
המודרניבמחולשלומיתשלדמותה
מאת

ביזוריצ'רד

הרדררסשלמצרדתרמצריההמלחיםשלהמזרחילחרפר
שלרהכיברשיןדבריאתהמטבילירחנןהשמיעשםאנטיפס.

חרללהזהבמקרםלהררג.רהרצאנכלארשםהרדררס,נגד
תבעההררדיאה,אימה,רבעצתת,רמילשטטרארדלעיני
סיפרר-המעשהתמציתזהכתמררה.ירחנן,שלראשראת

הדרררת.בכללאמניםנרשאאין-ספררפעמיםששימש

שלרמית,בסיפררמחדשלעסרקאמניםהחלרהחרשהבתקרפה
שליציררתאלפירארלימארת, .-19ההמאהבאמצעהחל

בנרשאנרצרררפסלים,צייריםרמחזאים,משררריםסרפרים,
לעיסרקהביארשרנרתראסתטירתחברתירתסיכרתמאז.זה

הפעם.לניתרחןנכנסרלאהצדדית,התנ"כיתבעלילהמרבגר
הירסיפררהשלרהמחרלששלרמיתהרא,לדירנרשקרבעמה

המדורני.המחרלשנרלדשעההקרדמת,המאהבסרףבארפנה

אמנרירתשלהשפעתםהיתהניכרתהמרדרניהמחרלבראשית
 ) 1876 (מרורגרסטאכשלכצירררלמשל,המחרל.עלאחררת
שלרמית,עלכמאייםמרחףירחנןשלראשרהבלהרת,"ייחזירן

סטאסיהשלתצלרםמצריראימה.הלםאחרזתלאחרר,הנרפלת
הכאלטכלהקתכנראהשרקדה , 1911שמנתנפיורכסקה
הררדררילשלהבידררכימרתעלרהרפיעההררסי,המלכרתי

תצלרםעםמרררשלהצירראתשנשררהשעההאמירקני.
הציררהשפעתניכרתשבפרזה.בדמירןמירנבחיןהרקדנית,

נכבדחרבחבהמדורנישהמחרלמרכיח,רהעכרהמחרלעל
רמעלרבימרי,תלברשרתצרררת,שאלמהןהאחררתלאמנרירת

שלרמית.שלדמרתהניתרחראתהמרטיבאציהאתלכל

ירצרים:שלרשהשלבעברדרתיהםלגלרתניתןזרהשפעהעיקר
בשפהשלרמיתאדורתעלמחזהשכתבאירלנ,דילירמחזאי

כררנתי,גרמני.רמלחין 22בןאנגליגראפיקאיהצרפתית,
 ,) 1891 (יישלרמית"רמחזהררריילדלארסקאוכמרבן,
כליבריטששימשמחזה ,) 1894 (כיודסליארכויאיירארתר

היציררתשלרשהשפעת .) 1905 (שטוארסויכאודשללארפרה
שבארמחרלרת-שלרמיתעיצרבעללחר,דמהןאחתרכלהאלה,

עצרמה.בעיקרבתיהם,

ארליבירתר.ברלטתחזרתית,בהירתהכיררסלי,שלהשפעתר
ארתה"שמלת-הטררס",הרישרםהראאיררירבכלהמפררסם

תפקידכלממלאתאינהעצמההשמלהשלרמית.לרבשת
מרשימהזרנהדרתהמצאהאבלעצמה,העלילהבסיפרר
תפקידאתשרקדהקאוסאכינה,תמוהשהרקדניתכדבירתר,

לבימהנכנסה 1913בשנתדיאגילבשלבלהקתרשלרמית
מבקרבירדסלי.שלהציררעל-פישערצבהבשמלהעטריה

התיאטררןבחללירחפהבירדסילשל"ררחראז:כתבלרנדרני

האילם,בסרטה 1922,בשנתלאחדמכןאמש."המרפעבעת
מערצברתרהתלברשרתהתפארררתהירנאזימרכה,אלהשל

בידרסלי.שלבסנגרנרברררהבצררה

האינטדדפרסיאתרריילדשלתפיסתרקבעהלכדבדרמה
היהלארריילד .-20הבמאהשלרמיתשלהרברתפרטצירת
-המטביללירחנןכמתאררהשלרמיתאתשתיארהראשרן

