ס גנון היצירה של הכוריאוגרף משה אפרתי

ככל שנוקפות השנים ,דבריו נאמרים יותר בגלוי

והנושאים המרכזיים שמעסיקים אותו

ובצורה בוטה יותר  ,כאילו הוא פושט מעליו

קשורים בטבורם לארץ  .האמירה שלו

שכבות התייפייפות של קומפוזיציה תנועתית
ידכ להגיע  ,משלל המשמעויות הגלומות

משורשת במקום בו הוא חי ו י ונקת ממנו  ,אך
ערכה ומשמעותה חורגים מהמקומ י .הוא מעיד

על עצמו שהוא מתעניין בבני אדם יי מחיתולים
עד תכריכים " )ייצריך להיכנס אל פנים האדם ,
למערכת הגרויים שלו " ( ובנכסים התרבותי י ם
וההיסטור יי ם של העם היהודי ) יי מ י שבועט

בעבר שלו  ,ההווה יחלוף לו כאופנה ולא יהיה לו

,

בקומפוזיציה כזו  ,לאמירה צרופה אחת .הוא
רוצה לומר דברים ברורים ,ויותר מאשר בעבר
אצה לו הדרך  .כסולן להקת בת-שבע בשנותיה
הראשונות  ,אפרתי שייך לדור שהחל את צעדיו

תחת השפעת מרתה גראהם  ,הכוהנת הגדולה,
ויוצרים חשובים אחרים ,ביניהם טאלי ביטי ,

עת י ד " (  .עוד הוא אומר באותו עניין :יי אני נמצא

ג ' רום רובינוס וחוסה לימון ,הרעיפו על הלהקה

במקום עם אווירה שהיא חלק ממני ,והיא

מכל הטוב שהמחול האמריקאי יכול היה

מלטפת אותי .אני מרגיש

להעניק .אבל כבר אז נמנה

שעלי להתמודד עם המקורות

עם המעטים שניסו להתרחק

שלי .אתה לא יכול ללכת

מהשפעתם .לדבריו ,הוא

לשום מקום אלא אל הטבור

חיפש אז יי חור שחור" ,מקום

של עצמך .אני לא מחפש את

קטן שאף אחד עוד לא חדר

אמריקה בישראל .ההיאחזות

לתוכו  ,שם יוכל להתמודד

הטפילית בכל כוכב תורן

בעצמו עם הקשיים ולהאיר

מצביעה על רגשי נחיתות.

את החשכה בדרכו שלו.

לה י ות זה להיות אתה " .

הכוריאוגרף הצעיר של

תחילת שנות ה  70-האמין,
כאמן שנולד בירושלים ויוצר בישראל כבר יותר

מ 30-

שנה  ,אפרתי משקף ביצירתו חברה

מאת

ר

ן

ת

א ש

ל

ד ו ד רפו פורט
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העבודה עם רקדנים חרשים היתה לחור השחור
שהוא חיפש .

יי הו כך בתום  ",רול דנו ס  :גב ו בר ,אמתך נד כך  ,מש ה אפר תי,

"LYז H UPRIGHז WALKEז HAז " HE

שרק כך יוכל לעצב את חותמו האישי כיוצר.

בתהליך השתנות ומגיב על השינו י ים החלים
בה  .הוא אמן שאכפת לו ,כואב לו  ,והיום הוא

כדי לעבוד עם החרשים המציא אפרתי שיטה

אינו מסתפק בלהעניק לקהל חוויה ויזואל י ת ,

של העברת רעד בקרשי הבמה כתחליף לצליל.

יש לו מסרים שהוא מבקש להעב י ר .יתר על כן ,

הוויברצ י ה נקלטת בתחושה בכף הרגל של

81

הרקדנים החרשים בתחליף לגלי הקיל אצל

השימעים .בתשובה שלאלה איך היא עבד עם
הרקדנים החרשים אומר אפרתי :יידיברתי

איתם דרך העיניים  ,הראיתי להם את הת נועות
והם חיקן .הסברתי להם בדיגמאות מדיע אני
עושה תניעית כאלה ולא אחרות  .אבל תקשורת
ייזואלית מאפשרת רק התייחסות פרונטאלית,
יאלמלא הצלחתי למצוא עוד דרך לפתור את
הבעיןת הכרוכות בתזוזה שלהם בחלל ,לא
הייתי מצליח ליצור מחול עם אמלרה ,שראןי
למדוד אותי בערכלם אמנותיים ' !

