זראדהתעלרת.רגש tלעיתיבמביאהההרפעהנכרן,ריקנרת.

שלזכררןנשאררה..השיגעםהחרלפתקצרה,התרגשרת
אספר:רעל"כדקשה,עבדוה

לברשיםהרקדניםתקררה.מלאירםהראלחזררתהראשרןהירם
(עדיין);הבחרריםיפרתהרקדנירתבירתר.מחמיאיםבטייטס

טקסטלנראיןכשחקנים,שלאלכרלם.כסארתאים·מבי
איןכרגע,הכרדיארגרפיה.את"עלינר"תיצררראננהנתרן,

אננה.שלביז'יהגדרלנעלםהרארגררלנרמרזיקה,גם

השחקניםהירמי.הב:אלטבשיעררבעצם,מתחילהירמנרעברדת
המתחדה,כמרבן,תחיה Iמלבדהרקדנים.אחרישעתייםמגיעים

הבאלט.בשיערריבהצלחה,בנר,

הגדרל,מהראיו:קצת Iבנרתעיםהשחקניםהראשרןבירם
מהשתקפרתםלהתעלםלהםקשהבסטרדיר.שלםקירהמכסה

אננה"מטררפים!"לערמתנרמפטיררעזראבר,המתמדת
הרקדניםאחדאתתמצאתמידארלםמהראי,ארתנרמפנה
הסטרדיררצפתעלמשתרעיםהרקדניםבערגה.לעבררפרזל

קשרת.בנרי,'שביםמלא,בלברשהשחקניםבערדבנרחרת,

נתקלראניהטקסט,שלהראשרנהלקריאהמרכניםאנר
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מראיםרלא"מסמנים"פשרטהשחקנים .הראשרנהבאכזבתי
שלבדיקהמבצעיםהםהדראמטית.ליכרלתםסימןכל

סרקראניהרברת,הדפרסשגיארתרביןמרכר,הבלתיהטקסט
דמרתהאתשתגלםתחיה,שלהאדרםשערההמשתתפים.את
עדהנמשכתבה,המיידיתלהתאהברתיגררםסנש,חנהשל
הבאהמפליאה,תנרעהיכרלתישלתחיההזה.הירםעצם
נשירתהאתלימזכירההמסריימתהכבדרתהגרף.ממרכזעמרק
סרער,ריקרדלאחרמתנשפיםשכרלנרבשעה .איזדררהשל

צביטתלהעניקמתיירדעתתחיהרצלרל.חזקקרלהנשמע
מירעדשהחירדההרגשהאתלתתרכיצדהבמה,עלעידרד

עלתחיהקיבלההצטבר,כשהמתחרברת,פעמיםבלב.דלד
בארירההעברדההמשדלטרבתליצן"החצר,תפקידאתעצמה
ירתר.נרחה

כלהמשמיים.לאביזריםתחליפיםאילתרנרהחזררתבזמן
בתיקהנאצי,החרקרתפקידאתשגילםעזרא,השתמשירם

ברשחררירםזה(היההרצפה.עלגרררהיהשאותראחר,
המענייןשהתיקספקאיןעצמה).אננהשלבתיקהשתמש
מתרכראננה),של(העזר"כנגדשחםרינהשלזההראבירתר
המשמשרתלאין"ספרר,ריקרתשקירת"פלסטיקתחיהשרלפת
מחדש,לצחרקלרמדיםאנחנררכפפרת.חצאיתככרבע,

הסרכרירתעל .לידיירשבתמרכרסרחלהלאה.רממשיכים
שמחתיאזכבראבלידעתי,לאערדהחזררתבזמןשתחלק
לררינהשברחהרבשלבתראמנםהיארחלבמחיצתה.לעברד

במעשירתבהצלחהמתחריםסיפרריהאדמשחק,ללמרדכדי
לנגדלתחיההעבריהתיאטררןקםבעזרתןרלילה.לילהאלף

 .הצהריםבהפסקרתעינינר

החרקר.לתפקידמדיחביבבהתחלה,לי,נראהכפרי,עזרא
אתהרגשנררכרלנראירמה,זמרתעזראיצרהחזררתבמשד
במשחקרגלראתשברהראהבכררהלפנישברעיים .זררערנחת

