
הסיףבעיית

מרגוליןירוןמאת

הטבע,מןדברירנקתראינה"טבעי"דבראינההאמנרתיצירת

המיןשלרההתקרממרתההתמרדרתלתהליךביטרירהיא
תפארתרלשיא,המגיעתהליךהטבע.אכזרירתמרלהאנרשי
תפארתממש.הסירםרברגעיהיצירה)(שלהסרפיבפרקדררקא
האמנרתי.הסרף

"הסרף"כרלה.היצירהירתרנפלאהכךירתר,טרבשהסירםככל
הגדרליםשלהאנרגיההשקעתרררבהאמןבעיניחשרב

לפעמיםנדמהכיעדשיצרר,בסירמיםדררקאניכרתשביניהם
המרשלם.לסרףלהגיעכדינרצרהיצירהמהלךשכל

תהליךהיש,הרסהראנפלאדברכלשלסרפרשבטבעשעה
כרחשלבאלימרתוארבמררתאכזרירתרביטרילשיאהמגיע
מןההשראהבאמנרת.כןלאירתר,חלשישמרלחזקחיצרני

"טרברקכיהאלרהרת.ליצירתהביאהבטבעההתברננרת
(שרפט)עלירןכרחלהירתיכרלבטבעסרפי"ראיןמרשלם
הכל.עלהמאיים

רמתקרמם.זר,מעיןמתבטלתהתברננרתמולניצבהאמן
לר,נרתררלאדבר,ללמדראיןהטבעשלהרודניתמאכזרירתר

טרבכביכול,שבעיניר,משהראחר,משהרליצרראלאלאמן,
מבחירה.סרףברשישמשהר,ירתר.

שלהההרסרלאממהרתהחלקהראהסירםהאמנרתית,ביצירה
דרוקאהיצירה,שלבימכלירתרארלילכן,ירצרה.על-ידי
הררח.התררממרתשיאהראהסרפירהליטרשהגימררהסירם,

גםאלאהירצר,האדםנפשלתפארתרקלאחשרבהסירםשלב
בכרחןראלהרמותראמטדררקאמרשפעהאנרשיהזכררןלצרפה.
שלכרחהבשעה,בה .רמעשיררתטרברתחררירתלהשכיח
ירפי,שלרמרגשרתמסעיררתחררירתבזכררננרלחקרקהאמנרת

חשרב.איזרןמשרםבזהריש

חררירת-לינרקלקהללאפשרח,דאמצדהכרריאוגרף,עללכן,
בצררהרלעבררמהן,להיפרדלרלאפשרבזמןרבריופי,

 .הטבעכרחרתשרלטיםשברהירמירמי,הערלםאלהרמרנית
סיוםהראזהמעברחדשים.)אלרהיםלהמציאכברצריך(ארלי

היצירה.

סוףאיןאלאגנראלי,אח,דסירםרקלאישיצירהבכלאבל
רבכלהבמהעלהרקדןנמצאבררגעבכלמשניים.סירמים
רסירם.שיאהתחלה,יששלררתנרעהתנרעה
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השררול':מן"יצאהכאילרלהיאררתהכרריאוגרפתיהיצירהעל
כנסיעהסרפה,ועדמתחילתההיטבהבנויהאחת,כחטיבה

מהודרת.במכוניתובטוחהרכה

מאליו,המובןכדברנראההיטבומאומןטרברקדןשלביצועו
ביותרכנפלאזאתעםויחדביותר,כאפשריבתכלית,כפשרט

ומפתיע.

"הכרחי':מאליו,המובןכדברבו-זמניתלהיראותהיצירהעל
הסיום.וכמהכמהאחתועל-להפתיעגםאך

המובןשלזהנשגבליופימאליה,מרבנתלפשטותלהגיעכדי
ועדינהקשהעברדהנדרשתההפתעה,מןבושישמאליר
האימרןבטכניקתשליטהמצויין;רקדןכשלמיומנרתכאח.ד

יח.דגםההופעהומלאכת

שביןהמשקלבשיוריערסקתהעדינההכוריאוגרפיהמלאכת
אתלפרוץהמנסההאמן,נפשלביןברורתנועתימבנה

המבנית.ההתחייבות

אחדמצדוהמסורתהתרבותביןמאבקשכרלהמלאכה,זו
והאינטואיציה;האינטלקטביןשני;מצדהאחרהחדש,לבין
קדימה,המתפרץהאישילביןרהמוכרהברורהמרסכם,בין