שהחדירזההראאבל-בהיסטרריהסימרכיןלרשאיןרעירן
משלרחידרשיםהכניסרריילדהציברר.לתרדעתזרתפיסה
הסרריהקציןנרספרת,דמרירתשתישלציררפןלמשל,במחזה,
לדמרירתהררדיאס,המלכהשלרמשרתהנאבאררטהצעיר

רהררדיאס.הררדרסירחנן,שלרמית,המסררתירת,

שלאתאררהשלמחררזתלמעיןהדמרירתכלאתשרזררריילד
אבללנאבאררט,מתאררההמשרתהנערסיפרקה.עלבאה

ירצאתנפשהשלרמיתארלםשללרמית,מתאררההסרריהקצין
לצד .לבדרלאלהיםנתרנרתירחנןשלמחשברתיררכללירחנן,

הררדיאסשלמעטהמעררערתתאררתהקיימתאלהכל
בבחינתרקאינרבשלרמיתהמלדשלעניינררגםלהררדרס
אינההללרהאהברתמכלאחתאףהחררגת.לבתראבאהבת
לאלרהיר.ירחנןשלאהבתרארלי,פרט,למיצרייה,מגיעה
שלשרנרת"צרררתהמבקרים,אחדכדברימתאר,המחזה
מטרראהבהרמקדושת,טהררהאהבהברישאכןאהבה."

המחזהרנקררפיליה.גילרי-ערירתרהרמרסקסראלית,סקסראלית
ראמניםמינירת,סטירתשלסרפרמרקטממשהרארריילדשל

 .זהמציארתשרקשלללקרחרתירהיראחרירשבאררבים

שטרארס,היהרריילדשלזהבחרמרשימרששעשההראשרן
לררחיברהגרמני)(בתרגרמרשהראכמרתהמחזהאתשנטל

עםמידללהיטהיתהשלרמיתהארפרהעזתצ-בעים.מרזיקה
היאשלאחריהרבשנתיים , 1905בשנתשלההבכררההצגת
שלהגירסהאתרחרטהראמריקהאיררפהרחביבכלהצוגה
אתהביאהגםהיאהקהל.מןרביםשלבזכררנםרריילד
זהמחרלשבערלם.בתי-הארפרהלכלהצעיפיםשבעתמחרל
לתשרמת-לבזכתהאבלהיצירה,מןאחתסצינהרקהיה

אבלאריה,לצלםאפשררתשאיןמשרםארליזאתמירבית.
אתרכשהמכברשלארהעיתרנרת,מחרל.לצלםבהחלטאפשר

בתצלרמיקרראיהדמירןאתליבתהתצלרמים,להדפיסהיכרלת
ההתעניינרתנעשתהעד-כדי-כדהצעיפים.שבעתמחרל

"שלרמיתרמניה".שכרנתהעדהמרניתלתרפעהבשלרמית
בתי-לבימרתמעברהרחקחרגהשלרמיתשלפרפרלארירתה

 .מקרםבכלצצרמחררשלרמיתאתשביצעררקדנירתהארפרה.
פרללו.לראיהיתהמאלהאחת
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שלרמיתבתפקידבהרפערתיהפרללרלראיהחלהלמעשה
להצלחהזכהלאשלהשלרמיתמחרל . 1895בשנתעדו
הנחשיםמחרלשלהמסחררתלהצלחהביחספניםכלעלרבה,

מתאים.היהלאשהעיתרייתכן .שלההמפררסמיםהאשרמחרל
רבצירר,בספררתנפרץנרשאשלרמיתעלילתהיתה 1895בשנת
אחר-כך,שניםעשררקהבמה.ערלםאלחדרהטרםאבל

התיאטררן.אלשלרמיתחדרהשטרארסשלהארפרהבזכרת
בשנתשלהאחרתגירסהפרללרלראיהציגהכאשרראכן,
ארהדקהלמצאהשלומית,שלהטרגדיהשנקראמחרל , 1907
מאר.ד

היתהשלרמיתאתשביצערהרקדנירתמביןהפרפרלארית
במינכן,לראשרנהשלהשלרמיתחזיוזאת,שהציגהאללזמדו

