
לאירמחושד-צמחבנימין

פריבוטסנעימהמאת

בררסיה, 1901בשנתשנרלדצמח,בנימיןהיהנעררירמשחר
רחינרכראבירנפטרארבע,בןבהירתר .התיאטררןלערלםחשרף
שלקריירהעלחלםאזשכברנחרם,לאחיר,למעשהנמסר
בנימיןאתשמשכההיאזרמרקדמתהשפעהרבמאי.שחקן

רהאמיןנלהבצירניהיההבכרראחיררהמחרל.הבמהלערלם
נחרם,כרךכאשרנרכח,היהבנימיןהעברית.השפהבתחיית

בהעלרתררבתיאטררן,בצירנרתעניינראתביאליסטרק,בעירם
ימים).בארתםמהפכני(מעשהבעבריתמחזה

שהחייםחש,אחירשנחרםכך,עלבנימיןסיפר 1980בשנת
בשנתיצאכןרעלאמנרתית,מבחינהארתרבידדרבביאליסטרק

ארמרגמרהראלמרסקררה.ראחר-כךלרארשה,תחילה 1916
בתיאטררןעברדהשימצאברגעראימםאחרתרלאחיר,לדארג
הגדרלה.בעיר

להתפתחשביקשררסי,צעירלכלהטבעיהיעדהיתהמרסקררה
שבריהיההררסיהתיאטררןכיאםתיאטררן.רכאישכאמן

שביןבשנם"ניכררתהתפתחרירתברחלרישנה,במסררת
בררקטארסקארשמצייןכפי . 1917רשנתהמאהתחילת
החדשנייםלאחדהתיאטררןהיהמפגר,ערד"לאבספרר:

תיאטררןכלעללמעשהעלההיקפרבערלם.בירתררהפרריים
 1זר."בתקרפהאחריםעמיםשל

נחרםשב , 1917שנתבחררףקררהבמרסקצרהשהייהאחרי

מרשברלמקרםהמשפחהכלאתעימררנטללביאליסטרק,
מהרהשעדהאחים,שניבחיימכריעצעדהיהזההחדש.

אצללימרדיהםתקרפתקררה.מרסשלהבמהבחייהתערבר
 1924-1917בשניםרמאיירהרלדראכטאנגרבסטאניסלבסקי,

כלארתםששימשההאמנרתית,התשתיתאתלגביהםקבעה
אתלפתחמצריינתהזדמנרתגםזרהיתהבנימיןעבררימיהם.
המררים.טרביאצלשהשתלםשעהבמחרל,עיסרקר

ראכטאנגרב,יררגניעםאינטנסיביתבצררהעבדרהאחיםשני

מרחקהרחרקמשלר,סגנרןשיצרסטאניסלבסקי,שלתלמידר
"ריאליזםשלרסגנרנראתכינההרארבר.שלהריאליזםמןרב

הבמהבעזרתלשנרתביקשהרא"דמירני").א. .ז(פנטסטי",
נקטבהןהשיטרתאחתשחקניר.שלהפנימיתהמציארתאת
הצרפהביןיצירתייםיחסיםנרצררשבעזרתרהאילתרר,היה

בכלזרעברדהלשיטתנאמןנשארבנימיןרהשחקן.לבמאי
רככרריארגראף.כבמאיהאררכה,דרכר

קצרההיתהמאיירהרלדרסברלרדעםהאחיםשלפגישתם

מגדירבררקטבעברדתם.היאאףניכרההשפעתהאבלירתר,
בתיאטררןלנסירנרתבירתרהנאמןכ"חדשן,מאיירהרלדאת

ארתרהביאשלרהיצירתיהדחף ...-1917ל 1900שביןהררסי
שלגברלרתיהםרלבחינתחדשיםאמצעיםאחרילחיפרש

נסירנרתשללשררההביארמאיירהרלדשלחידרשיר 2הישנים."
השחקן.שלרלשיטרת-ההדרכהלמשחקהגישההבימרי,בתחרם

שנה 15מלארלבנימיןהררסית.המהפכהשנתהיהת 1917שנת
מאררערתקררה.למרסמביאליסטרקהמסרכנתהנסיעהבעת
התנגדרתראתבררחיזקרבזכררנרהיטבנחרטרשנהארתה

ביציררתיר,ביטרייןאתשמצארלשלרם,שאיפתרראתלמלחמרת
בלרס- " The Victory Ball "למחרלשלרבכרריארגראפיהכגרן

 . 1935בשנתנג'לס, 1 ~

המסע:אתבנימין,תיאר-1980בשהתקיימהבשיחה

כשבועיים.ערכהלמוסקווהמביאליסטוקהנסיעה
פליטיםאלפיעםיחדלשניהאחתמרכבת-משאעברנו
[לדצשהציתומדורותעללעצמםשבישלוהיואחרים.

