
הרוקדהדיבוקדיבוק

מאת

מבורגיורא

שם-העטתחתיותרהידוערפופורט,זנווילשלמהכשיצא
אתולחקורלתעדכדישנים,שלושבןלמסעאנסקי,שלו

לעיירה,מעיירהעבראוקראיינה,יהודישלהפולקלור
שהמחזהלעצמו,תיאראםספקשמצא,אתורשםהתרשם
חומרוישמשבעולםשםלויקנהמחקרובעקבותשכתב

מותואחריהמאהמחציתהכוריאוגרפים,לטוביוהשראה
 . 1920בשנת

עולמות",שני("בין"הדיבוק".הואהלאמדוברבוהמחזה
תיאטרוןידיעלהבימהעלהועלהלראשונההמקורי).בשמו

ושנתייםמחברו,מתבהבשנהביידיש,טרופע",ה"וילנער
שהיהמהעל""דיביאליק,ח.נ.שלובתרגומובעבריתכך,אחר
במומקווה,האמנותיהתיאטרוןשלידהבימה","הסטודיואז

להצלחהזכואלהגרסאותשתיואכטאנגוב.יבגנישלבבימויו
טרופע"ערה"וילנהביאוובמסעותיהןרגילהבלתי

"הדיבוק"אתלוישראאמריקהאירופה,לכלו"הבימה"
ו"הדיבוק"היהודים,התיאטרוןבאיבקהלרקלאמוהוופרס
הבינלאומי.בתיאטרוןלמושגהפך

רשימתוהנהועלילתו,למחזהנמשכורביםכוריאוגרפים
אינה(שבוודאי"הדיבוק",פיעלהכוריאוגרפיותהיצירות
שלימה):

לנדאו.סיגפירדמוזיקה:סוקולוב;אננה- 1951"הדיבוק",

סטארר.רוברטמוזיקה:רוס;הרברט- 1960"הדיבוק",

סטארר.רוברטמוזיקה:מסלאו;סופי- 1964"הדיבוק",

- Tlle Dybbuk Variations", 1974 "הדיבוק""ואריאציות
ה"ניו-(בביצועברנשטייןליאונרדמוזיקה:רובינס;ג'רום
באלט").סיטייורק

לאנג;פרל- The Possessed", 1975 "הדיבוק""אחוזת
שפיגלמן.ויואלזיגלמןמאירמוזיקה:

זורמןמשהמוזיקה:ירושלמי;רינה- 1977"הדיבוק",
"בת-שבע").להקת(בביצוע

יצמחידידיאנסקישלהאוסףמןכימילל,ומיפילל"מי
פניואתזוכראניעדייןכ'הדיבוק'?מחזההימיםבקרב

מעשהגאליציהמעיירותבאחתבשמעואנסקי,שלהצוהלות

 ) 1שלו."(ב'הדיבוק'לעלילהדומהבדיבוק,

אנגל,יואלהמלחיןאתזכרונותיובמפרורדידודמצטטכך
ואכטאנגוב.שללהצגההמוזיקהאתשחיברמי

גאליציהמעיירותבאחתשמענומה''מפנישלהניגוןאת"גם
יהיהאפשרעיבודשלאחרסבורנישונות.בנוסחאות
אנגל.אומר-המחזה."ראשיתבשבילבהלהשתמש

רראס,מחמתרראס,מחמת

נשרמהדיאיז

הריךהעכסטערפרן

גררנד?טיפסטעןאיןאראב

טראגטפאלעןדאס
 ...זידאיזאריפקרמעןדעם

מה,מפנימה,(מפני

הנשמהנרפלת
רמהמפיסגה

לתחתירת?
בתרנהנרשאתהנפילה

 ) ...התחיהאת

בסיוםגםאנסקיאצלחוזרהמעטותהשורותבןהשיר
משלהםבאלטיםשעיצבואחדים,כוריאוגרפיםהמחזה.
אנד"ל"הפיכסימןזורחוקהשירהפרשו"הדיבוק"בנושא

ועודהבא.בעולםוחנןלאהשלנשמותיהםהתאחדותשל
 .זולנקודהנשוב

ושוניםרביםכוריאוגרפייםלעיבודיםשזכוהמחזות,מעטים
אחת"הדיבוק".שלהמחולילצדנוסףפןישאולםכך.כל

