
גירוייםצריוהריהבנאדם
אפרתימשהשלודממה"ייקוללהקת

יאסאריהמאת

נרלדרבערלםבירתררהמקררייםחטרביםמהדבריםמעטלא
אזאפרתי,למשההרצעשנהרשתייםכעשריםלפניבמקרה.

חרשיםשלקברצהעםלעברד"בת-שבע",בלהקתצעיררקדן
כמרמשהרעלחשברהמציעיםבתל-אביב.קלר""הלןבבית

תיראפיהשלמסרימתמידהגםבהשישחברתית,פעילרת
בארתםשעבדאפרתי,משה .סרציאליתעברדהשלרקררטרב

האגדיים"ב"היצידיםהראשיהתפקידעלמרריסנררמןעםימים
כלרם.עלחשבלאטטלי,גלןשל

רייך,מרהבית,מנהלאצלהתייצבחרדשיםשלרשהכעברר
לרנראההחרשיםשלערלמם"העברדה".מןלשחררררביקש
איתם,לדבראליהם,להגיעאי-אפשר .בלתי-חדירכמבצר
חרדשיםשלרשהערדתנסהזמן.ארכתביקשרייך .אמר

מדריכיםעברהכברזרקברצה .לאפרתיאמרבלב,דנרספים
אצלהיהשלאשמשהררראהאניטרעה,לאאניראםרבים,

שלרשהערדנסהלבינם.בינךלהתרקםמתחילהאחרים
ערדהישארהזדמנרת,ערדלהםתן ...ילךלאראםחרדשים,
 ...ניסירןתקרפת

הנדיברת,היאבירתרהיפרתמתכרנרתירשאחתאפרתי,משה

על :שםנמצאהראהירםרעז,נשאר,רנרתןנרתןחיירשכל
המברצרהדממהערלם-ערלמותשניביןהמחברהגשר

מצלילים,הסראןהמחרלרערלםשרתקרתזכרכיתבחרמרת
 .רמשתנרתנערתרצרררתצבעיםמתחלפים,מקצבים

משההשתמשהחרשיםקברצתעםראשרניםמפגשיםבארתם

להסבכדי ,מנצחשלשרביטכמרבידר,שאחזבמקלאפרתי
גרםהתרססמרצר .אלירהקברצהאנשישלתשרמת-ליבםאת
אחדירםהבמה.ארהארלםרצפתעלבמקללהכרתפעםלאלר

משהכשהיכהאליר,בגברשעמדהבחרריםאחדהסתרבב
בחרשירקלטמשהלעברר!רהביטהבמה,ברצפתאפרתי

שאלהרגשת?מהכלשהו.גירויעלהגיבשהבחררהמחרדדים
 ...ברגלמשהו,מרגישאניענה:רהבחררארתר,

"קרל,בספראפרתימשהמספרממני,"הרפהלאזה"מקרה
את,המתעדמהרדרכאלבום-1981בשהרפיעומחרל",דממה
"קרללהקתשלהתהררתהראתבכללהמחרלבערלםדרכר

אח,דכגרף ,המשלבתבערלםהיחידההלהקהרדממה",
התחלתימהזמן"כעברר .שרמעיםרקדניםעםחרשיםרקדנים
אחד-אחדברצפה.המכההמקלשיטתעללעברדלנסרת
כאלהביניהםהיר .גבםאתאלימפניםכשהםארתם,סרבבתי
כאלהנמצארירתר.בהשחשרהיוהמכה.רעדאתפחרתשחשר

גםליהירמטר.עשריםשלממרחקבירתרקטנהמכהשחשר
אתשרמעתהיאשבעצם,טענה,אחתחרשתאיתם.ריכרחים

"ארלעצמי:אמרתישלה.מכשיר-השמיעהדרךהמכה
מןארתהניתקתי .שרמעתשהיאלהשנדמהאר-שנכשלתי
שישאהבחרריםמאחדרביקשתיכמרבן,רצפת-עץ,הרצפה,

רלאשמעהלאהיא .רכלרם-המקלעםדפקתי .באררירארתה
 " ...התחילזהרפה .הגיבה

דרךזעזרעיםמרעבריםשבאמצערתההרריבראציה,שיטת

להםפשריםרמאהחרשיםהרקדניםשללרקדניהםרצפת-העץ
נרלדה.-בקברצהלהשתלב

גירריאםכיקרלי-מרסיקלי,גיררילאראשוני.גירריזה"היה
אחד-ברצפת-העץלהכרתערדהייתיצריךאנילארתמי.
הלאה,רזררמתמתחלפתהיתהרהתנרעהברגלרררקעהיהמהם
עלחזיתירתרצרררתמבניםלשנרתיכרלתי .מצדיעזרהללא

