
יי
 "הדממהקול"אפרתימשהשלללהקתושניםעשרים

אפרתימשהביטאאלהכלאת ,מובהקמיני

ממש,מעולהבצורהגראהםשלבתנועתה

שנוסדה ,"בת-שבעיישלהרקדניםמראשוני

שדמותושלו,הבולטהתפקיד , 1964בשנת

 ,המינוטאורשלזההיהככפפה,אותוהלמה

ביצירתהאריאדנהנקלעתאליוהמבוךשומר

גראהםמרתהשלוהמושלמתהקומפקטית

חצי-אדםשלדמותזוהמבוך",תוךייאל

שישמושכת,גםאבלמאיימתדמותחצי-פר,

לפנימתחתלוחשותכגחליםאלימותבה

גברייצורהואגראהםשלהמינוטאור ,השטח

נורמוראיגמאת

שרשרתשחורים,תלתליםמלאאשו
בוערותעינייםהעורף,עלכבדהכסף

מקץ ,כיוםגםאי-שקט,אומרוכולו

קוליילקיוםשנהן Oשלקלהלאמלחמה

המקצועניתהמחוללהקתלמעשהדממה",

-אחדיוצרשלכולהשהיאבארץהיחידה
אתבמחול,דרכואתממשיךאפרתימשה

כתלמיד ,-50הבשנותבירושליםהחלדרכו

לוי,חסיהאצללמחולהאקדמיה

-בן,אהודאזהלהקהשלהשניהכוכבלעומת
m באותןאפרתיהיה ,הנעריהנחשי, ,הגודק

ייבת-שבע"שלנהדרותראשונותשנים

 ,השריריתיותר,הבוגרתהגבריותהתגלמות

זהמוסתר,איוםגםבהשישהכוב,דבעלת

לביןבינוהשוניגםמאוד,יפהניגודהיה

 ,שניםבאותןשלוהעיקריתהנשיתהפרטנרית

אצילית-אלגנטית,שתנועתהשיינפל,דרינה

הבליטהלשכלתנות,ונוטהמדויקתמאופקת,

המיוחד,בתחומואחדכלהאמנים,שניאת

וקדזלהיותצעיוכחוושלהחלטתו

ואכסטודיוללמודוללנתמקצועי

שמשהשעהאז,היהכאקדמיה,

מודוני,מחולללמודהליאפותי

אחתכזלמשה,נועזת,החלטהכנדו

והעניותהישנותהשנונות

נחוצותחסוהלאמעולםכיוושלים,

קשהבוודאי ,מקובלכמשהוכיוםשנראהמה

מוסכמותשבירתדורששאינואבל

שלהחלטתו ,חברתיתבפסילהוהסתכנות

ללמודוללכתמקצועירקדןלהיותצעירבחור

שמשהשעה ,אזהיהבאקדמיה,אובסטודיו

בגדרמודרני,מחולללמודהלךאפרתי

השכונותאחתבןלמשה,נועזת,החלטה

חסרהלאמעולם ,בירושליםוהעניותהישנות

 ,נחרצות

לאמעולםאבל ,אמיתיירושלמיהואאפרתי

הראשונותבשנותיהילד-טוב-ירושלים,היה

לרקדניםעידודניתןייבת-שבע"להקתשל

החלומשהכוריאוגרפית,ביצירהלהתנסות

עלביצירה-1969בבכוריאוגרפיהדרכואת

 ,רובץ"חטאת"לפתחתנ"כי,נושאבסיס

 ,הראשונההאנושית"משפחה"במדובר

 ,והבלקיןהאחיםביןהקשיםביחסים

רוטשיל,דדההברוניתבעזרת ,שנשלחאחרי

היההואארצה,וחזרבניו-יורקלהשתלמות

רובוויורס :וםיכצפוויה",הייכ

"LA FOLIA", PHOTO: YORAM RUBIN 
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וצפתשל(ועיוות)ינוציותויויעל