וההשכלהההבנההידע,לביןוהמרגיז;האינדיררידראלי
המוסיקליותביןוהחיפוש;הנסיוןדלותהידע,חוסרלבין

והזורםהחלקהיפה,ביןמרסיקליות;היעדרלביןשבתנועה
והמחוספס.הגסלבין

החוקרתמלאכת-מחשבת,שלשילובשעניינהעדינה,מלאכה
הספונטאניתההתפרצותלביןלפרטי-פרטים,עדרמדקדקת

בפרקבסופה,שיאהכאשרופורקת-העול,הבלתי-מתפשרת
במיטבה.באמנותוהאמןשליטתכאן .הסירם

תחנותליוצרו:מוכרלהיותכברמתחילהריקודמסלול
והתמרנההמרכזייםהפרקיםהפתיחה,-בדרךחשובות

האמצעיםאתמייןכברהאמןבפרטים.לאטמתמלאתהכללית
"צורות","תנועות",שונו,תכתיבהטכניקרתבוחןישתמש,בהם

הואמהעליודעכברהרא-מכלוהחשובבדרכו."תחנות"
ואזהפעם.לעצוריוכללאתחנהבאיזרהפעם;לורתרצריך
ביותר,היפההתנועתיתהצורהשדווקאלפעמים,קורה

ומוציאהשליהבאלריקודשייכתהיאדרוקאבירתר,החשובה
להיפרדועליוהכללי,וההקשרהפרופורציהמןהיצירהאת



לאאמצעיםבאילרהסגנרן,סרדזהשהריהפעם.ממנה
לרשרתר.הערמדיםאלהמכלהירצרמשתמש

בעיצרמההכתיבהמלאכתישנן.כברהראשרנרתהסקיצרת
אתליהמבהירבכתב,יציררתיאתלכתרבנרהגאישית(אני
שביןאיזרןעללשמרריכרלשאניכך-בחללהתנרערתמהלך
 .משלר)כלי-עזרירצרלכלאבלהיצירתית.רההתרגשרתהמבנה

בכללאיןשבלעדירהמחרל,גרףפתיח,מרכן.כרלרהמחרל
אין-שררהאלהסירם,פרקאללגשתאפשררעכשירריקרה
אלארהסירםפרקאלמשניים,קטניםסירמיםשלסרפית
ממש.הסירם

בנרסחרתבמהרת,רלאבסגנרןמאמרייעסרקהדברים,מטבע
שלים,עקררניסרגיםחמשיהכאןאפרטרלכןביצירה,רלא

בגדררהםראימרןלתירגרלבסיסלשמששירכלרסירמים,
רקרש-קפיצה.נקרדת-זינרקבחזקתארבלבהמשענת

הנרסחרתאתהמבליטרתאחדרת,דרגמרתלהביאאנסה
שהרעלההכרריארגרפימהרפרטרארמיציררתלסירמיםהשרנרת
הררידיאר.בסרטיבהםלצפרתשניתןמחרלרתארבארץ,

אסיף-סיכוסשלסיוס . 1
שקיעהשעתארישראליקיץ-דעיכהשלסיוס . 2
זריחהשעתאראביב-(קרדה)צמיחהשלסיוס . 3
לפתיחהחזרהישברסירם-במחול-מסגרתמחזורי,סיוס . 4

) A-B-A ( 
(ישראלי)חררף-יחדגסונשירהליבלובשלסיוס . 5

סיכוםשהואסיום

בצררתכרלר,המחולשלמיזעררמיניאטורה,מעיןמהווההרא
-נרלרהריקרדשלהעיקרייםהרעירנרתאתהמאזכרגרעין,

הרצאת .הדגשהאלאתנרעתיים,פסוקיםעלמסכמתחזרהלא
הכררי-בעיניכמרכזירתהנרארתאלהאוהיסרדירת,התנרערת

רהפיכתםהצרפים,בעינינו,כךשירארררצהשהואאוארגרף

סירם.לפיסגתהמתרקמיםחדשים,תנרעתייםלמשפטים

זרויתארהדגשהמתרדכולר,למחרלומזכרתסקירהמין
העלולרתהעיקרירת,רהנקרדותהתנרערתעלחדשההסתכלרת
המחרל.במררצתלהישכח

הזכרותהראהריקרדעל-פניהזההמהירהריפררףתהליך
התרכזהריקרדכלכאילר-מתרמצתמיני-ריקרדמעיןרמשמש

 . Flashbackב-כרלההיצירהאתרראיםראנרהסיוםאל

ריברארליוצר,מארזבררריםיהירשהמרכיביםהראוי,מןלכן,
עצמר.במחרלהופעתםבזמןשהרעלרכפיהמדרייק,סדרםעל

אררךלהיעשרתעלרלהראאחרתכימדוייק,להיותעליר
רמיגע.