,-בהלהצלחהרזכתהבאיררפהאחררתבאצררתראחרכך
אנגלית, 'iבימת-הבידררלכרכבתהפכהאללןמרדבלרנדרן.
מחרלפעם.ממאתייםירתרבלרנדרןהרפיעה 1908רבשנת

תלברשרתיהבזכרתרעניין,מחלרקתערררשלהשלרמית
הכררתראשרעםהמזרריעמשחקהבשלרגםהמינימאלירת

רריילד.שלמחזהרבררחירחנן,של

מעיתרניבאחדשמאמרכזר,היתהאללןמדושלהצלחתה
מיני"כלצצרשבעיקברתיהמציין 1909משנתאנגליה

רכלמרזיק-הרלכלתיאטררן-בידרר,כלהשלרמירת".רזני
בארקטרברמשלהם.בשלרמיתהתגארפררבינציאליתעיירה
עלשרנרתשלרמירת-24מפחרתבלאלחזרתהיהאפשר 1908
לבדה.ניר-יררקבימרת

הןשלרמית,דמרתאתעיצברקלאסיבאלטשרקדנירתשעה
בסגנרןתלברשרתרללברששלהןנעלי-הבהרנרתאתלהסירנטר

הרפעהכללפנישצריירהרררדהבידרר.רערלםהמרזיק-הרל
היהמירכיה,אחתעלשלרמיתבתפקידקארסאבינהשל

הרררדאפילראבל ...ברברשההיתהלאבדרניתששרםתכסיס
הבאלרינהקארסאבינה,אתזיכהלאירךעלהמצרייר

הנסירנרתכלכמעטבמחרל·שלרמית.בהצלחההמפררסמת,
כמחרלהרציניתהקרנצרטיםבימתאלשלרמיתאתלהביא
סלאבנסקה,מיהשללגירסתהארלי,פרט,נכשלר,סרלר
 .-50השנרתלראשיתרעד 1936מאזפעםמדיהרפיעהבה
ישירצאת-דרפן,שהיתהסלאבנסקה,שלרזהצלחהמרל

הייטאואררוזלהזכתהלההחריפההביקררתאתלציין
הרבהכטיפרסית 1950בשנתשלהשלרמיתאתרקדהכאשר
שביצעההמעטרתהרקדנירתאחתהיתהההיטאראר .ירתר

בהרנרת.עלשלרמיתתפקידאת

 ,דונקאזאיזדורהפוללר,לואי-המרדרניהמחרלחלרצרתבין
אתרקדהלאמערלםהאחררנהרק-סז-דניסורותאללזמוד

רקדה 1906שבשנתשמצייניםישאמנםמחרל·שלרמית.
ביןמבלברלכנראהנבעהדבראבלכזה,מחרלסז-דניס

שלהראשרנרתמיציררתיהאחתלביןהצעיפיםשבעתמחול
היאהחושים.חמשתמחולאוראדהא,שנקראהסן-דניס
אי-בהיררתהרסיפהרערדהטערתאתלתקןטרחהלאעצמה
 1931בשנתרקלמעשהזאת.הכחישהלאשמערלםבכך
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זהרבריקרדשלה,הצעיפיםשבעתמחולאתסן-דניסעיצבה
מאלהאחדבכלעטרפהכשהיאקטעים,שבעהרקדההיא

סן-דניסשלזרגירסתהאםברררזהאין .אחרגררןבעלבצעיף
מחרלהאתיצרההיאירתר.מארחררתשלרמירתעלהשפיעה
המחרלבהרבתקרפהרירתר,חמישיםנכתכברכשהיתה
בליארלםמארחרים.התפתחרתבשלביכברהיההמרדרני

 .סן-דניסשלהמירחדסגנרנהאתהל!נהצעיפי.םמחרלספק,

חשרבמעברמאפייןגראהאםלמרתהמסז-דניסהמעבר
שתיאתלהשררתכדאיהמרדרני.המחרלבהתפתחרתבירתר

כלעלילה,כלבראיזשלרמיתמחרלסן-דניסאצלהגירסארת.
אקזרטיקהשלררחברלהפיחהצליחהזאת,רבכלדראמה,

