
פוקיושלהיהדויותהנאלטאמהות

וילסון"ואנגאןמאת

בניר-יררקטרבהבמסעדהכשאררחת-צהרייםהעשרים,בשנרת

עםשהגיערנשיםכמהנמצאררחצי,מדרלרירתרעלתהלא
כדירלקמץ,לחסרךלנכרןשרארמררסיה,משפחרתיהן
"פרקיןאצלבאלטלשיעורדרלרשלושהלשלםשתוכלנה
שהחשיבויהרדירת,אמהותלררבאלההירלבנותיהן.הגדרל"

הבאלט.אמנרתאתכךכל

לאארלימשפחרתיהן.עםלאמריקההגיערהןכפרקין,ממש
החדשלערלםאיתןגררוהןכמרהרממשאבלאניה,בארתה

בגיטר,נרלדרעצמןהן .שלהןהכשררנרתראתהסאמרבאריםאת
הבאלטאמנרתאתתלמדנהשבנרתיהןהיתה,שאיפתןאבל

המפרארבביתאזשלימדהגדול,המאסטרראצלהנאצלת
במאנהטן,נהר-האדסרן,שפתלידרירורסייד-דריירר,שברחרב
 .ניר-יררק

פסנתר-הכנףביןדחרסרתהגדול,בטרקליןלהןשיברהן
התברננרתןלנשרם.מעיזרתבקרשידממה,עלשרמררתרהדלת,
ררצפת-מנרררת-הקירעל ,-14הלראיבסגנרןהמרוהטבחדר

העדינרתבבנרתיהןמביטרתשלר,המבריקההפארקט
שלרש,שתיים,("אחת,צ'טירי"טרי,דררה,ל"ראז,רמאזינרת
שרק.שפרקיןכלשהי,מנגינהאובררסית)ארבע"

 .'דבימימבית-הספרארתילאסרףאימינהגה , 9בתכשהייתי
לנירארק,המכוניתאתנהגהבניר-ג'רסימאיסט-ארראנג'

הארוכהלדרךאימהראתשירליבת-דרדתיאתאיתנרלקחת
מבצעהיהזה 1927בשנתפרקין.שלהמפרארלטרקליןעד
,רעלהאדסוןלנהרמתחתמנהררתאזהירלאעדייןממש.של

המכרניתעםלעלרתלג'רסי-סיטי,תחילהלנסרעהיהאימי
בחברתאחתלא ,-12הבשדרהצפרנהלפנרתראזלמעבררת,

הגיעהכרגיל,מקרם.בארתרעברושפסיהרכבת,קטרי
השעהשללשיעררלהספיקכדיהאחררןברגעשלנרהרביעיה

הבגדים,החלפתלחדרישררצרתהיינרהילדרת,אנחנו,חמש.
שרלחןלידתחילהמתעכברתהיררהאמהרתלשיעור,להתלבש
ערלרתראזהשיערר,בעברררלשלםלהירשםכדיהקבלה,
 .בבנרתיהןהצרפרתהאמהרתליתרלהצטרףהשניה,לקומה
שהאמהותקשרת,ביציםעםכריכיםאוכליםהיינרחזרהבדרך
 .לנרהכינר

וחצישעהבמשךלהתברנןהזכרתהיההאמהרתשלשכרן
בהערצה.הירפיאליאתרלעברדעיניהן,לנגדה'רצרבפוקין,
רחלומרתיהןחלרמרתירשיצר.הצירריםלמרכיביהיובנרתיהן

האמנרתביןמקשרתלחרליההירילדיהןהתאחדר.שלהן
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בבאלט.מחדשרנמצארשאבדרמרצאןרארצרת

פרקיןהיהמהבנרתיהן?גררלהיהרמהאלה?אמהרתהירמי
לפרקין?הןהיררמהלהן

שלהעשירההחצררניתבמסררתהתחנךעצמרפוקיןמיכאיל
שמקררןעתיקרת,מחרלצרררתעלבנריהשהיתההבאלט,

סיפרריםצרפת,מלכיחצרשלהצגרת-פארבאיטליה,ברנסאנס
מררסיהאליליותראגדרתרהגרטיקה,העתיקהמיררןרעלילרת
הקלאסיהבאלטנרצרלאאז,שרררחהלאמרנהבניגרדרסיביר.
היטבמירמניםמחרלאמנישיכללרבהםבזמניםבררסיה.

