זרים בעולם המוסיקה
על רקרבים חרשים והתייחסותם לצליל ולמקצב
מאת עופר רום

"נעשה רנשמע ",ענר בני-ישראל למשה ,כאשר דרש מהם
תשרבה להצעה האלרהית  .הארמנם כך עשר? לא לגמרי רלא
כרלם.

נעדרים חוש קצב או שהם בעלי חוש קצב פגום ,עד שאפילו
ספירה פשוטה נשמעת אצלם כמר קטע ג'ז בעל מרכיבי-קצב
מסרבנים ביותר )על הסיבות לכך נעמוד בהמשך(.

גם נירם קיימת קברצת אנשים ,לא גדרלה אך בהחלט מררגשת,
היכרלים ארלי לרמר "נעשה רנראה" אך לא "נעשה רנשמע",
שכן ,אין הם שרמעים כלל אר מתקשים לשמרע .

הרקדן השומע לא יתחיל לעולם לעבוד על אפיוני הדמות
החיצוניים וקררי אופיה קרדם שגמר ,פחרת או יותר ,להתמודד
עם הקשיים הטכניים שהציב לפניר הכוריאוגרף בטכניקות
המחול השונות ,רברור לכל ,שעברדת עיצוב הדמות רגילומה
במחול מבוססת על הצבעים והאווירה שמקנה לה המוסיקה.

נהפרך הרא .לעיתים הם הרפכים ערלמרת כדי שנשמע עליהם.
דרגמה טובה לכך הוא אמנרן דמתי ,שהיה סרלן בלהקתר של
משה אפרתי "קרל ודממה" ,חתן פרס "כינור דוד" על תרומתו
לאמנות וכיום ירצר רמבצע עצמאי ,המופיע בארץ ובחו"ל,
ועד לבית הלבן בארצרת-הברית הגיע.

ניגוד גמור לו הוא הרקדן החרש ,שאצלו הדמויות וקווי
האופי שלהן מהווים חלק משפתו היומיומית ,שהיא שפת
הסימנים ,שפה תיאורית-חזותית שבה הוא משתמש להעברת
חוריותיו הטריוויאליות בירתר ,תוך שימוש בדמויות ייצוגיות .

האם אין הם ערשים משרם שאינם שרמעים?

לדוגמה :אם ינפח את חזהו תוך כדי תנועה כבדה משהר ,יבין ,

כל אחד שכוונת המספר לתאר בריון ו/או שחצן מנופח ,מבלי
שנאמר דבר באשר לתחושותיו של המספר כלפי אותו בריון

התבקשתי לדון בזיקה שבין החרשים וכבדי-השמיעה למוסיקה
למחול .האם קיימת בכלל זיקה כזר? ואם כן ,מהי?

שחצן .על-ידי תוספת אחת ,הרעדת כף-היד ואצבעותיה ,יספר

את הנושא מקררב ,בהיותי אני עצמי רקדן כבד -

לך שהוא פוחד ממנו או שהוא רק "עושה רוח" על-מנת
שיפחדו ממנו ,הכל בהתאם להקשר.

אני

מכיר

שמיעה ,שהשתתף בלהקתר של משה אפרתי שנים לא-מעטרת.
"קול רדממה" ,גם אם אינה נושאת עוד כיום ברמה את דגל
השילוב בין רקדנים חרשים ושרמעים ,היא על כל פנים
הראשונה שבמסגרתה נעשו מאמצים שהוכתרו בהצלחה
בתחום האינטגרציה בין שרמעים וחרשים בתחום המחול.
השילרב היה ברמה כזו שלא היה אפשר להבחין מי מבין
רקדניה שומע ומי לא.
בדרכר המיוחדת ,מצא אפרתי דרכים להפוך את החרש )שהוא
מרגבל אר נכה בצררה מסוימת( לרקדן שורה-משקל רחשיבות
לשומע בלהקתר.