שלהרדויאדקישרטי.מחרלרראשרנהבראשזהררירפי.
הגמרר.היפרכרהראשלפני)הראיתחילה(שנקראגראהאם
דניס,-סןשלבלהקתהרקדהכאשרהראשרנרת,בשנרתיה
אקזרטייםבמחרלרתקררברתלעיתיםגראהאםהרפיעה

האמצעיםלכלעררףפנתההיאאבלמדהימרת,רבתלברשרת
איפרא,מפתיע,זהאיןהעצמאית.ביצירתההחלהכאשרהללר

ממחרלרת-מארדעדשרנהמחרלהיה ) 1944 (שלהשהרודיאד
שהירכל-כךרבהשרנילה.שקדמררקדנירתשלשלרמית

צעיפיםבראיןשלרמית.הראהמחרלנרשאבכללאםשפיקפקר
"האישה",המכרנההראשית,הדמרתאםבררררלאכלשהם
כאחת.שתיהןאתארהררדיאסאתשלרמית,אתמייצגת

להקרראלהרודיאדהתפאררהאתשיצרנגוצ'י,איסאמר
אבלהררדיאס.שזרסבררהמבקריםשררבשעהשלרמית,

גראהאם,אצלש"כרגילמשרםזאתכלל;משנהזהשאיןיתכן
בהעמקהלעיסרקנקרדת-המראהרקלהמשמשהמיתרס

נאמןזהבמרבןגרל.דררנלדשארמרכפי-פסיכרלרגית"
שלמחזהרשאינרהספררתי,למקרררגראהאםשלהמחרל
מתבססזהשירגםמאלארמה.סטפאזשלשירראלארריילד,

לספרמבלירהלאה,ממנרמרחיקארלם ,התנ"כיהסיפררעל
ררב-משמעירת.מעררפלרתבדרכיםעצמה,העלילהאת

כרחראתמדגישיםהרודיאהארדרתעלשכתבראלהכל
מצריים ,חרדהמערררמפחי,דמדהים,-התאריםרעוצמתר.

לפערלמצליחהגראהאםירפי.מלאהצירןבצדבתיאורים
איטרוספקטיבי,המחרלאחדמצדשרנים.מישרריםבשני

דראמטי"הרארמאידךהנשמה,נבכיאלחדירהמופנם,
תיאט-חררייה-אקדחואירמיעלילרת"מישנהברישכאילר
מרטיז.ג'וזארמר-נשכחת."בלתיראלית

הירשלרמיתעלילתשלהמצליחרתשהגירסארתלינראה
במחרל-הסתפקורלאכולר,המעשהסיפרראתשעיצבואלה
שתיבעזרתזועשתהגראהאםהראשית.הגיבררהשלסרלר

הנפשרתכלביציררתהשתתפרפי·ררב-על,אבלבלבדדמרירת
נמצאוהללוהיציררתכלכמעט-30השנותעדהפרעלרת.

בעיצרבהסתפקוהכרריארגראפיםרשטרארס.וריילדשלבצילם
העלילהסיפורתיארראתוהותיררשלומית,שלמחולה

שנרתמאזלתסריטאי.גוברת,רבמידהלמלחיןלמחזאי,
לחפש ,כירםגםנמשכתשהיאסבררראנינטיה,ניכרת-30ה

ההיבטיםכלאתתנרעתיתבדרךניצרלאפשררירתאחר
בנרשא.הגלרמיםוהסיפררייםהדראמטיים



גלרק-סניהשלגירסתההיאזרהתפתחרתשראשיתיתכן
פליסיההראשיבתפקידרקדהבה ,) 1932(ניר-יררק,שנדרר
ביים,כאשר 1934שנתהיאירתרחשרבתאריךארלםסררל.
לשלרמית.גירסארתירבששהראשרנהאתהררטרןלסטר

גלרק-שנדררהעלילה.בעיצרבשינרייםהכניסחדשנרסחכל
מחרלעלריתרהארלםררייל,דשללגירסהנאמנהנשארה
ררחמים,עצברתשלנימהלסירםרהכניסההצעיפיםשבעת

לסטרמחזהר.אתרריילדמסייםבההזררעהאתלרכךכדי
שנרצררהגירסארתמששאחתבכלהנרשאאתפיתחהררטרן