עלומתאבליםיושביםהיוואחריםהרכבות]פסי
שםמצאנולמוסקווה,לבסוףכשהגענומתיהם.
קרבות.התנהלועדייןוברחובותרביםפליטים
אחדכלכדורים.על-ידינופצושלנוהחלונותזגוגיות

אתהחביאווהעשיריםלפרולטארלילהביןהפד
 3היהלומיםשלהם.

נחרםהיהיכרלמהרהןעדקררהבמרסהתיישבהצמחמשפחת
שאותרחלרםעברי,תיאטררןהקמתעלחלרמראתלהגשים

להשתתףמכדיצעירהיהבנימיןבנימין.הצעיראחירעםחלק
בדיוניםנכחהראאבל"הבימה",שלהמתרכננותבהצגות
התיאטרון.אתשיסדהבקבוצה,שהתקיימרהרבים

התפילרתאתהשלטרנרתהרשו 1924רשנת 1917שביןבתקרפה
אורירהיצרההמהפכהליהרדים.התנכלרולאבבתי-הכנסת

הקרמוניסטיתהמסגרתרבתרךחררת,שלרתחרשההתלהברתשל
האמניםשלנסירנרתיהםשרנים.לזרמיםהדיערתחרפשניתן

התיאטרון,הצירר,בתחומיביצירותיהםלבטאהצעירים
רשמית.לתמיכהזכרהחדשההחברהאתוהמרסיקההמחרל

יעזררשזהכדיסטאניסלבסקי,לקרנסטנטיןפנהצמחנחום
כך:יותרמארחרזאתתיארבנימיןתרכניותיר.בהגשמתלר

הואייהבימה"_עםלעבודחששלאסטאניסלבסקי
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חייביםשהאמניםרחש,ההמשכירת,אתמארדהחשיב

 4בעבר.לתרברתהרבהתררמתהבשלליהדרת,הרבה

אבל"הבימה",שלהעברדהבעצםלהשתתףהררשהלאבנימין
סטאניסלבסקי .רהדירניםהחזררתבשעתנרכחהיהכדבריר,
הצעיר,התיאטררןעםלעברדהלהתפנרתיכרלהיהלאעצמר
ראכטאנגרב.יררגני-שבתלמידירהמצטייןאתשלחאבל

ראכטאנגרבעםעבדר"הבימה"שלרהגבריםהנשיםתריסר
 1918בשנתכלשהי.הצגהלהכנתשניגשרלפנישלימהשנה
ארבעהשכללמרפעבראשית",ב"נשףלראשרנההרפיערהם

רברקרביץ').פרץקצנלסרן,אש,(מאתמערכרנים

"הדיברק",הצגתלקראתלחזררתניגששראכטאנגרבשעה
בעברדתה.רהשתתףבקברצהמלאלחברהיהכברבנימין

עםגםאלאראכטאגנרב,עםרקלאקררביםביחסיםהיההרא
כדיתרךהקברצה.לפנילהרצרתלבראשנהגסטאניסלבסקי,

הראהקיבה.בסרטןראכטאנגרבחלה"הדיברק"עלהחזררת
"הדיברק"אתלרארתזכהלאאבלהכללית,בחזרהנכחארמנם
שרסברלרדזרכר,בנימין . 1922ב~נפטררהראקהל,לפנימרצג

אחריבעברדתהל"הבימה"לעזררלבראניארתמאיירהרלד
ראכטאנגרב.מרת

הררסיהתיאטררןגדרלישלהשפעתםאתלסכםמשנתבקש
 : 1983בשנתבנימין,אמרשלר,עברדתרעל

את[הנפשי],הריכוזאתלמדתימסטאניסלבסקי
אתההרפיה,אתהבמה,עלהגופניתלפעילותהגישה
אתכןוכמוהדיבור,שלוהמוסיקההמקצבתפקיד

תפקידואתלקטעיםהתפקידבחלוקתעבודתרדרך
בהצגה.וההתפתחרתהניגודים

שלהנימיתההמשכיותאתלמדתימואכטאנגרב
שילובאתהקומפוזיציה,אתהבימתית,המחווה
דרךואתהעכשרויותתחושתואתוהתרכן,הצורה

