
הרקדן

מאת

בן-לשראלרון

שלצירופןנשמע"רקדן",ועונהעיסוקיעלנשאלכשאני
בחשדנותמתיחסשליבעל-המכולתמוזר.הללוהאותיות

בהקפה".לקנותש"איןלילהזכירונוהגלמשלוח-רגלי
אךבנאמנות,אותימעריצותאמנם,הצעירות,תלמידותי
מתייצבכשאניאתי.משיחהבדרך-כלל,נמנעים,אבותיהן
-דודתיאצלמבקראובבנקאשראימבקשמילואים,לשירות

אכןחייםאנובההחברה .ודחייהלהתקפהמצפהאני
בהופעת-הצפיהבריקוד.העוסקגברלגביבספקנותמתייחסת

הרקדן,למגיש,אבלוהתפעלותהתרגשותמעוררתמחול
צעירמגילנדחפיםאנובה ,בארץבייחודשונה.עניןזה

מהצ~תהמתפרנסגברו"חברמניות","גבריות"שללתבניות
חריג.הואבציבורגופו

-האפטריימחסוםאתהממוצעהישראליהגברעבראםגם
ובלוי-חייוצורתבלבושו,ממוצעלהשארמנסההוא ,שייב"
מהחברה.ולהדחותללעגלהיותהואבסיסיחששזמנו.

היהודיההאםכבתחביב.עדיףבאמנות,לעסוקמותרלנשים
מסכןהרקדן-הגבראךמוסיקלי.כעלוייתגלהשבנהמוכנה

הואגופו,אתמטפחהוא-זובחברהוהקבועהקייםכלאת
חושני,יצורהואבמהותוהרקדן ,כן .ותשוקהרגשמביע

אוהב"אניאומראינוהוא .ובוטותירותשיאיכויותהמקרין

 ."בחוץ"הואלכןזאת.מראההראארתך",

בחררהואאיןאופןבשרםרקדן.שלזרדמרתלבדרקננסה
רבעיתעליוהמוטלותהחברתירתהמגבלותמלבדרגיל.

ירםמדילהאבקעליר-לימרדיואתהדרחההצבאי,השירות
המשימהשליחות,והרגשתמשמעת-ברזלללא .ונפשוגופועם
עםלהתמודדמנסהאינוהריקודעולםבלתי-אפשרית.היא

חוסרהרמרסקסואליות,בנרקיסיזם,אותרהמאשימההחברה
מארשרהרקדןהגדולההדחייהלאחר .רכדרמהרצינות
מרכרים,החוקיםכאןשלר.הסטרדיובממלכתלהתבצר

מהררה,להקת-הריקרדהמקצרעית.יכולתרלפיארתרומעריכים
ללאעצמרהראלהיותלרקדןהמאפשרחם,קן ,היתרביך
במיערטמתבטאתזרהפרדה .ערינתחברתיתמביקררתשחש

 .אישירתםרמבנהרקדניםשלצררת-חייהםעלהכתרבהחרמר
רעמיתיהם.מקצרעםסביבכפייתיבארפןסרבבתרקדניםשיחת

אףמרגבלשלהםהחברתירהחרב ,לרקדנירתנשראיםהםלרב
ירצרשהרקדך ,בכךרא jlהפרדוכס .אחריםמתחרמיםלאמנים

בלתי-בצררהאמנרתראתרמעביר ,רחבקהלעםמידיקשר
נחשדהראמסרכךרכבעל-מקצרעכאדםאךבגרפר,אמצעית
 .ונדחה
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מסררתללאבארץביחודמתחיל,רקדןהמטרידהרציניתבעיה
הגברוהרקדןמאחר .ההזדהרתבעיתהיז~מפרתחת,מחול

ניתנתהמקצרעיתההכשרהרלרבבסטרדיו,בכיתתובמיערט
הבגריהתנרעהארפןאתבעצמולמצואעליראישה,ידיעל
לחקרתמנסהשהתלמידסכנהבכךישהחדשה.חיירדרךראת
מחברישאחדזרכראניאליה.להדמרתרשראףמררתר,את

במחרלשיערררלרארתלסטרדירלבאארת("שכנעבתיכרן
רסרערת,יחפהנימפהבמררה,שהתאהבתיכמרבןמרדרני.