כרריארגראפיה."רנרצרההקברצה,מתרךנרבעכשהסימןהבמה,

המררכבתשמה,"דממה"להקה,גםנרצרהימיםבארתם
בארבע-1971בקהללפנילראשונהשהרפיעהבלב,דמחרשים
ר"עטלפים".בנים"ארבעה"כנגד"להשיג", ,"ירצא-דרפך' :יציררת

שהרא ,"בת-שבע"להקתעברראפרתימשהיצרכןלפניערד
רלאחרררבץ",חטאת"לפתחאתהראשיים,מרקדניהאזהיה
פציעהבעקברתרלחרד".ביחדשלר"צעדים"עין-דרר"אתמכן

כשהרזמןכרריארגראפירת,ליצירתירתראפרתיהתמסרברגלו,
רהבאלטבבלגיההפלמיהבאלטברלין,שלהארפרהלבאלט

 .בצרפתבן-זמננר

כתב ,טיימס""ניר-יררקשלהנרדעמבקררבארנס,קלייב
הרקדןהראלדעתי,לפניר.גדרלעתידרראה"אבי :-1975ב

פרשנרתדרךאינדיררידראלי,משהרהמציעהראשרןהישראלי
משהרמביאאפרתיגראהם.מרתהשלהמחרללשפתמשלר
אני-ישראלישהרארמשרםהכרריארגראפיה,לאמנרתאישי
 " ...ישראליהראזהאישישדברחרשב

הכרריאר-יציררתירשראברתהירם,רעדמאז.נכרןראהבארנס

מארד.הישראלימאר,דהאישימערלמראפרתישלגראפירת
רפרלחניםלררירתממנהגי ,מיררשליםמזכררנרת-ילדרתאם

שלרשיריהםברברמרטיןשלממשנתרראםדתירת,רתהלרכרת
 ,לבן-שארמשהגרלדברג,כלאהרישניםחדשיםמשרררים

 .ראבן-גביררלהלויליהרדהרעדרייךאשר
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בתפילרת,"ארמר:הררהיררשלים?שלתהילתהשרים"איך
העלהבה ,-19S2,כישראלפסטיבלפתיחתערבמפיררשמתי

שריף,נרעםשלמרסיקהלפי ,יררשלים"של"תהיליםאת
לימצטיירתילדרתי"למןהפסטיבל.אתהפרתחתכיצירה

שלכיסרפיהםרבים,מיםכמראליה,שנקררכעיריררשלים
מאמיניםשלתפילרתיהםיחדבהשחבררכעיראדם,המרן

הידייםמשרלברת ,הנזיררתתהלרכרתשליררשליםהרבה.
ברכיהםעלהכן·רעיםערבייםפרעליםשלהשחררים,במדיהן
המתנרדדיםבקפרטרת,יהרדיםשלבאדמתה,מצחםרמגיעים

הכרתל.מרלאלסרערת,בררחכערברתשיכררי-תהילה,
רחצי-בחלרנרתיהצלביםבשעריה,להשדישמזרזרתיררשלים
האלפביתמז~רתירתששתייםיררשליםבכיפרתיה.הסהר

שלימרת.שלם. .שלרםשדי.ש.קדרשה:כמכררתבהטברערת
 .לעמרסביברד'להסביבהריםיררשלם .סביבס.שלם.-ירר

רעצמרתיראברירשמחבריםהגידיםכמספרש"ס. :רביחד

תפיליןלהשמאגדתיררשלים,עצמר.אלעצםכל .אדסשל
רכמרים,,קאדיםכרהניםשליררשלים .ענבררמחררזרתרצלבים

פעמרןרצלצלישרפררתקיעתמראזיןקריאתבהשמתאגדים
 ".ליררשליםתהילהשיראח,דהלללשיר

עשירה,סרחפת,בתנרען;-אפרתימשהאצלנאמריםאלהרכל
 .רמסעירהרבגרנית

עםיחדהקים ,"בתש-בע"מלהקתאפרתימשהשפרשלאחר
בירתרהמבטיחרתמהרקדנירתשתייסבר,רגבינדלראסתר
שנקראה ,שלרהאיש'·תהמחרללהקתאת ,"בת-שבע"של

המסיימתהיצירהצלררךלראשרנה,שרלבררבהאפרתי","להקת
גםירמר",מתחיל"אדםהסמליבשםשנקראה ,הערבאת

הביאהזהרהמירחדהמרגשהשילרב ."דממה"להקתאנשי
ערלמרתשניביןמהמפג'זz;שנרלדהחדשה,להקהשללהקמתה

