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אינגברבריזיהודית

ביוגראפיה)מתוו(קטעים

ברקפרדשלבחייותאריכים

 . 1911בינואר-25באוסטריה,בוינה,נולדברגרפריץ

 . 1933-1931קראוסגרטרדועסורקדלמד

 .. 1932בנובמבר-8בראשוןיחידמופע

בשנתבוינהשנערכהלמחול,בינלאומיתבתחריתארדבמדליתזכה
1934 . 

בית-ניהללכדנוסףוהולנ.דיוגוסלאביהאיטליה,באוסטריה,הופיע
 .-1939בהנאציסעל-ידיאוסטריהלכיבושעדמשלולמחולספר

 . 1941-1939כשניסבקובהוהופיעחי

 _ 1951שנתעדדלקובהקטיהעסהופיעלניריורק;עבר

שוניסבמקומותשהופיעבברוקלין,לרקדניס""הבימהאתיסד
 . 1953-1950במאנהאטן,

בניריורק,ישראלייסלמחולות-עסהשנתיהפסטיבאלאתניהל
1978-1953 . 

 92שברחוב " YMHAב"יהודיעסלמחולהמחלקהאתוניהלייסד
 .-1952בהחלבניריורק,

שלכתב-התנועהושיטתהיהודיהמחילעלרביסספריסשלמחכרס
לאבאן.

הבימהלאמנויותבסעריההיהדויהמחולעלביוגראפיההכין
ניריורק.סנטר,שבלינקולן

בניריורק. 1980בפברואר-26בנפטר

הצורףשוליית

הזנחתיהעממי.בבית-הספרבלימרדירירתרירתר"התקשיתי
טירלי,הירארתי,שענייןהיחידרהדברשלישיעררי-הביתאת

שרנים.תיאטררניםשללאמניםלדלת-הכניסהחברים,בחברת
הייתילאגררעים.רירתרירתרנעשרבבית-הספרשליהצירנים
מבית-הספר."ארתיסילקרבסרףמספרים.דברללמרדמסרגל

אבי.שלצעקרתירהירירתר,ערדלגררעהמצבאתשעשה"מה
'אתהצררח:איךזרכראניבמכרת.לררבהסתיימרהצעקרת

לעברדשתתחילהזמןרהגיערחצי,ארבע-עשרהבןכבר
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ארפרררןאצלשרליה,שלמקרםלךאמצאכסף!רלהררריח
נטלראזלר,עניתילאתרת.'בשבתעברדשלאשיסכיםצררף,
 ".נשברשהמקלעדבירהצליףחזרן,

למררתבניריררק.ירתר,מארחרשנה 51זהסיפררסיפרהרא
רמאמריםספריםפרדפרסםבנערריר,שלרהלימרדקשיי

בגרמנית_רכמרבןריידיש,עבריתבספרדית,רשלטבאנגלית
שנירפרסםלאבאןשלבכתב-התנרעהגםהיטבבקיהיההרא

זה.בנרשאספרים

העברדהזהב_"צררףאצללעברדהתחלתיהשברעבארתר"ערד
היהיכרלהראארתה_שנארפריץשיעמרםעלירהשרתה
בעיר.בשליחרירתנשלחכאשררקממנהלהמלט

העברדה,לשרלחןמעלכפרףהצררף,אצללעבדושהרסיףככל
הגררעההיציבהאתראתהאימרירתר.מערגלרתכתפירנעשר
התעמלרתעלהמליץררפאלבריארתר.לדארגרהחלהשלר
השידרה.עמרדעיקרםאתלתקןכדי

ארלפןעלידעהאיתי,לשרחחהמעיטהשכרגיל"אחרתי,
רחרברתדרךבטירליקרארס.גרטררדהרקדניתשללרתמיקה

גרטררדשלשמההרפיעבהםלמרדערת,לבשמתיהעיר
לחזרתהלךהראכרקדנית."הרפערתיהעלכרזרתקרארס,
ראנג,ציליהפנטרמימאיתגםחלקנטלהברשלה,במרפע
בעיניר_חןמצאהרההצגה

הארירהמלאישלה,הסרלרמריקרדימארד"התרשמתי
מאחרריאלהלכתיההפסקהבזמןהמחשבה.רמערררי
נתקלתיבגרטרר.דלפגרשרארליהארירהאתלספרגהקלעים,
לחשרבמבלירצרני.מהארתיששאלהגרטררהשלבאימה
היאקרארס_'גרטררדאצלללמרדררצה'אניאמרתי:הרבה
אחריבשבת,שאבראראמרההסטרדירכתרבתאתלינתנה

הצהריים."