במהךל ניסיךגותיך שללב ר קדנים שומעלם
יחרשים נוצרך קודים תקשורתיים נוספים

-

גמעי גיף  ,החלפת מבטים ותנועות חדות במיוחד

סלירמן התחלה וסוף של מקטעים.
כשהחרשיס רקדו לב ד הליווי הקילי היחיד
הלה מכןת בבמה  ,אך כשארפתי החל
משלב שךמעים בהופעות  ,היתךספה
מוסיקה ליצירות והחרשים תיפקדו
באמצעית סימני הגוף של השומעים .
השילךב בין חרשים ושןמעים במחו ל
ירצ איכות תגועתית מיוחדת .ה יא

נ ב עה לא רק מהריכוז
התקשורתל העצום

שעבודה כזי דורשת  ,אלא

נם ממעגל אנרניה חדש
שרנרצ .

אפרתל :

יי ה חרש תמיד קשור

לאנרגיה של אדמה  ,כי
הוא חש דרבים דרך

וירבציה .עלותמ

P

"היק ותבם" ,ך דנ>ם ,ךונ .,.ו1:א"נט ,סארת כד דנ

זאת הרקדן

"W~ lIPI\IGHT\.V

השומע תמיד

D.o.NCERS: IIOGEJI !lAWI"T, ESTHER OWX..ER

1iAזז OEו"

האנרניה שלו עולה מעלה.

ג

כשרקר ן חרש רוקד עם שומע

נוצר מגעל זורם של

מבקש לרחף ,

ארנגיה -

מלמטה של החרשים ומלמעלה

של השומעים".

"אבי
ב.מקוIב

במצא
עIב

אווירiר

שiריא חלק ממבי,

וiריא מלספנר
אונרי_

אבי

מרגי I!.I

 I!.Iעלי לiרנרמודד
עIב

iרמקורונר

 I!.Iלי~ אנרiר לא יכול
ללכת ל  OUים
מקים אלא אל
iרסבור של
עצמך"
בתחילה היי הרקדנים החרשים חובביס ואף על
פי כן  ,ולמרות מונבלותם ,לא ייתר להם אפרתי
כמלוא הנימה על ליטוש כלי המקצוע של הרקדן

-

הנוף .הוא דרש קווים ארוכים ונקיים ותיוא י

ברור של הנוף בבנד הנוף ההדוק .שיעור באלט
קלאסי היה שלגרה יומיומית של הרקדנים
החרשים והשומעים כאח.ד " לכל מקצוע יש
רעכםי ואתיקה ,ו המצו ינות הטכנית של הרקדן
"'רסק -t1ס'

רקדנים  ..א luoך

',M

סארת גדדנ

צילום ' ,זרס רזנ>!

היא חלק מהמקצוע .לא אוותר על
הווירטואוזיות  .רקדנים נעילים ב נעליי ם כבדות
Cגר אןפנה חןלפת".

~~

I!N'CEAS: .O.MNON DN.m.
HEA N,l,DLER. PHOTO: YOf\.W 'IUIIItIזEs

העבודה עם החרשים העשירה את אפרתי:

יי דוןקא מוגבלותם איפשרה לי למצוא אצל

החרשים דברים שלא יכןלתי למצןא אצל
רקדנים שןמעים .השןמעים נראן לעןמתם
פלקטיים" ,הןא אןמר" .לחרשים יש עןלם שןנה
משלנן ןלאבסטרקט אין בן מקןם .יש להם
חלןמןת ןאני אפילן לא יןדע אם יש בהם
צלילים  .יש להם טןןח רגישןת ,ראייה ןקליטה

נרמיד

'יהחר \!.I
ק  \!.Iור לאנרגיה
 \!.Iל אדמה ,כי

ח \!.I

כבר

ב 1980-

הןא השתמש בסימנים משפת

החרשים כחלק אינטגרלי מהריקןד יימרקמים"

) (, 1978

דרר

ויברציה .לעומנר

שאין לנן ,ןגם ריכןז ןאמת פנימית שאין לנן"
ןשפת הסימנים העשירה את מילןן התנןעה שלן.