מחול"הקבצניםהואבמחזהביותרהמרשימותהסצינות
הרגעאתהמכיןהשניה,המערכהבסוףבמינו,המיוחד

שיצר,כפיזהמחול-קבצניםבכלה.הדיבוקנכנסבוהנורא,
לדיוןראוי"הבימה"שחקניעםואכטאנגובהבמאיאותו

ביותר.מעולהכוריאוגרפיתיצירהבהיותומיוח,ד

המיסטי·פולקלוריהמחזהשלהמיוחדקסמונעוץבמה
אנסקי?של

, 

סנדר,בשםאמידיהרדישלבתרלאה,שלסיפורהזהר
,צעיר.חנןביישןאךלמדןלבחור-ישיבהלהשיאהשעומדים
כלרתעדארהבבקבלה,לעסרקהמרבהבית"המדרש,מלרמדי
על"למנשהנישראיהאתלמנרעמנטהרהואלאה,אתנפשר

נפטר.הראהזהמהערלםשלאכרחרתרבעזרתסיגרפיםידי
 .להערךהערמדתהחתרנה,לפניקצרזמןסיגרפיםמררב

החרפה,לפניהקבררתלביתלאהירצאתלמסררת,בהתאם
אמנתה,לעצתבניגרדהמנרחה.אמהאתלכלרלרתיהלהזמין

רארתגםרמזמינהחנן,שלהרענןלקבררגםניגשתהיא

9 



הכלרלרתלחגיגתהאמתמערלםהאהרב(הזמנתלחתרנתה.
רמירר").יידרןהיינההיינריךשלבשיררדרמהמרטיבמזכיר

השרלחנרתאתמכיניםסנדרשלביתרלפנילברא.ברששהחתן
רלרקרדנדברתלקבלבאיםהעיירהקבצניהחגיגית.לסערדה

הזקנים ,רהעיררריםהפסחיםלמסררת.בהתאםהכלה,עם
עדארתהמטלטליםבה,ארחזיםרחלקאיםהנכיםרהזקנרת,

החתןמגיעסרףסרףרפח.דמסלידהמתעלפתכמעטשהיא
החרפה,לקראתלאהאתלהכיןמתחיליםברברגעאבל
היאתזזיתאחרזהכרלהשלה.שאינרקרלמגררנהברקע

המת,חנןשלקרלרזהרחתני!"אינךאתה"לא!מכריזה
ערד!"אעזבנהרלאנפשישאהבהלזר"חזרתימתרכה.המדבר
מרזרהדמרתרהמשרלח,לאה.שלמפיהחנןשלקרלרצררח

נכנס"דיברק :מכריזשייכת,רלאשייכתבמחזה,הערברת
בכלה."

שזה,כדיממיררפרלהרביאללאהמרבאתהשלישיתבמערכה
זהאבללצאת,הדיברקאתמשביעהרא .הדיברקאתיגרש

משפיע.אינרהאירםאבלבחרם,עלירמאייםהרבימסרב.
בחררערדסנדרהיהכאשר ,רברתשניםשלפנירמתברר,
,שאםחנןשל,אבירניסן ,לחבררהבטיח ,ימיםערלישיבה
לזר.זהינשארהםבת,רלשניבןמהםלאחדיררלדבעתיד
נדרר.אתסנדרשכחהשניםבמשך

לדין-האמתמערלםחנן,של,אבירניסןאתלזמןמחליטהרב
המחיצהשמאחרריחשיםרהכללר,קרראהראסנדר.עםתררה

אינרהמתבערהדיןאבלהמת.ררחמצריההשמששהקים
מגרףלצאתמסרבהדיברקשהרפר.נדרר,אתלסנדרסרלח
הדיברקעלגרזררהרברשרפרשחרריםנררתמביאים .הכלה
נכנע,הדיברקגדרל.חרםעליריטיל ,כןלאשאםלצאת,
החרפהאתלהביאמצררההרב .קדישעלירשיאמרררקרמבקש
-מדימארחראבלרמי.דתיכףהחתרנהטכסאתרלקיים
לארץ,צרנחתעצמההיאארלםלאה,שלמגרפהירצאהדיברק
המשרלח.ארמר-אמת."דיין"בררך .מתה

שייךרכרלרמיסטיתבאמרנהקשררכךכליהרדי,כךכלסיפרר
גםמרגשזאת,בכלרמרשגיהסמליההיהרדית,הדתלערלם
כרחבררישדים.שרבררחרתמאמיןשאינרדתי,לאאדם

כל,ראשיתזאת, .יהרדישאינרמילגביאפילראדירמשיכה
מהמיתרסיםנרפלשאינר ,גדרלאהבהסיפררשזהרמשרםארלי

