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  מעשה בחייל –איגור סטרווינסקי 

  1976-ב מושגהתפרסם ב

. הבמה המודרנית  סטראווינסקי וכן באמנותשלוחד במכלול יצירתו  תופסת מקום מיה בחיילשמעהיצירה  

: היו מקובלות עד לכתיבתהשאיננו במסגרת אף אחת מן הצורות ש, וב האמנויותל בשי–ון שייחודה הרא

ילוב ש אלא ,קהמוזיגם לא יצירה לקריין עם , קהמוזיט ולא הצגה עם ללא ב, גם לא אופרטה, ין זו אופרהא

, שווה לכל נפשה, ית וניידתר היותה יצירה קאמ–ני שייחודה ה. ל אחדות מן הצורות הנזכרותשמיוחד 

וכן היא , י קאמרסגנון ל אנהמפל סטראווינסקי היא מהווה שבמכלול יצירתו . ה ביותרשלמרות היותה חדי

  . אה נוגע גם אל זמננושנוש, לפי עדותו, תו הבימתית היחידהיציר

לה היה אביו שפרה המלכותית ור באשא,  סמוך לפטרבורג1882-נולד ב סטראווינסקי' גור פיודורוביץיא 

ר לבחירת עיסוקו בחיים ומגיל שקלי לא הותירו ספקות באמוזיקלית וביתו המוזי הוותשרגי. זמר סולן

נות אכן אשוקורסקוב ויצירותיו הר-יוב ביותר היה ניקולאי רימסקשמורו הח. וזיציהצעיר יעד עצמו לקומפ

לט הרוסי תו עם הבשאשונה בדרכו היתה פגיר תפנית חדה .אמן תזמורי זה-ל רבשפעתו שמדות בסימן הוע

ם עד כי הזמין ש וכה התר–" זיקוקין די נור "–ל סטראווינסקי שמע יצירת נעורים שהלה . ל דיאגילבש

זכה סטראווינסקי מייד ,  1910- במשהוצג בלט זה בפאריז". שציפור הא"קה לבלט מוזיאצלו מייד את ה

יצירה אחרונה . עם אותה להקה, "פולחן האביב"ו" קהשפטרו"ם יקבותיו באו הבלטבע. לתהילהולהצלחה 

-בעת הצגת הערוריישועוררה סערה שעד כי לא רק , היא כה מהפכנית, הכתובה לתזמורת מוגדלת, זו

קה לא מעטים מוזיעבור חובבי . העשרים-יעה עד היום על רוב מלחיני המאהפיעה ומשפשאלא ה, הבכורה

היא רבת תפניות ש, ך דרכושלטים הגדולים הללו והם מוותרים על המת הבשלושמסתכם סטראווינסקי ב

  . והפתעות

 בהיותו בן 1962-ב לביקור רק בושאליה י, זב סטראווינסקי את רוסיהונה עשהרא העולמית לחמהעם המ 

תו הולכת ופונה מן התזמורת הגדולה אל הרכבים רוויץ ויצישות עליו בעיקר בנות המלחמה עוברש. מוניםש

בכורתן תהיה (ליות מוזיק-תי יצירות בימתיותשנים אלה הוא מתחיל בחיבור שב. קאמריים וסולניים יותר

 –" הכלולות" : "ה בחיילשמע"ר את שגרתי כבר מביש- הרכבן הבלתיש) לחמהנים אחדות לאחר המשרק 

, קבוצת ליצנים  –" ועלשה"; השהק- ארבעה פסנתרים וכלישלקה למחול עם מקהלה והרכב כלים מוזי

כלי (ת וצימבלון שק-  כלישהחמי, יפהשנ- בעה כלישכבת מהתזמורת המלווה מורשכ, רקדנים ולוליינים

   ). ועניםסטראווינסקי הכירו אצל הצש,  במיתריםשההק

לאחר ). 1935( רות חייקופר סטראווינסקי בספר זיכרונותיו סמ" ה בחיילשמע "של היצירה על נסיבות

  :  1917 לחמה עדאת תלאות המ שהוא מפרט

שאפשר יהיה להעבירו ,  במזער ההוצאות תיאטרון קטן וניידלהקים הרעיוןואנוכי אל רמיז  ,הגענווכך " ... 

