 3ואריאציות

מוד

אלי בכר

בדונו בשירת אל-מהג׳ר הערבית־אמריקאית ,שהיא ,כאמור,
העמקה חוזרת של כל פרק קטן הביאה לאסונות תכופים
של אובדן כוח הראיה .מספר החלוקות הקטנות נטה להת 
רבות כאמבות; כמעט כל תא שאף לעמוד ברשות עצמו
ולזכות במידת חשיבות מעבר לכל יחס סביר ויציב .הרי
אפשר היה להתחיל את הפיתוח של השיטה הקדושה כמעט
מכל תא ומכל חלוקת תא .הרי השיטה הקדושה לא היתד.
כבניין יציב ,אלא כמעגלים ,מעגלים קונצנטריים של תאים,
שעברו ביניהם זרמים וחילופים של רעדי משיכה ודחייה
רבים מדי .בתנאים אלה קבעה התעמקות תיאורטית נכונה
בהרכב החלבונים של כל תא ולא הכיוון .אבל הבנת הכרח
זה יצרה מאליה סכנות ניפוח כוזב של התגובות הכימיות
הקטנות :לעסוק בהרכב חלבונים של כל תא ולא לשקוע

בתגובות הכימיות הקטנות ,התקשה החניך הנבוך יותר
מכל תפקיד אחר .הרי זה היה התפקיד המעשי ,שהוטל
עליו עוד באקדמיה .רבים חשבו ,שאין התאמה לתפקידים
כאלה מחוץ למשטר המחשבה הנוקשה של האקדמיה .אבל
חלקו לא היה בנחלתם .האם התרגילים צמחו מוודאות היד
המכוונת י ׳לא .הם לא צמחו רק מוודאות היד המכוונת׳.
אבל ממה הם צמחו ,אילו הוגד ממה הם צמחו ? ׳מאי־ודאות
החלל הרך והגדול ,שאתה שוקע בו ,מזמר ומרחף בו׳.
העמקת הפרקים הקטנים היתד .בכל־זאת הכרחית יותר
מתמיד .חזרה עקשנית לנושא של העמקת הפרקים הקטנים
היתד .הדגמה לאפשרויות העמקה של כל פרק קטן ,אפשר
היה להעיר בנימה סאטירית כלפי חוץ .בכל פרק קטן ריצדו
האפשרויות כצלליות וכתמים שחורים ואדומים מתחת לעפ 
עפיים .בכל ריצוד יכול להשתקף הצל הגדול והכבד של

נספח בגרות

אתה מזיל
את צבאנו

ככבשים תג
כחמסנים« ,
אתה קורא

צנוע :אני

אלי בכר מעשן טפות של ז?תר
*
נעלי "הבית שלו במצב פעור" .
הוא יוצא מן הא?ב"?ןה ",מ^בת־עלים למתניו

אלי בכר הקד טנגו ובזרועותיו לעדה
כ?בה""עם כתם סגל.

איסמאעיל

הוא" מסיט וילון,

צנוע :אם 1

מכסה גזע ?שבח .אלי בכר
יודע שעיניו עגלות ופניו" עשויות מןם ?תקנים.

מזג האויר נ?נס בתחתונים שחורים
אדם צעיר מזד"נב מאחורי גבו.

על פרקי־ידיו ?נמנם כחל צבוט

אלי בכר משלים עם הרטיבות באצבעות בוכק

)המחזה.
איסמאעיל

ולכריות אצבעותיו נ?מדות אניות ?עונות שנהר
שחור.

לפעמים
היה רוצה לנוח תחת ?סיעותיו,

צנוע :אבל

אלי בכר מרצין כשמדבר בצפלנים מתוקות.
הוא מתעורר בלולה" ,

לפעמים
לעקר את שמו.
משהו קשה מ?חבר לךעןה.

אביו מ?קשה בחלומו ואמו מושרת שערותיה
באור הדק.

אולי חוטי חשמל
אולי הגוף .אלי בכר ,דבר אלי

היא ?חי?ת ,הוא מחליק על פניה
והדמעות י אגוזים חמים.