הבאלטאת-יהרדיממרצאמהםמעטיםרלא-באמנותם
אתרקלמעשההררסייםהאציליםהכיררבמערב-איררפה,

איטליהשאצילישעהאריסיהם.המרז'יקים,שלמחרלות-העם
ועמיתיהםהארפרה-באלטמרפעישלראשיתםאתטעמר

רצפרת-על-גביבנעלי-משינערליםלחרללנהגרהצרפתיים
אתמחקיםהררסייםהבריאריםהירמבהיקרת,פארקט

רסיברביםרקיערתשלבמחרלרירצאיםהמשרעבדיםאיכריהם
הרקיעה,היההררסיהמחוללבהכברשה.הגררןאדמתעל-גבי

באדמהכמרממשברצפת-העץ,בכרחננעצרמגפייםרה

מהאלגנטירתחשרבהיהמצב-הררחשברמחרל,היהזההקפראה.
התנרעה.של

במערב-איררפה,מביקרררשבהגדרלפירטרשהצארשעה
עימרשהביאהיחידההאמנרתהיתהלאהאנירתבנייןארמנרת
מערביתאררירהלחצררלשורתביקשהואלארצר.חזרה

המחרלמנהגיאתהכניסכןעלצרפתי.רחן-הליכרתמתררבתת
לארמרנר.הצרפתיהחצררני

בית-הספראתאירראנרבנהאננההצארינהיסדה 1737בשנת

איכרים,בבניבית-הספראתאיכלסההיאלבאלט.המלכרתי
לכלשדאגההמדינה,בחסרתמעתהשהיריתרמים,מהםרבים

אתשלהלמפעל"לתררם"האציליםאתשכנעההיאמחסררם.
הבאלטלרקדניהיררהםבירתר,והבריאיםהחזקיםאריסיהם
ילדים,על-פי-ררבהירהללרה"יתרמים"הראשרנים.הררסיים
עלהדברהיקלכמהלשער,נקללנישראין.מחרץשנרלדר
כנראההיהשאביהשבתה,שעהפאררלובה,אננהשלאימה
המלכרתילבית-הספרנתקבלהבחפזרן,שנטבלהיהודי,ממרצא
עמדרהתלמידהארהתלמידאםמבחן,שלשנהאחרי .לבאלט

נתקבלרבית-הספרברגרימרבטח.היהעתידםבתנאים,
פנסיהכרללשלהם,קריירהרהשפרנסתםכךהבאלט,ללהקת

כלשהר.שאלהבסימןערדעמדרלאחייהם,ימילכל



ידרעאםפרקין,אתקררףהגב',מששאלהאחר-כךרברתשנים
כלייאין :להענהיהרדי,היהפאררלרבהאננהשלשאביהלר,

אמן."שללדתרארלמרצארחשיברת

כללשתחילהכךרחן,עדינרתעלבנריהיההמירבאהבאלט
לידיהםהראשייםהתפקידיםאתלמסרראשיבדעתעלהלא
מצרפתאמניםתחילההרזמנרררסיים.מחרלאמנישל

חרללרהם .לעשררתאיטלקיים,רקדניםהגיערראחריהם
רגליהםכפרתאתהקישרהמסחררים,הפירראטבסיברבי
אףעלרהאיטלקיםכימהמם, BATTERIEב-מבריקהבצורה

הרקעאתהיררהררסים .הביצועבאלגנטיותהצרפתיםעל
 . CORPS DE BALLETה-הירהםלסולנים.

הםלאררחים.שחסרמשהרהיהשלררסיםהתברר,מהרהעד
בצרררתרעננרתציקרהםנשמה.למחוללהעניקמסוגליםהיר

לבאלט,"ארפי"שלשלמהפנרראמהרהרסיפרכברהנדושרת
מגיעיםהיוהצופיםמוקסם.היההקהלמעולם.ידעשלאכפי

אר-4במתברנניםחצרת,אחריעדונשאריםבערב 8בשעה

אנשיבהירתם .הגדרליםהבאלטיםשלמורכבותמערכות 5אף
בברקרלמחרתקרםלהשכיםחייביםהירלאהםהאצרלה,
 ...לעבודה