ירצא מכך ,שלחרש יתרון מסוים בעיצוב דמויות ,כי אינו
תלוי במרסיקה כגורם המעניק צבע לדמות ,אלא נשען על
נסירן חייו הירמירמי  ,שארתר הרא מביא לבמה.
וכך ,הזר למוסיקה  ,המהרוה בסיס למחול ,הרא בעצם בן-בית

שררה-זכרירת ,אם כי ידיעתו אותה אינה ישירה אלא אגבית
רשרלית לגמרי מבחינתר.
הרקדן השרמע משתמש בצליל כבחרט מנחה ,מעין תמררר,
הארמר לו מה עליר לחרש בכל רגע מרסיקלי במהלך הריקרד.

נירם ,חרש המצליח ליצרר אר לבצע "מוסיקה" אר להתבסס
בעבודתו האמנותית על מוסיקה בצורה מוכרת וידרעה ,תרך
שימוש בכלי קונוונציונלי ,כגון פסנתר ,הרי הוא בגדר

קיימת מרגבלרת מסרימת בריקרד כזה ,הדררש ממבצער האזנה
מתמדת למרסיקה  -מעין חבל-טברר שטרם נרתק  .ראכן ,אצל
מבצעים גדרלים בארץ רבערלם כרלר נרכל תמיד להבחין בזיקה
למרסיקה ,כשהדגש הרא במלה זיקה ,רלא קשר של תלרת.

חש בהם? כיצד הוא יודע )אם בכלל( שהרא שומר על הקצב
הנכון ,אם זה מהווה מוטיב מוסיקלי ,שכן ידרע שהחרשים

נכרן ,אף רקדן לא ירדה בפה מלא בתלרתר במרסיקה ,אלא
ינסה להסביר רלשכנע באלף ראחת דרכים שהרא משתמש

';חדשה" .מייד מתלוות לה שאלות ,כמו :כיצד ובאיזה אופן
הוא חש באיכויות הטונים ובצלילים עצמם? האם הוא בכלל
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במרסיקה כבמגדלרר רתר לא ,כסמן-כירן'ן בסבך המאררערת
הערברים על הדמרת ,רכמטררנרם )קרצב( המסייע לר להתאים
את מיקרמר לכרריארגרפיה ,כך הם טרענים ,אך למעשה ,ררב
הרקדנים הם עבדיה הנרצעים של המרכ  tיקה ,השרלטת בהם

אם תשאל חרשים על הנאתם מהמרסיקה ,הם ידברר אתך
על התחרשרת הרריברטררירת .הרגישים מביניהם מצליחים
לפעמים "לנחש" את גרבה הצלילים אר אפילר את הקברצה
הכלית המשתתפת בקטע .אבל כרלם ,רתמי,ד יתארר בהתרגשרת
את תחרשת הקצב הנפלאה  -שהיא המרסיקה עברר החרשים.

בניגרד גמרר להם ,לשרמעים ,כל ארתם "הזרים לערלם
המרסיקי ;",הרקדנים החרשים ,נכנסים לארמרנה של המרסיקה
רערשים בר כבתרך שלהם ,שכן ,לא רק  illאין הם תלריים בה,

מהי ארתה הנאה מתחרשת הקצב ,הנרצרת בעת האזנה ,למשל,
על-ידי הנחת היד על הרמקרל שממנר ברקעת המנגינה?

אלא שהכרתם ארתה היא בעיקר מכלי שני ,רגם ידיעה זר
בעצם שרלית לחלרטין בשבילם,

בדי לנסרת להבין ,מרטב לפנרת לתחרם הדימריים ,רעדיפים
הרריברטרריים מהחזרתיים ,שכן ,אלה קררבים בירתר לארפן

ביד רמה,

חישתם של החרשים את הסרבב ארתם .ארלי זר ארתה "מרסיקה"
ששרמע

זרים למוסיקה

-

משמע זרים למחול?

ארפנרען-שררף

בעת

האצת

סיברבי

המנרע,

בטרם

יפררץ בדהרה אדירה רעתירת כרח קדימה.