כמהלה.ראריעצמילהרכיחהיתההררמך.טיתנפשירמשאת
המייסרידהממגעלהמנעבכדיראשרנה!שנהבארתהסבלתי
גםברד.דהייתי .מכולםגברהלקפרץוניסיתיגבי,אתזקפתי

גיליתיאזשרק.דהיחידהבחררהייתיריבסטרדרגםבביה"ס
גבר.היההראשרן,הבלטרקדןהמקצרע,שמייסדלראשרנה,

אתשהריםמלךזההיהארלםטרפסיכררה,היאהריקרדמרזת
 .קרנה

אנרלאצילי-הרנסנס,שנרעדררנימרסים,הליכרתבספרי
עלירבן-התקרפה.שללדמרתומדרייקותהבחנרתמרצאים
רציי.דסייףרכיבה,-האציליםהקרבבמקצרערתלהצטיין

אףבכך,רצרנרראםהיפרת,לאמנרירתפטררןלהירתעליר
זריכרלתרלשכלללרקרדלדעתשעלירכמרבן .חרבבמשררר

הרנסנסשלהאידאליהגברדמרתכלרמר,מירחדים.בשיעררים
ררגלאמנרתיתרגישרתלצדרגבררהארמץמתכרנרתמררכבת

לטפרפהמרגבלת ,הכבדרתהשמלותבעלתלבבר,גבירת .קלה
עליזיםבגררניםטייטסאצילנרלרבשלערנותהבלב.דמכרבדת
הרגל.כףשלגנדרניתמתיחהן;מאפשררתקלרת,נעליםרנרעל

מבילריי-הזמןאחדזובתקרפה,שהיההחיזררבשעתבמירחד
הביצרעדרךשרקיר.ריפיחן-תנרעותיונמדדבירתר,החביבים

שידרךשלגררלרלהכריעיכלה(קידה),ה"ררררנס"של
המקצרעייםהרקדניםלהרפיעהחלרהגדרליםבנשפים .מלכותי

הללררברלעי-חרברת.ללוליניםהקררבנרד,זגזע-הראשרנים
הקנאההאציל.אצללקנאהשגרמרטכג:יים,ביצרעיםהפגינר
ההתנגשרתלתחילתגםאך-זהשלביצו'עירלשיפררהביאה

לחברה.הרקדן-הגברבין

שייכתהיתההרנסנסשלהמעמדיתבחברהההתפרקרת
התנרערתהרקדן,שלהגמישבגרףהשימרשלאמן.ארלאיכר

 .האהבה-אחדלנרשאכרונורהדרמה,הקרמדיההמגררת,
מסרכןכךרמשרם-מארדעדמרשךהיהכטררבדרר,הרקדן,

רהיצריהפררעהריקרדאת-14הלראימע'רןברררסאירנרדף.
גם,אלאמערלהרקדןרקלאהיהלראי .רהלרליןהאיכרשל

הנרקשיםריקרדי-החצראתשכללהוא.דרהריקלאמנרתפטררן
מדיצ'י.משפחתבנישלהמפראריםהספקטקליםעםרחברם



הראשי,בתפקידלראירהפיעררסאילשהבאלטבהפקרת
צפרשאףאנשי"חצרררקדרסביבר ,כאפרלרארהשמשכמלך

אלרבאלטיםהיררשבדבר,רהתענרגהבידררמלבדבזה,זה
האקדמיהאתשהקיםהרא ,רכחטרב"טעםערשר,שלהפגנה

חכמיםעסקרכאן ,)!הז(בסדררמרסיקהלמחרלהראשרנה
האקדמי,הבאלטשלהבסיסמרשגיארתםכלרסיררגבעיברד

כפרת"הרגלים,שלהמצביםחמשתרהרנצחרנקבערגםכאן
 ,קפיצהרההמתיחההפתיחה,רעקררנרת

האמנרתיתלצררהנהפךהבאלטמהירה,היתהההתפתחרת
רהבאלט" ,לבמהקהלביןההפרדהנרצרהבירתר,המרשכת
עלשרמעיםאנררהטכניקה,העלילהאתהעשירמאסטר
בעלי"שם,אמניםכרלםרנרבר,דרפרההגדרל,רסטריס

חלרקהנרצרת ,כרלהבאיררפההאצרלהחצררתע"יהמברקשים
מתבטאתהעממיתהמררשתהגברים,סרגי"הרקדניםביןברררה

לביצרעיםמסרגלרהראמפרתחגרפרהדמי"קרקטר,ברקדן
ארגררטסקיתכדמרתמרפיעזהרקדן-קשיםטכניים

רהרארדק,אלגנטיבגרףניחןהאציל,הרקדןדרמאטית;
שבנרת"חררההיההנמנעמן ,ראליםמלכיםדמרירתשיגלם
המאהשלהראשרןבחציכברבני"זרגם,שלזהליתררןיסכימר