: jj להאמיןנחרץלארהלאראיזרלדה,טריסטאןשלזהרן
 ,רשניתממנר.להתרגשכדי ,הקדרמיםהצפרנייםבאלילים
ההרריהשלהמרכזירתהנקרדרתבאחתנרגעבדיברקהמעשה

ה"אני"שאינרכרחבנרשרלטשלפתעהפחד :האנרשית
מסריםשברגעשניה,נפששרכנתנפשנרשבתרד ,שלנר

הלא-מפניארהדעתטיררףמפניהפחדזהרעלינר.משתלטת
שלנר.מרדע

הדיברקשלהשרנרתהכרריארגרפירתבגרסארתשנעסרקלפני
ראכטאנגרבשעיצברכפיבמחרל-הקבצנים,נתברנןהבה

ה"בימה".תיאטררןשלבהצגה
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אחדשלמתלמידירהיה ) 1922-1883 (ראכטאנגרב 'יבגני
 ,סטאניסלבסקיהמרסקרראי,האמנרתיהתיאטררןמיסדימשני

למשחקהתשתיתאתיצרשבעזרתה"השיטה",ממציא
לאבינחשבשסטאניסלבסקישעההמרדרני.הריאליסטי
לכיררןהתיאטררןאתהרבילראכטאנגרבתלמידרהריאליזם,

אתמכנה ) 2קירבי(האמריקניהמבקראקספרסירניסטי.אחר,
ארתרמשררהרהראדמירני"ליזם"ריאראכטאנגרבשלסגנרנר

תשרמתאתרמרכזתהצדדייםהפרטיםאתהמבטלתלעדשה,
אתמקטיןארהמגדילירצר","עיררתזהר ,בעיקרהלב

רהגזמה.מ"מלאכרתירת"נרתעשאינרהבימתית,ההתרחשרת
כמעט-לכדימתרמצתהדיבררברתיאטררן,יצרראכטאנגרב

 .כמעט-ריקרדשהיאעדמגרבשתרהתנרעהזימרה

הרפכרתשהזעדמרזררת,רצרררתעזיםבצבעיםמצרייררתייהפבים

צבעכתמיידיעלמעררתיםפירתגררטםקירת.מםכרתלכמעט
אפיםרעיגרלים,קשתרתבעזרתהכרללאמשתברתעיבייםאיפרר;

שלמבקרראטקיבסרן,בררקסכרתב-חרדים,"כדיעדמחרדדים
 ) 3 ( .טיימס"ה"ביריררק

המרפשטלכיררןראכטאנגרבהבמאיאתמשךזהחריףסיגנרן
המצרירתהגיארמטרירתהצרררתאתהמבליטהקרביסטי,
ארמעגלמשרלש,שלהבסיסירתהצרררתהזרית, .במציארת

רהקרלהריאליסטיתהתנרעהשלר,הבניןאבניהןריברע
מבליאךלקיצרנירת,עדמעררתיםארנדחסיםהמציארתי

האקספרס"בתיאטררנרשהיהכפימהמציארת,כליללהנתק
הריאליזםשמרכךערידי .למשלמיירהרל,דשלירניסטי
אתהגבירראףהצרפה,עםהרגשיהקשרעלשלרהדמירני
בניגרדהבימה,עלהמתרחשעםהאמרצירנאליתההזדהרת

התיאטררןירצרייתראתשאיפיינררלקריררתלניכרר
 .האקספרסירניסטי

ראכטאנגרבהזמיןהדיברק""בהקבצניםמחרלאתלעצבכדי
באלט".מה"ברלשרילאשצ'יליןלברהכרריארגרףהרקדןאת

מספר .המרגשתהסצינהאתעצמרהבמאייצרלמעשהארלם
המקרריתבגרסאהמשרלחאתששיחקמי ,) 4פררדקין(אברהם

בזכררנרתיר: ,"הבימה"של

הירלאאךהפרלקלרר,ידיעתעלהעידרלאשצ'ילין)(של"המחרלרת
אםכייהזויים,למחרלרתלאזקרק'אבי .ר"יליםמחרלרת"עםאלה

בגרטירברביץ'ריבגביעשיר,'סרחרבחתרבתלמחררקבצבים
'אתה .מחרלראתהמשתתפיםמןאחדלכלמראה(ראכטאבגרב)