וזה חסר , אך לשם כך היה עלינו להשיג מימון. הציג אפילו במקומות קטנים ביותרבקלות ממקום למקום וכך ל

שהיה , ונוא'וכן עם אוברז, שהיה אמור להיות המנצח של מפעל מטורף זה,  עם אנסרמהבכךדנו . לנו לחלוטין

 אתל זוכ, כולל מסלול המסע,  תכניתנוגיבשנו ביסודיות את כל פרטי. תלבושותהעצב את התפאורה ואמור ל

  . בכיסים ריקים

. שהלהיב אותי מאוד באותה עת, הנושא של הצגתנו נמצא לי בסיפורים הרוסיים מהקובץ הידוע של אפנסייף   

לצורך המטרה . היה מייד שותף להתלהבותיוהוא ,  למוזה העממית הרוסיתכל כךרגיש ה,  לרמיזםהכרתי אות
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החייל העריק ל עוללות שבעיקר אל מחזור האגדות נמשכה תשומת לבנו , ה לנגד עינינועמדהתיאטרונית ש

מחזור זה נכתב בעקבות סיפורים עממיים בתקופה .  לגזול את נשמתוהמצליח בבטחה במסכת תעלוליו, והשטן

תקופה שבה נוצרו גם שירים רבים שכונו , האכזרית של גיוס בכוח במשטרו של הצאר ניקולאי הראשון

  .נשפכות דמעות ומושמעות קינות של נשים שהופרדו מבניהן או מבעליהןשבהם , )שירי גיוס" (רוטסקייהקר"

הרגשות המובעים , המצבים המתוארים בהן, מעשיות אלה אופי רוסי מובהק באשר לסביבתןל אף כי היה  

היה . ה בעולםאומשהן יכולות להתאים לכל ,  ואנושיבהן ומוסר ההשכל הנובע מהן הם בעלי אופי כל כך כללי

גי הזה של החייל שגורלו אבסיפור הטר, את רמיז ואותי, אשר משך אותנו, האנושי בעיקרו, אפיין זהזה אכן מ

  .להיות טרף לשטן

ים שעמדו צנועאך היה עלינו כל העת לקחת בחשבון את האמצעים ה, נרתמנו אפוא למשימתנו בלהט רב  

ה נאלץ להסתפק במספר מוגבל מאוד של קלי אהימוזיכמו כן לא היו לי כל אשליות כי לגבי הביצוע ה. לרשותנו

לא , אשר לזה האחרון. ו הרמוניוםאהפשוט ביותר יכול היה להיות להשתמש בכלי רבקולי כגון פסנתר . נגנים

אשר . בעיקר בגלל דלות הדינמיקה שלו הנובעת מחוסר מוחלט של אפשרות להדגשות, היה לי מה לחשוב עליו

או :  ממנו משתי סיבותעהיה עלי להימנ, ך המאפשר דינמיקה מגוונת ביותרכלי רבקולי מגוון לאין ערו, לפסנתר

או , וזה היה רחוק מכוונותינו,  שעלול להעיד על מצוקה כלשהיהמ, שיצירתי תישמע כמו תמצית לפסנתר

של " פסנתרנות"כלומר לטפח את ה, שאצטרך להשתמש בפסנתר ככלי סולני תוך ניצול כל אפשרויותיו הטכניות

לא ראיתי אפוא כל פתרון אלא להסתפק בקבוצת . י ולעשותה ליצירה וירטואוזית כדי להצדיק בחירה זויצירת

של משפחות הכלים , הנמוך והגבוה, מבל שבו יוכלו להשתתף טיפוסי הכלים המייצגים ביותרסאנ, כלים

, והבסון)  ביותר הוא הרחבהמנעד(הקלרנית : מכלי הנשיפה מעץ, הכינור והקונטרבס: מכלי הקשת. השונות

בניצוח , ובןמכ, וכל זה, כלי ההקשה מנוגנים בידי נגן יחיד, ולבסוף. החצוצרה והטרומבון: ומכלי המתכת

    . מנצח

  

שהוא , קבות התיאטרון הממוסד המפוארלית הלך כאן סטראווינסקי לא בעמבחינת התפישה התיאטר

הביניים תמיד לצד - קיים מאז ימישהיה, י העממהשוקבעקבות תיאטרון אלא , יורש התיאטרון המלכותי

ילבו בהצגתם את שש, ונגלרים'ל מסורת הזהמשך שתיאטרון זה הוא . התיאטרון הכנסייתי והמלכותי