נערכההבכררההרפעתרדממה"."קרללהקתשרניס,כה
האחר""האניבתרם","הרלך ,חדשרתיציררת,בערב-1975ב

עלהמברססרתבמינן,מירחדרתמחרליציררתר"מרקמיס".
האתה .היאגן·מליןזיקת ,"הזיקהברבר,מרטיןשלאמרתר

בארתרבאמתרת iרערס'בזה",זהפרעליםשנינרראני,שלי
החרשים,הרקדניםשלערלמםביןגרמליןזיקתרבארתהמפגש

לרקדניםמרסיקליכנתיבשימשרהמרקלטיםשקרלרתיהס
ערלםשהיארהמרסיקה,הצליליםערלםלבין ,השרמעיס
הרקדנים.שלהטבעייםהגיררייס

רדממה""קרלקת jשלךהערבדה,הראבירתררהמערדדהמעניין
להקהששרם ,בינלארמיתבהצלחהרבהבמהיררתזכתה

 , 19S0באביבקצר.כהבזמןלהזכתהלאאחרתישראלית
הרפיעהכברס,יהראשרנצעדיהאתערשההחלהכשרק

 .-19S2בהיהשנירבפעםבפאריס,ריל"להדהב"תיאטר

אמת-ישראלמהררהלפחרת,המחרל,שבתחרםהתברר,רהנה
רמשברים.כשלרנרתאר,הישגיסנמדדיםשעל-פיהמידה,
"המשברשנקרא ,בצרפת"פיגארר"בעיתרןגדרלמאמר
מפגריםאנחנרכמה"עדטרען:בצרפת",המחרלשלהגדרל
משהשלדדממה''קרלמלהקתללמרדניתןהמחרלבשטח
במחרלשמקרררשלה,האסתטיהחרשאתהמשלבתאפרתי,
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כל-כךעשירהתררההעברית,המרסרתררתעםיחדהקלאסי,
אנחנררדממה''קרללהקתבאמצערתפנטסטיים.בסמלים
תרברתמגליםאנחנרבעיקראךרקדנים,הםמהמגלים

זאת,לערמתהרב,מספרן ...מברטללאהישגרזהרשלימה,
ייחרדלעצמןהמחפשרתבצרפתקטנרתמחרללהקרתשל

נזכהאחדשירםתקררה,לערררכדיברישמשלהן,רסגנרן
 ,כרגע .המלהמרבןבמלראירצרתאישירתבצרפתגםלרארת
הגארנרתאררעליהםשזרחחקיינים,רקאצלנררראיםאנחנר

שצלחהארררבינס,שלארבאלאנשיןשלהניאר-קלאסית
אלרריןארגראהםמרתהבנרסחהמרדרניהדמירןררחעליהם

שליחרתאיןאבלשליחים,בצרפתישבקיצרר:ניקרלאיס.
מקררי."רעירןמטעס

אלאשליח,לאהצרפתיםרראיסאפרתיבמשה :אחרלשרן
באשרימיםבארתםספקלמישהר,היהראסשליחרת.בעלירצר

רמבקריהפאריסבאראפרתי,משהשלהאמנרתיתלדרכר
רמירחדמקרריכרריארגראףהערנה:כתגליתארתררהכתירר

ריל"להדהה"תיאטרארלםאתשמילאהרבהקהלבמינר.
העדרתהיהרבהתלהברתבהתרגשרתכפייםרמחאערבמידי

הקרלרתאחדארלי,היא,רדממה"ש"קרלבירתרהברררה
הערלם.לארזנימישראלהמגיעיםבירתרהיפים

שרם"אין :הארמרנלהב,מאמרללהקההקדישמרנד""לה
רמיחרשהלהקהמחברימילהבחיןבקהללצרפיםאפשררת

ערצמהבעלמאר,דמגרבשדינאמיגרףירצריםיחדכרלם .לא
משהשלשהיציררתפלאזהראין .גברההמקצרעיתררמה

שלבדידרתרסביבסרבברתכזרמירחדתלהקהעברראפרתי
שלרההתחבררתנסירנרתרסביבאדם,הראבאשרהאדם,
בעלילהמרכיחהיצירההיאקרלרת''פרקיס.אנרש.בנילשאר
הבררתההרפךהקרלהחיה:מןהאדםאתהמפרידהדבראת

פראירתהרקדניםתנרערת .לדיבררשרניםרצליליםסתרמרת
רשבריצליליםכשנשמעיםלפתע,ראז,מאר,דחייתירתמאר,ד
הפעםשרב,רמתחדשתחרישילרגעהתנרעהדרממתקרלרת,
ירתר."אנרשיתירתר,מערדנתמשהר,מררככת

