
המוסיקהבעולםזרים

ולמקצבלצלילוהתייחסותםחרשיםרקרביםעל

רוםעופרמאת

מהםדרשכאשרלמשה,בני-ישראלענררנשמע,""נעשה
רלאלגמרילאעשר?כךהארמנם .האלרהיתלהצעהתשרבה
כרלם.

מררגשת,בהחלטאךגדרלהלאאנשים,קברצתקיימתנירםגם
רנשמע","נעשהלאאךרנראה""נעשהלרמרארליהיכרלים

 .לשמרעמתקשיםארכללשרמעיםהם,איןשכן

שרמעים?שאינםמשרםערשיםהםאיןהאם

עליהם.שנשמעכדיערלמרתהרפכיםהםלעיתיםהרא.נהפרך
שלבלהקתרסרלןשהיהדמתי,אמנרןהואלכךטובהדרגמה
תרומתועלדוד""כינורפרסחתןודממה","קרלאפרתימשה

ובחו"ל,בארץהמופיעעצמאי,רמבצעירצרוכיוםלאמנות
הגיע.בארצרת-הבריתהלבןלביתועד

למוסיקהוכבדי-השמיעההחרשיםשביןבזיקהלדוןהתבקשתי
,מהי?כןואםכזר?זיקהבכללקיימת.האםלמחול

-כבדרקדןעצמיאניבהיותימקררב,הנושאאתמכיראני

לא-מעטרת.שניםאפרתימשהשלבלהקתרשהשתתףשמיעה,
דגלאתברמהכיוםעודנושאתאינהאםגםרדממה","קול

פניםכלעלהיאושרמעים,חרשיםרקדניםביןהשילוב
בהצלחהשהוכתרומאמציםנעשושבמסגרתההראשונה

המחול.בתחוםוחרשיםשרמעיםביןהאינטגרציהבתחום
מביןמילהבחיןאפשרהיהשלאכזוברמההיההשילרב
לא.ומישומערקדניה

(שהואהחרשאתלהפוךדרכיםאפרתימצאהמיוחדת,בדרכר
רחשיבותשורה-משקללרקדןמסוימת)בצררהנכהארמרגבל
 .בלהקתרלשומע

להתבססאר"מוסיקה"לבצעארליצררהמצליחחרשנירם,
תרךוידרעה,מוכרתבצורהמוסיקהעלהאמנותיתבעבודתו
בגדרהואהריפסנתר,כגוןקונוונציונלי,בכלישימוש

אופןובאיזהכיצדכמו:שאלות,להמתלוותמייד';חדשה".
בכללהואהאםעצמם?ובצליליםהטוניםבאיכויותחשהוא
הקצבעלשומרשהראבכלל)(אםיודעהואכיצדבהם?חש

שהחרשיםידרעשכןמוסיקלי,מוטיבמהווהזהאםהנכון,
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שאפילועדפגום,קצבחושבעלישהםאוקצבחושנעדרים
מרכיבי-קצבבעלג'זקטעכמראצלםנשמעתפשוטהספירה

בהמשך).נעמודלכךהסיבות(עלביותרמסרבנים

הדמותאפיוניעללעבודלעולםיתחיללאהשומעהרקדן
להתמודדיותר,אופחרתשגמר,קרדםאופיהוקרריהחיצוניים

בטכניקותהכוריאוגרףלפנירשהציבהטכנייםהקשייםעם
רגילומההדמותעיצובשעברדתלכל,רברורהשונות,המחול
המוסיקה.להשמקנהוהאווירההצבעיםעלמבוססתבמחול

וקוויהדמויותשאצלוהחרש,הרקדןהואלוגמורניגוד
שפתשהיאהיומיומית,משפתוחלקמהוויםשלהןהאופי

להעברתמשתמשהואשבהתיאורית-חזותיתשפההסימנים,
 .ייצוגיותבדמויותשימושתוךבירתר,הטריוויאליותחוריותיו
 ,יביןמשהר,כבדהתנועהכדיתוךחזהואתינפחאםלדוגמה:

מבלימנופח,שחצןו/אובריוןלתארהמספרשכוונתאחדכל
בריוןאותוכלפיהמספרשללתחושותיובאשרדברשנאמר
יספרואצבעותיה,כף-הידהרעדתאחת,תוספתעל-ידישחצן.