רראהאיבך ,סרמאאתהרקרד!רקרהלרקר.דלךברחלא ,פיסח
למחרללמחררמחאה,זקרקאבירקרד!רקרהכןפיעלראף ,דבר

הסרציאליהרעירןאתראכטאבגרבביטאזהבמחררקבצביסצררחה!'
 ",המחזהשל

 ,בברית"המרעצרתרנתפרסמרנכתברהמצרטטיםהדברים

-מחרל"הקבצניםשלהמעמדיהצדעלהדגשארלי,רמכאן,
ארלי, ,פרטמרבהק.חברתינרשאאנסקישלבמחזהאיןכי

מכרבדלמישהרבתראתלהשיאמבקשהעשירשסנדרלכך
 "מחרלאתשראה"מי .חנןהתמהרנילבחרררלאראמיד

בררקסכרתב-לעילם"ארתרישכחלא ,-1926בהקבצנים
אתרהציגה"הבימה"שבהכאשר , 1948בשנתאטקינסרן

 .בניר"יררק"הדיביק"



לדימוישהפכהזו,בסצינהומרשיםמיוחדכההיהמה
משיאיולאחדהמחזה,שלהשניההמערכהשלהמרכזי
מכנהשברכטלמההיהמחול-הקבצניםכולהךההצגה

מגדוליאחדעל-ידימתוארהואוכךהמערכה,שלה"גסטוס"
אנדרהלצרפת,המהפכהאחרישהגרברוסיה,המחולמבקרי
לפניבעולם,שנדדהשעה"הבימה",אתראהושםלוינסון

בתראביב:שהתישבה

ה'באלט'למחול.הופכתהבימהעלהכללית"התנועה
חזיון-סיוטהיאלחתונהשהוזמנוהקבצנים,שלהבורלסקי

האנושי,הסבלכלשללמפגשהופכתזוקסמים''חצרמפחיד.
לתארו."יכולהיהברויחלשהציירכפילגהינום,

וספסליםשולחנותלכלולות.מוכןהכלסנדרשלבביתו
דמויות,שלושניצבותברקעהאורחים.בואלקראתמובאים

ב"סגוללבושותמצוירות,בובותכשלושהכלה,משפחתבנות
ואינןוכמעטספסל,גביעלעומדותוירוק,בורודחגיגי,
המעוותיםלגופותישירבניגודכולה,התמונהבמשךנעות
 ) Sהקבצנים."(של

ואכטאנגוב.שלהמקוריתבגירסתוהיוקבצניםשבעה
ומיסטית).קבליתמשמעותבעלמספרהואהלא(שבעה,

"התחושהקבצנים.חמישהעודצירףואכטאנגובאבל
-תאוות-הבצע"שלהיתהמחול-הקבצניםשלהבסיסית
המחולאתשרקדה"הבימה",מותיקותליוביץ:פאניאומרת

ולובוהיהלאצורנית"ומבחינהפעמים,ספוראיןהזה
מפותל,היההכלובמיזאנסצינה.בתנועהאחהישרקוו

'גרעין'בסיסעלנבנתהונכהקבצןשלדמותכלעקלתון.
לשלישיצפרדע,לאחרקוף,שלגרעיןניתןלאחדחיה.של

וכו.'"שועל,

היהלאעימה,לרקדובכלה,לגעתהמבקשיםמחול-הקבצנים,
משקאותשהוגשושעהנפסקאלאאחת,בהמשכיותבנוי

מטבעותביניהםחולקוכאשרנקטעשוב,מידונתחדש
זהבימתיאמצעיאינטנסיביות.במשנהלנועוחזרכצדקה

גםואכטאנגובאתשימשהתנועהוחידושהפסקהשל
ב"נסיכההעינוייםבסצינתכגוןהאחרות,בעבודותיו

 ) 6טוראנדוט".(

 ) 7 (:"מחול-הקבצנים"עלריבולובמנחםהמבקרכותב

לוהטוזעםשנכזבהתקווהשנתקלקלו,וחייםאבודים"נעורים
ה"רע"לכלבינות,מכאיב.פראיבריקודמחולליםאלהכל-

לאה.שלוהתמההלכנהדמותהוהצולעים,הפיסחיםביןהזה,
בו.לגעתמנסותמנוובות,שרופות,שידייםחלום'הנעורים,היא
והבהירה.הטהורההכלהעםלרקודמבקשיםהם

שבה,ארבעיםכבררקדושלאהמנוונות,המכוערות,הנשים
ונמשכיםטהורמלאךעלחולמיםהדוחיםהמעופשים,הגברים
וצמאים.רעביםללאה,