 .הרעיוןשלההפשטה
פתוחבראשעבודהלכללגשתלימדנימאיירהולד

הנוכחיתהעבודהאלהגישהואתרעננהומחשבה
 sהעבר.לעבודותכניגוד

דרךבכלניכרתב"הדיברק"בנימיןשלהשתתפרתוהשפעת
לשימרשהדרךאתלרהראתהזויצירההיום.עדעבודתו
השימרשראתכלל"אנשריתאמירהבמסגרתיהרדיבחומר

אתשהרשימורבאפיון,הצורנייםבסמליםהחשדני,בתיאטרון
הצעיר.צמח

הראמחרל.ללמרדבנימיןהחלייהדיברק"עללחזררתבמקביל
השרנרתהפניםאתשפיתחרמררים,שלושהשלתלמידםהיה
צ'רנסקאיה,אינהשלר.עה,התנרשפתואתמחולותירשל

הראשרנה.מררתרהיתהסאחאררב,אלכסנדרשלתלמדיתו
ייאתלמדרממנהקררהבמרסמודרנילמחרלסטרדירהיהלה'

שהיתהמרסולובה,ררהלתנרעה".הדראמאטיתהגישה
ראלכסנדרובה,קלאסי,באלטארתרלימדהבב"ולשוי':באלרינה
העניקהדלקררז,שלשיטתרלפיליוריתמיקההמכוןמנהלת
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חרותשלתחרשהרהמחרל,המרסיקהשביןביחסיםייהבנהלר
בתנרעה."רהתנסרת

מאזששררההאמנרתיהחרפשאררירתשרנתה 1925בשנת

אףנעלםרדתירתלארמירתלקברצרתהסרבלניהיחסהמהפכה.
ה"יבסקציה"נאשיהיהרדים,הקרמרניסטיתהמפלגהחבריהרא.

רהצליחראנטי"מהפכנית"יישפההיאהעבריתשהשפהקבער,
אתעזבההקברצהב"הבימה".הממשלתיתהתמיכהאתלבטל

אחריבחיפרשלמעשהאבלמרפעים,למסעלכאררהררסיה,
רחררת.סרבלנרתשרררתברלפעילרת,אחרמקרם

קשהתקרפהעליהרעברהלניר"יררק"הבימה"הגיעה 1927ב"
האמנרתית.רדרכההקברעפערלתהלמקרםביחסמחלרקתשל

 ,הימיסברברתרהיתהלארץ"ישראל,עלתההקברצהכמחצית
נחרםביניהםהשחקנים,יתרישראל.שלהלארמילתיאטררן

פעילרתבניר"יררקמצאבנימיןבארה"ב.נשאררצמח,רבנימין
הכרריארגראפיתעבודתראתלפתחרהחלעניפהמחרלית

העצמאית.

ערב,היהבניר"יררקערךשבנימיןהראשרניםהמרפעיםאחד

היפני"אמריקני,רהרקדןבן"עמייעקבגםמלבדרהשתתפרבר
ב"יידיש , 1925בספטמבר 25ב" Michio Itoבארה"ב,שפעל
בקברצהפעיללחברבנימיןהיהזרבתקרפה .תיאטער"פרלקס
הרפיעשם . Neighborhood Playhouseה"במסגרתשעבדה

ראחריםהאמפרידרריסריידמן,צ'ארלסגראהם,מרתהבחברת
היההרפיעבהםהריקרדיםאחדשלר.הסרלרממחרלרתבאחדים
 , Fete et Nuagesדביסי,שלמרסקיהלפיאיוט,מיצ'ירמאתריקרד

מרתהאתשגנבאפל,"ענןהיהבנימיןבררענן"),(ייחגיגה
כגרןמחרלרתזרבתקרפהיצרצמחאיטר."ממיצ'ירגראהם
מאת(למרסיקהררמנית""רפסרדיההקבצנים","ריקרד
י.ס.באך.מאתרפרגה"ר"טרקאטהאנסקר)

אלהבשנים . 1932עד 1928מ"בנימיןשלביתרהיתהניר"יררק
רהמזרחיהמערבירבחרףבארץ"ישראלמסערתאחתלאערך
ארתרהפנרבניר"יררקמרפעיררלימ.דהרפיעבהםארה"ב,של

 .מרכררירצרמרתקתלדמרת

בספרה:כרתבתסלדןאליזבתהמבקרת
מדרריסירתרערדעברולתקרפרתחוזרצמחבנימין

המחול,שלההבעהאמצעיכלאחדותאלהאמפרי,
העםשלהמשרתףלזכררןמשכןהמהורהמחולאל

שלבארה"בהברלטהנציגהואאמונתר.והצהרת
שלאמנותרמשוםרקלאטקסי,חמרלשלייחודיטיפוס
עיברדאוחיקוישאינומחרלשכנוע,שלאמיתיצליל
שלרשהמחולמשרםגםאלאלמחרלל,זרפולחןשל