  .  ל כל אמנויות הביצועשאמצעי הביטוי 

הן מבחינת התוכן ,  בפולקלור הרוסיתר כך או אחורותשל סטראווינסקי עד אותה עת קשכל יצירותיו 

נמצא מנגינות כביכול , המודרני לעילא" פולחן האביב"אפילו ב, לטיםא בכל הב.קליתמוזיינה והן מבח

. אב את התכנים ליצירותיושממנו ש,  ספר אגדותואל אות  חזר סטראווינסקישוב ושוב. רוסיות עממיות

ם צעעד כי , סמליים- אגדתיים-ל מוטיבים פולקלורייםש ריכוז כה צפוף יש" ה בחיילשמע"שב, אלא

פה יתר תוקף ועומק לכל יסמורק   זל רמישכתיבתו האמנותית . השדחיסותם נותנת ליצירה איכות חד

  . מעות סמליתשפט ללא ממשאין שעד כי לעתים כמעט , הסמלים הללו

טן המפתה באמצעות הש, הנשמה-הכינור,  החייל חוזר לביתו:נמנה אחדים מן המוטיבים הללו

מאבק , המלך הזקן וכרוזו, יעהשלמוהנסיכה החולה המצפה , בדן הזהות א–הזמן האבוד ,  החומרירשהעו

נקודה אחרונה זו היא .  המותר והאסור– שרהאוש חיפו,  בין עתיד ועבר–הגבר בין הכלה לבין האם 

 לעצמו והשיב השטןניצח את שלאחר ;  לקראת הסוףהדרמטית המחזה והיא גם התפנית שלבבחינת הלקח 

   .שלו- תוש אלא חולניצחו של השטןלא כוחו . יל בגלל רצונו לחזור אל עברו החילשנכ ,את כינורו

  ):97' עמ, 1966, שוקןהוצאת " (משבר והתחדשות"פילוסוף אריך נוימן בספרו -כותב על כך הפסיכולוג 

ל בצ, לוואי והיינו כבר יחדיו בבית"לכאורה - התמיםפטשהמל סטראווינסקי מהווה ש "סיפור על החייל"ב" ...  

כבר הכריע אותו וזכה שלאחר  , טןשבעטיו נופל החייל לידי הש,  הטראגיהמפנהאת " ל האמא הטובהש קורתה 
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א "זהו האיסור בה, כן-על-יתר. טן ואף יכול לו ששרה עם הש אסורה על מי'אמא הטובה'יבה זו אל הש. בנסיכה

, ועבור האדם בכלל, עבורו. טןבשויצא כאביר להילחם במוות ש, האסור דווקא על האדם המודרני, הידיעה

  ". ןככיליומודעת כמוה -יבה אל ההוויה הבלתיהש

יחות עם רוברט ש, "תצוגות ופיתוחים"(נכתב מאוחר יותר ש, בספר אחר, ף ומספריסמואווינסקי סטר 

  : ל אפנסייב ש סיפור העלילה יא עם רמיז לפשכיצד עיבד את הנו, ) 1959 ,קראפט

מפתה החייל את , שמשך את ליבי, סיפורב. חייל והשטןהעל , בסיינמסיפורי אפאחד במצאתי את הנושא "

 תהשטן בולע זא. ויארואק הוהבטיחו לו כי זב, ת סםנותן לו לאכול מנואז הוא , קההשטן לשתות יותר מדי ווד

וא  ההמחזהל ש השלד קאך ר.  יחדןתי לחברשבחייל וי-כך מצאתי מעשיות אחרות על שטן-אחר.  ומתבשקיקה

, עבדתי עמו. ותפי רמיזשידי ידידי ו-וסח הסופי של הליברית הוא מעשהנכי ה, יקסנויוסטרא-בסיינמשל אפ

  . י מתרגם לו את התמליל הרוסי שורה אחר שורהנכשא

וצריים נ, על כן, הסיפורים הם. יהקורט-לחמות רוסיהאספו מפי איכרים שגויסו למנ בסיינחייל של אפהסיפורי 

גם אם , כפי שהוא מופיע תמיד בספרות הרוסית העממית, כדמות אדם, צרותנלוס של הבווהשטן הוא הדיא

, 1918-ו לזמן כלשהו וגם לנ של הצגתןווהסגנתקופה ה את ירבלהע ה שלי היוריקמההרעיון . ת לווות רבשתחפו