ברלטהרקדניםמבין .טרארבבעמילהחליפררנאלצרכדררעף,
לשבתהראהטבעישמצברנראהלגרמיה.בדמירנרשי

 .יפהליאררהרלחייד.מרשלםב"שפאגט"

בנאמנרתמבצעעזראהחרקר.תפקידעללעברדמתחילהאננה
אנילפחרת.פעם,שלרשיםבמשדשלר,הפתיחהצעדתאת

תקרה.רמלאמארשר

שלר,הפתיחהצעדתעלחרזרעזרא .לחזררתהשניהירם
תקרה.מלאעדייןאנילפחרת.פעם,שלרשים



 .נרדמיםהרקדנים ...עלחוזרעזראלחזרות.השלישיהיום
הקטנההאשהאננה,ההמשך.יהיהמהלנוברורכברעתה
אינההיאהחזרה.שעותכלבמשךרגליהעלעומדתהזו,

כלאתמדגימההיאמעשנת.ולאאוכלתאינהשותה,
ומתמי.דמלאריכוזמאתנודורשתבעצמה,התפקידים
מרוצה.כשאינהבנולחבוטכדימספיקהשלהוהאנרגיה

 .כישוףאחוזתפעם,לישאמרהכפיבאמתשהיאמאמיןאני
להראותכדירק"ועכשיו,בחגיגיות:לנואמרהאחדיום
אוהב'אני ...הבאהקטעאתסמנורק-טובהאניכמהלכם

כדיחזימעלהחולצהאתקורעתכשאתגםאננה. ,אותך-
כדיבימאיצהכשאתגם .כדבריךלב:ליישאםלבדוק

שלהמסובכותהספירותעלעבדנושלםיוםלעוררני""
הורגהיה"היטלרבקצב.טעיתיפעםי.אחרפעםהמארש.

מבצעאנימאז-חלולבקולוצחקתאמרתעל-כך':אותך
טעות.ללאבקפדנות,המארשאת

להכיןכדיהחזרה,לפנילנושארבהמחשבהמקדישהאננה
הספרותי,הרקעאתהמוזיקה,אתלומדתהיאלעבודה.מטען

אותהמלווההנושא .לתנועהבסיסייםמוטיביםומכינה
גופותינו.עלבסטודיו,מתרחשתהממשיתהיצירהאךתמי.ד
הרקדןשלהמוטוהואנכון""היהכלומר,משמע.תרתי

הגוףכיכמובן.משמרתנו,עלנרדמיםואנוהסוקולוביאני.
מספיק.לאוהכסף ,רעבואתהאוזל.החשקוגםוםתעייף.
לשםחדרי-מדרגות,לנקותאוללמ.דנוסעאתהובערב
ביצועתמידרוצההיאכועסת.אננהבינתיים,פרנסה.

ועכשיו.משולם,

דמויותהמגלמיםשחקנים,ארבעהעלבנוי"כנפיים"
הרקדניםרקדנים.ושמונהחנההחוקר,האם,האח,קבועות:

אחדזהוהפסק.ללאהכלליתהאוירהואתזהותםאתמשנים
מאתנואחדכלבממוצע, .להצגהאותיהמושכיםהגורמים
לבמהכניסהכלעםפעמים.כאחד-עשרתלבושתמחליף
ואמנותיתטכניתמבחינהמושךאתגרזהואחר.להיותעליך

אניולעתיםבצידי-הבמהעבורנומוכניםהבגדיםכאח.ד
ההחלפות.מהירותעקבמעילים,שלשכבותשלושעלינושא

דראמטית,חשיבותולתנועהתיאטרלית,היאהתפיסה
וחלל.זמןשלכוריאוגרפייםבתחומיםמתממשתוהדראמה

הרגילה.השחקןמעבודתבמקצתהחורגיםמושגיםהםאלה
 12לצעודעליוהחוקר,שלמפורסמתכניסהבאותהלמשל,
הי.דאתלהזיזברגלו.לתופףלעמו.דמסויים.בקצבצעדים
אחורה,קדימה,לזוזהפוקוס.אתלשנותהראש.אתלהפנות
טוענת,שאננהכפילטעות.ואסורלדבר,לספור,למעלה.
ההרגשהאת,יעבירהנכוןבקצבהמסויים,הצעדיםמספר

חנה,שלאמהבתפקידרחל,(אפילוקשה.וזה .האמיתית
אתשיראוכדי-דקחבלכעלהליכהצורתלעצמהמסגלת

אצלהכלאומרותהקרסוליים .אומרתהיאשבה,הרקדנית
רחל).