שליטתוביטוילידילבראיכרלהבוסירם,הואל-סיכרם wסירם

רמחדשמחדדמבליט,רהראהכרריארגרפית,בהבנההירצרשל
מהלר"שישלכרריארגרףעברדהדרךזרכרלר.הריקרדאת

לאמר".

בחדריס,למצראאפשרלסירם-של-סיכרםמצריינתדרגמה
ברבאיםהעבודהמרכיביכלסרקרלרב.אנהשלהמרפתיצירת
רגעררקדשלר,הכסאעלהמשתתפים,מןאחדכלביטרי,לידי

אנההריקר.דמרכיביכללשלראיזכררמיזעררבמעיןמשלר,
זר.בשיטת-סירםקררברתלעיתיםנרקטתסרקרלרב

המאמר,גרףלאחרשבחיברר,היסרדי,בבית-הספרלמדנרכרלנר
אינרהאמנרתיתביצירהכזהסיכרםאבלסיכרם.לבראצריך
אתהירצרשלהבנתראתגםמבטאאלאטכני,אלמנטרק

עצמה.הכרריארגרפיתהעשיה

,יצר " Unsung "בירתר,הגדרלרתמיציררתירבאחתלימרן,חרסה
השמעתכדיתרדבלבהגבריםעל-ידיהנרקדתאררכה,סריטה

ירנקתזרעברדהברצפה.ברגליהםהרקדניםעל-ידימיקצבים
האינדיאניםשבטישלמנהגיםרהמהסיפרריםהשראתהאת
נשגב.סירםפרקאלרמתנקזתמקסיקרשל

רגילשאינרכזה,סירםלרארתהרפתעתינרספת:דרגמה
אצלרבתיאטררן, ," 51ייברגרטמןעמרסשלבסרטרבקרלנרע,
המתה.בהכיתה-בן-זמננרהתיאטררןגארן-קאנטררתדארש

משניים,סירמיםשלמחזררירתבמיןבנריהיצירתרכלאגב,
אררחידרשהקרדםהפרקעלראריציהישנהפרקבכלכאשר

הסרף.אלהשראפתכלשהיהתקדמרת

עלרמעידבימתיתשליטהשלשיאהראהאחררןהפרקכאשר
שבחזרההפיוטאתברלחרש,אפשרהחרמרשלמעמיקההבנה

רהרעירניים,הפיגררטיבייםהתנרעתיים,המרכיביםעלהחפרזה
לצרפה.כברהמרכריםשביצירה,רהמרסיקלייםהקיצביים

המרטיבארבשירהחרזרהפזמרןמןלנרמרכרתמהחזרההנאה
הילדרת,בימישלנר,ההנאהאתשכחרמייצירה.בכלהחרזר

מספרתשסבתאהמרכרלסיפררהמי-ירדע-כמהבפעםמהאזנה
השתתפנרשבהםהרגעיםלה.ערזריםכשאנררשרב,שרב

היצירה,שבסרףהמיקבץכמרתםהשיא.רגעיהירבסיפרר

שלה,המרכיביםאתאמיתית,בחגיגירתזה,אחרבזההמביא
רבה.בשמחההלבאתרממלאתעצרמהבהםבצפיהרההנאה

הגררנה.הבאהשלאסיף,שלסירםזהר

דעיכהשלסיום

מכלישראלי"."קיץשלסירםמררת,ארפרידהשלסירםזהר
הרלדהזמןארזלת,האנרגיה .אררגנימארדסירםגםמקרם,

הסירם,בפיסקתארשלמהמערכהלאררךלפעמיםרמתמעט,
משליךאתה .רשלכתאיררפיסתירשלסרפרברנהאתהכאילר
אחררנה,כאחיזהמשהר,מפחיתפעםבכלהעברדה,מןפרטים