חייל של ה וכך היה.  של השטןתרבותי-לי להעלים את מעמדו הדתיבמ, וזאת, ים וגם לשום לאוםבללאומים ר

 של ,סרוקתהתר קובעי ,תשעוד התלבוב,  1918 מדי טוראי של הצבא השווייצרי שלבורית לבוש קה המקההפ

פת בשם כאילו הם י מצלצליזנוד' זנ דןומות כגוקשמות מ, כן-כמו. 1830 ופתקהיו של ת) טןשה(הפרפרים -צייד

 פה ושם מלים וים שילבחקנהש(ואחרים ומיים אלה קים מונגו; ם דמיונייםהאך למעשה , ייציתשוו הוםקהמ

ים נ שויםקמפיי מעודד עד היום נא, למעשה; ות כהתאם למקום הביצוענהיו אמורים להשת) ומיקמט קדיאלב

אך עם , יםקחות הזמן הם מרנשמבחי, יםד להלביש את החייל במ–ם בכך נואם רצו, יוממקלשוות להצגה גוון 

 למרותוזאת , ר העולמי דאזבמשהרבן של כקחלט הבל בקהת,  1918-ב, ונהחייל של. הלקזאת הם קרובים ל

    ". ה אחרתנה מכל בחיז של המחתניטראליוה

, הביניים ועד ימינו- מאז ימישלרשותםקאים בכלים מוזי השו שעשימושאם נסקור בקצרה את תולדות ה

שימוש וזאת תוך , נית חדגוהולשניינית  נקרא להן לאחת רבגו.שונותנוכל להבחין בשתי גישות עקרוניות 

-ה עם כליטפרי- כלילמשל(ונים שונים פת כלים בעלי גת מצריהגישה הרבגונ: ראשוני במלים-ימולוגיטא

ונה אך בעלי אותו שחדיו כלים בעלי גובה י החדגונית מעדיפה לצרף שהבעוד הגי, )'ת וכושק-נשיפה עם כלי

כלי מתכת ; רבאסטמן הכינור עד הקונ, יחדיוונים ש קשת כלי לשלמ(שפחה תה מוייכים לאשים הלכ, גוון

   .)'ובה וכוט הד מן החצוצרה עיחדיו

ה ש אז הגישהועדפה, הביניים מסתבר  י ימשלקה הכלית הכתובה מוזי הידיעות שבידינו על הטממע

ני בגוונים הוא שנתן לכל אחד שוונים והשם י נהוג היה לצוות יחדיו כלים בודדים מסוג,כלומר, הרבגונית

 אידיאל –האחת : בותי סיוזאת כנראה משת, ה החדגוניתישבתקופת הרנסאנס מועדפת הג .את ייחודו

, ל הכליםא הועבר גם –ארבעה קולות מן הסופראן עד הבאס לשכבר היתה מקובלת בחלוקתה  ,המקהלה

: ההשניי .מיון בגוון הכליםכך חיפשו ד, תנהשכשם שקול האדם הוא בעל אותו גוון ורק גובהו מ, ומרלכ

ן אחיד תוך מה שנתן גוו, בגדלים שונים אך בצורה זהה או דומה, םשפחותיהמלמדו לבנות את הכלים ל

הלכה ,  בתקופת הבארוק כאשר.'פחת החליליות וכושמ, שפחת כלי הקשתמכאן מ. הבדלים בגובה

 אל אלה .רבאסטקונ, לו'צ, הויול,  כינור– הקשת את היסוד לה-שפחת כליהיוותה מ, ה התזמורתשונתגב

.  בצמדיםתיט באופן שי,18-במאה ה, ולאחר מכן, פעמי בהתאם לצרכים-תחילה באופן חד, נשיפה-לוו כלינ
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, ארבע קבוצות שונות,  כלומר.הנקישה-כלי –   והעשרים19- בעיקר במאה ה– יותר מאוחר ורפטאל אלה נצ

היא בנויה , עם זאת. רה וגיוונההתזמורת הסימפונית של ימינו על כל עושוזאת , ובתוכן גוונים רבים ושונים

  . ם בה צירופים חדגוניים ורבגוניים גם יחדיית כלים ואפשרוקבוצמ

קדם לו בכך ארנולד ,  למען האמת.זמור הרבגוני של בודדיםראווינסקי אל התטחוזר ס  "מעשה בחייל"ב 