אם תשאל ארתם ישיררת ,יאמרר לך :מה פתארם? הרי המחרל
הרא התנרעה ,רכל הקשרר בתנרעה הרא שפתנר הראשרנית
בירתר ,האם תקרא לנר זרים בביתנר?

מעבר לכך ,ארלי אפילר קיימרת אצל החרשים ציפירת הדרמרת
לאלה של הארפנרען כלפי הנהמה של הארפנרע ,רארלי הם
חשים דבר-מה דומה בעת שידם מרנחת על רמקרל המשמיע
מרסיקה .בדרמה לארפנרען ,הם עשריים להשליך על השמיעה
רעל המרסיקה בפרט את תכלית הנעתם )מלשון תנרעה(.
כלרמר ,הם מייחסים לשמיעה מעמד של "גררם מניע" ,כזה
האחראי לכל הקרררת ארתם בחייהם .למעשה ,בעצם הנחת
היד והניסיון להבין רלפרש את נהמת המנוע ,הם כמו מכוונים,
מתאימים רמייצבים את ישיבתם על "אוכף החיים".

כל קשר בינם לבין מרסיקה הרא כמע)ז :מקרי לגמרי ,שכן
המרסיקה היא האבסטרקט המרשלם לגביהם ,גם אם הם
מרדעים לקירמה בארפן כלשהר.

סותר את עצמך .קרדם אמרת שהחרשים

ארלם בשיחרת מעמיקרת קצת ירתר ,תרך קילרף שכברת-המגן
הראשרנירת של החרש ,נרכל לגלרת את כל ארתן התלבטרירת
שלירר ,מלררת רילרר את החרשים עצמם ראת כל מי שמנסה
לגשת עימם ,תיאררטית אר מעשית ,לעבן'דה יצירתית בתחרם
האמנרירת הפלסטירת החזרתירת,

עברר החרשים ,המרסיקה מרגדרת לכו Iהירתר כקרמפלקס
)מרקם מררכב( של מקצבים ,המאררגנים בצררה מסרימת,
שעה שאת המלרדיה העדינה שבמרקם ,המרנחת על הבסיס

הקצבי ,לא יטעמר לערלם .ידרע להם )לחרשים( ,שהיא זר
המסייעת לשרמעים להבדיל בין חלקים מרסיקליים זהים
במקצב אך בעלי מרקם מלרדי שרנה .לגבי החרשים ,ארתם
קטעים הינם מרנרטרניים לחלרטין ,מרסיקלית ,שכן עבררם
יש למרסיקה רק מרכיב אחד  -המקצב.

המטר,rן העיקרית של החרש ביצירה היא להגיע לקהל-יעד
רחב ככל שרק ניתן ,רזה מררכב בעיקרר מלא-חרשים ,קרי -
שרמעים .להם הרא ררצה להעביר את מסר הבדידרת שלר
רלהם הרא ררצה להרארת את הדרכיב Iלהתקשררת עימר,
ראת

זררית-הראייה

המירחדת

שבה

הרא

רראה

את

החיים,

כמר שנאמר :דברים שרראים מכאן לא רראים משם.
כשמדרבר בשרמעים ,צריך להשתמש במרסיקה אר בכל רקע

צלילי אחר ,אחרת עלרלים הצרפים השרמעים להשתעמם,
רלר רק משרם שנרטלים מאחד החרשים המרכזיים שלהם
את

חרריית

השרתפרת רההנאה

מהמרפע  . :הרא

נעשה

בחיים .הכיצד?

אין כאן סתירה ,שכן בעבור כל אח,ד הבלתי-מרשג יהיה תמיד
שאיפת חייו .כירון שזה בלתי-מושג ,ועל-מנת לשמור על מידה
של רציונלירת ,עלינר להתייחס באדישות-מה לבלתי-מושג.
יוצא מכך ,שלמרות ידיעתם את המרסיקה ותלותם בה ,הם
אדישים כלפיה במידת-מה ,ראכן הם עושים בארמונה כבתוך
שלהם ,לפחות בכל הנוגע במחרל.