בחןביניהםסוכבתהמתבאהובהמאוהבתהתמה,והיא,

אהבה.מרובלמותמבקששהלבעדחלומי,ויופיועדינות

הניגודאשפה.שלבערימהכיהלוםכורהביניהםמופיעההיא
לה."דומהאין,ההתרשמותמעשה'אמןהואהזה

נכלה.לגעתנדבה,לקבץמאכל,לחטוףבידיו,מגששהסומא
כאילו,הנדבות,עלהכלהעםהמחול"אתמעדיפיםהקבצנים

לחולאיהם,מרפאשיביאכישוףמיןמאגי,משהוזהבמגעיש
אלוללחם.רעהקבצנית-"אתהמדולדלים.לאבריהםצרי
באצבעותיהזאתקבצניתחוטפתרעבתנותבאיזוידיך?הן

שכחהמכברזהלי.דלהשבאכלהראומאטיות,העקומות,
אחיזהדברכלואוחזתחוטפתהואברוך.דברמחזיקיםכיצד

ואכטאנגובהבמאידבריאתפרודקיןמצטט-מעוותת."

 ) Bהמחול.(עלחזרהבשעת

השירהזימרה,לדרגתמתעלההדיאלוג ...ומושרנרקדייהמחזה
כך,אחרלטירוף.במהרהמתפתחוהמחוללמחולהופכת

גרוטסקיים,הםרוקדים.הקבצניםבחתונה,השניה,במערכה

אתמחשמלותהבימה,עלהמשתלטותעלובות,רפאיםרוחות
לאלימות.פראיתותאווהחרדהומפיציםהצופים

המכוערים,לנכיםבינותכלי'לבןהלבושההכלהשלמםיבוביה
סאלטןפליקסכותב-בקהל."שגעוןשלרוחנושבתהאפורים,
 ) 9ייבמבי").(הספרמחבר(הסופר,

מעוגןבמחזה,אנסקיאותושמתארכפימחול-הקבצנים,
חקר.אותההחסידית,במסורתהיטב

ב'מצווה'למצואאפשרלאהשללריקודישירמסורתי"תקדים
אחרותונשיםהכלהערידיחסידיותבחתונותשנרקדטאנה

גםאלאעצמההשמחהרקלאנחשבתלמצווה ...החופהלפני
גדולה.שמחהבשעתבייחודהחסדים),(גמילותלענייםהדאגה
המסורתי,ריקוד'המצווהאתמהבמידתשינהאנסקיאולם

הסצינה.לפנישמתחתהאפליםהזרמיםעללרמוז,כדיהחסידי
'האחר:העולםלסיטרא'אחרא,מתוודעתלאההמחולבמשך ...

אינההרעשניתהשמחהכלוהשדים.הרוחותמצוייםשםמקום
שלרוחואתובייחודהאפליםהכוחותחדירתאתלמנועיכולה
 ) 10לקהילה."(הדיבוק,חנן,

לטראגדיה.מצווהשלמהתלהבותחדמעברבסצינהיש
לחופהלהכנותהקברותבביתביקורהביןהפרשיותסמיכות
כךכלהאופיניתוהמוות,החייםביןהקרבהעלמעידה'

שלפניהרגעיםבפרט.החסידיתוזוהיהודיתלמיסטיקה
להשפעותחשופהוהכלהבמיוחהמסוכנתשעההםהחופה
המתאהובהחנן,מנצלאותוהרגעוזההזה,מהעולםשלא

קראבכדילאהאחר.ממקומוהזהלעולםלחדורוהמרומה,
עולמות."שני"ביןבמקורלמחזהואנסקי

+ 

לאידעולאיהודיהיהשלאואכטאנגוב,הצליחאיךמפליא
החסידיתהמסורתעיקראתלתפוסעברית,ולאיידיש

בימתית-כוריאוגרפיתסצינהליצורמנתעלבהולהשתמש
ימים,אותםשל"הבימה"שחקנימספריםכך.כלמזעזעת

אחריקצרזמןנפטר(הואאנושחולהשהיהשואכטאנגוב,
ובמיטהבבית'חוליםשהה"הדיבוק")עלעבודתואתסיימו