בירתראישילמשהרשהפךעדשנה,מעשריםירתרפניעל
שלהראשרנההשלרמיתהיתהמרנטיהג'ריעצמר.משל

מצייןהררטרןארדרתעלשלרבבירגראפיהרררןלאריהררטרן.
יחסית".רשלררהכ"מארפקת 1934שנתשלהגירסהאת
רבההררטרן,שיצרהראשרנהה"כרריאדרראמה"היתהזר

בייםארתרררייל,דשללמחזהרבהסמיכרתעלעדייןשמר
 .קרדם-לכןשנה

שלהבארתהגירסארתבשלרששלרמיתהיתהלריצקיבלה
משנתרהשלישית , 1937בשנתמזרזרשרנרתשתייםהררטרן,

המחרלאתלהתאיםכדינעשרהשינרייםמןאחדים . 1948
להבת-חרשנית.שלרמיתהיתהלריצקיהמתחלפים.למבצעים

נבעראחריםשינרייםמרנטיה.שלהקרחרןלערמתאש
הרא 1948מאזהמתפתח.בנרשאהררטרןשלמהתעמקרתר

אנרש.רקרללכלי-הקשהמשלר,בליררילהשתמשלמשל,החל,
האחררנרתהגירסארתבשתישלרמיתהיתהדה-לארראלאדכרמן
תכרנרתיהאתלנצלכדיהכרריארגראפיהאתשינההררטרןשלר.

לבדר:להררטרןהשייךלמשהרזריצירההפכהמכברהלירירת.
התלברשרתהמרזיקה,הכרריארגראפיה,הכרללת,התפיסה
תשרמת-לבהקדישרירתרירתרפרי-ררחר.כרלן-רהבימרי
שנתשללגירסהבתכניההעלילה.שביסרדהמרפשטלמבנה

- jZהדשלהפאתרלרגיה"מחקריצירתראתכינההרא 1948
האלימרת,לנפייצירתרשםאתשינה 1953בשנתדנטירת".
ההפשטה.אתירתרעדררהדגיש

שלרמית.בנרשאמחרלרתשלשפענרצרהאחררנרתהשנים-25ב
רהררדרס""שלרמיתרשמרבדראטתחילההרפיעהפייג'ררת

במחרל,לדראמהשהפךעדזהמחרלירתרמארחררהרחיבה
רלבסרףבת-הררדיאס,ירתרמארחרשלרמית,כינתהארתה

הנקמה.

שלדמרירתשתיכללה ) 1970 (דארלפיטרשלהרדריאס
ירחנןקשישה.רהאחרתצעירהבהירתההאחתהמלכה,
תפקידאתמסרדארלמרירת.הדשתיביןנקלעהמטביל
בטרםנערהעדייןהירתהאתלהדגישכדילבגר,שלרמית

כפרתעלערמדתכשהיארקדה(זהך)זרשלרמיתהתבגררת.
בכתבי-ידמתרארתשהיאכפיאקררבאטית,בתנרעההידיים,

הביניים.מימישרנים

בגרים.משתתפיהשכלשלרמית 1975בשנתיצרקמפלינדזי
עלערגבאדירת-כרח,שלרמיתבדמרתעצמר,קמפזהבנרסח
כרלרהיה 1977בשנתבלרנדרןשראיתיזהנרסחירחנן.

כאיהיתההררדרסשלדמרתרררקתיאטראלירת,שלאררגיה

על-ידיברצעזהתפקידהשגערנרת.ביםשפירתשלברדד
הבאלט.בתרלדרתבירתרהנכבדיםהשמרתאחד-דרליןאנטןר

פשרטשלרמית,גירסארתררבאתלהזכירבאפשררתיהיהלא
היאהלראשלרמיתשלבירתרהחדשהנרסחמקרם.מחרסר
נערכהשלההבכררהשהצגתפלינדט,פלמינגשליצירתר

תפקידאתעצמרפלינדטרקדבהבקרפנהאגן, 1978בנרבמבר
הררדרס.

בנימהרזאת"שלרם",העבריתהמסררתיתבברכהאסיים
שלרם.הראשלרמיתהשםשררששהריאיררנית,

 oאדע.לאמשמערתךלכךהיש

 . 1895פריז,שלרמית,בתפקידפרללרלראי
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