דרדים שבאו מן ההר העדין,
היחזרו לגרש ?קדו"ת־נימוס ?

מודים בכן

אבל מעבר לקיר המלוח

ח׳יירי( :י

כמו נערת רחוב בסמטה ,עולה ש?ש ?רבעת

אירופה מי

העניין עצמו ,סובסטאנץ מלוכסן ויגע ,או לפחות צללית של
תרגיל מעשי קטן .חוץ מזה ,תלוי ומרחף בין מים למים,
יכול החניך להחזיק את עצמו בשיווי משקל רופף רק
על ־ידי תנועות שחייה פרטיות ,באמצעות תימרון זעיר
ותנודות קטנות בחלל ריק ועזוב של מים פתוכים וניגרים
במפלים וזרמים ,כאשר הוא מנסה לשחות ולהתרומם בא 
לכסון כלפי מעלה בחלל שקוף ומלא חומר ,שהוא ספק אוויר

משדות עננים.

שלי משהו

והיא — ל1

איסמאעיל
צנוע :מעל

איסמאעיל
כולם מבי נ

יותר אל צ

מולייר אל
(מצביע על
מצרים הג

ישראל ,או
את עצמא

המפוארת
כולו! חלי

צנוע( :נר

אני ,סבור

ליזציה ה
איסמאעין

היה מנוי בבת־דור!

וספק מים .הבועות הקטנות שהפיח בפיו ,שעה שחלפו על
ידו הדגים או העופות הגדולים ,בעת שהתרומם כלפי מעלה,
לאחר ששקע קודם במצולה ,היו רק ניסיונות לבדוק באיזה
חומר הוא מצוי ,מהווי רצון טוב כלפי הסובסטאנצייה ה 

חוזר כאשר תמלא

צנוע :חב
איסמאעי׳

התלוש ותחזירו אלינו בדואר .פרטים נוספים בטלפון:

תיימה ה

בשלושה מאורעות מחול ב־.1977

.03—26 3175

ח׳יירי1 :

בת־דור מביאה אליך את בשורת הכוריאוגרפי□ של עול□

כרטיסי הכניסה יגיעו לביתך  3שבועות לפני כל הופעה,

מנוי שנתי בבת־דור ,להקת הייצוג של ישראל מייסודה של
גב׳ בת־שבע דה־רוטשילד ,פירושו מקום שמור

רוחשת.
האם עידונו מנע ממנו את היכולת האמיתית להמריא  1האם
מערכת המיגבלות ,שכפתה עליו שתים־עשרה פעולות ליום
לשם עיצוב דמותו החיצונית ,מנעה ממנו את אי־התלות
האמיתית  1תלות זו גם היא היתד .בגדר העלבון ,שהתפתח
לאיטו כמושג העיקרי בשיטה האהובה .הוא היה כלוא בגלל

וקוב

המחול המודרני ויוצרים בישראל.

*

המנוי יגיע אליך בדואר

כרטיס

אולם לזכותך טיפול אישי בכל פנייה לדחיית התאריך.

אלוין איילי :אמן המיקצב של אמריקה שחישמל

גזור ושלח

את שוחרי המחול בכל אתר — גם בבריה״מ.

*

אנטוני טיודור  :ממחוללי המחול במאה העשרים
ומורה דרכם של ג׳רום רובינס ודור שלם של אמנים.

עידונו בסביבה אחת ,על כל פגים בסביבה מוגדרת ,כפי
שהעידה ,למשל ,האקולוגיה של הציפורים .התגברות איטית
ובטוחה על הגבולות ,ששמה לו האקולוגיה ,עד גיל הארב 

עים ,היתד .משימתו העיקרית חת מכתיבה או חוץ מצבירת
נקודות־יתרון מישניות .הוא נלחם ,לפיכך ,בשתי חזיתות
תוך ריחוף ברצף חלומי ונזילת ימיו בשעון החול" .הרי
זמנו גזל ממנו כמים או כאבקת זהב מחמת עור תפוחה

בהשראת

של חכמיו

*

וולטר גור :אמן אנגלי עם רקע מסורתי ובן זוגה
של מרגוט פונטיין.