קראוסשלבסטודיו

הלכתיבשבת,לנסרעהיהאסררהמסררתישבביתנר"למררת
מעלרתגרםדרךהמרפע.שאחריבשבתגרטררדשללסטדויר

לברשהערמדתגרטררדאתרמצאתילארלפןהגעתילרליני
כחזירןלינראתההיאסאררנג.מעיןמזרחית,בגזרהבשמלה
זאתרבכלמפי,הגהכמעטלהרציאהצלחתילאכבר.דמעררר



לשיעוריה.להצטרףאותיהזמינה

באחדשבת.בכללשםהלכתיהשנהכמחציתבמשך
והתבוננוהםתובבו'כיתה,גרטרוד:לפתעאמרההשיעורים

לזהזאת,עושהשהואכפיבדיוקהתרגילאתבצעובפר.ד
שיבח,שמישהוהראשונההפעםהיתהזוהתכוונתי.'בדיוק

המיליםשלההשפעהלעוצמתמודעתהיתהלאהיאאותי!
מעודי.זכיתילוביותר,הרבהעידודהיהזהלי.שאמרה
חשיבותאיזהכמורה,מנסיונילמדתיכךאחררבותשנים

לתלמי.דאומרשאתהלמיליםלהיותעשויה

קראוסגרטרודשלגישתהבראשיתו.היההמודרניהמחול
כמותן,ניסתה,לאהיאאחרות.רקדניותשלמזושונההיתה
אותנועודדההיאעצמה.שללהעתקיםהתלמידיםאתלהפוך
שדרךפיעלאףלצורה,מודעיםולהיותבעצמנוליצור

אתלבטאהנטייהרווחהבעיקרה.רגשיתהיתההיצירה
העיקר.היההאישיהביטויוכשרקדנו,עצמו,

עבודותינואתהכיתהלפנילהביאאותנועודדהגרטרוד
לשלושההיתהשליהראשונההריקודיםמחרוזת .שלנו

לצליליהיההראשון.הריקדועצמיואניבנותשתי-רקדנים
במהפכההתעניינוהכל(כירוסיעםשירהשניה"מארסייז",

אני"הבורגני".היהנושאווהשלישיהגדולה)הסווייטית
לשתיהמתענההנצלן,הקאפיטאליסטדמותאתרקדתי

לבסוףניצחשהפרולטריוןכמובןבו.נאבקותוהןהפועלות
 ...מכותספגתיואני

ואניאדומותשמלותתלבשנההפועלותששתיהחלטנו,
לעשות.מהידענוולאכסף,לנוהיהלאבשחור.אהיה

בריקוד;ברצינותעוסקשאנישידעהאימי,בעצתשאלתי
בעלית-לנו,שישזכרהנהיאזאת.לדעתהיהאסורלאבירק
חייבהיהפראנץ-יוזף,הקיסרשמתשעהכישחור,דגלהגג
 15אחריוכך,אבל.לאותשחורדגללהניףבוינהביתכל

הייתיהיטב.מקופלהדגלאתומצאתילעליהטיפסתישנה,
רחבה,רוסיתחולצהעבוריתפרהאימישמהדגלרזה,כה

האנטי-המחולשלהראשוןהמופעבשעתומכנסיים.אבנט
,אלאבתפרלאשלי,המכנסייםנקראושלנוקאפיטאליסטי

הראשוןהמחולשלסופוהיהוזהמזוקן.בלההיההבדפשוט
שלי."

היתההאנטי-קאפיטאליסטיבמחולהרקדניותמשתיאחת
ללבניםבית-חרושתבעלישלבתםהיתההיאואל.קלרדיה
מרזיקאיתכברהיתה 16בתכשהיתה .שביוגוסלאביהבזאגרב,
לבנרתכיאהחינרךלהלהעניקרצרהוריהמיומנת.ורקדנית
לביתנוסףפרטית.מחנכתבחברתלרינה,ארתהרשלחרטובים,
הממשלתית,לאמנרירתלאקדמיהנרשמהנשלחה,אלירהספר
ברינהנשארההיא .) 1933בשנתברקפרדלמדבר(מוסד
קראוס.גרטררדשלבעבודותיההשתתפהבהםשנים,שלש

צורף-הזהב,אצלהחניכרתתקופתאתפריץסייםבההשנה
כמיעוד,לאהתיאטרוןלערלםכניסתראת,מציינת 1931היא

בכרכביםעיניולהזיןכדילאמנים,הכניסהדלתלידשניצב

שלו,החתימותלארסףידרעי-שםאןנניםחתימרתרלצברר
הראשוןהבימתי"נסירניהבימה.עלהניצבכמשתתףאלא
קרלי.שיחקתיבהסין!','זעקיבהצגהכניצבהיה

כאחדררקדתי ,' Quer durch Wien 'ברררירהייתיכךאחר
שכרכבתגיליתי,העליזה.שבהצגהקברצת-כדררגלמשחקני
במחזמרלהרפיעערמדתררנג,מייאננהמהרלירר,דסרטים
בחררים.ששהרישירוירקדררשלצידהתיאטררן,באותו

לשיר.למדתילאשמערלםלמרותבהצגה,להשתתףנבחרתי
השחקניתעםסלרנייםריקרדיםרלרקרדלשירעלינרהיה

ומעתההבימהעלהייתימארשרת;שנההיתהזוהראשית.
בעדי."לעצוריוכללאדבר

וינהשיהרדיתופעההאנטישמירת,שלסימניההתרבר
מכבר.אליההתרגלו

נסיון"איזהקרארס.גרטרודשלבלהקתהלרקרדהרזמןפריץ
עיני.נפקחרבמחיצתה,עבדתיבהםהשנתיים,במשךנפלא!
חדשהתפתחרתכיורןהטרותהעצמי,בטחרןליהקנתההיא

