הקונגרס הבינלאומי לכתב-תנועה

מאת דואן ליל הורוביץ
רעירן הקרנגרס לכתב-תנרעה נרלד ,כאשר נרעה אשכרל ,בעלת
כתב-התנרעה אשכרל-ראכמאן ,הביעה את משאלתה ,להפגש
רלדרן בצררה מעמיקה עם מרמחים לשיטרת כתב-תנרעה

אחרות ,בייחוד זו של לאבאן ובנש ,לשארל שאלרת רללבן
בעירת .משאלה זו הרבעה בנרכחותר של ראש החוג לאמנריות
של אוניברסיטת תל-אביב ,שבר במקום הציע לארח את
הכינוס .גם אני הייתי בארתר מעמ,ד רקיבלתי על עצמי
לשרחח על כך עם  ,Muriel Topazמנהלת המרכז לכתב-תנועה
בניר-יררק .היא ,מצדה ,באה בדברים עם  ,MonicaParkerמנהלת
המכון לכרריארלוגיה )בנש( בלרנדרן .לבסוף הסכים בארי
סברסקי ,יר"ר רעדת המחרל של האי  .טי .טי .הישראלי ,להירת
האחראי לסידררים בארץ .רעדה ,שכללה נציגים של שיטת
נבחרה,
בנש
רשיטת
הלאבאנרטאציה
אשכרל-ראכמאן,
רהאי  .טי  .טי .הסכים לתמרך בפרוייקט .הפגישה המתכננת
הראשרנה נערכה בלונדרן בסתיו שנת  . 1982נבחרתי כיר"ר
ונקבער הקווים הכלליים של הקונגרס .
כל אחד מנציגי שלרש השיטרת העיקריות  -אשכרל-ואכמאן,
לאבאן ,בנש  -קיבל על עצמר למצרא את המימרן לנסיערת,
תכנון רמשלוח החרמר ,רהרסכם ,ששרם חומר לא יישלח ללא
העררת ותיקונים מצד נציגי שתי השיטרת האחיות .סידור זה

של שיחרת רמברקים היה בתרקף עד לישיבתה השניה של
הרועדה בסתיר  1983ועד הקונגרס עצמר ,שנפתח ב12-
בארגרסט  1984רנמשך שברעיים.
מסדר הירם המלא וההרצארת שפררסמר ניתן להרוכח,
שהנושאים היר כרללניים רה משתתפים באר מרקע שרנה עד
מאר.ד מה שאין לחרש מהחומר שהתפרסם היא ההתרגשרת
הרבה ,שנגרמה למשתתפים בכל פגישה רפגישה .רמת
ההרצארת וההדגמרת היתה גברהה בירתר ,הקהל קשוב רדררך
רההתעניינות לא פסקה במשך השברעיים .לא פסק גם הדר-
שיח המחשבתי בין המשתתפים .לבסרף היינו מותשים ,אבל
גם חשנר סיפרק רב .

למעלה מ  250-משתתפים ,רקדנים ,ררשמי
פילרסרפים ,אנשיתיאטררן ,אנתררפרלרגים ,מדענים ,כרריאר-

שחל בדרד ראייתי את התנרעה ,אני תרפסת את עצמי מנתחת
תנרעה של אבר מסויים כמצרי מעל רמתחת לחלקי-גוף אחרים ,
כפי שקורה בשיטת בנש רשאימצתי לעצמי דרך-תיאור תנרעה
בעזרת מרשגיה של שיטת אשכרל-ואכמאן.
הכל ביקשר ערד רערד שיעררים בכתב-תנרעה ,שנערכו מדי
ירם.

רהרגעים הבולטים בכינרס? בקרנגרס מסרג מערלה כזה היר
רגעי-התעלרת רבים ,אבל מי ירכל שלא לזכרר ,למשל ,את
הישיבה שהרקדשה ל"מבט-על על בנש ,אשכרל-ואכמאן
רלאבאנרטאציה" ,כשהלוח התמלא רישרמים רהדיון נעשה
יותר וירתר נלהב רקולני? שעה שהרכרז ,שהארטרברסים
ממתינים,

קרא

מישהר:

"שיחכר!"

רהיר

הרצארת

מדעירת,

למשל זר של אילן גולני ,אחד המרמחים החשובים בירתר
בתחום חקר התנהגרת בעלי-החיים .ראברהם ראכמאן  -כיום
ראש החרג לארכיטקטררה בטכנירן בחיפה  -שהירצה על
החלל בצררה שהפליאה רבים .והפרופסרר ,האב דהבראה,
ראש החוג לפילרסרפיה של האוניברסיטה העברית ביררשלים,