משגרירינרלאחדבערלםנחשבתרדממה""קרללהקתכמהעד
ראמרנההרצרןשכרחמרכיחהשהיאכיררןבירתר,הטרבים

להביןניתןקיימת,למציארתהבלתי-אפשריאתהרפכיםחזקה
מעדיפה"אניפארי":דהב"קרטידיאןמאגידינהשלממאמרה

בהרפעתצפיתירלכן,ההצגה,לפניהתרכנייהאתלקרראשלא
אנישבהביקררתיתעיןבארתההישראליתרדממה''קרל

להקהראיתירראה.שאניהמחרללהקרתכלאתמבקרת
 .גדרלהריקרדיתיכרלתרבעלתחייםמלאתרתרססת,צעירה
התרכנייהמןליכשהתבררהמס,ךרדתעםאבלאמיתית.הנאה
ההפתעהנהפכהחרשים,רקדניםהםמחבריהשחלקהנאה

מכליח.דגםעמרקהרלהתרגשרתבלתי-מסריגתלהערצה
היארדממה''קרללהקתרהאנרשית,האמנרתיתהבחינרת,

רארמץ-לב."צררפהאמנרתשלמרפת

רהרפיעההלהקהשבהרדממה","קרלשלקירמהשנרתבעשר
בבלגיה,בגרמניה,בצרפת,במקסיקר,בקנדה,בארה"ב,
רהרלכ.תגרברתבהצלחהרבאיטליהבספרדבפינלנ,דבשררדיה,



אמירהונתגבשההלכההלהקהעבוראפרתישצירביצירות
המפגשבעקבותונתעשרה,והלכהיותר,ואנושיתאישית

המחול,ושפתהחרשיםהרקדניםשלשפת'התנועהבין
הכוריאוגראפית.שפתוגם

מאו,דרב-גוניתכוריאוגראפיה ,-1986בשנוצרהב"טיוטות",

שירקוראבנאייוסישלקולונשמעמאו,דוחזקהתיאטרלית
את"תרגם"אפרתיהחולף.הזמןאודותעלגולדברגלאהשל

שלקטעהיאוהתוצאההחרשים,שלהתנועהלשפתהשיר
ביופיה.נשימהועוצרתמרגשתתנועה

חסרתלהקהשלמתמידמאבקאותובתוךנוצרה"טיוטות"
והתרבות,החינוךמשרדעל-ידיהנתמכת-לא-נתמכתאמצעים,

חשבאפרתיפרטיות.קרנותשלמתרומותבעיקרוהמתקיימת
"טיוטות",שלהבכורההופעתלאחרהלהקהסגירתעלאפילו

הכפירההרהוריבלהקה.הרשמיתהתמיכהתגדללאאם
קצתעוד .משהוגדלהוהתמיכהאדוםאורהדליקוהללו
 .נשימהמרווח

אצלימגריםהקשייםשדווקאלפעמים,לעצמךאומר"אתה
שזהלהיות"יכול .רםבקולאפרתימשהמהרהרהדמיון,"את
להצטמצםאותימכריחיםשהקשייםלהיותיכולצודק.קצת

בטריקיםלהתעסקלאלי,שישממההמקסימוםאתולמצות
הוקוס-מיניוכלפעלוליםמסובכות,תפאורותתיאטרליים,

הפנימיתובאמתשליברקדניםבעיקרלהתרכזאלאפוקוס,
סוציאלי,עובדלאשאניואמרתיחזרתיפעםלאושלי.שלהם
ושליהרקדניםשלהזאתהפנימיתהאמת.ואת,יוצראמןאלא
חרשיםוכמהשומעומיחרשמיחשובולאלבמה.מעביראני

מאוד:פשוטהאנושיתאמתהאמת?מהבלהקה.משתלבים
התמדה.והרבהודמיוןרצוןהרבהעםלהתגבר.אפשרהכלעל

מבטאתשעשיתימהיצירותאחתשכלהאמתזאתהנה,
והחיים,הזמן,כללגירוייםזקוקהריהבנאדםואומרת.

אותםלומספקיםוהקשייםהשתיקותהצלילים,הזכרונות,
 " ...הרףללא

חדש,לאולפןשלידהובית-הספרהלהקהעברה 1987בשנת
 •ארוכים.נדודיםאחרימשלה,לביתהירקון,ברחוב

"קוללהקתשלהסיוריםומנהלעיתונאיהואיאסאריה
ודממה".

ו'>שדרות
לכוריאוגראפיהסדנא

שיקופיות)(בליוויהרצאותסדרת
בישראלהאמנותיהמחולהתפתחותעל

 04-246093טלפון , 34987חיפה , 55820ת"דהכרמל,הוד
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