השפעת החרשות וליקוי-השמיעה
על חייו של הלוקה בהם
קיים הבדל משמעותי באשר לאיכרת החיים בין מי שנולד
חרש לבין מי שלקה בשמיעתו במהלך חייו ,אפילר הגיע
לחרשרת גמורה .ככל שהתאחר שלב ההתחרשות ,כן קטן
הנזק הסרפי רהמרחלט לאיכות חייר של הנפגע .הליכי חשיבתר
מרשפעים פחות ,אם כי תמיד קיימת ההשפעה השלילית
המסוימת ,שנעמוד עליה בהמשך.

חזרתי

בלב.ד ארלם מכיררן שאינם רגישים ריזראלית כמר החרשים,
בררדאי יחמיצר את ררב הנראנסים השזררים במרפע ,שבעברר
החרשים מהררים את "המסר שבין השרררןז".

יש

שיטענו:

אתה

אינם מתייחסים כלל למוסיקה רעושים בארמונה כבתרך
שלהם ,ואילר עכשיר אתה בא ואומר ,שהמרסיקה ,אר לפחות
נהם הקצב שלה ,מהרוים עבור החרשים את תמצית אחיזתם

אדם שלקה בשמיעתו במרעד מארחר ירתר מן החודשים
הראשונים לחייו ,כלרמר ,בילדותו או בנערותו ,הספיק ,מי
ירתר ומי פחרת ,ללמוד משהר על מהות הצליל והשימוש בו,
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לפיתח רגישות הבחנה מסוימת  .זה מאפשר לשרידי שמיעתו
להתמודד עם מרכיבים אודיולוגיים )שמיעתיים( .לרוב בני-
האדם )ולכלל בעלי-החיים בטבע( משמשים מרכיבים אלה
ויכולת ההתמודדות איתם תנאי מוקדם להמשך הקיום של
הפרט .עבור החרש הם מהווים את הציפוניים ,שבאמצעותם

ייאחז במרקם החברתי הסובב אותו .רגישותו לסובב אותו
מכורח "ידיעתו" ,ואפילו זו כרוכה בזיכרון מן העבר בלב,ד
על קיומם של מרכיבים שונים שאין הוא יכול לחוש בהם
כיום ,גדולה לאין ערוך מכל אותם שנולדו חרשים ,שאינם
מידעים כלל לקיומם של מרכיבים רבים נוספים בחיי הדממה
שלהם ,שמעולם לא נחשפו למרכיבים אלה.
לליקוי-השמיעה ולחרשות יש השפעה רבת-משקל על "שיווי-
המשקל וקציבת הקצב" בחיי החרש .עולמנו הוא עולם קצבי,
ומרכיבי שיווי-המשקל ,הפיסי וגם הנפשי ,הם השולטים
בכלי-הקומוניקציה של האדם.

למהירות התגובה מקום חשוב בגורמי ההצלחה בחיים .על
כל אדם לאמץ רלסגל לעצמו דפרסי חשיבה רה תנה גרת ,שיקלו
על האוריינטציה שלו בסביבתר האישית  ,תוך בניית מערכרת-
גרמלין תקשורתירת ,שיזינו במהיררת את החשיבה ,כך שיוכל
להגיב במהירות על כל הקורה סביבו.
החרשות מאיטה את תהליך התגובה הזה .נכותם המסרימת
של החרשים רכבדי-השמיעה נעוצה בפער זה באשר לקלות
רלז מינות של מקוררת אינפררמציה ,ובאלה נכללים ,כמובן,
אלה המוסיקליים ,אם נחזרר רנתמקד באמנרת  ,ובמחרל בפרט.

נכרתו של החרש מונעת אותו מלהגיב מיידית רישיררת ,ללא
כל גררם מקשר ,מתווך רמתאם .צררך זה בגררם מתורך מניע
ארתו להיתלות תלות מרחלטת או חלקית ,במקרה הטוב,
בגררם חיצרני כלשהו ,בהתאם לדרגת ליקויו .התרצאה היא
חרסר-ביטחרן ררגשי נחיתרת ,שאינם מאפשרים תפקוד מלא
גם באותם תחומים שבהם הוא יכרל ,פרטנציאלית ,לתפקד
ללא עזרה וסיוע חיצוניים.