אך . להרכב קאמרי של כלים מקבוצות שונות  "רו הסהרוריפיי"את יצירתו   1911- אשר חיבר ב, שנברג

כל : זמורקובל בתורת התבניגוד לכל המ, מיצה בו את האפשריראווינסקי תכנן את תזמורו ביודעין וטס

כדי ליצור , בעוצמתם מפאת ההבדל הרב, כי מול חצוצרה אחת עליו להציב כינורות רבים, הלומד יודע

 מצוין הדבר מצלצל –וראה זה פלא , ב לחצוצרה יחידה מול כינור יחידראווינסקי וכותטבא ס. איזון

ראווינסקי את הדיבור בספרו טאז על יצירתו מרחיב ס'זמור ועל השפעת הגעל שיקוליו לגבי הת. ומאוזן

  :  "תצוגות ופיתוחים"

כיוון , לי כמגבלהראתה נאך הגבלה זו לא , קומץ כלים  לרשותי רק דמיעי של ההפקה המקורית הנמצקהחיסכון ה

 ד חשוב מאוערוה ממאעשפובחירתי את הכלים ה. ינסול- כליסגנוןים אל נ מכוווליים כבר היק המוזיישרעיונותי

אז בכך שכל 'ת הגקמזכיר את לה" שה בחיילעמ"הרכב הכלים של . האמריקניאז 'והוא גילוי הג, ת עאותהבבחיי 

ה וי כלי גבדי-לע מיוצגת בו –ישה נק-ממתכת וכלי-שיפהנ-ליכ, ץעמ-שיפהנ-כלי,  מיתרים–אחת מקבוצות הכלים 

- כליקידתפ... סופוןקון שהוא תחליף שלי לסבספרט ל, אז'ובלים בגקצמם גם הם מן המעהכלים . מוךנוכלי 

הם בגן נתי לדלוזאן ולמבה קת מוזינוחברכשתי את הכלים . אז'ההקשה כאן הוא מעין מתן פומבי להתלהבותי לג

מוך ני והנונהבי, ין הגבוהבגובה הצליל של התופים הוא חשוב ביותר והמרווחים (ור היצירה בי חידכתוך , צמיבע

ששום תוף לא יכפה את צלילו על כל ,  חייב גם לשים לב לכךבצעהמ; צריכים להיות שווים ככל האפשר

ה זו קאחר של מוזי אז אף צליל עדתי עולם לא שמעוכיוון שמ,  ורק מתוויםךאז א'הכרתי את הג). סמבלנהא

או כך , אז'מיין לי את צליל הגדיכולתי ל. כתבנוגן אלא כפי שנו הקצבי לא כפי שנונשאלתי את סג, ממשיע יצובב

מסמן את " מעשה בחייל"ו, מוזיקה שליבש לחלוטין דתה צליל חיאז הי'ות הגעמשמ, מכל מקום. רציתי לחשוב

י נמן צליל אופייית בסדמולית טובה עקיוז אם כל יצירה מ...תי הסופית מן האסכולה התזמורתית הרוסיתדפרי

שמת נור הוא נהכי. גשות התופיםדור והנת הכיקהם חרי" מעשה בחייל"ים של ניפייוהרי הצלילים הא, משלה

  ". החייל והתופים הם תעלולי השטן

שכן ,  על הבמהסקי את הנגניםנראוויטהושיב כאן ס, קליות הקודמותמוזי-ותיו הבימתיותבניגוד לכל יציר

  "): קורות חיי"(הוא כותב בזיכרונותיו . ע חזותינגינתם חשובה לו גם כמופ

 שלכל אחד מהם תפקיד ,למצוא בראיית הנגניםצופה ה כולוהוא העניין שי, רעיון זהב נוסף משכני במיוחדדבר 

ראיית התנועה . עין הלש ה פעילהשתתפותבלי , תמיד סלדתי מלהאזין למוזיקה בעיניים עצומות. קונצרטנטי

שכן .  צורך חיוני כדי לתפוס אותה במלוא עוצמתהאוהמחווה של אברי הגוף השונים המפיקים את המוזיקה הי

, יש לה צורך במתווך, במלים אחרות. כל מוזיקה דורשת עוד אמצעי של החצנה כדי להיות נקלטת אצל המאזין

מדוע לרצות להתעלם או לנסות להתעלם , כולה להגיענושבלעדיו המוזיקה אינה י, אם זהו תנאי הכרחי. במבצע