קשהתנועהלהםשתתןככלהפוכה.הרקדניםלגביהבעיה
באטמן"ו"גראנדזיעהיותר.אותךיאהבוטכנית,מבחינה

וכיצדמסויים,מצב-רוחלקהללהעבירכיצדאךלנצח.
שנירקעעלבאלט.בשיעורלומדיםאיןטיפוס,לבנות
המוגמרת,ההצגהאיכותאתלדעתי,לבדוק,ישאלהקטבים
 .תיאטרליאירועשללהרמוניההגענוהאם

אהבה.לעשותכיצדאתכםאלמדאננה,לנובישרההיום,
אותי"אוהבאתה"האםהקשה.בדרךאותנולימדההיאואכן
במריאושיפניתיואניהצוות.שלהמוטולהיותהפך

במשךהיחידהלידידתיהיתה"המוטיבציה"לסטניסלאבסקי.
אבודכשהרגשתיעזרתה.אתאשכחולאהבאים,השבועות

כילרקו.דצריתיופתאוםלמוטיבציה,לה,קוראהייתי
שנאהמפנינפשיעללברוחנאלצתיבבודפשט;הייתי

תפשתילפתע .יהודיההיאכיבחנה,התעללתימתקרבת;
שלושהבהבסצינהבהתלהבות-יתר.בחנהבועטעצמיאת

והצחוקפנימימפסיקעללוחץאנילה,מתאניםנערים
שליטהלישאיןרגשאמיתי,צחוקמתוכי,וזורםמתגלגל

דרכיםמחפששאניהבינההיאלהפך,כעסה.לאתחיהעליו.
התלהבותיאתלרסןביקשהרקלתנועה.משמעותלתת

השתתפותימבחינתמזעזעגורםישיותר.בימתייםלאמצעים
שלמחבריהאחדאניהראשונהבסצינהבהצגה.האישית

חלוץיותר,מאוחרנאצי.לחיילהופךאניאחר-כךחנה.
בסיוטי-מאיימתלדמותאחזורושובחנה,עםארקודבקיבוץ,
האפשרותאתגםמצאתיבהצגהבבית-הסוהר.שלההלילה
הרגשותשפעשנפתח,סכרכמוהשונים.מתפקידייליהנות

 !,אייך!סטניסלאבסקיאותי.להטביעמאייםהמעורבים

לאמשימההונגרי."בסגנון"לפלרטטעדייןלומדיםאני
ללמודשבחבורההגבריםעלוהניכור.הדיסקובעידןפשוטה
להניפהאולפניהברךלכרועכיצדלבחורה,ידלהושיטכיצד
להגידלעפעף,זאת,לעומתהגברות,עלבאלגנטיות.באויר

שאלתגםתחתונית.עםשמלהוללבושסירוב,כדיתוךכן
לדעתהאחרון.""הטנגובעידןבירורטעונההתשוקה

אתלימזכירהוהיאמדי,ריאליסטיבאופןמנשקאניאננה,
זאת,לעומתהמאה.בתחילתהסצינה,התרחשותתאריך

"לנשקעליכישי,טועןבחדר-ההלבשה,חפוזהבהתייעצות
יצאנווכךעמוק-משמעות.קונטראקשןומדגיםמהאגן"

שעלינוהרביםהסגנונותיותר,נכוןאוהסגנון,אחרבחיפוש
התלבושות.עםיחדמסחררבקצבלהחל~ף

אתמשנה , 12בקצבנכנסעדייןעזראלחזרות,החמישיביום
עומדתחנהשלאמהוכי;צא~בזה.קדימה,אחורההפוקוס,

בסימניםמכוסהזרועהזעמו.אתלספוגמחכהבסבלנות,
האמנותאתלוקחשעזראאומרת,היאספק,איןכחולים.