משכנוביקשואכטאנגובאדוק.יהודישכבלשלוהסמוכה
מליםרקלאלעצמורכשהואאבלעברית.מעטללמדו

אותושלתנועותיואתולמדהתבונןבעיקראלאעבריות,
השראהלושימשולמיטההשכןשלהדובבותידיויהודי,
בפרט.ובמחול-הקבצניםכולובבימוי
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מידהבקנהלהצלחההיהואכטאנגובשלש"הדיבוק"שעה
אישנעלה,אמנותליצירתנחשבומחול-הקבצניםעולמי

לגבורהצליחלאבנושאשעסקוהרביםמהכוריאוגרפים
 .המחוללשפתהמחזהתרגוםשמעמידהקשייםעללחלוטין

שלהגרסתהאתסוקולובאננההכינהכאשר , 1951בשנת
בניו-"סטודיו"בתיאטרוןהתקיימה(הבכורהל"הדיבוק"

ו"העניקההטקסטעלויתרהלאהיאשנה),אותהבמרסיורק
שללדעתה ) 11ולמחול."(לפנטומימהלמלים,שווהמקום

השונותהסצינותביןהמקשרהחוטהרינגדוריסהמבקרת

העבודה"אולםלאה.שלדמותהאופילהיותהיהצריך
 ) 12 (".ולמחוצהופעםבמוקדפעםכשלאהאפיזודית,היתה

,ששיאובמחול-הקבצניםנעשהבתנועהביותרהרבהשימוש
עצמה)אננהרקדהאותו(תפקידלאהשלסולומחולהיה

מעברללאהסולםאתלפתעשינתהכאשרשגתה,כאן"אולם
להקשרהמידהעליתראישישנראה ...'מודרני'רגשני,לסולו

המבקרת.סבורה-שלו."הדראמאטי

 )" The Possessed "("הדיבוק"אתלעצבבבואהלאנג,פרל
לעיתים-ומבנהולמחזהנאמנה,נשארה 1975בשנתשלה
בטקסטשימושלעשותמבליאך-זעיריםבפרטיםאף

הבטלניםלומדיםבולבית-הכנסתנכנסתכשלאהומלים.
צמחשלרךכשתילנראית"היאחנן,וביניהםגמרא,דף

באפלוליתאורכקרןזוהרתהיאהכחולהבשמלתהעדין.
רוקדתלאה)בתפקידלאנג(פרלהיאכאשראבלהחדר.
זהלגעתמנסיםהםחנן),(בתפקידקארטרעםאהבהדואט
והתרגשותיריגשי,לחללמעברזואתזהלהחזיקבזו,

זומבקרתבעיני ) 13אלניקוב.(פרנסיסכותבת-מתפוגגת."
ופח.דאימהתחושתליתרזקוקההדיבוקגירושסצינתגם

בבית-בסצינהכמושקופיות,שלבהקרנותהשתמשהלאנג
חנןואתהמנוחהאימהאתלהזמיןבאהלאהכאשרהקברות,

.וכךחנןשלוזרועותיופניונראיםהרקדניםמעללכלולותיה.
אמרוהמשולחלאה,גוףאתעזבשהדיבוקאחריבסיום.גם
עלאלמתעופפיםהמתיםהאוהביםאתרואיםאנופסוקו,את

עצוב?הפי-אנדלע.דמאוחדים-לשמיים?-

• 
הבימהבהערה:נאמרהכתובהמחזהשבסוףהיאהאמת

עדחרישיתזימרה,נשמעתרבממרחקכאילוכולה.אפלה
שאנסקיכפי ," ...מהמפנימה,"מפנילשומעה,איןשכמעט

הואהסיוםאקורדואכטאנגובאצלמחזהו.בראשגםכתב
לחיותלהוסיףיכולהשאינהלאה,מות-וטראגיאפלאחר,
עלהחרמות.בכוחממנההוצאההארמללהחנןשנפשאחרי
עלהררמזתבר,המרפיעה"תחיה"המלהעלהניגון,אף

לאפרתיארזההדרךהאמת,בערלםהארהברתהנפשותאיחרד
דעתי.לענירתרב,מרחקרחרקהלשמיים,רמערףחגיגית

היטבחשהדיברק,גיררשטכסעלהמנצחממיררפרל,הצדיק
החתןאתלהביאבנרכחיםמאיץרהראללאהנשקפתבסכנה

נשמתהכנטילתכמרהרמלאההדיברקנטילתכידיחרי.ללא
אתמזכירהדברקירמה.עצםהיאלחנןאהבתה-שלה

הרא"אקררארס".במחזההפסיכיאטררמתלבטבההבעיה,
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מטיררף-הצעיראתלשחררהתיראפיהבעזרתאולי,מסוגל,
ארתויהפרך-נשמתואתיטרלגםבכךאבלשלר,הסרסים