לעתים אנו , אמנם? בעה של אמנות המוזיקהשהיא בעצם ט, ם אל מול עובדה זוי מדוע לעצום עיני?מכך

אך אם , מעדיפים להסב את עינינו או לעצמן כאשר תנועה מיותרת של המבצע מונעת בעדנו מלהתרכז בהאזנה

 מדוע, אמנותיים-ת המוזיקה ואינן מכוונות להרשים את המאזין באמצעים חוץתנועות אלה הורתן רק בדרישו

לות על הקליטה הֵמקֵ , הכנר או הטרומבוניסט, כגון אלה של זרוע התונפנאי, לא נעקוב בעינינו אחר תנועות

אלה המעמידים פנים כאילו הם נהנים מן המוזיקה במלואה רק כאשר עיניהם , למען האמת? השמיעתית

תי מאפשר להם ואך העדר התענוג החז, אינם שומעים אותה טוב יותר מאשר בעיניים פקוחות, תעצומו

  .מאשר את המוזיקה עצמה ואת זה הם כנראה אוהבים יותר, להתמכר לחלומות בהקיץ מעורסלים בצלילים
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 בצורה בולטת בצד אחד של עשה בחיילמרעיונות אלה הם אשר הניעוני להציב את התזמורת הקטנה ב  

סידור זה הבליט את התחברותם של שלושת . מה קטנה בשביל הקרייןיבעוד אשר בצד האחר הוצבה ב, הבמה

הבמה , באמצע: אשר היו אמורים ליצור את השלמות תוך קשר הדוק, היסודות הבסיסיים של ההצגה

עמים מסרו את לושה יסודות אלה לפש, לפי תפיסתנו. ולידם מצד אחד המוזיקה ומצד שני הקריין, והשחקנים

  . רשות הדיבור זה לזה ולפעמים התחברו לכדי אנסמבל

 –שנעדרה מהן רק אחת , את רבגוניות ההשפעותיקלית מציין סטראווינסקי עצמו זמבחינת ההשראה המו 

 – יההתחלה היא בעקבות שיר צרפתי פופולאר: זו שהטביעה את חותמה על כל יצירותיו עד אז, הרוסית

- זמור נוצרי מימימ, רסםוהמפ") יום הדין"(   Dies irae  -ה  חוזר בכינור מזכיר לו את הנושא ה; "מריאטה"

 סגנוןב מנגן שהטרומבון בפתיחת המאר; וכמה מלחינים לפניו אימצוהו ביצירותיהם הביניים שכמה

ת  מצטט מנגינהכורל; צרפתי מע לושהוואלס נ; אז'נרדף לג םשהיה באותה תקופה ש , הרגטיים–אמריקני 

פעת מחול שכן מזכיר סטראווינסקי את ה- כמו.פרוטסטנטי משל מרטין לותר עצמו-גרמני  כורל

   .הפסודובלה הספרדי

  ": תצוגות ופיתוחים"אווינסקי בספרו רותיו מספר סטשתפאורתו ותלבו, ביצוע הבכורה, על דרך ההצגה

ך פק את הצורס אומץ כדי להקרייןמצעי א. ננו אל זמקההוא יצירתי הבימתית היחידה שיש בה זי" בחייל מעשה" 

ת פרשן נכן בבחיומיון בין הדמויות לבין עצמן דת מתורגמן בעל נחיבבמישהו שיהיה ב, מרו כל;צדדי-במתווך דו

 רעיון .לודשאל מפירננן ו הרעי.ריין בעלילת המחזה היא פיתוח מאוחרקת של הוההתערב. מה לבין הקהלבבין ה

ואלה שבתיאטרון מהווים עבורי חלק גדול מכוח ,  אל מצבים חדשיםדתמי  ךמשני נן שאוכיו, דם לי מאוסזה ק

 עלול להיות ריקודנו כי מחזה בלי דראה פחנ שכחושבאני . חר יותרות גם הוא מאדני הרקדתפקי. משיכתו

  . מדי  ך ארודמה לי שהריקונדאף כי כיום , משעמם

ר ני ורדי ה עלנההפקה מומ. י קטן בלוזאןניקטוריאהתקיים בתיאטרון ו" מעשה בחייל"ע הראשון של והביצ

 בלוזאן הכתהפרדית סה כי מגפת השפעת, ד בביצוע יחיקתפסו להנאלצנ. יכרתנע היה להצלחה ווהביצ. ..הרטנירי