לארפרה,שבדומההגדרל",ייהבאלטתקופתהיתה-19ההמאה
תקרפתגםהיתה-19ההמאהמבצעים. 80או 70 , 60הצריך

היהרדיתההגירהימיאלההירהצארי.המשטרשלהתנרונרתו
בכפרים,הררגשההמהפכניתהתסיסהלארה"ב;הגדרלה
החזרותבאלומיפחרתולאהגדרלרתבעריםהנידחרת,בעייררת

 .הבירהבעירלבאלטהממלכתיבךת-הספרשל

הצרפתיהכרריארגרףהיה ,-20ההמאהראשיתעדכמעט

שלהיחידהשליט ) MARIUS PETIPA (פטיפהמריוסהגדרל
 20פטיפהיצרשנה-20כבמשךהצארי.החצרוניהבאלט

היההואתמים.ערבנמשךשבצירעםגדרלים,באלטים
נתחבררלמענורקדנים.שלשלםרררשלהראשיהמדריך
הנמה""היפהפיה"ריימרנדה",הברבורים","אגםעלילרת
שביסרדהדרמטייםהסיפרריםהיובעיניראבלראחרים,
רירטרארזירתהיהוהעיקרבחשיברתםמשנייםהללרהבאלטים
הירשלרהבאלרינרתרקדניר.שלהריקודוברקהמבצעים
לרחףארלהפסיק,מבליבפראטהפעם 32להסתובבמסרגלרת

למרסיקהגמורבניגרדהיהכזהמבצעאםאפילראחת,ברהןעל
שלבזררערתיהםמרחפרתבעדינות,דאררהןאותר,המלרוה
לסבלים.ריותריותרשהיוהגברים,בני-זרגן

למחרךכרלרהבאלטאת"דחסשהראנאמר,פטיפהעל
המקצוענים,מרחאי-הכפיים ," CLAQUE "-הבאשיהבאלרינה".

מהמימסדחלקשהיהמוסד-תשלרםתמררתהמריעים!,
רהמעריצים,-הקרדמתבמאהכרלהבאיררפההתיאטרלי

מעשהכלאחריהמרפעהמשךאתערצריםהירהבאלטומנים,
היהממנרלשיא,הגיעהקלאסיהבאלטלולייני.ברקשלכזה
מהפכנים,נחוציםהירלקרקס.הפיכתולעבררקלהתקדםיכול

שלהרקדניםביןנמצאררכאלההקיים,למצבקץשישימו
הצארי.המלכרתיהבאלט

העזהראפרקין.מיכאילרשמרצעיררקדןהיהמנהיגם
עלינוער"מד .מסררתכלמרסכמה,כלשאלהבסימןלהעמיד
מצבי"המשת .פרקיןשאלזר?"קפראהלהבעהנאמניםלהירת
אתהאפשרוירת,כלאתממציםאינםהרגלייםשלהיסרד
אתממריציםהעתכלהגרפנית.התנרעהשלהירפימלרא

תמידקערר,שלהםהשידרהכשעמרדלעמרדהרקדנים
חוץ.כלפיהרגלאתלסרבבהקהל,אלרפניהםלהתייצב
כלמוכתבים.קברעים,מצביםרלראשלכפרת-הידייםלזררערת,

ארתר."רמצמצמיםשלהםהתנרעהתחרםאתמקטיניםאלה

באלרינהלמשל,המרסכמרת.בסבךכלואעצמרחשפרקין
שמת,אהובהאתלבכרתנדרשהצרעניה,לגלםעליהשהיה
היאהרביעית.בפרזיציהכשהיאזאתלעשרתעליההיהאבל
יכלהואיךבמחר,ןנתרנרתהירמרתניהכילהתכרפף,יכלהלא

להרארתעל-מנתהקפראה?בעמידתהאמיתייםרגשותלהביע
להרבותהכרריאוגרףעלהיההצופה,אלרפנירהרקדןאת

הרגיליםממצבירתררדלגסהלירתיכול"מההשניה.בפרזיציה
למה Iשבררה?מחרגהכשלשצררתןהשניה,בפוזיציה
כאלה?"בצעדיםלהשתמש

רבותשניםוהמגוחך.העילאישביןהדקבגבולהיטבחשהרא
פעםתפסבניר-יררק,-14הלראינוסחבסאלרןירתר,מארחר
קריקטררהמיןהלצה,מרקדותשהןשעהשלרתלמידרתשתי
"להשלומהבאלט GRAND PAS-DE-DEUXה-אחדעלשלהן