מבגוה.עלינורובצתהרצינותאנחנו.גםברצינות.מאוד
 .לאחורבחומרהמשוךשערהלפיה,קפוץאגרוףמקרבתאננה
לעבו.דיידעתהיא
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קררשלאינררה.בהרארבצ'ארדאשתנרעת-ידביןההבדל
השרנההראהרגשביניהם.מפתיעדמירןישרלעתיםבלב.ד

הקדרשההחרבהמרטלתהרקדןרעלאחר,פיררשרהמכתיב
רמתחבגרהריכרזמחייביםרקדרשתההחרבהזה.רגשלמצרא
המסריים,מצב-הררחלתרךלקפרץאי-אפשרמתמי.דעברדה

יש-משהרשמצאתרלאחרבקפידה.לכךלהתכרנןריש
באהקטעעלרשרבשרבהחזרהרלטפחר.עלירלשמררלנסרת
הנכרנה.הדרךאתלמצראלמבצערלעזררמהתפללזככר

זאת,מלבדתררמת,האין-סרפיתהחזרהאננה.אמרהכה
לעינייםמתחתשחרריםרלעיגרליםמדאיגה,לקהרת-חרשים

בדאגה,מבחיןאניחזררתשלשברעייםלאחרמתמי.דרלרעב
שלי.לטייטסממרצערקדןערדלהכניסשאפשר

אבלרריכח,מרטיבציהעלדיברריםדיבררים, .לינמאסדי,
עםרבאניבראש.לימטרטררתהספיררתמכררצים.שריריי
כרלם .ממנימארכזבתבררדאיאננה .אירםרמרגישכרלם

אפשראיך .רקדןאהיהלאלערלםכשלרן.שאניחרשבים
עד-פעם.רערדפעםערדברירה,איןאבללקפץ,להמשיך

המקצרעירתמעתה,רמשאת-נפש.שעשרעלגביהריקרדהיהכה
להרכיחרהדרישהאררכרת,רחזררתשיערר,ברקרכלמחייבת.

בכללעברדה.חברייבפנירקרלאמתמי.דבארפןעצמךאת
בדלתהמציציםרקדנים,חלקםאררחים.בנרצרפיםחזרה

לבקר.הבאיםרכרריארגרפיםמרריםמרזיקאים,הסטרדיר.
רלהסתכןלהיפתחלירקשהלהיכשל,ארליפרלהראשליהפחד
תןגרפי.מתרךלהיחלץררצה"אניזר.מתמדתביקררתבפני
חנהארמרת " ...להריםללטף,להצליף,כחליתןבלבי,אש
החמישית"ל"פרזיציהלהגיערבשאיפהבפחדישבריראניסנש
הרגליים.של

ררקדהרא .בקראררדינציהבעירתישהאח,,בתפקידלפיני
למתרחאפשראיךרבאמתביחד.לאאךבררר,מדברארנכרן,
מנסהאננהאחת?רבערנהבעתרלדברלאחררהצרראראת

באמצערתארבקרלר,עד-כהשהביעהרגששאתלרלהרארת
מפריעהלרחל .מסרגננתבתנרעהלהביעאפשרמחררה,
להתמתחנרהגיםהללרסביבה.הרקדניםשלהמתמדתהתנרעה

לרקחתרחלהלב.בנבכימעמיקהשהיאבזמןהזדמנרת,בכל
השררהעליתה.ארערבדתחסרתה,תחתהרקדניתדפנהאת

חלרשה.ענרתבקרלהמסתיימתשררהלרמר,שעליההברדדת
היאהבמהעלמטה.כלפימדאיגהזרריתמקבלדפנהשלאפה

כרלםאתרסרחפתבקיברץהכביסהבסצינתבצחרקפררצת
למיחם,המקררביןבמטבחארתהמצאתיאחדירםאחריה.
ברכתיאננה.שללהתקפהקררבןמברהלת.בחטמה,נרשפת
שקיבלה.תשרמת-הלבעלארתה

בברדפשט-של-מלחמה.בית-הזרנרתסצינתעלערבדיםאנר
המקצועאתללמודשרלחתהיאדפנהאתמררצה.אינהאננה
 .ברכהדפנההנשיים.בכישרריהרמפקפקתהירקוןברחרב

לחזרהמתאסףהתיאטררןשלהמקצרעיהצרותכלוכאשר
כמוטיבציהדפנהשלחצאיתהאתמרימהאננה-כללית

בירתר"הטרבה"הזונההיאהיוםברכה.דפנה .לתפקיד

עליכיצדיותר.קלהיהלאלבחרריםעבדה.השיטהבהצגה.
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נאצי?כחייללבית-זרנרתארץ-ישראליחלרץשלמדמרתלעברר
רארזר-ארמץ.הגסות,המיליםשינרןשיטתאתמגייסאני