דבריIב

הוא

ואנר

ה \!.I

הכנסת

-

חטא  ,קידןת  ,הליכה אנה ןשןב ןידיים מןחזקןת
כומ בברכת כןהנים )אגןדל  ,אצבע ןאמה לצד
אחד ןזרת ןקמיצה מרןחקןת מהן לצד שני
ןמשןלש בין שלןש האצבעןת לשתיים(.

ההליכןת הרבןת ביצירה מסמלןת עלייה לרגל:

הרקדו

ומע

משתמש אפרתי במןטיבים לקןחים מבית

מכןת על החזה שמסמלןת הכאה על

נרמיד

הגן מןטה קדימה ןהרגליים בתנןעה חדה כמן
נאחזןת בקרקע ) יי ירןשלים על הרים יןשבת ןזן

מבק  \!.Iלרחף,

הליכה של טיפןס"( ,הראש כפןף קדימה

האנרגיה  \!.Iלו

ןמסןבב מעט אחןרנית )ייכאילן נפרדים

שהעלה בתיאטר דה לה ןיל בפריס.

שלןש שנים מאןחר יןתר עשתה זאת פינה

עולה מעלה"

באןש על אןתה במה עצמה.

מהעבר " ( .

מןטיב ההליכה ממלא תפקיד אחר
במחןל שנוצר לציןן

ב " מרקמים" ,היצירה הארןכה

הראשןנה שלן  ,סיכם אפרתי את

ספרד

-

500

שנה לגירןש

יי קמינה אי-טןרנה "

) (. 1991

הניסיןנןת שערך בסטןדין בשילןב

ביצירה זו ההליכה מסמלת נדידה

רקדנים חרשים עם שןמעים .כמן שלןש

ןהאמירה היא ביקןרת על העם היהןדי,

ייכמיהןת"

יצירןת אחרןת שלן -
ייהתקשרןיןת" ) (1982
)  (, 1986יימרקמים" עןסק

שגם כאשר יש לן מדינה ןלמרןת

) ,(1982

התפילה "לשנה הבאה בירןשלים" ,הןא

ן"טיןטןת"

אינן חדל לנדןד .זיכרןן אלפיים שנןת

בקשר בין

אנשים .קבןצןת \מתגבשןת ןמתפרקןת,

גלןת ןנדןדים רןבץ כקללה גם על ילידי

דןאט ,טרין ןסןלן יןצרים במחןל זה

הארץ .גם השןרשים שלהם קצרים

משחק גראפי בסגנןן הכןריאןגרפיה

ןרפןיים ןמןרשת הנדןדים חזקה מהם

הפןרמליסטית ,ןאןתן שןבר אפרתי

ןעןקרת אןתם לייקריית מלאכי "
האמריקאית

בדןאטים רגשיים .כך נןצרים מתח

-

לןס אנג'לס.

ןהנגדה בין הצד הפןרמלי לצד ההבעתי
בכןריאןגרפיה .לקןנטרסטיןת הזן

מןטיבים אחרים ב"קמינה-אי-טןרנה",

מקןם חשןב בכל יצירןתין ,הנגדה בין

כאב ןענישה  ,שאןלים מספרןת ימי

מסה של רקדנים הנעים בקבןצןת

הביניים  .הרקדנים הןלכים ןנןשכים את

בסטקאטן ,צןבעים את הבמה

ידיהם ןמןשכים בפיהם כמן רצן לקרןע

בצבעים עזים ןמקרינים כןחניןת  ,לבין

אןתן .ןיש במחןל הזה גם חןמרים

ליריןת ןאןןירה פיןטית שמשרים

לקןחים מזיכרןנןת הילדןת של אפרתי

המחןללים בדן אטים  .ייבקבןצה שןלטת

כבן הקהילה הספרדית הירןשלמית .

אנרגיה של כדןר בבטן ,ששןלח הבזקים

למשל ,בסצינת הריפןי יש אלמנטים

החןצה .בדןאטים הליריים ןהפיןטיים

שמזכירים גירןש שדים במסןרת

אןספים את האנרגיה החיצןנית

הספרדית  .דןגמה נןספת היא חבןרת

ןמחדירים אןתה פנימה" ,מתארת את

הנשים הצןפןת בחתן ןכלה מרקדים,

זה אסתר נדלר )אשתן של הכןריאןגרף

כשידיהן שמןטןת ןאצבעןתיהן נעןת

ןסןלנית לשעבר ב " קןלדממה"(.