הנעררתירק.זלזעםהרגילהעדינרתרנהפכהרגעבןסילפיד".
בכי.סףעלוהיררע"למשהרהתכררנו"לא

על"מדרעבעיקר.כפירהבעינירהיהבלתי-מרצדקעירותכל
בסדרזהנוקשרת?נעלי-אצבערתתמידלנעולהבאלרינה

שלאשליהליצרראוהרגלקראתלהאריךמתכררניםאםגמרר
איזרלמעןפשרטבהןלהשתמשאבלומעוף.קלילות

רכרת,בנעלי-עורלרקודלאמדרע .מעליבזה-אקררבטיקה
פרקיןעבררהיהיחפהברגלמחרליחפה?"ברגלאפילראו

כפירלאנרספת,טכניקהמסריים,סגנרןהאפשרריות,אחת
להשתמשהיחידההדרךדרנקאן,איזאדררהלגביהדברשהיה

בכף-הרגל.

להםהחזירהואהמרסכמרת.מכבלירקדניראתשיחררפרקין
הרקדניותעל"מדרעהתנרעה.שלהאפשררירתמלראאת

החצאית,שארירתאלאשאינן , TUTUה-אתתמידללברש
אבלרגל?חתיכתערדלגלרתכדיוירתר,ירתרשנתקצרה
מדרעזאת,דורשהמחרלאםכר.תחתחברייםעדייןמותניהן

רגשותהםלרקודהסיבהגמיש,הגרףכרלר?הגראתנראהלא
התנועהאלאפרזרת,שלשררהאינההריקרדמהרתעמרקים,
עצמה."

הזה.הירםעצםעדבעצם,נמשכת,פרקיןנהשהחלהמהפכה
כתב:האמריקני,הפרסט-מרדרניהירצרקאנינגהם,מרס

אל,עלמחשבהלערררכךרעל-ידינהדרת,בצררה"לצערד
ממינימרתקיותרבמפתיענראהאל,דמרתשלרושםליצור

רכהכהביןשמרתירותבארריר,מרזררתרהתפתלרירתקפיצות
עצמך."שלךהתדמיתאתרק
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יצרהרא 1905בשנת .בררסיהתחילתהכירצרפרקיןשלדרכר
אתיצרשםפאבלרבה;אננהעבררהגררע""הברברראת

 " LESבשםירתר(המרכר " CHOPINIANA "שלרהבאלטים
" SYLPHIDES , ר"קרנבל".דיאגילב)על-ידיהרסבששמרלאחר

שכברשעהיצרהראשלרבירתרהחשרביםהבאלטיםאתאבל
ה"באלטלהקתשלהראשיהכרריארגרףוהיהררסיהאתעזב
האש","ציפרר"פטררשקה",היראלהביןדיאגילב.שלררס"

אחרים.ררביםהררד"ייררחירסף","אגדת"שהרזדה",

אשתרעםעזב , 1918בשנתהגדרלה,הררסיתהמהפכהאחרי
שלרנישנרתחרזררתהפצררתרלמררתמרלדתר,אתרילדר

שהגיעשעהלררסיה.שבלאמערלםהסרבייטית,הממשלה
ביןמפררסם.ירצרהיה,כבר 1919בשנתלארה"ב,לראשרנה

פאבלרבהקארסאבינה,מררדקין,פרקינה,היררקדניר
שאגאל,באקסט,נימנרשלרהבימהמעבציעםרניז'ינסקי.
היריצר,שלהםשלמרסיקההמלחינים, .רבנראהגרנצ'אררבה

אחרים.ררביםדירקה,שרמן,שרפיןראגנר, ,סטראררינסקי

האמריקני",הבאלט"תיאטררןמרפעיפתיחתעם ,-1940ב
האמנרתיהמחרלעלחרתמראתהטביעשפרקיןבררר,היה
רהקיפהחדשהמסררתיצרהשלרהמהפכה .-20ההמאהשל
חשיבתרדרךאתגםאלאהכרריארגרפירת,עברדרתיראתרקלא
שלר.ההרראהשיטרתראת

שלרהיפההסטרדיראתפרקיןפתח-20השנרתבאמצע
ביןהגשרבננהשברהמקרםהיהזהברירררסייד-דרייב.