אבי כזר ,או ליתר דיוק

-

כחצי-זר

אני עצמי אחד מארתם זרים או חצי-זרים לעולם המרסיקה.
הגעתי ללהקת "קרל ודממה" בשנת , 1981בהיותי כבן , 23
בחרר כבד-שמיעה ,שדרגת ליקוי השמיעה שלר נעה בין 50%
,-;,ל. 60°

ללהקה הגעתי במקרה ,ללא ידיעה מרקדמת באשר למהות
היחסים המירחדים שבין החרשים ,ובכלל זה כבדי-השמיעה,
לבין השרמעים בה ,רעל דרך עברדתה המירחדת ,המאפשרת
לחרשים ולכבדי-השמיעה להשתלב בעברדתה השוטפת כמעט
ללא בעירת.
כיררן ששרידי השמיעה שלי פעילים ועדיין נחשבו שימרשיים
גם לפני הגיעי ללהקה ,תפקדתי כשרמע וככזה התקבלתי
ללהקה.
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בלהקה הצלחתי לרקוד לצלילים אשר לנוחרתי היר מרשמעים
בדרך-כלל בעוצמה רבה ,על-מנת לספק סיגנלים מוסיקליים
לכבדי-השמיעה ,שעדיין יכלו להיעזר בהם במידת-מה .לאררך
דרכי בלהקה התפתחתי מרקדן מתלמד ולבסרף לסרלן בעברדה
קשה במישרר הבנת המרסיקה ,בשל ליקרי השמיעה שלי ,רבכל
הנוגע באווירה רבצבע שמעניקה המוסיקה לריקוד.
מכאן ,עם התנרערת שנבנר על-ידי משה אפרתי ,הכוריארגרף,
לעיצרב הדמרת ,ורק אז ,תוך שילרב ואיחרד כל המרכיבים,
הגעתי לצורה הסופית רהמלרטשת של הריקרד הנדרש.
דרך זר ,שנרצרה מתרך אילרצים שבליקוי השמיעה שלי,
נבנתה גם על סמך נסירנם של רקדנים ותיקים בלהקה .היא
הביאה ארתי לרגישות ולהבנה עמוקים מהרגיל ,הן מצידר
התנרעתי של הריקרד והן מצידר המרסיקלי.
כיום ,במבט לאחרר ,אני מבין כמה מהאנרגיה המחשבתית
רהריכרז שלי הושקער אז אך ורק בקליטת הצלילים רבניסירן
לפענחם כמרקם מרסיקלי שלם .דרוקא בהאזנה לארתם צלילים
שבדרך-כלל איני שרמע ,מתרך ידיעה שהם צריכים להימצא
במקום מסוים ,כפי שלמדתי בהאזנה נפרדת ,והסבת תשרמת-
הלב אליהם על-ידי הכוריאוגרף ,התחלתי להירת מודע לכמרת
האינפורמציה רלאיכרת התקשררת ,שאותם אני מפסיד גם
בשמיעה מאומצת ,מכרונת וממרקדת.

אני ,ככבד-שמיעה ,מצאתי את עצמי מרחף בין ניסירן לתפקד
כשומע ,על כל המגבלות הטמונות בכך לגבי ,לבין הניסירן
לת Pקד כחרש  -רזאת ללא כל הכשרה מרקדמת ,פרט לנטייה
טבעית שהתפתחה אצלי בקריאת שפתיים.