לסווגאותנושלימדרה"איזמיס",כלשלסינתזהמציג
בנימיןרצריים".ר"בלתיליירצוייס"בקפידהארתם

היאוהתרצאהאלה,לכלכללמודעאינוכביכול
זאתשבכלשבה,באקזוטיקהמרתקתקומפוזיציה

שלוהמעברהנושא].[אתהבחינותמכלהולמת
היוצר;לכרחרהזיקהלא[לארה"ב]מולדתוממוסקררה

עוברותהמתכרתכלברהיתוך,כורהיאמאריקהכארנה



 6חדשים.להרכביםומצטרפותזיקוק

שלמרכריםלסימניםהפכראלהמשניםמריקרדירשניים
בזרימהמתאפייניםהםמלכה".ר"מלררה"ררת"עברדתר:
בקרנפליקטיםבסדררת,הבארתבתנרערתשלהם,הלירית

ניכרתהאחררתרביציררתירבאלהובנחרצרת.דראמאטיים
הראמרדרני.רמחרלבאלטאויריתמיקה,ביןאישיתסינתזה

הרגשיתהמחורהאתהפנימי,הדמרירתאיפירןאתלהדגישנהג
התיאטררןלימרדישלתרצאהאלהכל-הדראמאטירהמקצב

 .בררסיהשלו

אףעלמהמגילה.פסרקים"ררת"המחרלאתמלוריםבתרכניה
משהרלומרביקשצמחיהרדית,מסררתעלהתבססשהמחרל

העלילה.שלריאליסטיסיפררזההיהלאכללי.יותרהרבה
רהמחרלהנשיםשלרששליחסיהןשבמרכזההפשטה,היתהזר

תיארצמחלקבל.היהיכרלאחדשכלנשים,עלמשהרארמר
הכרח,ראתהדמרירתשביןהיחסיםשלהפנימיתהאיכרתאת

בחייהן.ובקשייםבתפקידיםלשאתהללרלנשיםשמאפשר

ל"ררת":בקשרמעירהסלדן
שניתונוצרשנגוזנשגב,ליופימודעאתהפוזות;אין

פול ...קדומתהאתמחליפהחדשהשתנועהברגע
תמציתשהיאהמטאמורפוזה,זאת:מכנהואלרי
עדינהיצירהשלהדינמיקהדבר,שלבסופו ...המחול

בקצב,מתנהל ...כולוהתהליךשלה.בקצבתלויהזו
אותרומעלההרגילהההתנסותמגדראותוהמוציא
 7הטהור.החזיוןלמישור

בניו-יורק,הראשרנרתבשנרתירצמחשצירמלכה","מלררה
המנהגאתנטלהראבמרצאי-שבת.ההבדלהטקסעלמברסס
יחדהפרטי,האישי,את,המבליטבארפןאותורעיצבהעתיק

הכלליההיבטראתזר,שבהתנסרתקהילייתיההקברצתי,עם
היההמחרל .עצמרעלהחרזררהתהליךההשתנרתכרחרתשל

בכך,צררךהיהלאוחסידיים.מסררתייםבמזמרריםמלררה
שלהממשייםהפרטיםאתארהמליםאתיביןשהצרפה
אררירה,ליצררהצליחההכוריאוגראפיההדתית.המסררת

הספירהאלהגרפנימהמישורהמתברנןאתשהעבירה
כאחדהטקס,עםלהזדהרתהיהיכרלאחדכלהררחנית.
הירם-ירם.חייאתמשניםרגשרתבהםבחייר,רגעיםמארתם

כמקהלה.ששימשהרקברצה,סרלןהשתתפרמלכה"ב"מלרוה
לברשיםרקדניםקברצתמרלניצבהסרלן,שהיהצמח,

בתנרעהמתחילההקברצהמסררתירת.שחוררת,בקאפרטרת
הדרגתיתנעשרתלצדדיםהתנרערתלצ.דמצדאיטיתקצבית
הבמהרלבסרףלהאטמתחילרתשהןעדרירתר,יותרמהיררת
צמחתיארזהקצבימבנהבעזרתבפתיחה.כמרממשרגרעה