רהאמריקני.הררסיהבאלט

,נהפך 10בתכשהייתיזה.בגשראחדמרכיבהייתיאני

השברעימייתרכלחיי.למרכזפרקיןעםד'ירםשלהשיערר
לקצרכדי .למשנהראחדשיעררביןמרגיזרתהפסקרתרקהיר
התלברשרתאתא'בירםמרציאההייתיד:לירםהציפיהאת
ששמעתימתקליטים,מרסיקההשמעתתרךראז,מהארגז,שלי

ארהשכנרתאתאחרתי,אתמפתההייתיפרקין,שלבשיערריר
אתפרקין,שלצעדיראתאצליללמרדשליהדרדנירתאת

הסרלניתתמידהייתי,אניכמרבןפרקין.שלהזררערתהחזקת
 .בירתרהיפרתהתלברשרתאתלעצמירבחרתי

קרבים,משהיינרמתלהט,שליהדמירןהיהרביעיירםבכל
ברירררסייד-דרייב. 4מס'הביתאלראני,האמהרתשתישירלי,

לנעלי-ריקר.דנעלינראתמחליפרתהיינרהמכרניתבתרךערד
ראנישירליהשרער,על-פנירערבררתנכנסרתשהיינרברגע
העלירנה,לקרמהררצרתהמעיליםאתמעלינרמסיררתהיינר

בתנרעתה.מדיאיטיתלנרנראתהדמריית-הכלרבהמעליתכי

הירהשיערר,שכראתרשילמרארתנרמשרשמרשלנר,האמהרת
להצטרףהשניה,לקרמהשיישהעשריהמעלרתבגרםערלרת
הזזתהצריכהשנרספהחדשהאמאכלהאחררת.לנשים
המסררתי,העדיפרירתרסרלםההרגליםעללשמררכדיכסארת,
 .השיעררנערך,ברהחדררפתחהגדרלהפסנתרביןהצרבשטח

ערבררתהחמישית,הקרמהעדטיפסנרהתלמידרת,אנחנר,

24 

 ,פרקינהררהרשלפרקיןשלהדירקנארתעל-פניבדרכנר
על-בשקטחרמקרתהיינרגרת.מדרהחדרקיררתאתשקישטר

-הקטןהסטרדיראלמהירמבטרמעיפרתהמגרריםחדריפני
העלירנה,בקרמהלפנינר.הגיעהכברמהתלמידרתמילרארת

אתפרשטתהייתיבמדרגרת,הריצהבשלבכבדרתמתנשמרת
עםיחד .בגד-המחרלאתלרבשתרבהתרגשרתבגדי-הרחוב

היתהרררדים,טייטסמעלמשיהעשריההרררדההטרניקה
נכנס,היהשליהאמיתי"ר"האניאישירתי,גםכאילרמשתנה

פרתחחלקארתרנערךהיהברהקטן,לסטרדיררמזרמן,מרכן
ה"באר".בתרגיליהערסקהשיערר,של

צפרייםהיינרה"באר",אתנרתנתהיתהפרקינהגב'אם

כף-הרגלתנרעתלפרטירבהרלתשרמת-לבבררסיתלספירה
 .לקררתיכרלהיהדברכלהמררה,היהפרקיןמראםרהקרסרל.

בחמשמהיריםבחילרפים DEMI PLIEלבקשעשריהיההרא
לנר.שררקשהיהצ'ייקרבסקישלמנגינהלצליליהפרזיצירת

בתרגיליסרתריםבמקצביםניגרדיתתנרעהדררששהיהאר
ארמר,היההראקרהגרף,"את"הרגישר .רגליים"נגד"זררערת
דרךמהכתף,בעדינרתלהיררדתגשםשטיפתלכן,"דמיינר
ממשיכהאלאשם,נעצרתאינהאבלהמרפק,רעדהזררע
להצרנחתרמשםהאצבע,לקצהרעדהידפיסתדרךלרדת
 ".לרצפה

שלימדשעהאפילרהקיר.שעלבמראהלהביטלנראסרררהיה
רסיברבהחטרףהמבטארתראתהרשהלאחרזרים,סיברבים
שיררי-שמירתעללהקלכדיהגרף,סיברבאתהמקדיםהראש,