בכףמצרייםוהררפאהצדיקעצמירת.חסראבלל"נורמאלי"
דילמה.ארתהשלהקלע

לתארשקשהסצינרת,במהבעיצרבדררקאהצליחהלאנגפרל
המשרלחשמספרבמשל,בגוןבתנרעה,לעצבבכללשאפשר
הראהאדם.בחייהכסףתפקידעללאה,שלאביהלסנדר,
ערבריםאנשיםרראיםהחלון.דרךבחלרןלהביטלסנדרמררה

מהוכלבמראה.להתברנןהמשרלחלראומרואזרשבים.
כשהיאהזכרכית,אותהעצמר.בבראתהיארואהשסנדר

אתרראהוהאדםהאנשיםאתמסתירהכסף,במעטמשרחה

 ..בלב.דעצמו

שונהשלרהדיבוק"ב"ראריאצירתררבינסג'רוסשלגישתר
שהמחזהררבינסכותבבתכניהבהעררתירלאנג.שלמזרמארד
מחולותלשררתמרצאיינקדותבבחינתעבורוהראאנסקישל

בארירההמצרייםרהזיותטכסיםשענינםבזה,זההקשררים

המחזה."שלרהדתיתהמאגיתהאפלה,

האחדבבית-המדרשהבטלניםרחגיםנעיםבהפתיחה,אחרי
מגיע ) 14בחלל"(עדינרתצרררתאורגרת"כשידיהםחברר,סביב
ראריאצירתרחנן.לאהבין"החלרם"אהבה,דראטשלתררר

רירטרארזייםלגברים,סרלרמחרלרתסדרתהם"הקבלה"
גופרתיהםייתחילהבכלה"הדיברק"כניסתבסצינתבארפים.

שניאיחדואךיח,דרמתפתליםררעדיםרחנן)לאה(של
 ) S 1רעדינות."(אין-סרפיירפישלבמחרלגרברהלבברת

משתמשררבינסהדיברק,גיררששלהמסיימת,בסצינה
רראיםמגרפה,ירצאשהדיברקשעהמובהק:בימתיבאמצעי

לבדהניצבתרכשהיאמגרפה.באילררערלהצףחנןדמותאת
לנצח,-חנןעםרמתאחדתארתהעוזבתררחההבימה,בקצה
בחזרהמסתייםרהבאלטארצה.צונחהגשמישגופהשעה
הפתיחה.מחרלעלקצרה

אתהלבישהסיפררי,מהריאליזםלהתרחקברצרתוררבינס,
(שעיצבהרשחרררתלבנרתשקופרת,בקאפרטרתרקדניר

 .מבריקיםהדרקים,ריקרדלבגדימעלזיפרוד),פטרישיה
עדיררדיםשקצרתיהםכיסרי-ראשעל-ידימררמזרתהפיארת
הגברים.שללזהזההשקרף,חלרקלבשהלאהגםללחיים.
אחדמבקרשרנים.מבקריםבעיניחןמצאלאזהסיגנרן
שלסרטרהררחרת",ל"מגרשרובינסשליצירתראתמשררה
 ) 16 ( .•.בלאטיהבמאי

באקל:ריצ'רדכרתב

כלכמעטאיולמעשה-אקספרסיוניסטיתאלימות"איו
המבריקהיצירההואהבאלטאךרבה,עלילהולא-הבעות'פניס

שלהבאלטהנכוו.הביטויאינומכריקהלא,גאוני.לדמיוו
וכהמפתיעכהמוזר,כההואאפלה.באשומלחשזוהררובינס
אותויבינולארביסשאנשיססכנה,שקיימתוחרישימקררי
כלל.



המיזיקהאתתיזמרברנשטייזיליאינרדחלקיםשמינהבייש
יהנבלחזניםבשנימשתמשהיאבצניעית.הפשיטההעדינה,
ראשי.תפקידממלא

יהיפעתיפעמיים,מיפיעהיאהמלאך.אתהזכרתיטרם ...
קיקטיאיריבינסשרקפשיט,כהתיאטראלימעשההיאהשניה

מדצהקלעיםמתיךייחידאחדצעדציעדהיאלהמציא.יכלי
המתה.הנערהשלבגיפהרגעמביטהבימה,בקדמתשמאל
הבימה.בעימקיייצאבקשתבעדיניתנעהיאיאז .הבעהללא