על-מנתרוח""עושהרקשהואאוממנופוחדשהואלך
להקשר.בהתאםהכלממנו,שיפחדו

אינוכידמויות,בעיצובמסויםיתרוןשלחרשמכך,ירצא
עלנשעןאלאלדמות,צבעהמעניקכגורםבמרסיקהתלוי
לבמה.מביאהראשארתר ,הירמירמיחייונסירן

בן-ביתבעצםהראלמחול,בסיסהמהרוה ,למוסיקההזרוכך,
אגביתאלאישירהאינהאותהידיעתוכיאםשררה-זכרירת,

מבחינתר.לגמרירשרלית

תמררר,מעיןמנחה,כבחרטבצלילמשתמשהשרמעהרקדן
הריקרד.במהלךמרסיקלירגעבכללחרשעלירמהלוהארמר

האזנהממבצערהדררשכזה,בריקרדמסרימתמרגבלרתקיימת
אצלראכן, .נרתקשטרםחבל-טבררמעין-למרסיקהמתמדת
בזיקהלהבחיןתמידנרכלכרלררבערלםבארץגדרליםמבצעים

תלרת.שלקשררלאזיקה,במלההראכשהדגשלמרסיקה,

אלאבמרסיקה,בתלרתרמלאבפהירדהלארקדןאףנכרן,
משתמששהראדרכיםראחתבאלףרלשכנעלהסבירינסה



המאררערתבסבךכסמן-כירן'ןלא,רתרכבמגדלררבמרסיקה
להתאיםלרהמסייע(קרצב)רכמטררנרםהדמרת,עלהערברים

ררבלמעשה,אךטרענים,הםכךלכרריארגרפיה,מיקרמראת
בהםהשרלטתיקה, tהמרכשלהנרצעיםעבדיההםהרקדנים

רמה,ביד

לערלם"הזריםארתםכללשרמעים,להם,גמררבניגרד
המרסיקהשללארמרנהנכנסיםהחרשים,הרקדניםהמרסיקי,";

בה,תלרייםהםאין illרקלאשכן,שלהם,כבתרךבררערשים
זרידיעה,רגםשנימכליבעיקרהיאארתהשהכרתםאלא
בשבילם,לחלרטיןשרליתבעצם

למחול?זריםמשמע-למוסיקהזרים

המחרלהריפתארם?מהלך:יאמררישיררת,ארתםתשאלאם
הראשרניתשפתנרהראבתנרעההקשרררכלהתנרעה,הרא

בביתנר?זריםלנרתקראהאםבירתר,

שכברת-המגןקילרףתרךירתר,קצתמעמיקרתבשיחרתארלם
התלבטרירתארתןכלאתלגלרתנרכלהחרש,שלהראשרנירת

שמנסהמיכלראתעצמםהחרשיםאתרילררמלררתשלירר,
בתחרםיצירתיתלעבן'דהמעשית,ארתיאררטיתעימם,לגשת

החזרתירת,הפלסטירתהאמנרירת

שכןלגמרי,מקריכמע(ז:הראמרסיקהלביןבינםקשרכל
הםאםגםלגביהם,המרשלםהאבסטרקטהיאהמרסיקה
כלשהר.בארפןלקירמהמרדעים

כקרמפלקסהירתר Iלכומרגדרתהמרסיקההחרשים,עברר
מסרימת,בצררההמאררגניםמקצבים,שלמררכב)(מרקם
הבסיסעלהמרנחתשבמרקם,העדינההמלרדיהשאתשעה