המבטבעזרתהסיברבאתלהכררן"אפשרכמקרבל.המשקל,
הגרף,תנרעתממבנהחלקהרא"הראשקרבע.היהבלב,ד"
אחריבלב.ד"הטכניקהמזבחעלארתרלהקריבראסרר

לקרמהיררדרתהיינר"באר",תרגילישלדקרתכעשרים
מרארתירהמבריקה,רצפת-הפארקטעםהארלםאלהשניה,

קיררתיר,שעלרמחזיקי-הפמרטיםהמרזהברתבמסגררתיהן
הבנריההגדרלה,לאחסמרךמגרלפיםמלאכיםבידיהמרחזקים

 .שייש

האדסרן,נהראללמערב,פנרחלרנרתירזהנהדרטרקלין
ישברמזרחשבצדלדלתמעברהשרקעת.השמשבאררהמראר

על-פניהןחרלףהיהפרקיןכמרנר.ממשמארשררתאמהרתינר,
ביידישהרכילרתרפטפרטילעברן,קלהרקידהנעיםחירךעם
מקרמראתתרפספרקיןהיההשקט,בתרךללחש.יררדיםהיר

לגברתירמתחתבנרמביטראשר,אתמרכיןהחדר,בקצה
לנרע.רמתחיל

מחררה,כלצעהכלכרריארגרפיה.חתיכתממשהיההשיערר
הראבסירמר.מבצערתשהיינרלמחרל,השיעררבמשךהתפתח

שבנה.היצירהשלהסיגנרניתבמסגרתתנרעהכלללמדנהג
שלרהכרריארגרפיהאתרשיננרלמדנרבהןתקרפרת,היר

(מארחרקררףנררה .ררבינשטייןשללמרסיקהל"ררמנסה"
אתהשליכהתמידקיי)נררההמפררסמתהרקדניתירתר
ימיםבארתםהירראמהנררההמחרל.אלגדרלהבתנרפהעצמה

שללקריירהמארדמרדערתהיררשתיהןלזרזרמארדקררברת
רגשרתיהרערצמתשלה,בדרכיהנררההלכהאחר-כךהבת.



אנטרנישלבעברדרתירבייחרדבאמנרתה,ארתהשימשה
"תיאטררןשלהגדרליםהכרכביםלאחדהיתהלבסרףטירדרר.
האמריקני".הבאלט

יריברתביניהןהיתהפלדמן,בג'ררזה,שלראמהקררףגב'
להביאנהגהררזהשלאמהבנרתיהן.לכשררנרתביחסמתמדת
אתלעשרתבהמאציה,רהיתהלבתה,טרבים""דברים

אתגרררתהיתההיאערשרת".ראןשוברה"כמרהתרגילים
שלהבאלטללהקתררזהנתקבלהלבסרףלמבחני-בימה.בתה

 .שניםמספרשםררקדהניר-יררקשלארפרה"ה"מטררפרליטן

הירתרהאםארליהיתהרייסקרפף,רגינהמרים,שלאמה
פרקין.עםמליםכמהלהחליףלפעמיםרהעזהבעצמה,בטרחה

להשתתףיכלהרלכןלסטרדיר,סמרךגרהמריםשלמשפחתה
קינאתילברגרים"."השיערריםבשיעררי-הברקר,בפעםמפעם

למררהקירבתהעללה,קרראהיהשפרקיןכפיב"מיאם':
היתהפרקין,שלבלהקתרשניםמספרשרקדהאחרישלנר.
 .שיטתרלפישלימדהמצריינת,למררהמרים

מסרגלתהיהתראלגנטית,גברהת-קרמהרזה,,נערהאייזנרבטי
היא .טחנת-ררחכמרסרחף ROND DE JAMBEב-להסתרבב

מאתליל-קיץ"ב"חלרםהכינרררתתנרפתאתחפפהממש
ררעדהישבהאייזנרגב'ארתנר.לימדשפרקיןמנדלסרן,

במסקארההצברערתרעיניההעצבנירתשפתיהמהתרגשרת.