לוקוניולהעניקהצליחהנימה

מקצנ,שלתחושהשומעיםשאינם

חזותייםלסימניםעוונזקקולאוהם

נמסנותהתנועותאתלתאםנוי

הקנוצה
היןקרןןןדניןהמעצבשריףנןעםהמןסיקאי

עצמאינעשהןכשאפרתילעבןדה,שןתפין

 , 1974בשנתדממה",ייקןלמשלן,להקהןייסד
רקדנין,ידיעלהפעםשןב,זןיצירהבןצעה

התחילב"בת-שבע",רקדעדייןכשאפרתי

החרשים,אגןדתבמסגרתכמדריךלעבןד

היאשןמעיםשאינםרקדניםעםהעבןדה

ידיעלדרך,מצאאפרתיאבלקשה,מלאכה

הצליחהבימהרצפתשל(רעידןת)ןיברציןת

שלתחןשהשןמעיםשאינםלרקדניןלהעניק

חזןתייםלסימניםעןדנזקקןלאןהםמקצב,

הקבןצה,במסגרתהתנןעןתאתלתאםידכ

בלטהמהרה,שעדזוחבורהעבור

אפרתייצרשלה,המחןלבאינטנסיביןת

האישייבנןשאנגעןשכןלםריקןדים,מספר

החרש,שלבבדידןתן ,בחברה"דןפןהיןצא

בנים"ארבעהייכנגד"להשיג",דןפן",יייןצא

הין , 1971משנתיצירןתכןלן- "ן"עטלפים

הדממה,להקתעבןרבמיןחדשנןצרןריקןדים

בכלליצירהשןתפיןכלל,שקטההיתהשלא

תלבןשןת,כמעצבבן-שאןל,משההיןאלה

התאןרה,כמתכנןתכלתןחיים

אפשראפרתישלעבןדןתיןבכל ,למעשה

עלילה,כלשהיספרןתיתתשתיתלגלןת

משהןאןכלליפילןסןפירעיןןאןתנ"כית

באחתכמןישראל,לתןלדןתהמתייחס

שלייתהיליםשלן,ביןתרהטןבןתהעבןדןת

יצירה , 1982משנת ,"ירןשלים

ישראלפסטיבלאתשפתחה

שנה,אןתהשל

כולםשל-ירושלים

משהשחיברבריט,הליבבסיסשהןנחהרעיןן

שלןששלבמרכזןירןשליםהיןתהןאאפרתי,

מבחינהןהנצרןת,האסלאםהיהדןת,דתןת:

במןסיקהביטןילידיהרעיןןבאצלילית

 ,אפרתישלביןתרהקבןעהשןתףשחיבר

עס-ברעד' ,אל'מו'וסףרקדנ'ס, ,"פול,הלה"

רוב'ן'ורסצ'לוס,

"LA FOLIA", DANCERS: JOSEF MOYA L, ADI BARAM 

PHOTO: YORAM RUBIN 

התנועתייםהאירןעיםשריף,נןעםהמלחין

שלקןלןכנסיןת,פעמןנירקעעלמתרחשים

פןגםישזהבשילןשתהילים,ןפרקיהמןאזין

לכלהקדןשהבעירגדלאפרתי-אןטןביןגרפי

המןנןתאיסטיןת,הדתןת

ןלהבחיאפשראפרתישלבכןריאןגרפיה

ןשןבשןבהמןפיעיםמןטיביםבמספר

אתגםהמסמלתהתהלןכה,כגןןבעבןדןתין,

 ,ירןשלים"שלב"תהיליםרקןלאהזמן,מדמ

גםהבסיסיהמןטיבהיאהתהלןכה

חןזרת"),היא("לעןלםטןרנה"איב"קאמינה

שנןצרהספר,דבגירןשהעןסקתיצירתו

לגירןש,-500השנתלכבןד

הןאאפרתישללעבןדתןנןסףמאפיין

 ,אצבעןתאןידייםבמחןותהשימןש

שלהפסןקןתהאצבעןתאלהב"תהילים"

שנעשןשלן,אחרןתביצירןתהכןהנים,ברכת

שפתסימניהפכן ,חרשיםרקדניםבשיתןף

מעניינת,התפתחןת-תנןעתילמרכיבהידיים

להתרחקכשהתחילמבימתןכמעטשנעלמה

חרשים,עםמעבןדה

IW-J אפרת'ה-

ד'וקן

MOSHE EFRATI ' 

PORTRAIT 

PHOTO: 

YORAM RUBIN 



שכמעט ,"רגילהיילהקההיאלהקתוכיום

אחדמצד .שומענוישאאמןבהנותרולא
 "נורמליזציהיילוביקששהואלהביןקל

החברתית-ההצדקהללאקיוםוזכות

כךאיבדהאוליאבל ,החרשיםשלטיפולית

רקדניוביןדווקא .ייחודימשהועבודתו

 ,דמתיאמנוןמוכ ,אחדיםנמצאוהחרשים

 .מיוחדתתנועהאיכותלהםשהיתה

בכלכמעטאפרתימשההשכיללמעשה

לאדעהישלהקתו ,משבריבימגם ,תקופה

םימבצעושובשובלמצוא ,מהםמעט

כוכבשהיתה ,נדלרבאסתיהחל ,מעולים

אחרישהלכהעד "שבע-בתייבשמיזוהר

וכן ,ברבגביוהמשך ,"דממהקוליילמשה

חומהמיכאל,בדרשטייןהיכאררקדנים

 .בלהקתושצמחוואחרים

וחסרונותיווייתרונות

יחיךיוצרשל
יאפרתמשההזמיןלא ,להקתואתיסדמאז

פרט ,רקדניועםלעבודאחדכוריאוגרףולו

סוקולוב.לאננה

במרכזהגוף-ובחזהבירכייםבעיקר ,בגופם

הקפיצה ,בקבוצההגבריםעבורההתעניינות.