השחררראתהכלה,שבתלקראתהשמחהראתהציפיותאת
המלכהמשבתשבפרידההעצברתראתהחרלמטרדרתהמקררה
"ההתרכזרתאתזהמחרל,איפייןסלדן.לדעתההבדלהבשעת

מיידית."שבהתמסררתרהכרחהפנימית

בסביבתבקליפררניה,לראשרנהצמחהרפיע 1932במאי-23ב

 , 1936שנתעדהמערביבחרףהתגרררהרא .לרס-אנג'לס
הכרריאר-אתליצרררייבהארדמקסהבמאיעל-ידיכשהרזמן
ארבעבבררדרריי.לבייםעמדארדשריינההצגהעבררגראפיה
פרריהתקרפההירבלרס-אנג'לסהללרהאינטנסיבירתהשנים
רקדנים,קברצתסביברלרכזשהצליחצמח,שלבחייר

אתבייםגםהרא .בהרראההרבהעסקרהואעימרשהופיעה

קצרסרטביים , Pasadena Playhouseב-אחריםרת mרמייהגרלם"
האחררניםר"הימים"היא"ההצגרתעבררהמחרלרתאתריצר
 .) 1935בשנת(שתיהןפרמפיי",של

האמנים,שללהתפתחרתםרברתצמחתרםזרעברדתרמלבד
-1936בלניר-יררקצמחעםעבררמאלהאחדיםתלמידיר.שהיר'

 .גראהםמרתהשלללהקתההצטרפראחר-כךרשנה

שלהשפעתרעלסיפרהגינסבררג-מאדאר,פרידהמאלה,אחת
עליה:צמח

היצירתיבתהליךלהשתתףאותךהכריחבנימין
משלך·רעיונותלךשישמשהו,בךשישארתך,ושכנע

הואואפשרויות.ביטוישלשלםעולםלפניפתחהיא
כלטכניקה.רקהיתהלאזולמחול.משמעותהעניק
לאלתררלמדתנושאעלבנויהיהשלושיעור

היוההופעותגםהפנימי.עולמךבתרךולהתבונן
שהמחוללכ.ןדאגהואמשותפת.יצירתיתחוויה

תהליךאלאושטחי,חיצרנימשהויהיהלאעבורנו
 8מעמיק.פנימי

מחרלרת: 14כללהבלרס-אנג'לסשלרהראשרןהמרפעתרכנית
המנררה,ברה-מינרר,טרקאטהערבד-אדמה,חלרם-יעקב,

החדר,הקבצן,שירי-עם,ארץ-ישראליים,מחרלרתשלרשה
פרקררת,הגררל, ,) Excentric (הירצא-דרפןהגמרא,לרמד

עצמר,צמחמלבדבביצרע,השתתפררמלררה-מלכה.תהילים
 .קארפמןארקדירהזמרפסנתרןרקדנים, 14

בעתשנערךהמחרל,בפסטיבאלהשתתפררלהקתרצמח
מהרה,רעד 1932בשנתבלרס-אנג'לסהארלימפייםהמשחקים

יסקר,בסאן-פראנסלרקרדהרזמנהרלהקתרלפרסרםזכה
המערבי.בחרףאחררתרעריםסיאטל

צמחהרזמןביכרלתר,הציברריתההכרהבזברתכך,אחרשנה
רבעל-המרניטין,הענקיהאמפיתיאטררןעבררבאלטליצרר

אתב"ברארל"צמחהציג 1935אברגרסט . Hollywood Bowlה-
רקדנים 49השתתפרברחזירן ," Fragments of Israel "יצירתר

ציברריתירקרהלרהעניקהזרהזמנהזמרים. 23בתרמקהלה
רקדניםלהקתחיה,בתזמררתלהשתמשראפשררירתניכרת
רמקהלה.גדרלה

 Iעלמברססהיההראשרן .חלקיםשניהירהישראליתלמסכת

כרלההיצירה .)" Ora "("אררה"נקרארהשנימלכה""מלררה
רכלאדםכלשלזכרתראתסימליתבצררהלבטאהיתהאמררה

העםשלתררמתואתביטאהשנירחלקההעצמית,לזהרתרעם
אתקשרהראהמערב.שלרהתרברתיתהדתיתלמררשתהיהרדי

היהרדיהעםשלרלזכרתרלארץ-ישראלהללרהמרכיביםכל
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משלר.מרלדתלעצמרלבנרת

מעברדהמארדהתרשמהג'רנסמררסאיזאבלהמרסיהקמבקרת
כשםהיהרדי,העםשלנכבדנציג"הראשצמחרכתבהשלר,זר