במשךלעשןשלאמאמץמררברגםבתהעלגאררהמררברעדר
לבאלטהתאיםשלארב,לגרבהצמחהבטיכרלר.השיערר
בבררדרריי,ידרעהסטפסלרקדניתלבסרףרהיתהקלאסי,
ראתשנינרתהאתאהבמארדפרקיןרברת.מירזיקלבהצגרת
עברדתהכיררןבשינריראהלאמערלםהראהרב.הגרפניכרחה
סטפסריקרדהנראה,כפי"בגידה".המרסיקליתהבימהלעבר

מירקמכרבדרת.אמנרירתבעינירנחשברספרדימחרלאר
אי-שביערתאתהיטבחשההמרדרניבמחרלכרחהאתשניסתה

שניםבמשךלזרזרקררברתהירראמהבטי .זרמעריקהרצרנר
ימיה.בדמירנפטרהבסרטןחלתהשבטיעדרברת,

חלרקתהצריכרהשיעררבמהלךשנרצררהכרריארגרפירת
הנמרכרת,אנחנר,רלכן ,חשרבתפקידמילאהגרבה .תפקידים
גברהרת-לנעררתקרנטראפרנקטכמיןשימשנרקררברתלעיתים
נהפכרהצלילים-ארתןרסרבברתמקפצרתהיינרהקרמה.
 .לחזירן

הטכניתהיכרלתברמתמרתניםהירלאשלמדנרהמחרלרת
אתלאהריקר,דשלה"רעירן"אתארתנרלימדרשלנר.

הלבן""הברבררשלהסרלראתלמדנרכרלנרשלר.הטכניקה
מסרגלתהיתהלאמאיתנראחתאף .הברבררים"מ"אגם
לנרשיאפשרמספיק,זמןאחתרגלעלבשיררי"משקללהשאר
השניה,הרגלקרסרלעלציפרריליטרףבמיןאחתרגללהעביר
זאתלבצעישאדיכרלנרידענראבלהרצפה.עלהניצבת
שלנרהאמהרתבגופינו."ברבורירת"לחושהתאמצנוומדרע.

הברבור.נשמתאחריבחיפרשבסבלותינררגשיתהשתתפו

"היורניות",הקנטות,הטוניקותאתבעצמןתפררשלנרהאמהות

גימררעםבהיר,ורודבצבערךמשימבדהיתהשלישלבשנר.
שנוצרוטוניקותלבשנרמצטלמות,ינוישהשעהרקרם.

לסטודירהגענראחדיום .המאורעלכברדשנחתכומסדינים
 .מקוםבכלהיוצלמים .מאנשיםהומההביתאתומצאנו
לשמשכדיסדיניםנקרעוהמגררים,בחדריהשלישית,בקומה

מארלתררת.תלברשרתלתפירתחרמר"גלם

ותוקנר,שונושנקבער,בפרזרתניצבתיהתרגשרת,מררבעולצת
לישלחמכברלא .ררגרעהיפהלהירארתעצמיאתמכריחה

כךכלברנראותכולנר .ירםבארתרשנרצרתצלוםמידידיאחד
הנציחלאשאישחבל, .וילדרתירתלמטרהמסוררתרציניות,

 .אמהותינרפניאתזובהזדמנרת

המפורסםלרקדןנישאהירתרשמארחראנצ'וטינה,ליידה
אתשנאהכמהעדמה,זמןלפניליסיפרהאגלבסקי,אנדרה

היתהאמהבהם.להשתתףאותההכריחהשאמההשיעורים,
כךמשרם .פוקיןשללהקתו'"למרפעיהתלבושרתאתתופרת
אבל .כסףאיןחינםפוקיןאצלללמרדרשאיתליידההיתה
לעצמהלהרשרתיכלהרחוקרתלעיתיםרקהתופרתאמה

ירשבתליידהאתזרכרתאניחדשרת.באלט"נעלילבתהלקנרת
רגליהאצבערתכיבבכי,ממררתהחמישית,הקומהרצפתעל
הבדאתהמאדיםבדםלהבחיןאפשרהיהמדממות.היו

אםאבלויבלרת,מברערתסבלתיאניגם .הנעלייםשלהרורוד
קצרתעלמחולבשעתכאביםעלמתלוננתהיתהמישהי

זהו .יפההבהונרתעל"מחולארמר:פרקיןהיההאצבערת,
כלבעבררדרלר 6לשלםנאלצרשלנוהאמהותגדרל."תענרג