רמסירה ,חצאיתהאתקאמרגרמריהרקדניתמקצרת , 1Sה"

בהצלחתהמתקנאהשלהמתחרה ,מנעליההעקביםאת
כתפיהאתחרשפתהיא-מרבהקנשיבטכסיסרמשתמשת

שלהטכניקהערלהמעתהירתר,ערדחצאיתהאתרמקצרת
הרקדן,שלפרפרלרירתראתרמסכנתבמהיררתהרקדנית
,הגאההאצילאצלמהלכיםלהמרצארתהקלרתהליכרתיה

 ,כפטררןלהלשמש

התנרעהחרדרת 19ה"רראשית 1Sה"המאהסרףלקראת
הבאלטהרא,אףהשתנההקהלהבאלט,לתיאטררןהררמנטית
פעיל,בארפןברהשתתפהשאף ,האצרלהנחלתהיההחצררני

פטררןקםהבינרני,המעמדרעליתהתעשיתיתהמהפיכהעקב
ערדלאלטעמר,בידררדררשרהראלתיאטררן"הבאלטחדש
מחייראשליהמפלטאלאהמל,ןשלרלכרחרלערשרביטרי

נרלדתרבתיאטררןפוליטיםשינרייםערברתאירופה ,הירמירם
מרארת,מגלההגזמאררחדשה,המצאה ,הבאלרינהאגדת
 ,בהרנרתיהעלהמרחפתפיהסילף,-הזה"מהערלם"שלא
גדרליםרקדניםעלשרמעיםעדייןשקרף,במרסליןעטריה

החדשה,הדמרתאתמעדיףהקהלאךרבלסיס,ריגאנרכדידלן,
כפרטנר-רבזמןרלמשך-כרריארגרףכמררה,נשארהגבר
 ,השתנרתקרפהארתהשלהחברתייםהריקרדיםגם ,בלבד

ירתרמשרחררנשאראךגינרנים,לעצמרמאמץהבררגני
הגבראתרמגבילירתרצמרדבני"הזרגביןהמגע ;מהאציל
סביברמסתחררתהאישהבערדרמרביל,תרמךשללתפקיד
המקצרעניבבאלטהמתנופפרת,בשמלרתיהקסםארירתוירצרת
בטכניקת ,שלרבכליררקלאהרקדןאתהרקדניתמנצחת

עדינרתידיםתנרערתקלילרת,-שלהבכליםגםאלאהרגלים,
 ,אררירימרחף,רלברש

הגברבאהבתרערסקיםירתרררמנטייםהםשהנרשאיםככל
 1Sה"המאהסרףלקראת ,הגברתפקידמצטמצםכך-לאישה

אתאלאהגיברראתערדמזכירים א~'הבאלטיםשמרתררב
הבאלרינהרכר.'אסמרלדהג'יזל,סילפי,דלה :העלילהבררתיג

רמעריציה ,איררפהבביררתנצחרנהאתחרגגתאלסלרפאני
ארתהרמסיעיםההצגהלאחרבתה:למרכעצמםררתמים
 ,שלההאצבערתטכניקתאתפיתחהטלירנימארי ,לביתה

לדרגתמתקצררה"טרטו"מתקדמתהטכני'~הקשה,התחררת
בלב.דסמל

אמרתלהציבנרבר,הר'קדן"הכרריארגרףניסה 1Sה"במאה
בחלקתבאלט,לאמנרתחדשרתטירת tראסכדרמאטירתמידה

ניתרסגנתראחדניכרתתקרפהמארתהששרדרמתבאלטים
עהרהתנהמוסיקה,הרעירן,בשילרב-מדהימהררעירנית
הררארלמפגןנסרגה 19ה"המאה ,רתאררה)(תפאררהרהעיצרב

החשרבההבמהשהיתהפריס,שלהאו'פרהרברק,טכניקהשל
אן-גבריםבתפקידירקדנירתציגה'משבאיררפה,רהטרבה

רחרשףבלבד,רקדנירתבציררירמתארדגאהציירטרורסטי,
 "לסנטלררסיה,ערברההתפתחותןו:רכזשלהן,המנייריזםאת

משתמשאמנם,הרא, ,פטיפההצרפתימשתקעשםפטרבורג,

אךנמוכה,מדרגהובמרסיקהלרשרת jודראמטירתבעלילרת
ירקרתרמופשטת,תנרעהשלשיארה jמושלרהכרריארגרפיה