שהיובקברצתהמהרקדניםאישעצמי.אתמצאתירשםעבורי

שייכיםשאנרחשנרביהדותר.להרהרהרבהלאיהרדים,
ערררהגרטררדאבלחירבית.לנונראתהזרוהתבוללרתלוינה,
במסררתהקשרריםאתגריםלפנינרשהציגהבכך,אותנו

יהרדיים."בנרשאיםובעיסרקהיהרדית

הרפיעהבוהתיכון,במזרחהראשוןמסיורהחזרה 1931בשנת

מארד"אותנרהרשים"זהרקהיר.יררשליםתל-אביב,בחיפה,
רהמראותהמזרחייםמהמקצביםהרשפעה"היאפרד.נזכר-

התימני""הנערמחרלאתיצרההיאשראתה.האקזרטיים
אותיהלבישההיאהנער.בתפקידועבררי,נשיםלארבע
במרשגלראשרנהפגשתיכךביררשלים.בשוקשקנתהבבדים
הגטו''שיריבמחרוזתרקדתיירתרמאחרהמזרחי.היהודי

שלה.

ראניהכלהכשהיאשלה,חסידית''חתרנהאתיצרההיא
לראשרנהראשי,תפקידהיהשזהרקלאהחתן.בתפקיד
מרים''מחרלאתזוכרואניבלבי.עמוקנגעהיהודיהנרשא
רקדהגרטררדצעירים.עבדיםמארבעהאחדהייתיאנישלה,
-במחרל-נצחוןאליההצטרפנוראנחנרמוגבהת,בימהגביעל

תוף-רהיאגדרלות,עגרלרת,צלחרתמיניבידינוהחזקנו
מרשים.מראההיהזהמרים.

המרגשהמחרל-המערבי''הכרתלשלההמחולאתזרכרראני
שהיההסטרדיר,לרוחבלבןסדיןמתחהגרטרודבחיי.ביותר

המתוח,לבדמעלרידינוראשינואתעיצבההיאהכרתל.
לקרחותהירשלנרהתנרערתלכרתל.מעברהצצנרכאילר

פיסלהשהיאחשתי,בריקודיהם.החסידיםשלמתנרערתיהם
לבה."בתרךעמרקמקרםמאיזהמאבן,ארתנר

פרדבניו-יררק,שיצאהחסידי","המחוללספררבהקדמה
עםשליההזדהותרגשותאתביעוררזה"מחולכרתב:ברק
 ...כאלהרגשרתבישישידעתילארדרמים.שהירהיהרדי,העם
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השראה,שלבעיצרמה , 1941בשנתלארה"בהגעתיכאשררק
המחרלעםממשלמעורבותאלהרגשותאצליהתגבשו
 ".היהודי

ארדמדלית

צופים.וציבורידידיםחבררתעצמי,כבודלפריץהביאהמחול
אוטוקרארס,גרטרודשלמחבררתהאחררקדןעםיחד

לעיתיםקטנים,באולמותהופיעובוערב"מחרל,הכיןררברג,
מרפעיםגםוהיוברודורי".ייארףכבמיןבפונדקים,קררבות

המפלגרתשיסדרהתרברתרמרכזיבתי"הספרבארלמרת
מרפעים.נערכרבהםהסרציאליסטיות,

לימודישנות"כלבבנו.שחללשינוילבשםפריץשלאביר
חרדתיקראוסגרטרודשלבלהקתההופעתיבהםוהשנתיים

ארמץאזרתילבסרףעושה.אנימהלאבייוודעברהרגע,לפני
לאקדמיהלהרשםביקשתיכאשרהאמת,אתלולרמר

בירםגםלשיעוריםלהרפיעעליהיהשםמקרםלאמנות,
 .כךלשםבחשמליתלנסועאצטרךאםשאלאביהשבת.

בשבת.הנסיעהלאיסורבניגרדשזה,ידעתישכןכשאמרתי
שהשכניםכךאחר,ברחרבמהחשמליתשתירד'אבלצעק:אבי
בשבת!'''נרסעשאתהיראו,לא

לבית"מחברירמאחדפריץשלאבירשמעאחרתבהזדמנות
איזהעלהמרדיעהברחרב,כרזהעלמופיעבנרששםהכנסת,
וררקדמופיע"אתהושאל:הביתהחזרהראמחול.מרפע

בפרמבי?"

 "."כן

זה?"בעדלך"משלמים

 .חששמתרךפריץענה- ".ןכ"

בסדר."זה"אז

סטודיושכררהואבדרכראותוהמריצהפריץשלהצלחתו
אפילוהיהיכולוהואשגשג,הסטודירשיעררים.לתתרהחל
הספיקלא-החלבנות-שלהםכשהעסקבהרריו,מעטלתמוך

למחייתם.