זר.תרברתנציגיהםרהמרסיקה"בלרךשארנסט

עברירתזמיררתשכלל ,ריפהמעמיקטקסהיהזה ...
לעברדגדרלהזכותשזרחשו,הרקדניםעתיקרת.
החסידיםרמנהגימלכה"ב"מלררהצמח,שלבמחיצתו

ר"אורה",שבהם,רההתלהבותההתברננותעלשבו,
יבנהייאלהשיראתשכללחזק,ארץ-ישראלינרשא

 9הגליל."נבנהאנרהגליל,

רנרשאארפיבעלמחרלהרצגלאמערלםברארל"ב"הרליררד
תצלרמיםרהביאההמרפעאתלתארהרבתהרהעתרנרתיהרדי,
ממנר.רבים

דראמאטירתבתצרררתהרקדניםקברצרתאתמראיםהתצלרמים
ירשב,-מחברירשרנהבתנרחהניצברקדןכלרפיסרלירת.

מחזיקיםברקערקדניםשישהלצ.דנרטהארערמדשרכב,
התמרנהלרחרת-הברית.אתהמסמליםגדרלים,עמרדיםבשני
מררהשקרדקרדרגדרל,משרלשבמיןבמרכז,מתמקדתכרלה
רהאלרהים.השמייםכלפי

צמח:כרתבלמרפעבתרכניהבהעררת
הםהיהודיםהטבעית.מסביבתונדחקהיהרדיהעם

נאלצרהםאבלרכורמים.ערבדי-אדמהשלעםבטבעם
עצבניותתנוערתיהםכיוםהגדולרת.בעריםלהתקבץ
יהודיסגנרןאחריבחיפרשמשקל.באי-שירריולוקות
לתנ"דעדהגענוהקרוב,לעברמעברטיפרסי,
אנושירתסצינרתרקלאשםרמצאנר ...ותקופתר
ירתרעתיקסגנרןגםאלארב,כוחובעלותבסיסיות

עתיקתמידוהיהשהינוסגנוןזהולנו.הידרעמכל
אחת.ובעונהבעתומודרני

בנייהעלבחלומותהעוסק"אורה",המרפע,שלהשניבחלקו
היטבמרדעהיהצמחבארץ,היהרדיתהמסררתשלמחדש
האוחזיםלביןלמשיחהמצפיםאלהשלגישתםביןלפער

ידיהם.במרגורלםאתלעצבומבקשיםרטרקטורבמחרשה

רב-מימדיםמופעליצורשניתצמחהרזמן 1935בשנת
למוסיקההנצחרן","נשףהיצירהנקראההפעםב"בואול".

חזקה,כוריאוגראפיתיצירהזוהיתהשלינג.ארנסטמאת
הרבהענייןבשלאותה.שיבחווהמבקריםוברגרתמרשימה
זועבודהובזכותבבית-האופרה,שניתהחזירןהרצגשערררה,

עבורהמחרלותאתליצורצמחאתריינהארדמקסהזמין
באהזרליצירהההשראה .בניר-יורקהנצחית""הדרךהצגתו
החייליםשנושאו , Alfred Noyesהמשוררמאתלשירלצמח

נשףבצידיאילמיםכצלליםהניצביםבקרבות,שניספו
הנצחון·

כנגדכמחאההסימפוניתיצירתראתתיארשלינגהמלחין
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בכל"החרגגיםהמלחמה,שלהנוראלמחירהאדישיםאלה,
נרכלשאנרכדיחייהםאתשנתנואלה,לכלוכמחורההערלם",

הסימפוניות""התמרנותאתכתבהוארבאושר.בשלוםלחיות
 .הראשונההערלםממלחמתששבאחרשלו

דיפלרמטים,מצביאים,כרללתצחמשלבבאלטהדמוירתרשימת
המררת.ראתאימהותהגברהה,החברהנשותחיילים,ספסרים,
 ,האמפיתיאטרוןלבימתרקעהמהרוההענקית,הקשתעל-פני
צבאי.בבית-קבררתכמוצלבים,הרקרנר

ניוז",סיטיזןב"הוליורדהחזיוןאתתיארהסררישרריולה
) 2 .8.35 (: 

הופיעוצבעוני,בנשףמחולליםשהרקדניםשעה
שדותברקע.מלחמהמראותשלאילמיםצללים

בצלבים;ומסומניםחייליםשלגוויותזרועיםפוריים,
כל.ומולהחדלוןאללחפירותמעלהמטפסיםחיילים
מצוחצחים,במדיםקציניםומדינאים,נערותאלה

שלתמונהבאהאחר-כדבנשף.ומפלרטטיםהרוקדים
מונחיםמתים,מהחייליםאחדיםשהותירהקרב,

שעההבמה,בקידמתמקפיא-דםקישוטבצורת

הרוקדיםתאואמיריםחליפותויורדיםעוליםהשאורות
המהמם,לשיאוצמחשלהבאלטהגיעכדבנשף.