בעצבנןת לאחןר  ,כדי להרחיק עין רעה
מהזןג הצעיר.

בסטןדין נבנןת העבןדןת של אפרתי
במהירןת .יי יש אצלן דרך ישירה ,בלי

מןטיב משןתף לייתהילים של ירןשלים"

מחסןמים ,מהמחשבה לתנןעה .לפעמים

ן " קמינה-אי-טןרנה " היא תנןעת

קשה לעקןב אחר מהירןת התנןעןת

ההצטלבןת הנןצרית ,שתי אצבעןת

ששןפעןת ממנן ,כי בןער לן להןציא

מןגשןת למצח ,למפתח הלב ןלשתי

החןצה את הסקיצה שיש לן"  ,מעידה

הכתפיים ,

ןב " קמינה-אי-טןרנה  ",כשרצה

עלין נדלר .ןאפרתי מסביר :ייאני לא

לתאר את ערבןב מנהגי הנצרןת

מתקרב ליצירה אם אין לי סיבה ,ןאני

ןהיהדןת אצל האנןסים ,שזר אפרתי

לא ניגש לעבןד עם הרקדנים אם אין לי

במןטיב זה את התנןעה מהמןרשת

מבנה חללי מןכן .הכל מטייל לי בדמיןן .אני

 IIכמ)הות  ",רקדו  :דוד ך פ ופורט

צ'כ וס  ' ,ורס רוב )'

רןאה את התמןנןת  ,בןנה את היסןדןת  ,את

הסקיצה של הריקן,ד כך שיש לי מבנה חללי עם

"ASP IAATIONS", DANC EA: DAVID AAPOPOAT

הזרימה הכללית של הקבןצןת ןההרכבים

היהןדית של הרטבת האצבע בלשןן ןנגיעה
משןלשת בגרןן אגב מילמןל ייבשם אברהם ,
יצחק ןיעקב !'

PHOTO: YOAAM AUBIN

הקטנ י ם .אני בןנה ןשןבר  ,בןנה ןשןבר .בגלל

החןמרים התנןעתיים הלקןחים ממסןרןת

שהמבנה קיים ,אחר כך אין לי בעיה בסטןדין

שהתבסס על סיפןר הדיבןק

עם פרטי התנןעה המשתלבים באןןירה

אסתר נדלר ןדןןיד רפפןרט רקדן את תפקיד

ירןשלמי .המיסטיקה  ,הדתןת  ,המןזרןת ,

ןבאיפיןני הדמןיןת'!

הזןג הצעיר ןהכןריאןגרף ןגבי בר הין שליחי

האפלןלית ,העננים שנןחתים לך על הראש " (

הרןע ןסימלן את הדיבןק .הביטןי להתערערןת

משמשים את אפרתי כקישןט לתנןעה  .יי אני לא

-

יי הןלך בתןם !'

עתיקןת ןמנןפי הילדןת הירןשלמית שלן )ייאני

את יצירןתין שעןסקןת במסןרת היהןדית ,

הנפשית של הנערה שדיבןק נכנס בה הןשג על

מפתח את התנןעה כי אני רןצה שתישאר

נןשא מרכזי נןסף של אפרתי ,הןא מכנה יי החידה

ידי הבזקים של תנןעה לא מאןרגנת  ,שקטען

ברןרה ,אבל לפעמים אני לןקח את האלמנט

היהןדית" ,כי בעינין אצל היהןדים  ,לעןמת

את הליריןת ןהפןרמליןת של תחילת המחןל.

ןמןתח ןמגהץ אןתן בתןך זרימה של תנןעה

הנן צרים  ,למשל  ,שןם דבר אינן ברןר .על עצמן

הדימןי הןא של תןלעת שאןכלת את הנערה

אחרת לגמרי ןהןפך אןתן לזיכרון עמןם של

הןא מעיד בהקשר זה שלמרןת חילןניןתן עןלמן

מבפנים.

המקןר'!