התחרותמטרתמחול.תחררתבוינההרכרזה 1934שנתביוני
בשנינערכההתחררתחדשים".כשררנות"לגלרתהיתה
מתחרהלכליחי.דרריקודיקברצתייםלמחולרת-חלקים
להרפיעהמשיכוירםכלמנצחיהבימה.עלרגעים 15הרקצבו
ראשהיהאמררכאשרהתחררת,שלהחמישילירםעדלמחרת
גאלה.בנשףהמדלירתאתלחלקוינהעיריית

תחילהרברת.מארצותמאמניםמורכבהיההשופטיםחבר
רגשיכלהירקרתית.לתחררתלהרשםוחששרתיעהפריץחש

ועמיתירידידיואבלבר.התעוררוילדותוימישלהנחיתות
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בניפרסיםשלרשהשיחולקוידע,הראלהשתתף.אותועודדר
הרקדניתלכבודמיוחדפרסוכןאח,דכלשילינג 1,000
בשלרשהבחרהראמדליות"מזכרת.וערדויזנטאלגרטה

"מחרל"קראוס.גרטרודעםעבודתובזמןשיצרסולו,מחולות
נפילותעם ,שימחה,מלאקלילריקודהיהארגנטינאי"שיר

ציזארשללמרזיקה"כרראל", ,וסיבוביםלאחררמרשימות
ר"הרודן"נרצריכנסייתילפרלחןשלוגרסתוהיתה ,פראנק
אםהיטלר,שלררדנרתרכנגדפריץשלדברואתשנשאמחול

 ,היסטורימימדהוספתעל"ידיעדרתראתלהרחיקבחרהואכי
 .מצריפרעהכדמרתשלרהרודןאתרעיצב

אלהביןהיהפריץהתחררתשל ,האחררןהחמישי,בירמה
כבדים,בחששותזהיוםהחלהראהסיום.לסיברבשנכנסר

זכהשהראהתבררהשרפטים,פסקדיןנודע·כאשראבל
בפרסיםהזוכיםשבעהביןיחידיכרינאיארד,במדלית

ובמדליות.

אחתרינה.שלהמחולמערלםנפרדבלתילחלקהפךהוא
פונדמאייר,הדיהאופרה,באלטשלהידרערתהסולניות

הכירהפריץמהופעותיו.אחתאחרישלוהאיפררלחדרבאה
ב"אגדתפוטיפראשתאתמגלמתאותהוראהמהבימהכמובן
יכרלרלאנדהםפריץבביתה.איתרלהפגשביקשההיאירסף".

ממנר.רצונהמהלשערהיה

שלהרפרטראראתלהרחיבביקשההתברר,שהבאלרינה
ארתהללמדיכרלפריץהאםרשאלה,שלה,מחרלות"הסולר

ושמרבמחרלבולהשתמשתרכלשהיאכדיהררה,לרקוד
וכתמורהברצרןהסכיםפריץשתכננה.מארץ"ישראל","נערה

טריים.ארסעממייםמחולותאותולימדההיא

עזרההיאכיבפריץ,מי;חדמשהוהרקדניתראתהכנראה

מרסרטתגירסהביניהםקרלנרע,סרטיבכמהעבודהלקבללר
איגור"."הנסיךהבאלטשל

ארלרקדניםהיוקרתיה"בררג"תיאטר"נזקקלעיתים
דרךשלר.הקברעההבאלטללהקתכתבגורתפנטומימאים,

כמחליף.מאלה,לאחדלהירתפריץהומלץפרנדמאיירהדי
לידלעמרדנהגתימאזעברררבותשניםכבחלום.ייחשתי
שליהתצלומיםארסףאתלהעשירכדילאמנים,הכניסה

היהעדייןהמקוםאבלהבררג"תיאטר.אמנישלבחתימותיהם
הראשונהבפעםבעצמינכנסתיכאשרמעט.מקודשעבורי

האמניםשמותעםהאיפורחדרילידרעברתיהבימהדלתדרך
הייתינעררי.ימישלרשאיפותיחלומרתיאתזכרתיעליהן,
גן"העדן.לשעריהגעתיסרףשסרףבטרח

החלרהבררג"תיאטר,בימתעללהרפיעערמדשאניכשנרדע,
חשתילב.אלילשיםישניםרמכריםשליהמשפחהבנימכרי,

בשכרנה."'מישהו'הייתילפתעחשרב!כךכל

עזבהשהיאידעהראמאיטליה.לוכתבהקלאודיהידידתו
סקוררנלורהעםבברליןללמודכדיגרטרר,דשללהקתהאת

עדירסקורטשלבלהקתוכךאחר,ורקדהפאלרקהוגרט



לרקדנים-זקרקההיתההרפיעהבההלהקהלאיטליה.שעברה
לסיררלהצטרףמרזמןשהראלר,כתבהרקלרדיהגברים

לבראלרמתחשקהאםרצרפת.שררייץבאיטליה,מרפעים
לפירנצה?

באיטליה.לרקרדשהרזמןהראשרנה,הפעםעברררזרהיתהלא
היאגםגרת,טררדישלהזמנתהלפיזרלארץהגיעלראשרנה

עבדהטררדיקרארס.גרטררדשלמתלמידיהלפנים
נמלטהירתרמארחרסארטרריר,אנג'להשלכאסיסטנטית

שםמקרםבניריררק,התישבהרלבסרףהנאציםמפנילקרבה
מחרלמרפעישלסידררתריזמהמרכרתמחרללמבקרתהפכה

מרדרני.