 ) 17מניח."(אניקרה,מהלאלהיםלספרממהר

באקלריצ'רדמביןבוהאופןכנראההואזהאחרוןתיאור
המשולח.תפקידאת

שלהצורבתהרגשנותמשולל"הבאלט,גריןג'וןובעיני
 ) 18מוזרה."(בצורהוריקלחיוורהופךאנסקי,שלהמחזה

מאטפיזיתאימה"לאזהבבאלטאיןאנדרסוןג'קלגביואילו,
ורוחות-הדיםבורואההוא ) 19למלודראמה."(תיאבוןרלא

לעברררמזיםאחדים"מחרלרתאחרים,מבאלטיםרפאים
 ..האש.'ל'ציפררואפילרטיודור)אנטרני(שלאפלות''קינות

שלר."רהאקזרטיקה

רידרדלכדיעדההפשטהבכיורןלכתהרחיקררבינסאם
ירושלמי,שרינההריהרגש,רדילרלהדראמאטיהמתח

 , 1977בשנתבת-שבעלהקתעבררשלהגירסתהאתשהכינה
תיאטררןשלמדהרינה,הניכור.בכירוןלעשרתהגדילהערד

ה"נר."תיאטררןבהשפעתשלה"הדיברק"את,עיצבהביפאן
חנן,לאה,דמרירת:לארבעכרלההדראמהאתצמצמההיא

היאשלההראשיהאמנרתיהאמצעיממיררפרל.והרביהחתן
רזהה"נר."מתיאטררןהמוכרתאיטית,האיטית,התנרעה
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החתןשלהמאיימתבכניסתרכגרןמסרימים,ברגעיםמרשים
מאחרריכצלליתהאמתמערלםחנןמרפיעברהקסום,ברגעאר

לצדדים.המרשטרתבידיהפררשהלאהשמחזיקההטלית

הכרריארגרפיםכלמפליא,הדבר"היהשלאכמהעדארלם,
לאפשרטאר-לחלרטיןהתעלמר"הדיברק"בנרשאשעסקר

לכברשלדעתי, ,היתהשצריכההעיקרית,הנקרדהאת-גילר
גרפהבתרךגברשלהמצארתרערבדתהכרריארגרף:ייצראת
אשה.של

שלבהצגתר ,תיאטראליתמבחינהבירתר,המרומםהרגע
שלמגררנהחנןשלקרלרברקעלפתעכאשרהיה,ראכטאנגרב

כאילרעצמההיאתדהמה.ניכרהררבינאשלפניהעללאה.
כאילרהירתנרעותיהרכלקרלהשרנהלפתעמדרע ,מבינהלא
המכריחבתרכה,אחרמישהרשלרצרנירת,בלתישלה,לא

בה,אחזהטלטלהכרצרנה.לאכרצרנר,רלדברלנרעארתה
עינינר.במרהדיברקאתראינר .התנרעהרדרך

ידיעלהנשלטתדמרתשבמרכזומחרל,ליצררהאפשררת
גבריתמשרנה,תנרעתהרלכןגבר,חברישבתרכהאשהדיברק,
לאהדיברקמחרלותמירצריאחדשאףנפלא,אתגרהראלפתע,
 .רבר ,עלירעמד

כנס ,נפגשרראכטאנגרב-לשצ'יליןשלבמחרל-הקבצנים
עםהצררהאתשסיפקההעממיתהמסורתפעמי,חדבימתי

שלבתנרעתה .המחזהצררךשהראאמיתי,דראמאטירגע
דרפןירצאתנרעתימרמנטנרצרהדיברקכניסתלאחרלאה
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(17) Richard Buckle, "Buckle at the Ballet, A theneum, New York 
1980. 

(18) Dance Magazine, New York, August 1974. 

(19) Dancing Times, London, August 1974. 
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הקבצניםריקרד

"הדיברק"שלב'במערכה
קררהבמרסייהבימה"בתיאטררן

הברברת"ר"שלשהקבצנים
"הדיברק"שלב'במערכה

קררהבמרס"הבימה"בתיאטררן

אלטמןנתןהציירמאתרישרם
הקבצנירתאחתלדמרת

זהבתפקידלביץ'ירדרתמימה
קררהבמרס"הבימה"בהצגת
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בת-שבעבלהקתייהדיבוק"
ירושלמירינהכוריאוגראפיה:

שינפלדרינה-לאהבתפקיד
בריאנט(רוג'ר)עמנואל-חנן

רוןרחמים-הרבי

אגוריעקבצלם:
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