צייר , אוזנ'ברזוי רנה אדי ה ובוצעה עלננרה תוכוהתפא.  בשם החוקועלננריים ות הציבוכל האולמולמחרת היום 

על המסך החיצוני היו מצוירים שני סילוני מזרקה וסירה שטה בראש כל . ידו ואיש סודו של רמיזשהיה ידמקומי 

המסכים של הבמה הפנימית הקטנה היו סדרה של בדים מצוירים שמן ובהם תמונות שבכוונה לא היו . אחד מהם

  . נוף וכדומה,  לוויתן–" מעשה בחייל"קשורות כלל לנושאי 

, הנסיכה לבשה גרביים אדומים וחצאית בלט קצרה. אהוזנ'ברזואגם שלי וגם של הרעיונות לתלבושות היו 

הוא הופיע . תחפושות השטן היו ארבע במספר. 1918-שוויצרי בה פראק והחייל מדים של טוראי בצבא –הקריין 

יה התחפושת השני... מסכה ירוק ורשת פרפרים-תחילה כצייד פרפרים עם תלבושת שכללה אביזרים כגון כובע

בהפקה שלנו היה זה מעיל כחול ארוך עד הברך עם כובע כחול ; שוויצרי-של השטן הייתה של סוחר בקר צרפתי

 אשה זקנה זו היא ,למעשה. ברדס-הופעתו השלישית הייתה בדמות אשה זקנה עם רדיד חום ומעיל. כהה

, כך זה היה בסיפור המקורי. ּהרָ ּכָ ְמ עברה והתמונות שהיא שולה מתוך סלה נועדו להיות תצוגת ִמ -לדבר-סרסורית

התלבושת הרביעית . הזקנה התמימה יותר של הפקות אחרות שוללת מתמונה זו את הפואנטה שלה. על כל פנים

, כמובן, זו הייתה. כאן שותה השטן לשוכרה בעוד החייל גונב בחזרה את כינורו. היא הפראק של תמונת המסעדה

עם זנבו , מתגלה השטן בצבעו האמיתי בסוף המחזה. "מעשה בחייל"בנה שעליה נ, גרסתו המקורית של אפנסייב

   .הקלשוני ואוזניו המחודדות
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ושל " הבימה"בעת חופשת הקיץ של .  בניצוחו של יונל פאטין1952- הוצג בישראל לראשונה במעשה בחייל

הרקדנית , קרנחום בוכמן וישראל ב, התזמורת הפילהרמונית הישראלית נאספו השחקנים שרגא פרידמן

וביצעו גרסה בימתית של , רינה שחם וכמה נגנים מהתזמורת הפילהרמונית בראשות הכנר לורנד פניבש

לאחר מכן היינו עדים רק לגרסאות קונצרטנטיות של היצירה . במשך שבועיים" הבימה"היצירה באולם 

גרסה אחת כזו . ן כקרייניםריקליס עם יהודה ארן או שרגא פרידמ-בניצוחם של גארי ברתיני ושלום רונלי

  ".הד ארצי"ריקליס אף הוקלטה ויצאה לאור על ידי -עם שרגא פרידמן בניצוח שלום רונלי

תהיה בימתית ותחרוג מן , "בימות"ידי תיאטרון -מבוצעת עלו הקונצרטים רשתשיזמה , ההפקה הנוכחית

תהיה ניידת ותועלה על במות היא ,  אמנם.רסה המקוריתבגהמסגרת החסכונית שנכפתה על סטראווינסקי 

,  הבימאי. עולה בהחלט על המינימום ההכרחימשתתפיהספר ומאך אמצעיה משוכללים , בכל רחבי הארץ

-וזאת בכל האמצעים הבימתיים, "ל סמלים פיוטייםשה בימתית שהמח"רוצה לתת בה , עמרי ניצן

תפאורה , תאורה משוכללת, יה אפרתש קבוצת רקדנים בניצוחו של הכוריאוגרף מ–ותו שחזותיים שלר

 ל יוצריהשים את המטרה היסודית שאך כל זאת כדי להג,  צורה חדשהכן אם שתלבהיצירה . בתנועה ועוד

    .מעבר למקום ולזמן, בהשאת הפיוט , אל כל קהל, לקרב אל הקהל –

  

  

  

  

  

  

  

 