הקשרחלמסררהומתחתסקסי,טנגרררקדיםואנידפנה
מפחד.ררעדיםשנינר

האופייניהריחהשחרן.ארגוסטבחרדשהתחלנרהחזררתאת
כרעשבארזנינשמעתהמוזיקהדביקה.זיעהשלהראלסטרדיו

שרמעיםאנויוםמדילקפרץ.מאפשרתאינהוכבדות-האויר
כיאם ." Pour Elise "למכונית-הגלידהצליליאתבערגה
 ...צרנןלגביע ...מתאניהקרדש,חילרלעלמחדשקרצפתאננה

מרזיקהנשמעתהקיץסוףשלהללוהימיםאחדובצהרי
היררה,בפניעומדתאינהאננהאפילרמטהרת.חדשה,
הגשם.ריקודשלהפרימיטיביהפרלחןלצורךנפסקתרהחזרה
בהרגשתשרברהתחלנרנקיארירשלעמוקהנשימהלקחנר
כתמי.דארפטימיאני .רתקוהפירס

אובמקום,ערמדיםשאנרהרגשתיבהםשברעייםלאחר
כברסיימהשאננההתבררהמארש,בקצבדררכיםיותר,נכרן

לארץ-מבודפשטחנה,עםיחדעוברים,אנרמהעברדה.שליש
הבעיותלבית-הסוהר.-מהקיברץחלילה,רחוזרישראל,
ארפיאתמדגישהצ'ארדאש .מרזיקלירקעעלהןהחדשרת
העקביםנקישתעםיחדמתרוממיםרהידהחזההתנרעה,

ל"לגאטר".נאמנרתהרחברתהזררעתנרערת .המרזיקליבשיא
כבריקרדבירתר,ישיר,הראלמוזיקההתנרעהביןהשילרב
להררה,כרריארגרפיתרריאציהררקדיםאנרבהבסצינהעממי.
אנילמרזיקה.התנרעהביןבקרנטרפרנקטמשתמשתאננה
רמתרכזארזניאתארטםלכניסתי,המרזיקליהסימןאתשרמע

המרזיקליבסימןלגמורהיאהיחידההדאגההפנימית.בספירה
שלהמשפטיםלמבנה·חרזריםכשאנרזאת,לערמתהבא.

שלי,המתימטיהידעכלאתלגייסנאלץאניעצמה,המוזיקה
המשפטבהםקטעיםיש .קרפיטמןהמלחיןאתלהביןבמטרה
בנימשפטיםשנילאחריר , 4/4שלתיברת 12בןהראהפרתח
המלרדיהקצבברמשפטשלאחריר , 3/4בקצבתיברתשבע
בקצבשרנהתנרעהרקדן,רלכל ..כלי-ההקשה,מקצבשרנה
 ,פעימהכלכנגדאחתתנרעהמבצעיםאנראיןבדרך-כללאחר.

ולעתיםהדגשעםלעתיםהספיררת,ביןזררמתרהתנרעה
 .דרכר

תנרעתינושא,מציגיםרקאנוןפרגהשלצרררתרוקדיםאנר
בתנרעהמכרלםאחדלהירת-ירתרנרחמהתרהה,ראניופיתוחר.
האלר,האירמותהספיררתעלאחראיאבללבד,ןארענקית

ארבעתשלבמארשמשלהם.פתררנרתמרצאיםהרקדנים
רהקרנ-העליזההמוזיקהמתנגשת(כאןוהחוקרהבחררים
בקולהפסק,ללאסרפריםאנרהמאיים)המצעדעםבאלית

הרפכתשהיאזובשיטההיחידהמכשרלהבמה.עלרם,
הקהללעברחדהבתפניתפניתיההרפערתבאחתלהרגל.