זרשהיא(לחרשים),להםידרעלערלם.יטעמרלאהקצבי,
זהיםמרסיקלייםחלקיםביןלהבדיללשרמעיםהמסייעת
ארתםהחרשים,לגבישרנה.מלרדימרקםבעליאךבמקצב
עבררםשכןמרסיקלית,לחלרטין,מרנרטרנייםהינםקטעים

המקצב.-אחדמרכיברקלמרסיקהיש

לקהל-יעדלהגיעהיאביצירההחרששלהעיקריתהמטרr,ן
-קרימלא-חרשים,בעיקררמררכב,רזהניתןשרקככלרחב

שלרהבדידרתמסראתלהעבירררצההראלהםשרמעים.
עימר,להתקשררת Iהדרכיבאתלהרארתררצההרארלהם
החיים,אתרראההראשבההמירחדתזררית-הראייהראת

משם.רראיםלאמכאןשרראיםדבריםשנאמר:כמר

רקעבכלארבמרסיקהלהשתמשצריךבשרמעים,כשמדרבר
להשתעמם,השרמעיםהצרפיםעלרליםאחרתאחר,צלילי

שלהםהמרכזייםהחרשיםמאחדשנרטליםמשרםרקרלר
חזרתינעשההרא .:מהמרפערההנאההשרתפרתחררייתאת

החרשים,כמרריזראליתרגישיםשאינםמכיררןארלםבלב.ד
שבעבררבמרפע,השזרריםהנראנסיםררבאתיחמיצרבררדאי

השרררןז".שבין"המסראתמהרריםהחרשים

אתךידבררהםמהמרסיקה,הנאתםעלחרשיםתשאלאם
מצליחיםמביניהםהרגישיםהרריברטררירת.התחרשרתעל

הקברצהאתאפילרארהצליליםגרבהאת"לנחש"לפעמים
בהתרגשרתיתארררתמי,דכרלם,אבלבקטע.המשתתפתהכלית

החרשים.עבררהמרסיקהשהיא-הנפלאההקצבתחרשתאת

למשל,האזנה,בעתהנרצרתהקצב,מתחרשתהנאהארתהמהי
המנגינה?ברקעתשממנרהרמקרלעלהידהנחתעל-ידי

רעדיפיםהדימריים,לתחרםלפנרתמרטבלהבין,לנסרתבדי
לארפןבירתרקררביםאלהשכן,מהחזרתיים,הרריברטרריים

"מרסיקה"ארתהזרארליארתם.הסרבבאתהחרשיםשלחישתם
בטרםהמנרע,סיברביהאצתבעתארפנרען-שררףששרמע

קדימה.כרחרעתירתאדירהבדהרהיפררץ

הדרמרתציפירתהחרשיםאצלקיימרתאפילר,ארלילכךמעבר
הםרארליהארפנרע,שלהנהמהכלפיהארפנרעןשללאלה
המשמיערמקרלעלמרנחתשידםבעתדומהדבר-מהחשים

השמיעהעללהשליךעשרייםהםלארפנרען,בדרמהמרסיקה.
תנרעה).(מלשוןהנעתםתכליתאתבפרטהמרסיקהרעל

כזהמניע","גררםשלמעמדלשמיעהמייחסיםהםכלרמר,
הנחתבעצםלמעשה,בחייהם.ארתםהקרררתלכלהאחראי

מכוונים,כמוהםהמנוע,נהמתאתרלפרשלהביןוהניסיוןהיד
החיים"."אוכףעלישיבתםאתרמייצביםמתאימים

שהחרשיםאמרתקרדםעצמך.אתסותראתהשיטענו:יש

כבתרךבארמונהרעושיםלמוסיקהכללמתייחסיםאינם
לפחותארשהמרסיקה,ואומר,באאתהעכשירואילרשלהם,

אחיזתםתמציתאתהחרשיםעבורמהרויםשלה,הקצבנהם
הכיצד?בחיים.