שנרתבראשיתמרלדתה,לאיטליה,מרינהחזרהגרתטררדי
למשפחהכבתמרדרני.מחרללהקתשםליסדבכררנה ,-30ה

רלהזמיןלאמרגניתלהירתלעיתיםטררדייכלהמאר,דעשירה
רקלאללהקתה,הצטרףפריץלהתארח.ידרעי-שםאמנים

אתלרארתהזדמנרתעברררהיתהשזרמשרםאלאלרקר,דכדי
היאאבלעצמירת,רחסררתיבשרתלרנראריציררתיהאיטליה.
שלר.ממחרלרת-הסרלרכמהלתרכניתלהכניסלרהרשתה

ללהקתה,להצטרףקלארדיהשללהזמנתהברצרןנענההרא
קלארדיה.עםרלרקרדלשרבלהזדמנרתשמחרהראה"באלטר".

היאבפירנצה.יחדטיילרכאשרמארשרת,היתההיאגם
שאניהאישאתתכירברא"פריץ,רהכריזה:ארתרחיבקה

הציגההיאבפנסירןהמרררחתבדירהלאישתר."להירתערמדת
גיאררגפריץ.שלהגמררהפיזיהיפרכרשהיהגבר,לפניר

המרבהפריץ,לערמתבהידרר.רלברשגבה-קרמההיהקארפמן
להרהררים.רנתרןשתקןהיהגיאררגלהתלרצץ,רהארהבשיחה
טרבה,למרזיקהרהאזנהבספריםבעירןלשקרעהעדיףהרא
אבלבקברצה.העברדהראתהחבררתאאתאהבשפריץשעה
זהשלמשיחתרזהנהנרהםמשרתפת.שפהמצארהגבריםשני

ארתם.איחדהלקלארדיהרהערצתם

שלהמתרכנןהסיררכיבפירנצה,קצרהתקרפהשההפריץ
הראהפרעל.אליצאלאהשרנרתאיררפהבארצרתהלהקה

לרינה.חזר

זרכר"אני . 1938שנתבמרס-11בטריהלארספלשהיטלר
המכרלת.בחנרתכשהייתיהירם,בצהריהחדשרתאתששמעתי

כאן,נגמר'הכללהם:אמרתיהררי.אתלהזהירהביתה,רצתי
בצרינרת.דבריאתלקחרלאהםאבלהיהרדים.'עבררנר,

שנתמאזהיטלרשלמשטררעםהיהרדיםחירבגרמניההרי
שמררבאנשים,הירטער!הםכמהלהם.רעכךכלרלא . 1933
השנילעבררלשחרתניסראחריםלדעת,עצמםאתאיבדרפחד
כברלצ'כרסלרבקיה.הגברלאתלגנרברכךהדנרבה,נהרשל

הררגשהשלישילריידארסטריהלסיפרחהראשרניםבימים
בעל-היהדוים.לרדיפרתהרקעאתהנאציםהכינראיךהיטב,
ארכלשלאליהרדיעשלי,הסטרדיראתשכרתיממנרהבית,
בארלפןלבדי,חזררתלעררךליהרשהאבלער,דשםללמד
ארתייזמיןלאאישהריחזררת?לעררךמהלשםאבלשלי.
שניםבמשךארתישליררההפסנתרן,הבימה?עללהרפיעערד

לעברדערדירכלשלאאמרקררב,ידידחשבתי,כךרהיה,רברת
יהרדי.אצלערבדשהראעליר,להלשיןעלרלמישהרכיאיתי,

פחדמררבלימרדיהםאתהפסיקרשליהיהרדיםהתלמידים
כליהרדי.מררהאצלרללמדולהרסיףרצרלארהלאד-הרדים
ערלמנר,שכלהפתארמית,ההכרהברטלר.שליחרזי-ההרפעה

אימים.עליהילכרלפתע,שרתקרהפרטי,המקצרעי

עברדהרשירןלירהציערמשררייץהזמנהקבלתילפתע,ראז,
מהביררתילאשאלרת,שאלתילאחרדשים.לתשעהחרקי
לרקר.דעלייהיהמיעםלדעתדרשתילאמשכררתי,תהיה
מלאתיארתהאחת,מזררדהארזתיההצעה.אתקבלתיפשרט

רבהבתמימרתשהאמינרהררי, bנפרדתירתלברשרת.בתררים
בארשר."יחדרנחיהשניתרנפגשיסתדרערדשהכל

איטליה,אתלעזרברבעלהקארפמןקלארדיההחליטרבינתיים
הםלהגר.ירכלראליהארץ,לחפש .רמשםלשררייץלעברר
 .בציריךנישאר

היהברשרתיהשרנרת.הקרנסרלירתפתחיעלחיזרנר"בציריך
גרמנית,נתינרתהיתהלגיאררגאבלשלי,הירגרסלאביהדרכרן

מהתלהכמיןנראההיההכלבהתחלהמאר.דהקשהרזה
לקבלאפשרשאילנר,התבררלאטלאטאבלרהרפתקאה,

לקבלמרכנהשקרבהגילינרראזמדינה.לאףמהגריםשלריזה
קבלנרראזהמזררדרת.אתרארזנרשלנרלמלרןחזרנרארתנר.
שהיאבקרבה,רשהתהאיטליהאתשעזבהגרת,מטררדימברק
כרקדנית.עברדהמקרםעברריהכינה