דיבר על סדר הליטורגיה הנרצרית רכתב-התנועה רחישמל
את המאזינים בצירוף המרפלא של יכולת ניתוח אינטלקטו-
אלית והרמאנירת.
בסיום הקונגרס תפסנו ררבנר ,שנרעה אשכול המתמיהה
והמבריקה מדברת על ירתר מאשר שיטת רישרם תנרעה,
רשגישתה היא בעצם שיטה פילוסופית ,שבמרכזה תנרעת
הגרף האנרשי , Earl Ubell .עורך-המדע של רשת  CBSריר"ר
המכרן לכתב-תנרעה בניריררק ,שסיכם בצררה מבריקה את
השבוע הראשון של הכנס ,היה מרקסם מהאפשרוירת הטכנר-
לרגירת ,שצרפן העתי.ד  ,Ann Hutchinson Guestמנהלת המרכז

הלרנדרני לשפת-תנרעה ,אחת המומחים הגדרלים ביותר
לרישום-תנרעה ,לא נבוכה ,גם כששלושה מקריני-שיקרפירת
סרבר לפעול בשעת הרצאתה רנטלה חלק ער בדירנים במשך
כל ימי הכינרס.

כתב-תנרעה,

ארצרת סקרר את

גראפים ,היסטררירנים ,סרפרים רמררים מ 21-
העבר  ,דנר בבעירת ההורה רתכננו פערלרת עתידירת ,שעה
שהכל למדר זה מזה .
כפי שניסחה זאת

,Jan Moekle

ררשמת-תנרעה מנרסה בשיטת

לאבאן ,אחרי שערת רברת של ניתרח סרטים :אני חשה בשינרי
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 , Valerie Suttonהממציאה של שיטת כתב-תנרעה משלה,
המשמשת רבים מאלה הערסקים בשפת-ידיים של החרשים,

הציגה בפני באי הקרנגרס את שיטרתיה ררעירנרתיהMaria .
 Szentpalמהונגריה לא רק הרצתה ,אלא גם תרמה לניתוח
רעירנרתיהם של משתתפים אחרים-- Kao Chun-Ling .רWu Chi
 ,Meiשתיהן מסין העממית ,לא יכלו ארמנם להגיע בעצמן
לתל-אביב ,רהרצאתן נקראה על-ידי מישהו אחר

במקרמן .

האירגרן הכמעט מרשלם של בארי סברסקי כלל מרפעים
כמעט מדי ערב רסירר מרדרך מצריין ביררשלים .קבלת-הפנים
בערב הפתיחה כללה בריכה ,עליה שטר ברררזים ,בדררי
שבישל קפה על מדררה רחמררר לידר ,רריקרדים תימניים.
ראש העיר שלמה להט נכח בפתיחה רטדי קרלק כיבד
בנרכחרתר את קבלת-הפנים בחצר האקדמיה ע"ש ררבין
ביררשלים ,בה הרפיער לפני המשתתפים רקדנים כררדיים,
ערביים רתימניים במחרלרת ,ררבים מהמשתתפים הצטרפר
אליהם לבסרף.

הצערת ביחס לנרשאים אפשריים .אלה כללר את כתב-התנרעה
כחלק מחינרך הנרער ,את התפתחרתר האישית של ררשם-
התנרעה ,בעירת תעסרקה ראת הצררך לחקרר את תחרם
הלשרנארת רהתפישה בעזרת מחקרי-שדה.

אם היר אכזברת ,הן נבער מחרסר זמן מספיק כדי להמשיך
בדירנים רברריכרחים ,על אף שהשיחרת לא פסקר גם בשערת

מי ירדע אילר סרגי מחשבים יעמדר לרשרתנר בHenrik ? 1988-
 Neubauerמירגרסלאביה הסכים לעררך ידיערן בינ לארמי

)שיחד עם יתר

בנרשא כתב-התנרעה ,אם יימצא הכסף המינימאלי להרצאתר.
איזה סירם מבטיח לקרנגרס ירצא מן הכלל רכמה מרגש לצפרת
•
אל הבא ,שיברא אחריר!

ההפסקרת שבין ההתכנסרירת,Monica Parker .
נציג' שיטת ב  jש לימדה את כרלנר הרבה רהתגלתה כעמית
מצריין( הצטערה ,שהשברע השני של הכינרס לא איפשר ירתר

מיפגשים בלתי-אמצעיים בקברצרת קטנרת.
היה זה קרנגרס ראשרן ,ריש לקררת שנרספים יבראר בעקברתיר.
בישיבת-הסירם הרחלט לקיים כינרס דרמה בשנת , 1988
כנראה באנגליה .נבחרה רעדה לצררך זה רנתקבלר מספר

ישינת הייעדה המכיגה )משמאל לימין(  :ג'רן האירס ,אסנת ברנה ,נרעה אשכרל ,ריצ'רד אלסטרן ,מרניקה פארקר ,דארן ליל הררביץ ,ברי סברסקי,
פראנסיס יאר) .ירשניס משמאל לימין( :חסיה לרי  -אגרין ,ג'ראן ננש ,אן האצ'ינסרן גסט ,מרריאל טרפאז.
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