*

צ׳ארלס צ׳ארני :הכוריאוגרף העליז של הולנד שסחף
את אירופה כולה.

*

ג׳ין היל סיגאן :יליד ארה״ב המתגורר בישראל,

*

ונקובה" .מעניין איך הוואריאציות החשובות ביותר לא היו
זקוקות לסיגנון .אבל לא תמיד :ויעיד המעשה באיש החרב.

*

בינתיים כמה מגוחך היה להתבייש בהרגשת שיחרור ,שעה
שדיבר על דברים ,הברורים לו לגמרי .האם פרטיות זו לא
היתד .ערובה אמיתית להבנת החומר? האם המאמץ לא
הוחשב לפעמים יותר מדי כהוכחה סובייקטיבית למשהו
במובנה החיצוני ,בלי קשר לחשיבות המעשית ? קובע יותר
היה רק הפחד לא להספיק לרשום את הוואריאציות בשעה

ההופעות באולם בת־דור א/או אולם הקאמרי.

מיר׳לה

שרון:

כוריאוגרפית

ישראלית

החובקת

מעשה  .אמנות ,זמן ,מרחב ,צורה ,צבע וצליל.

המנוי הוא

חסכוני מאד.

למנויי עיתון

 1977עולה

מנוי זוגי ( 2כרטיסים ל־ 3הופעות) — 100.ל״י בלבד.
מנוי יחיד 1( ,כרטיס ל־ 3הופעות) — 50.ל״י בלבד.

צנוע( :מ
לארמון.

לכבוד

מצרים1 ,

אגודת בת־שבע בת־דור לאמנות המחול,

בכם לפני

אבן־גבירול ,30

צנוע  :שי

תל־אביב

את ההצ

...............מנוקים) זוגי(ים) לסידרה שלמה ( 3הופעות)

איסמאעי

מנוקים) יחיד(ים) לסידרה שלמה ( 3הופעות).

שתצדיק
צנוע  :דו

הנני מזמין בזה לסידרת המנויים של להקת מחול •בת־דור

(איסמאע

(מחק את המיותר)

הפתח מ

.

מצ״ב שיק/המחאת דואר/מזומן

שממזגת מיסתורין ,מסורת ודראמה.

עכשיו .ב

איסמאעי

מופנם ,רגיש ובעל ייחוד משלו.
מרגלית עובד :ילידת עדן ,רקדנית וכוריאוגרפית

חווה) אנ

ע״ס  ....................................ל״י ....................................

איסמאעי

........... . ..........................................................................

ח׳יירי נר

השם :

כתובת וטלפון.............................................................. :

תאריך

...........................................................................
חתימה.................................................:,

יוצאים,
כרים אי

מסתכל
מחליפים
ח׳יירי מ!
וממהר י

שנתארגנו .פחד זה החזיק אותו ער ומתוח לקראת שעת
המבחן .רק דבר קטן הבדיל בין האקדוחן הטוב באמת ובין
הטוב והבינוני ,ואולי רק בין האקדוחן הטוב והאקדוחן
הרע :היכולת לחגור את נשקו ולרדת לרחוב ברגע הדרוש
על אף ההתפוררות הפנימית ,השיכרות והשחפת .ברגע

כשהוא נ

נעצר .מר
גומעה:
באה הר

שלנו .הי
קשה( .ה

הדרוש ניצב חגור בנשקו ברחוב שטוף שמש על אף המפולת
הפנימית .איני מדבר על קליעתו המהירה ביותר :יש דברים

ליד שול

•

המחזה

()1963
’®©®•®®**••®•®®®®•®®••®®®®®®®^©®»®®®#

לכתוב)

שאני מניחם כמובנים מאליהם באגדה המודרנית שלנו

*
* ׳■

!

a

מוציא מ

אני רוא

•
•

צנוע1( :

יותר מז

!

גומעה:
צנוע :ע

גומעה:

(צנוע א

נוגע בכו
צנוע :

1

לעבוד 1

גומעה:
תפקיד

צנוע  :א
גומעה:
צנוע* :
גומעה :

מקיים
לי עוד

צנוע  :נ

גומע ה:

צנוע  :ל

14

1