משהררגםסיכרםמיןבהרישמעצמה,העברדהתתנתקלבל

9 



התרחקרתמין ,דרעכתכשלהבת ,הפרידהתהליךמעצם
ה'מטרטלת .נסיגהכאילרבהישהאחררנהרהסצינהמהחרמר,
בהדרגה.נעצרת

אם .סיכרםשלמבנהבתרךגםלבראיכרלדעיכהשלסירם
העברדה,לאררךהרפיעראשרהבסיסירתהתנרערתמןניקח
משךאתמשפטי-תנרעה,לשלרשהנאמר,תנרערת,ארתןרנקבץ
כךבהדרגה,נרחיבהמשפטיםארהתנרערתביןהנרצרהזמן

נמשכרתהתנרערתברארר,ך ADAGIOיהררההאחררןשהמשפט
המשמערתיתהפרזיצהייהיהשסירמררברת,השהירתרגםרבזמן

בסיסעלדעיכהסירםשלדרגמהלנרהרילכרריארגרף,בירתר
סיכרמי.מבנה

הנמכתרכדיתרךרקדןעל-ידייירקדכזהריקרדמהלךאם
המשפטסרףלאררךלפחרתרזאתהרצפה,כלפיהאיטית
קמילה.שלתחרשההמלררהסירםלנריהיההאחררן,

היסרדרתמןירכיבהכרריארגרףשלהכתיבהכשררןאם
שינריי-כדיתרךשירעלהאח,דמשפטמחרלרשלהתנרעתיים

שלכזהמהלךאםפרקי-הזמן;הרחבתשלכלליבכיררןזמן
ארלקהלגבםסיברבכדיתרךהרקדניםעל-ידייתבצעהריקרד

שלתחרשהתיררצרהבמה),ערמקאל(הליכהממנרהתרחקרת
 .פרידה

מרסיקליתבצררהגםלהסתייםיכרלשנרצרהתנרעתיהמשפט
פעמיםכחמשעדשלרשיירקדנאמראםרזאתמקרבלת,

 ...ג ...ני :נאמרכאילרכללית,האטהתרךשרנים,ביחסי-זמן
ניג ..גמר ..ניגמרנניגמר. ..מר ..ניניניג ..ר ..ר.מ ..מ ...ניג ...ני ...מר

ניגמר! .....ניגמרר .....,ניגמר!,ניגמרניגמר ...ר ...מ ...ג

חרץ-בתנרערתלהשתמשגםניתןישראלי""קיץמהסרגבסירם
אשרבעברדהקיימרתשאינןכאלרמקרם,מכלארריקרדירת,

חרמרעלרריתררסיגנרןעלהערה(ראהערבדים.אנרסרפהעל
להירתיכרלרתהיצירהשלהסרפיבשלבהתנרערתלעברדה.)זר

חייברתהןאזאבל .ברמזרלרבמסגרתההרפיערשלאכאלר
פרידה,המסמלרתכתנרערתבציבררהמקובלרתתנרערתלהירת
אזילתשלכת,קמילה,נשירה,דעיכה,חררף,מררת,זיקנה,

אבל);ארפרידה(תהלרכתרמראטתההרלכתכתהלרכהאנרגיה,
כאילרלהתנרעעכלשהרניסירןמרעדת;שנחיתתהקפיצה
איןלגמרי.לדערךלהיפך,אראנרגיהלאסרףרצרןמתרך

דבר-מהכמבקשתידהרמתתחינה,מענה.איןתשרבה,

הקרדנים,ביןפרידהדברים,שלהיעלמרתראש,הרמתשאיננר,
הבמה,ערמקאלהבמהמקידמתתנרעהרקדנים,שלהיעלמרת

גםראפשרבאיטירתאחררימסךהררדתאיטית,אררהררדת

שלאיטיתהליךארבמירח.דרבה.רבהאטהקידמי,מסךהררדת
הנחתארחפץהסרתאראיטיתהתפשטרתאףבג,דהררדת

ארמתאיםקריאהקטעבמרסיקה,האטהבאיטירת.דבר-מה

דמרתכניסתכגרןכסירם,רמקרבלתהידרעהאחרתסיטראציה
ערניםראיןהמצלצלטלפרןכרלם,אתהארסרשרטרארהמררת,

האשפה.אתהמסלקפרעל-ניקירןארלמילראיםצר-קריאהלר,

 :אחדרתדרגמרתלהלן
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רקדניהאתקרשרתשלה,האררממחרלרתבאחדטאקיי,קאיי
עלתחילההמרנחיםגדרלים,סדיניםבאמצערתלחבילה
דרממת.לחבילההרצפה,