למעשה ,מצאתי את עצמי נרפל בין הכסארת  -כיסא השרמעים
רכיסא החרשים  -כאשר כל קברצה עורכת לי אין-ספור מבחני
שמיעה ותגובה מאולתרים ,רבסרפו של דבר מחליטה שאיני
שייך אליה ,אך כנראה גם לא לאחרת.
דבר זה הגמיש ארתי בצורה יוצאת מהכלל מבחינת אפשררירת
התפקרד הבימתיות ,שכן ,כל מאבקי למדרני למצות את הטרב
ביותר האפשרי בכל מצב_ לאחר תקופת התאקלמות קצרה,
למדתי לתפקד הן כחרש רהן כשרמע ,במיוחד בתפקידי
כסרלן ורקדן מוביל בקברצה ,שמתפקידר לדאוג שהחרשים
יקבלו את הסימן להתחיל בזמן ,שעליו מרטלת האחריות
לשמירת הקצב בריקר,ד כך שהחרשים ירכלר להעתיק ארתר
ממנר.

העין השומעת

המרסיקה לחרש כמרה כצבע לעיורר .בשני המקרים נרצר
ערלם שלם של דמירן :החרש מנסה לדמיין למה דרמה צליל זה
אר אחר בדירק כמר שהעיררר מנסה לדמיין ,למשל ,מהר "צבע
כחרל" ,מתוך שהוא טובל את ידיר במים רמנסה לדמיין לעצמר
משהר כביר ועצרם המכיל מים רנקרא ",םי" שצבעו כחרל .

מכאן גם הדימרי רהקשר שבין "קרר" לצבע כחרל  .בארפן דרמה
יכול החרש לבנרת לעצמו ערלם של צלילים מדרמים  ,ארלם
בערד העיוור מתבסס על מגע יד ומישוש הקרו ר ם החיצרניים
והכלליים של הצררה שאיתה הרא בא במגע ,מת'בסס החרש
על ויברצירת ,שארתן הרא חש בכל גופו אם ימצא מקרם סגרר
ראם תושמע המוסיקה בעוצמה ,או בידיו ,אם יניחן על רמקרל

יתייחס הירצר למרסיקה ,הרי שימצא עצמו עוסק ביצירה
ברמה בינרנית לכל הירתר t .נג אם ינסה להעביר את האחרירת
לגבי הרעירן בחלק מסרים ביצירה לאמן שרמע ,כדי שזה
יעזרר לר בעיצוב המרסיקה ,לערלם לא יוכל לדעת בבטחה
אם השרמע אכן בחר את הקטע המוסיקלי המתאים ביותר .

או כלי מנגן .

דרכים אפשרירת אחרות פתוחרת לפני הכוריאוגרף החרש.
אחת מאלה היא שימרש במוסיקה המברססת על אפקטים

בעזרת תחושת הוריברציה ,יכול החרש לקשר בין מקצב לבין
"מצב-הררח" רהאררירה של המוס י קה  .בדרמה לקצב פעימרת
הלב ,המשתנה תכופות לפי שינויי התחושות הפיסירת
רהנפשיות של האדם ,בין אם זה מאמץ גופנ'ו רבין אם זו
התרגשרת רסערת-נפש ,שנרצרה מאיררע מסעיר אר אפילו
מציפייה מרתחת רמרגשת להתרחשות כלשהי .תגרבת הלב

קרליים בלב.ד ללא מרקם מלרדי או קצבי מוגדר ,כך שגם
החרש ירכל להתמרדד עימה .היוצר החרש יברר ריחקרר
מרסיקאי )שרמע  ,כמובן( באשר למרכיבי הקטע שנבחר ,מבלי
להסביר לר מהר המרכיב המבוקש ,כדי שהאינפורמציה שלו
תהיה אובייקטיבית עד כמה שאפשר .תהליך זה דומה בעצם
)רלעיתים גם בתוצארתיר( לתהליך החיפוש וההאזנה הרגיל
הערבר על יוצר שומע ,המחפש מוסיקה מתאימה ליצירתר .