תמידיהיההבלתי-מרשגאח,דכלבעבורשכןסתירה,כאןאין
מידהעללשמורועל-מנתבלתי-מושג,שזהכירוןחייו.שאיפת

לבלתי-מושג.באדישות-מהלהתייחסעלינררציונלירת,של
הםבה,ותלותםהמרסיקהאתידיעתםשלמרותמכך,יוצא

כבתוךבארמונהעושיםהםראכןבמידת-מה,כלפיהאדישים
במחרל.הנוגעבכללפחותשלהם,

וליקוי-השמיעההחרשותהשפעת
בהםהלוקהשלחייועל

שנולדמיביןהחייםלאיכרתבאשרמשמעותיהבדלקיים
הגיעאפילרחייו,במהלךבשמיעתושלקהמילביןחרש

קטןכןההתחרשות,שלבשהתאחרככלגמורה.לחרשרת
חשיבתרהליכיהנפגע.שלחיירלאיכותרהמרחלטהסרפיהנזק

השליליתההשפעהקיימתתמידכיאםפחות,מרשפעים
בהמשך.עליהשנעמודהמסוימת,

החודשיםמןירתרמארחרבמרעדבשמיעתושלקהאדם
מיהספיק,בנערותו,אובילדותוכלרמר,לחייו,הראשונים

בו,והשימושהצלילמהותעלמשהרללמודפחרת,ומיירתר
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שמיעתולשרידימאפשרזה .מסוימתהבחנהרגישותלפיתח
בני-לרוב(שמיעתיים).אודיולוגייםמרכיביםעםלהתמודד

אלהמרכיביםמשמשיםבטבע)בעלי-החיים(ולכללהאדם
שלהקיוםלהמשךמוקדםתנאיאיתםההתמודדותויכולת
שבאמצעותםהציפוניים,אתמהוויםהםהחרשעבורהפרט.

אותולסובברגישותואותו.הסובבהחברתיבמרקםייאחז
בלב,דהעברמןבזיכרוןכרוכהזוואפילו"ידיעתו",מכורח

בהםלחושיכולהואשאיןשוניםמרכיביםשלקיומםעל
שאינםחרשים,שנולדואותםמכלערוךלאיןגדולהכיום,

הדממהבחיינוספיםרביםמרכיביםשללקיומםכללמידעים
אלה.למרכיביםנחשפולאשמעולםשלהם,

"שיווי-עלרבת-משקלהשפעהישולחרשותלליקוי-השמיעה
קצבי,עולםהואעולמנוהחרש.בחייהקצב"וקציבתהמשקל
השולטיםהםהנפשי,וגםהפיסישיווי-המשקל,ומרכיבי

האדם.שלבכלי-הקומוניקציה

עלבחיים.ההצלחהבגורמיחשובמקוםהתגובהלמהירות
שיקלוגרת,תנהרהחשיבהדפרסילעצמורלסגללאמץאדםכל
מערכרת-בנייתתוך ,האישיתבסביבתרשלוהאוריינטציהעל

שיוכלכךהחשיבה,אתבמהיררתשיזינותקשורתירת,גרמלין
סביבו.הקורהכלעלבמהירותלהגיב

המסרימתנכותםהזה.התגובהתהליךאתמאיטההחרשות
לקלותבאשרזהבפערנעוצהרכבדי-השמיעההחרשיםשל
כמובן,נכללים,ובאלהאינפררמציה,מקוררתשלמינותרלז
בפרט.ובמחרל ,באמנרתרנתמקדנחזרראםהמוסיקליים,אלה

ללארישיררת,מיידיתמלהגיבאותומונעתהחרששלנכרתו
מניעמתורךבגררםזהצררךרמתאם.מתווךמקשר,גררםכל

הטוב,במקרהחלקית,אומרחלטתתלותלהיתלותארתו
היאהתרצאהליקויו.לדרגתבהתאםכלשהו,חיצרניבגררם