מסיימתניגון,שלההנפלאההסרלרביצירתקרשמן,פלררה
שלהפיאטהאתהמזכירההריקר,דמתנרערתאחתאלבחזרה

שלה"פיאטה"מגיעהפעםשבכלשבשעהאלאמיכלאנג'לר,
שלרבתרספתבהאטהבאההיאבסירםיחסית,בחרפזה"ניגרן"
אחררנה.כאנחהרהררדתן,איטיתזררערתהרמת

 .פרקיןשלהגוועמהברבורהיאמכרלןהמפררסמתהדרגמה
שבסרפרהרצפה,כלפיבשלבים,גרריעהשלממרשךתהליךכאן

ערברלאחררהמרשטת(הכנף)רבזררעההבאלרינה,שרכבת
אחררן.חייםרטט

אלחרסהדרןרהקציןכרמןצרעדיםגאדסאנטרנירשלבכרמן
שהיאעדארפטימי,לרגענראהשהכלכךהבמה,קידמת

רבררדרעכתמתפתלתהיא ,בהשננעצתהסכיןאלמסתרבבת
ארתהרהרפכרתלבמהשברקעהציררירתהמרארתשברתבזמן
הכלאתהרפכתשבעצםמחרל,להקתשלחזררתלארלםשנית
חדש.ליבלרבשללסירם

כתזכררתשלהראשוןבגוףשיחותאתמסיימתבן-עמיתמי
הרקדניתשלהידייםכפרתשתיהגררע.לברבררמרדרנית
כשלהבתמתנרעערת ,כתפיהעלערבררתבתנרחההנמצאת

הרקדנית.גרףתרךאלכאילררנעלמרתגבהמעל

היתהאריאדרנהלהקתשלהברטרבמרפעגשם-המלחסצינת
לשכבממשיכרתהירהבנרתלרבירתר,מרגשתלהירתיכרלה

מןארצההמלחזרימתזמןכללאררךהרצפהעלנינרחרת
בצררתזרלידזררנעמדרהסרףלקראתקמרשהןאלא .התקרה

אתלשנרתלכרריארגרףאסררמירתר.כמרבן,שהיה,(מהפרח.
 ).הסרףלקראתהדבריםפני

(קודה)צמיחהשלסיוס

במבנהרהדרמהסירם .רהתלהברתשימחהמלאאביבי,סיםוזהר
מהירים,המיקצביםמראץ,כאןשהזמןאלאהקיצי,לסירם
 .אנרגיההארגר.סירם

הצגתםסדרע"פלבראחייביםאינםהמרכיביםהאביביבסירם
רחלקםהסדרע"פחלקםלבראיכרליםאלאהריקר,דבזמן

הספרנטאנירתרלתחרשתלשמחהנפחשמרסיף(מהב"בלגן"
שבהתארגנרתרסיפרקחגיגירתעלמצביעשנירמצדאחהמצד

במקרמם).דבריםרסידרר

נשימהערצרישראליהא!""הר!באיזהלהפתיעאפשר
 .לכךבירתרהטרבההדרגמההראכרמרןרירנתןהסרף,לקראת

(בית-חייםמלאפתרח,מרחלט,ארפטימיסירםהראכזהסירם
מיפגש ,הקהלאלינר,הררקדשלהאנימןלערלם),פתרחחזה
כרלההלהקהפתרחה,ררחבהלכלהבמהרעליזרת.שמחהשל



אקררדארהמיידיהחרשךפתרחרת.בתנרערתלחזיתפרנה
שכזה,מסייםמיפגשלקטרעצריכיםבמירחדמרגשמרסיקלי

הארר,פתרח,הכלהינתקרת.ארריחרקשלפזילהברתהיהלבל
מקידמתלאחררהלהקהרתנרעתגדרלים,רבממדיםהמרסיקה,

ארליגרבר,במרץקדימהשרבלהשיבהכדירקתהיההבמה
סרף. .חרשךמרשימה.בקפיצה

הפראזרתשלבלרח-הזמניםמזכיר " Cats "המחזמרשלהסירם
שהרא(זכררנרת), " Memory "השירקרדה.מבנהשלוהסופירת
השרההזמרתשרב.מרשרההפקה,שלהשיאיםאחדכשלעצמר