לפנילרגע,ואילמיםמתפעליםהצרפיםאתשהותיר
במחיארת-כפיים.פרצושהם

עברדתודרךאתמראיםהחזררתבשעתשצולמרהתצלרמים
כלבתנשים,שששלקבוצהנראיתמאלהבאחד .צמחשל

 .אחרבארפןזאתעושהאחתכלאבלויאוש,יגוןמבטאהאחת
אללחרצותרהרגלייםוהברכייםבגוו,מסובביםהגופרת
הקרקע.

אלאכשלעצמה,"יפה"בתנועההתענייןלאמעולםצמח
לא .שבנשמההעמוקהכאבלביטויהתנרעהאתלנצלביקש

בתר,מסר.הנרשאתתנרעהאלארירטרארזיות,אותועניינה
אתלהריםללמודתרכלאיךאביה,אתפעםשאלהעמיאל,
מה"לשםלה:ענהצמחנאה.ערבסקולבצערבלגובהרגלה
 10'נחמד.'"סתםזההריהרגל?אתלהרים

באוגוסט 2טיימס",(ב"לוס-אנג'לסכתבהג'ונסמורסאיזאבל
מרשיםמקררי,אמיתי,"באלטהואהנצחון"ש"נשף ,) 1935

היסטרריה."שיעשה"באלטיצרשצמחחשההיאעמוקות."

המלחמות,שגורמותלהרסגינרירקלאכללצמחשלהמסר
הרררחיםבשלבמלחמהלהמשיךהמבקשיםלאלהגםאלא

התעשרותםאתהמתארתסצינה,כללהחזירןממנה.הצפריים
הרפיעההרסשלפערלהלכלבמקבילמההרס.הספסריםשל

אמפיתיאטרוןההנהלתררורחים.התעשרותשלתמרנה
לאאבלצמח,שלהאנטי-מלחמתילמסרלבבכלהסכימה

מפעולרתההוןבעלישלהתעשררתםמתיאורמרוצההיתה
"קמהצמח,לדבריזו.תמונהלבטלנדרשצמח .האיבה

והיתה ...הבורסהסרסררילסצינתבקשרשלימהשערוריה
 11אייריש."גב'עםסוערתפגישה



בצררהחלףהבאלט .צלרפיםהגיעהמסרהקיצרץ,למררת
צמח:עמיאללדברילשניה.אחתמסצינהאררגאנית

המרכיבים,ביןהקשרתחושתהורגשהתמידבעבודתו

יצרלאמעולםהואאחריו.לבאהעובראחדדבר
השלם,בעבודתוהודגשתמידבודדות.תמונות
1הכולל. 2 

רעברהבשדה"הקרבהחלההנצחרן"ב"נשףהעיקריתהפערלה
מהצ.דבמחרלליםצופיםשהחייליםשעההנשפים,לארלם

לרקרדברדדיםזרגותהמשיכרהתפוגגה,הנשףכשסצינת
קבוצתזמןרבאותוהבמה,מרכזאלשבוהקרברתמרנות
היהזההבמה.שלהשמאליבצדהתאבלהשכרלרתאימהות
בצידהלהתרחשספסרי'הבררסהתמרנתעמדהברהרגע,
הבמה.שלהימני

"מהאפלהנערתמידאביהשלעברדרתירצמח,עמיאללדברי
גםהקטן."האדםשלהמרבגררלור"התרכזרהארר':אל

משהרלרמרביקשהראהמלחמה,נררארתאתתיארכשצמח
ליארש.במקבילתמידהמצויהאררעלהתקרוה,על

תיארהאקספרס"הראלדה"לרס'אנג'לסשלהמחרלמבקרת
 :כךזאת

ומקהלההקרייןעל'ידינוייסשלשירוהקראתאחרי
שרויאמפיתיאטרוןכשההיטב,מאומנתמדברת

יוםבבוקרהמתעוררתהעירסצינתהגיעה ...בחושד

האירבודדירוק"כחלחלבצבעזרקור .שביתת·הנשק
הדיפלומטיםהמרהיבים,במדיהםהקציניםדמויותאת

שנעודמויות,ועודעודחשףוהאורונשותיהם

לנועוהחלוהבמהקידמתאלמוזרותבתנועות
מוגזם.טאנגוורקדוהפוקסטרוטהפולונז,במקצבי
צמחשיצרבדראמה"בתנועהביותרהמרשיםהרגע