"שתים-עשרה."בצעקהארתירהתקפתי

קריביתלעתיםאךקפדני.תכנוןעלבנריההכרריארגרפיה



בתקלותואפילובסטודיוהמתרחשיםבמקריםאננהנעזרת
נתוניםלמרורחי"צלילהכותבכמוזיקאי,שלא .הבמהעל

בעלירקדניםהכוריאוגרפיהביצועלרשותעומדיםמראש,
יכולהמקריתטעותדווקא .אישייםויתרונותמיגבלות
עורכותהסצינות,באחתלמשל,האמיתי.לפתרוןלהוביל

עםהרקדניםנכנסיםשאליוביתי,תיאטרוןואמהחנה
מהבמהלצאתהרקדניםעלהפאתטי,המונולוגבסוף .כסאות

שבוהזמןאת .אחריהםהריקיםהכסאותאתולהשאיר
עלדיפלומטיתלמנוחהניצלנוהשחקנים,עםעבדהאננה

כדיתוךפקוחותבעינייםלהירדםלמדנו .הנוחיםהכסאות
הסימןאתאחרתיהחזרות,באחת .במתרחשענייןהבעת

אננהוהנה, .הריקיםהכסאותביןבדדונשארתיליציאתי
נמחקהלצערי,להשאירה.והחליטהמהטעותהתלהבה
ה"סולועללוותרונאלצתיהסופיתבגירסהכולההסצינה
 .שליהגדול"

שחורים.והקוליסותהאחוריוהמסךתפאורה,איןבהצגה
החלל .אורמחזירשאינוכההלינולאוםמכוסההבמהרצפת
שחורה,תיבהמונחתהבמהבמעמקיסופי."איןהואשנוצר

התבררהסופית,התיבהכשהגיעהנוסף.כמפלסהמשמשת
תחיה,בחזרות.בהשהשתמשנומזובהרבהבגוההשהיא

זומעידה .ממנהונפלהמעדהבפתיחה,המעוףבסצינת
שבוהרבהגובההרגשתאתוממחישההיוםעדנשארה

 .צונחיםאנווממנודואה,היא

אזרחיםאנובבודפשט,הרחובבסצינתנפילות.עלעוד
למדנוהחזרותבמשך .הקרבהאיום"המלחמהעקבמבוהלים
פרטים.תיקנהשאננהבזמןבשני,אחדנתמכיםלעמוד

מאתנואחדצונחהיהמוחלטת,תשישותמתוךפעם,מדי
כשאמרהאננהצדקההפעם .מוזרקולמשמיע,כשהואלרצפה
בצורההנפילותאתמבצעיםואנובמקריות,רבהאמתשיש

 .הזההיוםעצםעדמשכנעת

באקדמיהבקורס"קיץשנים,שלושלפניהכרתיאננהאת
אתשגיליתיחשבתימתחיל,כתלמיד"ריקודבירושלים.

במלכותיותנשענהא·ננה .כמובן ...אותיוהעולם-העולם
סקריאביןשלרוחםאתבאובוהעלתהפסנתר"הכנף,אל

היאמההצעירלרקדןלהראותהיסםהלאהיאואיזדורה.
לרצפה,אותיהפילההראשוןבשיעורוכברעליו,חושבת
"חוסרממקומם.ידיפרקיאתהוציאהמיסתוריובאופן

נעלבתי. .כנגדיהטיחהומעוף,"דמיוןהיעדראנרגיה,
זהואניאננהנותרנו .דוםנאלמוהאחריםהתלמידים .כעסתי

אששלניצוצותעלמספריםיוםמאותוששרדו(עדיםזהמול
 .הרוחותולכללמוזיאוןלספריה,נשלחתי .בינינו)שעפו
קיבלתיקיץבאותומכושף. ,פרחיםעםחזרתישבוע,לאחר
"אלי"כשהשירישראלית,זמרתשלתקליטבמתנהמאננה
 .בעיגולמסומןסנשחנהמאת

 ,אליאלי,
לעולםיגמרשלא
והים,החול

המים,שלרשרוש
השמים,ברק

האדם.תפילת

היהמיבלב.דאננהשלבמוחהרעיוןאזהיה"כנפיים"
אננהעםלעבודיגיע(אני)מפונקילדשאותואז,מאמין

פתרונים.לאננהמקצועית.בהפקהסוקולוב

בוהשלבתם"נחמני".תיאטרוןבימתעללעבודעברנוהיום
להתאיםנותרהסטודיו.שלהמוכרתבסביבהמוגניםהיינו
הפעורהשחורהחלל .תוצגבהלמסגרתהשלמההיצירהאת

נעמודבלבהאחדשבועשבוע,שבעודלימזכירמולנו
"נחמני",שלהמפורסםהסדרןשמוליק, .הקהל-מבחןבפני
נלהבנראההואאיןמה,משוםשבינינו.הוותיקיםאתמברך
נורהאור"העבודה,אתעבורנומדליקהואכמונו.ונרגש
עירומההבמהנראיתמסכיםללא .הבמהבמרכזחשופה

ללאכמפהקהתיאטרוןחללנראהוממנהומשועממת,
ולילות.שבתותהכוללמאומצת,עבודהשלשבועזהוסוף.