מלאתפקודמאפשריםשאינםנחיתרת,ררגשיחרסר-ביטחרן
לתפקדפרטנציאלית,יכרל,הואשבהםתחומיםבאותםגם

חיצוניים.וסיועעזרהללא

כחצי-זר-דיוקליתראוכזר,אבי

המרסיקה.לעולםחצי-זריםאוזריםמארתםאחדעצמיאני
 , 23כבן,בהיותי 1981בשנתודממה""קרלללהקתהגעתי
 50%ביןנעהשלרהשמיעהליקוישדרגתכבד-שמיעה,בחרר

 . 60° ,;-,ל

למהותבאשרמרקדמתידיעהללאבמקרה,הגעתיללהקה
כבדי-השמיעה,זהובכללהחרשים,שביןהמירחדיםהיחסים

המאפשרתהמירחדת,עברדתהדרךרעלבה,השרמעיםלבין
כמעטהשוטפתבעברדתהלהשתלבולכבדי-השמיעהלחרשים

בעירת.ללא

שימרשייםנחשבוועדייןפעיליםשליהשמיעהששרידיכיררן
התקבלתיוככזהכשרמעתפקדתיללהקה,הגיעילפניגם

ללהקה.
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מרשמעיםהירלנוחרתיאשרלצליליםלרקודהצלחתיבלהקה
מוסיקלייםסיגנליםלספקעל-מנתרבה,בעוצמהבדרך-כלל

לאררךבמידת-מה.בהםלהיעזריכלושעדייןלכבדי-השמיעה,
בעברדהלסרלןולבסרףמתלמדמרקדןהתפתחתיבלהקהדרכי
רבכלשלי,השמיעהליקריבשלהמרסיקה,הבנתבמישררקשה

לריקוד.המוסיקהשמעניקהרבצבעבאווירההנוגע

הכוריארגרף,אפרתי,משהעל-ידישנבנרהתנרערתעםמכאן,
המרכיבים,כלואיחרדשילרבתוךאז,ורקהדמרת,לעיצרב
הנדרש.הריקרדשלרהמלרטשתהסופיתלצורההגעתי

שלי,השמיעהשבליקויאילרציםמתרךשנרצרהזר,דרך
היאבלהקה.ותיקיםרקדניםשלנסירנםסמךעלגםנבנתה
מצידרהןמהרגיל,עמוקיםולהבנהלרגישותארתיהביאה

המרסיקלי.מצידרוהןהריקרדשלהתנרעתי

המחשבתיתמהאנרגיהכמהמביןאנילאחרר,במבטכיום,
רבניסירןהצליליםבקליטתורקאךאזהושקערשלירהריכרז
צליליםלארתםבהאזנהדרוקאשלם.מרסיקליכמרקםלפענחם

להימצאצריכיםשהםידיעהמתרךשרמע,אינישבדרך-כלל
תשרמת-והסבתנפרדת,בהאזנהשלמדתיכפימסוים,במקום
לכמרתמודעלהירתהתחלתיהכוריאוגרף,על-ידיאליהםהלב

גםמפסידאנישאותםהתקשררת,רלאיכרתהאינפורמציה
וממרקדת.מכרונתמאומצת,בשמיעה

לתפקדניסירןביןמרחףעצמיאתמצאתיככבד-שמיעה,אני,
הניסירןלביןלגבי,בכךהטמונותהמגבלותכלעלכשומע,

לנטייהפרטמרקדמת,הכשרהכלללארזאת-כחרשקד Pלת
שפתיים.בקריאתאצלישהתפתחהטבעית

השרמעיםכיסא-הכסארתביןנרפלעצמיאתמצאתילמעשה,
מבחניאין-ספורליעורכתקברצהכלכאשר-החרשיםרכיסא
שאינימחליטהדברשלרבסרפומאולתרים,ותגובהשמיעה