אל(גלגל)מעליתגביעלהמרסיקה,גבררעםערלה,ארתר
שרהעליררהגלגל,הבמה,כלאתהמכסיםעשן,לעננימעל

גרם-יררדהתקרהמןהבמה.קידמתאלנעהחתלתרלה,
תרךהמדרגרת,עלהחתלתרלרנתערלההשירבשיאמדרגרת;

עדרמטפסת,מרסיפהערדהיאלמעלה,נעותשהןכדי
בצעידהלמטההבמהעלמרפיעההלהקהכשכלהיעלמרתה,

 .חרשך ...קדימה

שאזאלאחרץ-כרריארגרפי,מרכיבלהירתיכרל"אביבי"בסירם
צמיחה,שלכתנרעהבציבררמקרבלתלהירתצריכההתנרעה
גדרלדבר-מההכנסתארלידה,התעררררת,מיפגש,פריחה,

הקרנתאפילרארדגליםטרריאני?),סרס(איזההבמהאל
רשארכלה)חתן,(הבאתשמחהתהלרכתשלארפטימיסרט

 . SHOWארארפרטהשלנדרשיםאמצעים

דרגמרת:

הבמה,קידמתאלשחקנירעםצרעדשלר,בפרחיםקמפ,לינזי
מרסיקההשמעתכדיתרךלעמידהעדיחסיתשפרףממצב
 .מהידה

מאחרריהבמהאלעשןמעלהדג-כלב,ביצירתרעזרלר,דניאל
רערליםאררכהשחררהרמפהאחריהנמצאיםהרקדנים,
 .לבןאררתרךאלבאיטירת

לאטצעדה , 1979משנתשלהברסיטלקארלסרן,קררלין
עצמההיארמאחרריהעיררמה,כשהיאהקהל,לקראתחזיתית
במהיררתרמתקדמתצרעדתכשהיאהמסך,עלנראתה

פריס.שלהצררתבסימטארתיה ,

במבנהמסייםפרלר,מרקרמסערתביצירתרארדין,תיאטררן
שחקניםמצערת(בארגרבהרהתלהברתצמיחהמלאסיכרםשל
החיה.רהמרסיקהקביים)על

תונעתית,קרדהשיפטיפהמרירסשלהנרדמתביפהפיה
המרסיקלית.הקרדהמןשיאהאתהשראבת

שלביצירתרצמיחה,שלאדירבסירםהברלטתהדרגמהאו
 ." Revelations "כרשיים,שירי-עםלפיאליאלוין

ראשהפנייתרמרסיףמסכםקרנצ'רטר,באניניקראנקי,ג'רן

בכךישממש.האחררןברגע(חרשך),כקריצהלקהלחדה
התחשביתתרצר,אםארהיתולית,בדרךהירמירמיאלחזרה

חייךמעלהכזהרסרף ...תירךעכשיר :כארמרכבן-שיחה,בקהל
לקהל.מארדמחמיאגםרהראהצרפהעל-פני

מחזוריייירחי"סיום

בהישהראשרנהלפיסקהחזרהאוהפתיחה,לפרקחזרה
הרגשההמקנההמרכר,אלהביתה,שיבהמיןארפטימי,מימד
אתהמחזררירת,אתהמסמלמסלרלזההצרפה.בלבטרבה

כאןגם .מחדשרלידתרהיעלמרתרהירח,שלרקמילתרצמיחתר
היכרלתראתרגישרתראתכישררנר,אתלנצלהכרריארגרףעל
ריקרד-שלהסרגמןבסירםכיהסרף.עדהדבריםעםללכתשלר

משחקכיבלב.דלכאירהלפתיחהזההלהירתעלירמסגרת
רמשאירחשדמתחירצרלפתיחההסיוםשביןזהדרמטי
המשכירת.עםיחדמרכר,מקרםאלשיבהשלתחרשהבצרפה

דיגמרת:

הרקדניםביציאתמתחילהמחרלאק:מאץמאתנצפיןלמטה
מתחתשרבשלהםבהיעלמרתרמסתייםלמסך-הרקע,מתחת
 .למסך

המלחמהאחריחרזרתברירס,קררטשלהיריקהשילחן
סצינתסירם-של-סיכרם,כשלעצמרשהואהמררת",ר"מחרל