הגייסותאיימתאתלתארהסצינאריודרשבוזה,היה
ואלסמקצבלצליליהמסיים,בקטע ...המתקרבים

עדושם,פהבודדיםזוגותבהיסוסרקדומעוות,

נתקלושהרוקדיםלפניממש,באכיאנאליהלהווצרות
למצעדוהופכיםהשביםהלועגות,המתיםבדמויות

נעלםהמאשימות,הדמויותלהופעתבמקבילצבאי,
הופיעוותחתיו[מהרקע]המוותשלהשחורהצלב

בנגינתמלוויםתקווה,שללבניםצלביםשלושה
אופטימיות,המעוררתחמת'החלילים

מאתהיררק""השולחןאתמזכיריםאלהשתיארריםספקאין
מכלאמניםבהבתקרפה,פעלרשניהםרירסצמחירס.קררט
משברבימיהפרטשלבגררלרהרבהעסקרהיצירהתחרמי

בגדרזההיהאחריםרירצריםצמחלגבירסבל,רעברמלחמה,
רהפרליטייםהחברתייםלרעירנרתאמנרתיביטרילמצראהכרח

 ,ארתםשהעסיקר

עיצרבשלחדשכיררןללרס'אנג'לסעימרהביאצמחבנימין
השימרשאתלעברדרתירהכניסהראכוריארגראפי.בימתי
עימרשהביאאמצעילתנועה,קרלירבלירריהמרשמעבטקסט
התנרעה ,הצרפיםעבררחידרשהיהזההתיאטררני.מנסירנר

על'התאפיינרריקרדירשלה.מהמסרנבעהשלריצירהבכל
רבתחרשתרבזררערת,בראשבגרר,אקספרסיבישימרשידי

 .רבעקביםבברכייםבכפיפהרבשימרשכרלר,בגרףמשקל

ליריתנרעהרצףליצררמסרגלהיההראזרסגנרניתבמסגרת
כרצרנר.זרויתית,פיסרלירתאר

ביןרבמאבקהחייםשלהאפלבצידםלרשהיהשהענייןיתכן,
הבמהגדרלישלבמחיצתםמעברדתרגםנבעלאררחרשך

 . 20ה·שנרתבראשיתהררסית

תמידהיההמחרלשעבררר ,קבעהרא , 1980בשנתבדברר
להגיערעליה ,האנרשיתבמרדערתלגעתשחייבת"אמנרת,
ביטריאלאפסימיזם,בזההיהלא"לדידר,החיים.לתמצית
-רבאמנותכמקבילים,רהאררהחרשךאתהרראהלהשקפה
ביניהם,הסתירהלפתררןאמצעי

הזמנתראתקיבלעצמאית,אישירתבעללאמןשהיהאחרי
הכרריאראתליצררעל'מנתלניר'יררק,לעבררארדריינהשל

שנתעדהבא,בעשרר ." The Eternal Road "למרפעגראפיה
לאאבלמחרלות,ריצרלימדבניר'יררק,רפעלהתגררר , 1947
מחרלבמרפעיחלקצמחנטלזר(בתקרפהמשלר.להקההקים
הערתרפרליטית.חברתיתרמעררברתתרדעהבעלירבים

העררך.)

התיאטררןבתחרמישםרפעלללרס'אנג'לסצמחשב 1947ב'
ביררשלים.רהתיישבלישראלעלה,כאשר 1971עדרהמחרל

במלראה.שתתרעדראריהרכמררהכירצרצמחבנימיןשלדרכר
של,מדריכםהיההראבארה"בלפערלתרהאחררנרתבשנים

ברנרדי,הרשלארקין,אלןביניהםרבים,ידרעי'שםשחקנים
בהצלחהכרריארגראפיהרליצררלבייםהמשיךרהראקרב, '.גלי

רבה.

המרדרניהמחרלדמרתאתשעיצברמאלהאחדצמחהיההאם
להערכהזכהלאתפקידרהאם ? 30רה' 20ה'בשנרתבאמריקה
מכריעבמרעדניר'יררקאתפעמייםשעזבמשרםלרהמגיעה

בהחלטרארייםאלההיבטיםהמרדרני?המחרלבהתפתחרת
 •ראשיתר.אלאאינהזרררשימהלמחקר,

בארה"ב.בקרובלאורלצאתהעומדמספר,פרקמהווהזהמאמר
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