לאחרת.לאגםכנראהאךאליה,שייך

אפשררירתמבחינתמהכלליוצאתבצורהארתיהגמישזהדבר
הטרבאתלמצותלמדרנימאבקיכלשכן,הבימתיות,התפקרד
קצרה,התאקלמותתקופתלאחרמצב_בכלהאפשריביותר
בתפקידיבמיוחדכשרמע,רהןכחרשהןלתפקדלמדתי
שהחרשיםלדאוגשמתפקידרבקברצה,מובילורקדןכסרלן
האחריותמרטלתשעליובזמן,להתחילהסימןאתיקבלו

ארתרלהעתיקירכלרשהחרשיםכךבריקר,דהקצבלשמירת
ממנר.

השומעתהעין

נרצרהמקריםבשנילעיורר.כצבעכמרהלחרשהמרסיקה
זהצלילדרמהלמהלדמייןמנסההחרשדמירן:שלשלםערלם

"צבעמהרלמשל,לדמיין,מנסהשהעירררכמרבדירקאחראר
לעצמרלדמייןרמנסהבמיםידיראתטובלשהואמתוךכחרל",
 .כחרלשצבעו ,"םי"רנקראמיםהמכילועצרםכבירמשהר



דרמהבארפן .כחרללצבע"קרר"שביןרהקשרהדימריגםמכאן
ארלם ,מדרמיםצליליםשלערלםלעצמולבנרתהחרשיכול
החיצרנייםםרהקרוומישושידמגעעלמתבססהעיוורבערד

החרשמת'בססבמגע,באהראשאיתההצררהשלוהכלליים
סגררמקרםימצאאםגופובכלחשהראשארתןויברצירת,על
רמקרלעליניחןאםבידיו,אובעוצמה,המוסיקהתושמעראם
 .מנגןכליאו

לביןמקצבביןלקשרהחרשיכולהוריברציה,תחושתבעזרת
פעימרתלקצבבדרמה .קהיהמוסשלרהאררירה"מצב-הררח"

הפיסירתהתחושותשינויילפיתכופותהמשתנההלב,
זואםרביןגופנ'ומאמץזהאםביןהאדם,שלרהנפשיות
אפילוארמסעירמאיררעשנרצרהרסערת-נפש,התרגשרת
הלבתגרבתכלשהי.להתרחשותרמרגשתמרתחתמציפייה

פעימתר.קצבהאצת-אחתתמיד

עלהמרמז-רמרפנםמהירקצבביןלהבחיןלרמדהחרש
עלהמרמז--ומודגשמוחצןמהיר,קצבלביןהתרגשות,
יצירה,שלהתרגשן'תאפילראוזעםכעס,כלומרפעלתנרת,

(שקט)נינרחקצבאפקט.אותונרתניםכרלםכשפיסיולוגית
(חזקפחותקצתנינרחקצבשביערת-רצרן;ארשינהעלמררה
שקט ,פערלהשלפנירגיעהרב,פנימימתחלסמןיכרליותר)
הסערה.שלפני

המרבןערלםאהימוסיקלייםמרכיביםהכוללתמחרליצירת
שלקררתהבערבירייכנסיביןאםגםשכןבחלקו,רקלחרש

התקשורתמשפתאינטגרליחלקהמהווהההבעתית,התנרעה .
אטומהחומהמרלערמדעצמוימצאעדייןשלו,הירמיומית

רמוגבלרתומהרתהמעצםהמוסיקה.שלבלתי-חדירהרכמעט
עצמאיתי~בירהשלרעירןלכלמחסוםמהורההיאהחרששל
לקהללהגיעהיאהירצרמטרת ,שכן .המחולבתחוםחרששל
נדרשרלכך ,השרמעיםקהלאתכרללרזההאפשר,ככלרחב

זהגל-קסמים,מעלחרש.אפשרישאינובמרסיקה,השימרש
עלאמינהיק Jרמספשרמעתדמותבאמצעותרקלשברראפשר
שרתפרתעימהוליצרראמרןבהלתתירכלשהראהחרש,