שיעוראתלבנותומנסההדומם,לתיאטרוןבוקרמדיבאאני
החדש.במרחבלאיבודהולךאני .הבמהעלשליהבאלט
שעזבנולאחרמחדש,ללכתלומדיםשאנוהוא,שליהרושם

ואיבדנוהגדוללעולםנזרקנוהסטודיו,החמים,הרחםאת
מוקדשותהראשונותהחזרותלמעשה, .והמיקוםהכיווניםאת

רשומותבוכרטיסלהכיןנאלץיאנויציאות.לכניסותכולן
 .לימחכותהןהבמהשלצדובאיזההשונותהתלבושות

מהכוריאו"חלקאננה,היתהבסטודיובעבודהרב,זמןבמשך

 .במגעגופותינואתוהפעילהעבורנוהדגימההיאגרפיה.
בימים .עצמילחיפושאותנווהשאירההתרחקהלאטלאט

וקפצה,שבה ,בהשיכך"אחרכלל.ישבהלאהראשונים
וצעקההשוניםהקצביםאתספרההבא,בשלב .וקפצהישבה

חבל"הטבור,אתלנתקהחלהאזרקמחרידות.עידודצעקות
עבדה ,לבמהכשעברנומרחוק.עצמהעבודתאתולבחון
משפת"הבמהמרחוקבנוצופההיתה .מישוריםבשניאיתנו

נעהשהיתהאו ,הכלליתהתבניתאתורואהמהאולם,או
גופה.עלהחללאתומרגישהבתוכנו,

בסטודיולהפקה.חדשמימדנוסףמסחרר,בקצביום,מדי
אתלנוהביאקופיטמן .בפסנתרמנוגנתהמוזיקהאתשמענו

האיטייםהקטעים .יאוששלאחרבמצבואנוהתיזמור,
קיבלוהמוזיקלייםהסימנים .ולהפךמדי,מהיריםנשמעים

אנוחזררתמספרלאחראך .לעתיםרמבלבל,חדשצבע
 .המוזיקהגביעלבהתלהברתנונישאים

ומציפיםהבמה,אתכרבשיםחשמלאיםרההתאררןחיליק
ירארשלאהדראגיםמשתתפיםיש .אמנותיבחושךארתנו
אך .האררלעברמסתרריתנהירהרישמהארלם,היטבאותם
לרקדניםמעניינתאפשררתנותןמוקדר"התאררהמיעוטדווקא
הארירהלהרגשתרברתרתררםרדרכר,האורבתרךלנרע

 .הנכונה

25 



ההלבשה,בחדריירשבהתרפררתצררת .אננהלפנימצעד
שכבה.גביעלשכבהמאתנראחדכלעלתרפררבקדחתנרת

עלנשארהחייטסמירןבלילה,התיאטררןאתערזביםכשאנר
המאפרתארר.שלברדדב"ספרט"התפירה,מכרנתעםהבמה
בהתקנתראשרןפרקארתירמלמדתלידיהארתנרמקבלת

היסטריים.כרלםרגל.שרברעזראשקרערת.עצמרת-לחיים
לימסבירהתחיהתפקידר.אתטרארבעמיאתמלמדיםאנר

האין-אלרקררבהקברעהמנקרדההמבטאתלהעבירכיצד
הכסארתעלבסרגסטיהמתאמןראניעמרקחללאלסרף,

הריקים.

ררציםבדרךאנחנר .האמיתילמבחןהגענרבכררה.-ופתארם
הקהלתגרבתעלכשלרן,ארהצלחהעלרמדברים .קדימה

חז:ןרתשלחדשראשרןלירםמתגעגעכבראניאךרהביקררת.
 oאחרכך.שיברארזהשלאחריררלזהבסטרדיר,

"כנפיים."עלחזרהבשעתסיקיליבאננה
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