במקרהפגששררייץ,אתלעזרבכשעמדנרהרכבת,בתחנת
להחליטלרינה,לשרבעמדהראהצריף.עלפריץאתגיאררג
לרמסרנרררקלשרחחהספקנררלאכמעטדרכר.עלסרפית

בהאבאנה."כתרבתנראת

האבאנה

 1939בירניאנגליה,ליברפרל,מנמללקרבההפליגפריץ
בינתייםנכלאהשאחרתרידעממכתביםלהאבאנה.רפניר

בשלרםהגיעררהםמזלםנתמזללהררירבמחנה-ריכרז.
הפליגבההאניה-בר-מזלהיהעצמרהראגםלאנגליה.

פליטיםסיפרנהאתשנשאההאחררנההספינההיתה
בקרבה.האנרשימטענהאתלפררקשהררשתהמאיררפה,

בחליפהמזיעכשהראלרהט,קיץבירםהאבאנהבחרףירדהרא
קלארדיהידידיר,אחריתרהראצמר.העשריהשלר,האנגלית
לרחיכהלאאישאבלבראר,מרעדעלהרדיעלהםרגיאררג,
ברציף·

בארטרברסלהגיעהצליחפתק,עלהרשרמהכתרבתם,בעזרת
בעיתרנים,שהתפרסםמהפיעלכימרפתעים,הירהםלביתם.

צרללרתשלמצררבשללתנרעה,סגררהאבאנהשלהנמלהיה
למהגריםערדהרשרלאהקרבאנייםהשלטרנרתרגםגרמנירת.
להגרשביקשרלמימעברתחנתשימשהאילארצם.להכנס
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רביםקשה.היהשםהיהרדיםהפליטיםשלרמצבםלארה"ב.
משרדיםפתחרהאמריקנייםהיהרדייםהצדקהמאירגרני

הפליטים.לאלפיסעדלהגישמנתעלבהאבאנה,

רלאכמעטהתרגשרתמררבהתחבקר.רפריץגיאררגקלארדיה,
הרתיקיםידידיהםשלגררלםעלרעהרשאלרתאתאיששמער
מצרי,שבקרבהלרבישרהקלארדיהבגררלם.עלהרמהמרינה
 .מחרלחרבבתרברתי,קהל

לאמנרת"החברההיתהבירתרהחשרבהאמנרתיהמרסד
שנרסדאירגרן ,) Sociedad Pro-Arte Musical (המרזיקאלית"

האמנרתחייאת,להעשירבעלי-אמצעיםערידי 1918בשנת
מחרץ-לארץידרעי-שםאמניםהבאתערידיהאבאנהשל

היטבמצריידהיהזרחברהשלהתיאטררןבקרבה.למרפעים
בשניםשיעררי-באלט.נערכרברגדרל,לאארלםגםרכלל

יאבררסקי,ניקרלאישםהבאלטהרראתאתניהל 1938-1931
אליסיהנמצארתלמידירביןמפאריז.להאבאנהשהגיערקדן

אלרנזר,אלברטרראחיר,אלרנזרפרננדרלעתיד,רבעלהמרטינז
בערלם.ידרעי-שםרקדניםלהירתעתידיםשהיר

דירה,לרישכררהיכןעברדה,לרימצאאיךלדעתרצהפריץ
להכיןהציעהראבחזררת?להתחילרהראקלארדיהירכלרהיכן

התרריםאתעימרהביאהרימשרתפת.תרכניתרלהלעצמר
אתלהביאפריץשלאימרהצליחהנסבדרך .שלררהתלברשרת

לקרבה,בדרכרשעזב,רלפניללרנדרןעימההזההרכרשכל
 .הכברדהכלאתלרהביאההיא

מהאיןארתר.רהרגיעההלבבי,צחרקהאתצחקהקלארדיה
ישבנחת,הכלמתנהללר,הסבירההיאבהאבאנה,למהר
קפהארתרהשקררגיאררגקלארדיהמזדרז.אינראיש ,פנאי

יחדהשלרשההלכרלבסרףבאננס.ארתררכיבדרמצריין
חדרלפריץמצארזהמדידיהםאחדאתלבקרהנמללאיזרר
לשכרר.שירכל

המארכלסתלנמל,הסמרכהבשכרנת-ערניהיתההחדשהדירתר
הדירהשכרכיבאר,שמקררברבפליטיםסרסרריהןבזרנרת,
נשקףרהיםחדרים,שניבתהיתהדירתרנמרך.היהזהבאיזרר

מנשרתכמהללמדפריץהחלזהבחדרמחלרנרתיר.באחד
שהיהמהכלכיבידם,היההפליטיםשלזמנםהפליטים.

לבלרתלארה"ב,המירחלתלריזהלחכרתהיהלעשרתעליהם
תלמידרת,לעצמרלגייסהצליח"הרארלאכרל.היםשפתעל

שרמן."רערדפיהשמנהנגדכאמצעיטרבשהריקרדכשפירסם

העדראתקרבה,שלהנינרחהחייםסגנרןאתאהבפריץ
פריץ,פעםסיפרתמים,"כךכלהיה"הכלהפררמאלירת.