שמצליחים להעמיק ביהדןת אף יןתר ממנו .ב-

ביצירה אחרת

עשיר בהלכה ,ןשהןא מתקנא בחילןנים כמןתן

1978

הןא יצר מחןל הבנןי כקןןארטט

-

ייתהילים של ירןשלים "

) ,(1982

שעןסקת בשלןש הדתןת המקדשןת את העיר,

בשנים האחרןנןת האקטןאליה הישראלית
תןפשת מקןם מרכזי יןתר בעבןדןתין של
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" לה פול,ה " ,ר קי)  ,י וס ף מו י אל  ,ציל וס  ,י ור ס ר ובי )
"LA FOLIA ", DANCER: JOSEF MOYAL, PHOTO: YORAM RUBIN

אפרתי  ,והטיפול בה נעשה יותר ויותר בוטה
ואכזרי ,מזכיר את הציורים של הצייר הבריטי
פרנסיס בקוו  ,המחול " לה פוליה "

) ,(1989

למשל ,שזור בטקסטים של נסים אלוני
)ערוכים על ידי אסתר נדלר(  ,שיוסי בנאי
קורא  ,ועוסק בעצבנות החברה הישראלית ,
ברדיפתה אחרי כל אופנה מזדמנת ,בצורך

שלה בטיפול פסיכיאטרי .באחד הקטעים

" אני

ה:זרמונו:זר,
א :זר

הזרימה

רחמים  ,במכחול עבה ומחוספס  ,בתנועות

לקוחות מהרחוב
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כר

 II:!Iי II:!I

הכללי:זר

 II:!Iל הקבו צו :זר
וההרכבים
הקטנים_

ו II:!I

אני

ובר,

בונה

בונה

ו  II:!Iו בר"

של מבקש י נדבות ,כביקורת על השנור

את החלק העליון של הגוף צובע אפרתי בלי

א:זר

בסגנון באלט קלאסי ומבוצע על ידי ארבע
רקדניות .יש בו רגעי הרמוניה יפהפיים

ושבירה שלהם בשאגה נוראה של הבאלרינות ,
השקועות בהרחה נרקיסיסטית של הבושם

שלהו .הרמוניה ודיסוננס מתחלפים ללא
היגיון בעולם מטורף·

לי מבנה חללי עם

כולנו נפול " (  ,קטע אחר בריקוד הוא מין הורה
הישראלי מיהדות העולם .

היסודו:זר,

הריקוד,

שמנהיג פוליטי לא יוותר עליו " (  ,כובע ארוך
על גוויות " ( וכולו מכוסה ברשת ) יי הרשת שבה

בונה

הסק י צה  II:!Iל

עולה רקדו לבמה  ,כיסא קשור לגבו ) יי הכיסא
ומחודד לראשו ) יי כמו מקור של ציפור שניזונה

רואה

א:זר

המים  ,בחלקה השני של היצירה  .הריקוד בנוי

אפרתי של 1995

יוצא נגד ניתוץ המיתוסים

החלוציים ,ביצירה בשם יימיתוס' ! הוא מודע
לשינויים המתחוללים בעולם ומוכו להשלים

-

מדונה  ,מייקל

עם המיתוסים החדשים

ג ' קסון  ,כסף  ,אחוזי צפייה

אך לא מוכו

-

שיהרסו את שלו  ,יי כי אם תשבור את
המיתוסים שלי אתה הורס אותי "  ,וגם שואל

אם אפשר רק עליהם לחנך את הנוער .

האורך והמשמעת של טכניקת הבאלט

בימים אלה עובד משה אפרתי על יצירה

הקלאסי  .ביו פלג הגוף העליון לתחתון

חדשה המתבססת על כתביו של הסופר

מתווכת תנועה של שבירת האגו מצד לצד

היהודי הצ ' כי פרנץ קפקא

בסגנון ג ' אז .

המובהק ביותר למקומי עם האוניברסלי,

בתנועת אגרוף  ,באצבע

ליהודי ולאדם.

זקורה קדימה כסמל של פיו  ,יי ונשאר רק

כמו ברבות מיצירותיו גם ב"לה פוליה" משחק

הכאב ' ! אבל מהאגו ומטה עדייו שולטים

אפרתי עם קונטרסטים ,למשל בריקוד פרח

-

אולי הסמל

~