החרש לרמד להבחין בין קצב מהיר רמרפנם  -המרמז על
התרגשות ,לבין קצב מהיר ,מוחצן ומודגש  --המרמז על
פעלתנרת ,כלומר כעס ,זעם או אפילר התרגשן'ת של יצירה,
כשפיסיולוגית כרלם נרתנים אותו אפקט .קצב נינרח )שקט(
מררה על שינה אר שביערת-רצרן; קצב נינרח קצת פחות )חזק
יותר( יכרל לסמן מתח פנימי רב ,רגיעה שלפני פערלה  ,שקט
שלפני הסערה.

השימרש במרסיקה קצבית ומרנוטונית

תמיד אחת

-

האצת קצב פעימתר.

יצירת מחרל הכוללת מרכיבים מוסיקליים הי א ערלם המרבן
לחרש רק בחלקו ,שכן גם אם יבין רייכנס בערבי קררתה של

 .התנרעה ההבעתית ,המהווה חלק אינטגרלי משפת התקשורת
הירמיומית שלו ,עדיין ימצא עצמו ערמד מרל חומה אטומה
רכמעט בלתי-חדירה של המוסיקה .מעצם מהרתה רמוגבלרתו

של החרש היא מהורה מחסום לכל רעירן של י~בירה עצמאית
של חרש בתחום המחול  .שכן  ,מטרת הירצר היא להגיע לקהל
רחב ככל האפשר ,רזה כרלל את קהל השרמעים  ,רלכך נדרש
השימרש במרסיקה ,שאינו אפשרי לחרש .מע  ,גל-קסמים זה
אפשר לשברר רק באמצעות דמות שרמעת רמספ Jיק אמינה על
החרש ,שהרא ירכל לתת בה אמרן וליצרר עימה שרתפרת
אמנרתית .נחרץ אמרן הדדי בכל הקשרר למרסיקה ביצירה
והתאמתה האמנרתית למחול שנרצר בלעדיה ן)ל-ידי החרש,
תרך שהחרש סרמך על ארתר שרמע שבחירתו את המוסיקה
תיתן פירוש נכון לכרונרתיו היצירתירת.

אפשרות

נוספת

היא

מבחינה מלרדית ,כך שלמלרדיה שאיתה מתקשה החרש
להתמרדד לא תהיה חשיבות ,והרא יתמודד עם המקצב בלב.ד
דבר שהוא יכול לעשרת בקלות יחסית  .מרסיקה קצבית
בעיקרה ובעלת מרקם מלודי דל מדגישה מארד כל מבנה
בררר ומוגדר של מרקם תנועתי  .מה ער.ד שבמקרה כזה ירכל
החרש להיעזר בשומע ,שיאמר לר מה הן נקרדרת-המפנה
הקצבירת ,שארתן הרא יכול לספרר רלהגדיר  ,שבהן פרנה
המלודיה לכיררן זה אר אחר .למשל ,צליל דק )חלש( וגבוה ,דק
ונמר.ך

תחרמי

חזק רגבוה ,חזק רנמרך -
ההפרדה הצליליים של חרש .

מה שמגדיר פחרת אר יותר את

זה אינו פותר  ,כמובן ,את הבעירת הרגילות שבשיתרף-פערלה
יצירתי בין שניים או ירתר שרתפים ,שלכל אחד מהם פרשנרת
אישית שרנה .

במסגרת רשימה קצרה יחסית אי-אפשר להקיף את מלרא
הנושא של אמנים חרשים במחרל  .את אלה המבקשים יתר
ומחול W
פירוט אפנה לספרר של משה אפרתי" ,קרל  ,דממה
)הרצאת "מסדה" (, 1980 ,רבר תיארר שיטת העברדה עם רקדנים
חרשים ,שיצר אפרתי רשכלל .

אפנה ארתם גם לחיבורי "עין שרמעת" ,שניתן לעיין בר
בספרייה למחרל בבית-אריאלה בתל-אביב  .זו עברדה העוסקת

חלק מהרעירנרת התנרעתיים אמררים להירת מלדוים במוסיקה,

בקשרים שיוצר החרש עם סביבתו ,בעקברת עברדתי בתחרם

שתדגיש  ,תחזק או תהררה ניגרד לרעירן התנרע Iזי .אם לא כך

המחול .

•
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