כאשר .איררפהאתעזבתימדרעארתי,שראליםהיר"אנשים
 ".'?הזמה'שראלים:היריהרדי,שאנימפניאמרתי,

בהאבאנה,נחתמאזחרדשעברלא .בעברדתרהצליחהרא
הצליחבמקצרער,אמרגןקלארדיה,שלמדידיהאחדכאשר
התיאטררןשלהירקרתיבארלמרמרפעעבררםלארגן

שכללהבתרכנית,הרפיערשניהם 1939בירני-19בהמרזיקאלי.
מררסיה,עמיםריקרדירכןליסטשרפין,לצלילידראטים
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שמגיבלקהלרגילהייתי"לארארסטריה.קרראטיה
רצרעקשמריע"קהלפריץ,נזכר-כזר"בהתלהברת
הכניסהדלתשלידבמפגשיםרגילהייתיאבלבהתרגשרת.

אחדרלאהכרכבהייתיאנישהפעםאלאלאמנים.
פתח-הבימה.לידקטנהסצינהבייםהאמרגןהמעריצים."

כשהםהמעריציםפניאתלקדםהאמניםשניאתשלחהרא
שנחשבמהפניהם,עלהבימהראיפררבחלרק-העברדהעדיין
רהתכניה.תצלרמיםעללחתרםכדיברינה,בהחלטלאסרר

רלחתרם.לחתרםרנתבקשנרפנינראתקידמררמרת"תשרארת
דראמאטית."מארדבצררההמקרםאתשעזבנרעד

ה"האבאנהשלרהמבקרתהרפעתםעלכתברהעיתרנים
רבהתלהברת,"רבבידענעשה"שהאיפירןציינהפרסט",
התלברשרתראתהשנייםשלהמשרתפתהעברדהאתרשיבחה

הציררירת.

האמניםמקהילייתנפרדבלתילחלקנעשררפריץקלארדיה
סיפרה-העיר"חלקיבכלבמרעדרנים"עבדנרבהאבאנה.
חיכרשרקארתם,כמרסבלנרלאנפלא.זמןהיה"זהקלארדיה.

 .באמריקה."העתידיםחייהםעלרחלמר

לעיתיםמרפיעיםכשהםהאי,בכלסיירררקלאדויהפריץ
תרכניתםפסנתרן.בלרריתרקרלפעמיםבתזמררתמלררים
שלהםהזרגרתריקרדירדראטים.סרלרממחרלרתמררכבתהיתה

הטרפאקסקרטיים,מחרלרתשלעממייםמרטיביםעלהתבססר
למרזיקההארסטרי,רהלנדלרהקרראטיתהסבאטרבקההררסי,

ארתרשזיכרריקרדיר,אתרקדגםפריץרשרברט.שטרארסשל
ברינה.האדרבמדלית

מספרתנזכרת,"ייאניאידיאליים.הירתמידלאהמרפעתנאי
עצמנראתמצאנרקרבה,דהסאנטיאגר"שבעירקלארדיה,

מחריד.במצבהיתההבימהשהרבטחה.מלררה,תזמררתללא
רנגןבמקצרער,סנדלרשהיהכנר,לנרמצאנרשהראאיך

עלשנינרכשהיינרהריקרדים,שבאחדזרכרתאניחצרצרה.
לפילרקרדעליהאםמחרל,כדיתרךפריץ,אתשאלתיהבימה,
עדבצחרק,פרצנררשנינרהחצרצרן?שלארהכנרשלנגינתר
לרקר.ד"להמשיךיכרלנרשלא

האמנרירתלמעןהחברהשלהסטרדיראתשעזביאבררסקי,
קטנה.באלטלהקתיסדראףמשלרארלפנהלר,פתח-1938ב

הפליטיםכרקדן-ארפי.ללהקהלהצטרףפריץאתהזמיןהרא
קארפמן.הזרגבניידידיר,רביניהםהאי,אתלעזרבהחלר
 , AFFIDAVITארתרהזמנה","מכתבלרלשלרחלרהבטיחרהם

לארה"ב.ריזהלקבלהיהאפשראישבלעדיר

שלבלהקתרשברערתששהבמשךלרקרדהחליטפריץ
עלשרחחהיאלאמריקה.רלהגיעלנסרתכךראחריאבררסקי
השנתייםבמשךלתעסרקתישדאגשלר,האמרגןעםתרכניתר

למשהרשמראתלהחליףלריעץהאמרגןבקרבה.עבדבהם
רגרמניההערלם,מלחמתפרצהבינתייםהלאכיגרמני,פחרת
החליטפריץבאמריקה.הברירתעלבירתרחביבההיתהלא

החדש,בשמרהשתמשולראשרנהברק,לפרדשמראתלפשט



לארה"ב·הגירהלאשרתבקשתראתהגישכאשר

לשלרשהשתרקפה , 1940שנתבנרבמברהאשרהאתקיבלהרא
החזררתאתלסייםבידרסיפקהיהשבקרשיכךחרדשים,
החרזהפיעלהתחייברירתיראתלמלאיאבררסקי,שלבלקתר
בתרגיליעסקהים,לשפתפרדהלךאחדירםשלר.