 ,תנועתושלנוסףהיכרסימןהיאהגדולה
מרוככתואריאציהמבצעותהרקדניותואילו

האופיינית.האפרתיתהתנועהשלקמעה

היוצרמרכזיות-זומוצאנקודתמול

לפןאפרתישלבעבודתויביטויש-והמבצע

רקלאמודעתמידהוא .אובייקטיבי

 ,יהודייםלתכניםגםאלאשלולירושלמיות

בכוחות ,באי-רציונאליהנוגעיםאלהבייחוד

בשימושהמתבטאדבר ,הזהולםעמהשלא

וקבלה.השבעותשלטקסייםבמרכיבים

 ,היסטורייםהיבטיםבעבודתוניכריםעוד

שלהיהודיתלמסורתהחזקהקשרכגון

 .בספרדהזהבתור

אלא ,היהודיהעדתיבמובן(לאהספרדיות

אתמשמשתהבינלאומי) ,הכללי

אפילו ,רבותבעבודותאפרתי

"להכגוןריקודיו,בכותרות

לילדיםשלוהריקודאו "פולייה

ו. .פרדיננדהפראודותעל

 GA8ן 8ARR, PHOTO ;ץ ORAM RU8ן Nר(ב((רס ;ס(ו:(צ ,בר (בג
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משפיעמשלולהקהבראשיחידיוצר

המבצעיםשלהתנועהסגנוןעלעמוקות

 ,שלו

שלהמרשימההייצריות ,האינטנסיביות

 ,נדמההיהתיםילעלרקדניו.עברה ,אפרתי

 "נדבקוייאפילוללהקהשהצטרפושרקדנים

שלכזהומקורזלשחורשיערוצימחו

ליצוראפרתיהוזמן-70הבשנות ...אפרתי

ומחולותיו ,באירופהשונותלהקותעבור

משהוהעצבניהמרץ .רכותכארצותכוצעו

 ,הסוער,ומזגושלוהתנועהאתהמאפיין
תבליןהיו ,שלובכוריאוגרפיהגםהמתבטא

במערבהמודרניותהלהקותביןמבוקש

עדמסוימתמאנמיהברובןשסבלו ,אירופה

מביתהמתגרהתיאטרון-המחולשהופיע

 .ועמיתיהבאושפינהשלמדרשה

אגוצנטרי,דגשישאפרתישלבתנועה

רקדניושלהידכףבטפיחותהמתבטא

ים bפילוסוופסוקיספרותלצטטהנטייה
,,-' 

בקרוינותלשימושלעיתיםאותוהביאה

עי"ןג zירושלמיי ,בנאייוסישל(בעיקר
ושימושהתפאורהולהדגשתנוסף)מפורסם

תכונה ,ם;נייףתפאורהוחלקיבחפצים
ישראלים.מחולליוצריאופייניתשאינה

בתנועתהסתפקרובפיעלנוטיםרובם

שבאהשיינפל,דרינהד·(מלכלבדההרקדנים

בת-"מאומרתזאת ,כאפרתיסביבהמאותה

 .שלה)הגראהמיתוהמסורתתהיבראש "שבע

שיתהנהנוכחות

 "קולדממהיילהקתשלהטריהמופע

שםעלהאחרונההוואריאציה ,ן;(במחוב

שנות 20במשךרביםשינוייםשעבר ,הלהקה

מלבדשאישאחריתפנית.מהווהקיומה)

נתבקשו ,במסגרתהלעבודהוזמןלאאפרתי

\ 

שלהאמניםעםלעבודצעירותיוצרותארבע

 .אפרתי

אינובמחולועולמההאשהבנושאהעיסוק

פמיניסטי-משהואפילובווישכמובן, ,חדש

לרשותהעמידאפרתיאופנתי.

להקהשנבחרוהצעירותהכוריאוגרפיות

למרותורקדניות.רקדנים 18בת ,גדולה

הכוריאוגרפיתהכתףאתלהרחיבשהניסיון

ייתכןיפה,הפעםעלהלאקולדממה"יישל

והעמדתחדשה,תקופהשלתחילתהשזו

הצעיר.מהדורהיוצריםלרשותחדשהבימה

r--.. 
\ 

~ 
\ 

" 

\\ 
\ / 

, 
) 

/ 
.~., 

f~ 

~? , 
f 
~ 
,~ 

~ 
J 
.-: 
1 

~ 
!i 
f 

I 
" ~ 

J 
J 

l
i 

~I 
,1 

I 
{ 

Jt 
1 

I 
.1' 

7.J 
'-1(' 

G-
 1Iקולות ,פרן?ים"בבריגב ,זאבאיור:

" CES ןN "CHAPTERS, VO 8ןARR ןGA8 