אךהבאלרינה,שלזהלערמתפרחתתאמנםהררסיהרקדןשל
ארתרמגבילפטיפה ,הצארשלחסרתרתחתנמצאעדייןהרא

מעבר,בקטעימתעלההרקדןאךהג"בררהשלבן"זרגהלתפקיד
ררחנשמרהכךעממירת,צרררתעלהמברססיםבריקרדים
פעלשם-רבדנמרקבררסיה\כבריתתנרעהשלאמיתית

 , Iבררנרנררי?הכרריארגרף

זכרנסיכים,רלאבני"אנרשהירברר'נרנררילשלוגיבררירמאחר
רבדנמרקבררסיהרבעלילה,וגרפיה Iבכרריאשררהלייצרג
קירםלרשהעניקהמל,ןע"ימסרבסדלהירתהבאלטהמשיך
לרדתהבאלטנאלץאחר,מקרםבכל tארלכאמנרתית,רהכרה
בהעדרגםנערצההירידהמעמד,להחזיקכדיהקהללטעם

בנסירנרתעסרקהיהפטיפהבערדה, l:לתנרןחדשיםרעיונרת
בצרפת,המנייריזםהתגברתקרפתר,לגביחדשניים

בתיאטררן"חדשהתקרפחרנסנס,יאה:מב 20ה"המאהתחילת
דינמית ,חדשהתנרעהודררשתמשתנההחברה ,המחרל

דררשהחברתירת,במרסכמרתניכרשחררו· ,ירתררמרתקת

גברללאמציארתלהרארתניתןרכ"צדאמיתיים,גיבררים
לפריסהבשררהאתמביארתררסירתדמרירתשלרשראישה!

רבאלט"כהרגה"דיערתפרקיןהאמרגן,דיאגילב-רללרנדרן
בהלםהרכתהאיררפהמבצע,אמן:כוניז'ינסקימאסטר

תנרעה,ררחב,בעלהררסיהרקדן"הגבראתלראשרנהכשראתה
מציגדיאגילבדרמאטית,רהבעהרכהנחיתהגברה,זינרק

כלרחםאפשררירתיר:במגררןהגברערמדשבמרכזםלהיטים,
גרףבבגדמיניתכפנטסיהרבציים"; Iהפרוב"מחרלרתאכזר

הנערהשםל"ג'יזל,"מענין(היפרך 'הררד''ב"חלרםחשפני
רכדמרתב"שחרזדה";חצי"עררם,תן,רתארכעבדררח);היא

 ,ררשקה" :tב"פככברבהללבנרגעת

חדשים,רתכניםקריםליצררממשיךככרריארגרף,ניז'ינסקי,
ע"ירלאהערלם,אתרתפיסרתירי~ברירע"ימרנחהכשהרא
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אתירצרהראאקזרטיתבמסגרתהרקדנית.לררחהערצה

הראאח"כהאביב","פרלחןראתפארן"שלהצהרים"אחר
התקרפהבתלברשרתלברשרתחירת,דמרירתהבמהעלמעלה

לשתיגברביןבלתי-בררריםיחסיםעלהבאלטב"משחק",
טניס.משחקרקעעלנשים,

בבאלטהמרדרני.המחרל :החדשהזרםשלתחילתרזרהי
הרקדןרבזמןממשיךאקדמית,תנרעהלשרןעלהמברסס
ראשיתרעם ,-40השנרתעדלעמיתיר.דרגמאלהירתהררסי

ררסי.שאינרשםבעלרקדןנמצאלאהאנגלי,הבאלטשל
אתבאינטנסיבירתתרהשרנים,גילגרלירעלררס",ה"באלט
חדשלטיפרסהיתרךכררמהררהאמריקהראמריקה.איררפה

הררסי,האקדמאיהבאלט :רביםממקרררתהשראברקדןשל
רמררשתהמרסיקליהתיאטררןהארריינטלי,הכרשי,הריקרד
להןנדרשהמרדרנירת,הרקדנירתהעממי.האמריקאיהריקרד
רנרכחרת.תקיפרתכרב.דבעלחזק,רקדן-כנגדןלעזר

שלחדשרתדרישרתמעמידבאמריקה,הירצרבאלנצ'ין,
נררייבשלבראםאתלכךנרסיףראלגנטירת.מהיררת

ראמנרתיים.טכנייםכאתגריםלמערב,מררסיהרברישניקרב
לאמר,ניתןרהצלחתר.כרשררבשיאנמצאכירם,הגבר,הרקדן
מבחינת-הבמהאתביניהםמחלקיםרהרקדניתשהרא

לגביהפרפולריותרמבחינתתנרעתית,רעירנית,חשיברת
הקהל.