ביצירהלמרסיקההקשררבכלהדדיאמרןנחרץאמנרתית.
החרש,ן(ל-ידיבלעדיהשנרצרלמחולהאמנרתיתוהתאמתה

המוסיקהאתשבחירתושרמעארתרעלסרמךשהחרשתרך
היצירתירת.לכרונרתיונכוןפירושתיתן

במוסיקה,מלדויםלהירתאמרריםהתנרעתייםמהרעירנרתחלק
כךלאאםזי. Iהתנרעלרעירןניגרדתהררהאותחזק ,שתדגיש

ביצירהעוסקעצמושימצאהרילמרסיקה,הירצריתייחס
האחרירתאתלהעבירינסהאםtנג .הירתרלכלבינרניתברמה
שזהכדישרמע,לאמןביצירהמסריםבחלקהרעירןלגבי
בבטחהלדעתיוכללאלערלםהמרסיקה,בעיצובלריעזרר
 .ביותרהמתאיםהמוסיקליהקטעאתבחראכןהשרמעאם

החרש.הכוריאוגרףלפניפתוחרתאחרותאפשרירתדרכים
אפקטיםעלהמברססתבמוסיקהשימרשהיאמאלהאחת

שגםכךמוגדר,קצביאומלרדימרקםללאבלב.דקרליים
ריחקרריבררהחרשהיוצרעימה.להתמרדדירכלהחרש

מבלישנבחר,הקטעלמרכיביבאשרכמובן) ,(שרמעמרסיקאי
שלושהאינפורמציהכדיהמבוקש,המרכיבמהרלרלהסביר
בעצםדומהזה.תהליךשאפשרכמהעדאובייקטיביתתהיה

הרגילוההאזנההחיפושלתהליךבתוצארתיר)גם(רלעיתים
 .ליצירתרמתאימהמוסיקההמחפששומע,יוצרעלהערבר

ומרנוטוניתקצביתבמרסיקההשימרשהיאנוספתאפשרות

החרשמתקשהשאיתהשלמלרדיהכךמלרדית,מבחינה
בלב.דהמקצבעםיתמודדוהראחשיבות,תהיהלאלהתמרדד

קצביתמרסיקה .יחסיתבקלותלעשרתיכולשהואדבר
מבנהכלמארדמדגישהדלמלודימרקםובעלתבעיקרה

ירכלכזהשבמקרהער.דמה .תנועתימרקםשלומוגדרבררר
נקרדרת-המפנההןמהלרשיאמרבשומע,להיעזרהחרש

פרנהשבהן ,רלהגדירלספרריכולהראשארתןהקצבירת,
דקוגבוה,(חלש)דקצליללמשל,אחר.ארזהלכיררןהמלודיה

אתיותרארפחרתשמגדירמה-רנמרךחזקרגבוה,חזקונמר.ך

 .חרששלהצלילייםההפרדהתחרמי

שבשיתרף-פערלההרגילותהבעירתאתכמובן, ,פותראינוזה
פרשנרתמהםאחדשלכלשרתפים,ירתראושנייםביןיצירתי
 .שרנהאישית

מלראאתלהקיףאי-אפשריחסיתקצרהרשימהבמסגרת
יתרהמבקשיםאלהאת .במחרלחרשיםאמניםשלהנושא
 Wומחולדממה ,"קרלאפרתי,משהשללספרראפנהפירוט

רקדניםעםהעברדהשיטתתיארררבר ,) 1980"מסדה",(הרצאת

 .רשכללאפרתישיצרחרשים,

ברלעייןשניתןשרמעת","עיןלחיבוריגםארתםאפנה
העוסקתעברדהזו .בתל-אביבבבית-אריאלהלמחרלבספרייה
בתחרםעברדתיבעקברתסביבתו,עםהחרששיוצרבקשרים

 • .המחול
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