ררס",ה"באלטרקדניבחברתרבילההחרלעלאקררבאטיקה
הראהרגל.אתפשטשאמרגנםאחריבהאבאנה,שנתקער

כראבת.ררגלרמקדחתררעדכרלרהתערררלמחרתנפלא.חש
שלר,לסטרדירלנסרעכדיהארטרברס,לתחנתעדצלעהרא

לעלרתממנרמנעהנרראהכאבאבלשקבע.לשיערר
נכנסהראלחדרר.בחזרהעצמראתגררבקרשילארטרברס.

לשיעררים.ארלחזררתרללכתלקרםיכרלתללאלמיטה,

ררפאהיהפרדדרברבביתשהתגררררהפליטים,אחד
התקיןהזקןהררפאארתר.לבדרקפרד,קרארלרמלאטביה,

מיםמלאקרמקרםתלייתערידיתרצרת-בית,מתיחהמתקן
למסעדמעברשהשתלשללחבל,פרדשלרגלררקשירת
לשכבגברה,להירתהמשיךשחרמרפר,דעלציררההראהמיטה.
רהתכררצרירת-הכאביםהציקררלילהירמםרבים.ימיםבמיטה

 .הירךבמפרקבעיקרכאביםשחשלפר,דהשרירים

לבקרפרדשלמתלמידרתיראחתהגיעאחדיםשברערתמקץ
אחדעםהתקשרההיאממצבר.רהזדעזעההחרלה,המררהאת

מאיררפה,בפליטיםהמטפליםהיהרדיים,הצדקהממרסדרת
ערבדתבלרריתקרבאניררפאשלחרהג'רינטאנשיהג'רינט.

הגרמני,הפליטשפר,דסבררים,היראלהשנייםסרציאלית.
מצבר.עלבחרפשירתדיבררהררפאספרדיתשרמעאינר
ארסטיארארתריטיסשלקשהממקרהסרבלשפרדקבעהרא

קלרשים.להבריארשסיכרייר

לעקרבהתקשיתירלארהרטההיתהשליהספרדית"אבל
מהאבלנבהלתי,קשה.שמצביהבינרתיהררפא.דבריאחרי

חרלים, 80ערדעםלבית-חרליםהרכנסתילעשרת?יכרלתי

סניטארררקאחרתעזרתללאיחי,דררפאמטפלכשבכרלם
רקאבלחרלים,שמרנההירשכבתיברבחדרהקרמה.בכלאחד
נער,היהזהרללכת.ממיטתרלקרםמסרגלהיהמאיתנראחד
בעזרתמברקשנר.אתלכרלנררמביאאחתרגלעלמקפץשהיה
הירךבפרקהכאביםהחלרממששלמתיחהמתקן

מרדלק,היההאיזררכלאבללהחלש.בשריריםרההתכררצרירת
אתלסברלמסרגלהייתישלאחזקים,כההיררהכאבים
בי,לטפללהםארשהלאשאםטען,הררפאאבלהטיפרל.

אירמים,הירבבית-החרליםהתנאיםחיי.לכלמשרתקאהיה
מביאיםהג'רינטאנשיהירשישיבימירקמרעט,היהרהארכל

לשמרנההערףאתמחלקיםהיינרשבת,לכברדשלם,ערףלי
להם.שחגחשיםהיררהכלמנרת

באנגלית.-מחרלעלספריםלבית-החרליםליהביארחברים
ברקדניתעסקראחרדיאגילב,סרגייאדורתעלהיהאחד
בבית-שביליתיהחרדשיםשלרשתבמשךפאבלרבה.אננה

למדתירקרלאהמילרן.בעזרתהספריםאתקראתיהחרלים
האנגליתבעיקראלאהללר,המחרלאמנישנישלחייהםאת
השתפרה.שלי

עצמיאתפינקתיקביים.עלנשעןבית-החרליםאתעזבתי
ערכההחלמתיבחרף.החרלעלבשמשרשכיבהביםבשחיה
רלרקר.דלשרביכרלתירביםחרדשיםמקץרקשלימה.שנה

ארכלאיךידעתילאלארה"ב.שליהאשרהתרקףפגבינתיים
ארה"ב.שלבקרנסרליההרפראיתהבדיקהאתשניתלעברר

שהראאיךרפראי.אישררהיהצריךהגירה,רשרתלקבלכדי
הכניסהבפררזדררהשגריררת.לבנייןהקביים,בעזרתהגעתי,
בלא-כאילרהקיררתעלרנשעןהקיר,עלארתםהשענתי

השגיחלאאפילררהפקידלבדיקהנכנסתימרפגנת,איכפתירת
חדשה."אשרהקבלתיבמצבי.

רהפליגלאניה,עלה 1941שנתבירניהאבאנהאתעזבפרד
 •לניר-יררק.

בישראל""חרפשה
ברקפרדשלבלהקתר

 1951בשנתבניר-יררק
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 1944,ארה"בדלקרבהרקטיהברקפרד
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 1934רינה"הררדן",שלרהסרלרבמחרלברקפרד

בניריררקשיעררבשעתברקפרד