רמתןמשאהדירנים,שרלחןסביבהמגרחכיםהדיפלרמטים
לקרב-אקדחים.שנהפך

רמתקרביםהרלכיםהרקדניםאיילי:אלריןשלהלילהיציר
בהילרך-לאחררסרטזהכאילרהסירם,לתנוחתעדלזה,זה
הפתיחה.של

יחדגםוליבלובבשירהשלסיום

לסיררגין.יח,דגםראפלרליתאורבעירברביה.ושמשגשםימי
משלבשכזהסירםבמירחד.עליואהובבירתררגישסירם

הסירםמןרגם"קייצי",סירםדעיכה,שלסירםגםבתרכו
מינרןדררשהדבררהפריחה.האביבשלרהשמחהחגיגי
ביןניגרדשייררצריתכןהניגרדיים.המרכיביםשלמדרייק
לשחקים.המרקיעהמרסיקהארגרבר,אררלביןדרעכתתנועה

ירדארהבמהמןיצאהתפאררהמןשחלקיתכן,זהבמקרה
הרקדנים.עליכסררעשןערפלארהבמה,בקידמתשקרףמסך

עצמה:בתנועהגםלהתבטאיכרליםהניגרדייםהיסרדרתשני
ארהאנרגיה.מןמרפהרפעםאנרגיהצרברהרקדןפעם

הרצפהאלצרנחהרקדןאבלאנרגיה,רצרברמראץשהריקרד
אללאחרר,נסרגשהראארהיסטרית),תחרשהלתתיכרל(זה

הגבהת'כדיתרךאיטי,רנעשההרלךוהריקרדהבמה,ערמק
 .הבמהקידמתאלרקידרמרהרקדן

דרגמית:

על-ידישברצעההצגהבהמסילה,האיטיתהמוותתהלרכת
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באש,עוליםהשחקניםשעלהבגדיםיפו.בנמלמקנדהלהקה
 .דועךשהאורשעה

בישראל),הראשון(בסיורשונזבקינקאזג'וקוסנקאי
והואלמטה,ראשוברגליו,תלויהרקדניםכשאחדהמסתיים
סוערת,שהמוסיקהשעהרב,זמןבמשךמונוטוניתמסתובב

וזוהר.נפתחכחולאחוריומסךמתגברהאור

הדמיםחתינתאתשהעלהמספר,דפלאסה",לה"דהתיאטרין
הנפלאיםהסיומיםאחדזהוגומז.לואיסחוסהשלבבימויו
כלהולכיםבסצינת-האבל,החתןמותלאחרשראיתי.ביותר

לרוחבה.הבמהאתוגודשיםבהדרגתיותונכנסיםהשחקנים
על-ידיימוסתרשמוטראשםבשורה,מאחורעומדיםהגברים

ראש-חץ.בצורתומתישבותנכנסותהנשיםגדול.שחורכובע
מתפתחתראשיהם,אתאטאטמרימיםשהבחוריםשעה

מבכי,להזדעזעותכחיקויהבנותבגוף(בקנון)קצובהתנועה
כללי.וחושךלפניםברכיהןעלפוסעיתכשהן

בסוףמפתחתהיאבחלימית.סוקולובאנהשעשתהכפיאי

ומהירריות,רבת-מיקצביםבסצינתהמסתייםסיכום,פרק

חזרהקצרים,במירווחי-זמןעצמןעלוחוזרותהחוזרות
 .טירוףשלאורירההיוצרת

צ'פליןצ'רלישלבסרטוחמוץ-מתוק,לסיוםקלאסיתודוגמה
הנוודצ'רלי,שלבידומחזיקההנערהמידרניים.זמנים

הזריחה.תוךאלצועדיםוהשנייםהנצחי,

התהיליםבסימפונייתקיליאןירישלהנפלאהסיוםאי
בכ,ןהמחולמסתייםכאןסטראווינסקי).של(למוסיקה
בעודהבמה,מעמקיאללאחור,לאטפוסעיםשהרקדנים
הבמהשבערמקהפרסייםהשטיחיםמסךמתגברת.המרסיקה

בחושךזהאחרבזהנעלמיםהרקדניםלאיטו,מתרומם
להתרומםוממשיכהמתגברתהמוסיקהאבלבחלל.האינסופי,

לשיא.

הסיום .מוצלחמריקודאחוזכארבעיםהיאמרצלח"סיום
דרריסכתבהבימתי,"כשלוןשלכסמלרנותרהבלתי-מוצלח

 .המחולות"עשיית"אמנותבספרההמפרי
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