מירחדתבלאקהארתןצרבערתאחר-כךוהיונעלי-באלט,זוג
יכרלתיאיךמעמ.דשיחזיקרכדיבחוטי-תפירה,ארתןומתקנרת
לאצבערתי?והכאיבררגלילכפותהתאימרלאהןאםלהתלרנן,

רמוצקרת,קצררתכפרת-רגליהישררת,היומריםשלבהרנותיה
היושליכפות-רגליבהרנרת.עללריקודאידיאליותממש

 .הנכרניםבמקרמרתלהתכרפףרסרבורזים,דגיםכמואררכות,
מבליאפילרממרים,גברההוקצתעשרבתהייתי 1928בשנת
המחרל-סביבסבשהשיעורשעההאצבעות.קצרתעללעמרד
כרגילהיינוראני,מריםפוקיןשל"הסילפידרת"מתוךלשניים
שלרהיאהגברתפקידאתללמרדהיהעליכזרג.ררקדרת

למעטהמחול,כלאתלבצעמאיתנררנדרשהרקדנית.
אותנושכינוהאמהרת,מפירביםלשבחיםזכינוההרמרת.

שהיתהזה,בשםאבקת-כביסהשלמה wעל ,"תאומי-הזהב"
 .ימיםבאותםפופרלארית

הברברריםאתפרסיותנערותהחליפרבהםשברעות,היר
ברכייםמפותלרת,זררערתלא-סימטריות,צרררתוהסילפידרת.

שלהרמרנונשרתהיינובכיפה.שלטררערדיםרגבותכפרפות
תימודרנרקדניתלימים-קונרפרלין .שפחרתיראוהשולטן
ב"פאבאןאמיליהתפקידאתלימוןחרסהיצרשעבורהידרעה,

איךוהצליחהב"שחרזאדה"הצטיינה-שלרהכרשי"של
 .אחתובערנהבעתוטהורהחושניתלהירארתשהרא

ביהיתהשלר,איגרר""הנסיךאתאותילימדשפוקיןאחרי
שלבהפקתוהפראיתהנערהתפקידאתלרקרדהחוצפה
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השתתפרהןגםרררזהנררה .יאקרבלבאלכסאחר,כרריארגרף
הןהפלקטים,עלהרפיעשמישרקמשרםאבלזו,בהפקה
"בגידתי"עללילסלרחמרכןהיהשלאפרקין,שלמזעמרניצלר

אחרירקרפרמבי.רשמיבארפןהתנצלתישלאעדבר,
לשרבהררשיתישנית,כזהמבישמעשהלעשרתלאשהבטחתי

בשיערריר.חלקרליטול

הייתיאנירגםהמקצרעניםבארהשלרשים,בשנרתאחר-כך,
אנרכיאחר.סיפררכברזהאבלמקצרעית.רקדניתכבר

,רשם-14הלראיבסגנרןלטרקליןשבארבילדים,ערסקים
מהמציארתריאליתירתרמציארתשללמעגל-הקסמיםנכנסו
כמרבןעצמם:החייםאתשהעשירררטקס,וזמןלמקרםעצמה,

גםרכשנראבלהבאלט,שלהטכניקהאתללמרדשביקשנר
תנרעהכללבצעשנדעמאיתנר,ציפרונספות.טכניקרת
לכוכבים,להמריאמעצורים,ללאלררץעלינרהיהשתדרש.
לרחף.ליפרל,

שאילרהסכמנר,ימים.ארתםעלמכברלאשרחחנרואנימרים
שמתחתיר,הרחרבאלמהחלרןלקפרץמאיתנרפרקיןביקש
ליציררתירנהפכנרזהבטרקליןהיסרס.ללאזאתערשותהיינר
היינרעצמונ.שלנרמהאמנרתחלקנעשינרגםרכךפוקין,של

היינרראנרדרכנר,דיברהראבצירריו.והצבעיםשלרהמכחול
ערדהיינרלאהאמריקנית.הבאלטאמנרתלביןבינולגשר

שראלים"איןרקדנים.רקאלאאמריקנים,אורוסיםיהודים,
 •אמן."שללדתרארהלאומילמוצאר

שלבלתקתורקדת(וולעסון),וילסון-ואנגאןתמחברת,
ב"תיאטרוןסולניתתיתתואחר-כך-30תבשנותעוקין
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