ברנרדראתפגשתיהרקדנים,משפחתשררשיאחרבחיפרשי

ראשרןלתוארשלר,הגמרעברדתאתכתבברנרדרצ'זס.
-רמחרל"ספררטבנרשאת"אבארניברסיטתבפסיכולרגיה,

לגביהחברתירתבמומכמותדנהעברדתר .רנשירת"גברירת
-בהםהערסקהמיןאתכתראמיםהמקרבליםקצרערת iנארתם

מקרבליםשאינםרלמקצרערתבנים,רבספררטבנרתבריקרד
לבנרת.רספררטלבניםריקרד-בהםהערסקלמיןכתראמים

למרסיקההמרכזיתבספריהזרמעברדהבהעתקלעיין(ניתן
מגדלת,שהיאהגבריםבפניציפירתמציבהחברתנררמחרל).
ארמרמקרבלרת,התנהגרתלצרררתלהתאיםעליהםרלרחצת
חרבב.רקדןעצמרשהראצ'זס,ברנרדר

אינר,עצמאי,תקפן :מהתכרנרתמררכבהגבריהסטריארטיפ

גבררכר.'למתמטיקהנרטההגירני,רגשרתיר,אתמפגין
רגשית,מבחינהפגיערתאמרצירנלירת,כגרןתכרנרתהמבטא

2~ 

רכר:לאמנרתנרטהחיצרנית,הרפעהמפגיןבקלרת,הברכה
מרדגשבארפןהנרטההגברהנשי.לסטריארטיפכשייךיתקבל

אםאףנערץ,יהיהכסרפרמן,יתקבלהגברירת,לתכרנרת
ה"קשרחים"(כגרןשליליבארפןמבךטאאלרתכרנרתשלריכרזן

שבסרטים).

מאר.דכנשיתנתפסתהנשירתהתכונותאתהמדגישהאישה

הפגנת-(כגרןנסלח.אלהתכונותשלהשליליריכרזןואף
יכרלהכבגריותהמקרבלרתו!תכונרתהנרטהאישהחולשה).

וכו.'ליבהארמץהשגיה,עלנערצתהיאאךמפחידה,להירת
תכרנרתהמפגיןגברהיאהחברהאתביותרהמפחידההנטיה

חיצרנית.הרפעהטיפרחלאמנרת,נטיהרגישות,נשיות:
אצלהגבריות,התכרנרתאתניכרבאופןמעריכההחברה
לתכרנרתרסלחנרתבביטולרמתיחסתכאח.דוגבריםנשים

 .הנשיות

יוצרתאלה,חמרררתבדרישותלעמודהיכרלתמחרסרהחרדה
אלימרתשתיה,כגוןמפצרתהתנהגרירתרביםגבריםאצל

בטחרןחרסרנרצרזאת,לעומתנשים,אצללסיכרנים.ונכונות
אמן,ככלהרקדן,בהן.הצררךרמידתהופעתןלגבימתמיד
למרסכמות.נרגדיםהםאםגםהאנרשיים,צרכיראתמבטא

רנרגדתירתר,חרפשיתלהיותיכרלההמיניתהתנהגרתרגם
למקרבל.

רקדניםשלרבמספרצ'זסברנרדרראייןמחקררכמהלך
אתלבדוקניסההראלספררטאים.ארתםרהשררהישראלים,
הנחשברתתכרנרתשלגלוימשרםהאםשבשאלההמיתוס
גבריות.תכרנרתשלדיכריישהר'·קוד)במקצרע(כמרנשירת
יהיההרקדןאסטטי,רטיפרחרגשותשלחשיפהבגללהאם
עיברדאיסרף,לאחרראחראי.שאפתןבטרח,אמיץ,פחות

רקדניות,(רקדנים,הקבוצרתמאו·בעהנתרניםוהשרראת

מצאמייצגת,ארכלרסיהרמקברצתוספררטאירת)ספורטאים
משניתכרנרתשלגברהאיזרןיששלרקדןצ'זס,ברנרדו
סרפר-עםסופר-רגישרתע"ימאופייןרקדןכלומר, .הסוגים

ממרצעזהמצבנקראהמקצרעיתבלשרןרכר.'שאפתנרת
ע"יהנגרםהנזקעלמצביעהמחקרגברה.אנדררגניות

לעסרקקררארהואחברתנר,שלהנרקשיםהסטריאוטיפים
התנהגרתכצררתרלאלררח-האדם,כביטויוספררטבמחול
 o .כפויה




