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   תנאי-שרה לוי

ועל דברים שהוקלטו ) 1964 (גתית ובחותםמאמריי בוכן על ) 2012 (שאו זמרה המבוסס על המבוא שכתבתי לספרמאמר זה 

, הסתייעתי גם במכתבים שהואילה להעמיד לרשותי מיכל דגני. מפיה בראיונות שונים במהלך השנים והם מצויים בארכיוננו

   .על כךולה התודה , תנאי-בתה של שרה לוי

  

 הזמר מראשוני על כמה חותם כאשר פרסמתי סדרת כתבות בעיתון 1964-תנאי ב-הכרתי את שרה לוי

 של הנוער תיתגכמה מהרשימות הופיעו אחר כך בעיתון (תנאי - יצחק לוי ושרה לוי, צפירה ברכה: בארץ

 הצעתי לשלמה 1969-ב. הקלטתי וצילמתיובהן , נכחתי בחזרות של ״ענבל״ ראיינתי אותה וכן. )המוזיקלי

הוא נענה . להוציא לאור קובץ של שיריה, לתרבות שעמד אז בראש הוועדה למוזיקה של המרכז, קפלן

לרוב בימי שישי לפנות , בביתה  היינו נפגשים1972-  ל1969  שביןבשלוש השנים: ואז התחלנו בעבודה, ברצון

מה , מובהקת היא הייתה אשת ספר. אתכמעט תמיד בבואי אליה מצאתיה קור. שעה רגועה ושלווה, ערב

וכאשר שאלתיה האומנם , שרה לי שיר יפהפההיא יום אחד . בבחירת הטקסטים שהלחינהגם שבא לביטוי 

״ ?עכשיו״והיכן היה עד : ״ שאלתי.הזה בן ארבעים שנה ״השיר: צחקה ואמרה, חיברה שיר זה השבוע

  .עד להוצאתם לאור  את אוצרותיהספה ושמרהובו א, רגיל- היה לה זיכרון בלתי... הצביעה על ראשהוהיא 

- שיצא לאור ב זמירותאת השירים שהופיעו בקובץבתווים רשמתי שעשיתי בביתה מהקלטות אלה 

שתי . אך למעלה ממחציתם נרשמו אז בתווים לראשונה,  קודם לכן בדפוסהופיעוכבר ם הכמה מ. 1973

ה בעיניאשר ככל הנראה נראו ,  רבים משירי הילדים:לכלול בקובץתנאי -לויקבוצות שירים לא הסכימה 

אשר כמה מהם כבר נפוצו בארץ ולכן , "שיר השירים"ושירי ; מייצגים אותה כיוצרת טובים לזמנם אך לא

 לא ,לדעתה, אך המכלול כולו, חלקם כבר שרה והקליטה את .תבשלול טרם הגיעואך אחרים , נכללו בקובץ

 כל הופיע בעריכתי קובץ של 2012-  ב.1982-ב מה שאכן עשתה,  ב״ענבל״ויגהיה מוכן והייתה לה תכנית להצ

   ).2012, תנאי- לוי (שאו זמרה –השירים שהלחינה 

 כאשר גרש השלטון ,1917-ב.  נולדה ביפו למשפחת לוי שמוצאה מתימן)2005-1910( תנאי-שרה לוי

 , ולמדה שםעברה עם אביה לצפתהיא . נספו אמה ואֶחיה, אביב לצפון הארץ-תל העותומאני את תושבי

ציונית , תרבות יהודית, רכשה השכלה הומניסטית שם, ש מאיר שפייה"הספר ע-ובהמשך למדה בבית

וכאשר עמדו על כישרונותיה עודדו את הביטוי  ,היצירתיותאת מחנכיה טיפחו את האמנות ו. וחלוצית

 וכך .תרבות האירופית הקלאסיתה המוזיקה שלימדו הייתה ממיטב.  החברתייםההעצמי ואת כישורי

  :סיפרה

כילדה . אלא עם המוזיקה שלימדו אותי המחנכים שלי, מילדותי הייתה לי הכרות ראשונית לא עם שירי העדה

עם " תרבות"אלה היו שירים מגימנסיה . מפולין,  מרוסיה–אירופה -והמחנכים שלי היו ממזרח, ותגדלתי במוסד

  . רי ילדים שתורגמו מגרמניתוכן שי, אירופיות-הנעימות המזרח

  

 ובכך עוררה את תשומת לבם של, בשפייה נהגה שרה לוי לקבץ את עמיתיה ללימודים למופעי ריקוד וזמר

בסמינר . אביב- עשרה קיבלה מלגה ללימודים בתל-ארבעבהיותה בת . המחנך משה קלווארי ורעייתו הדסה

אביב - יקה מטובי המוזיקאים החלוצים של תלאביב היו מוריה למוז-לוינסקי בתל ש"למורות וגננות ע

  . ויצחק אדל נתן פורדהאוז בן ציסי, יואל אנגל, בסקי'חנינא קרצ: הקטנה

הספקתי רק שנה ללמוד . לצערי הגדול הוא מת לאחר שנה. בסקי'בסמינר המורה הראשון שלי היה חנינא קרצ

נפול נפלה תוך "למשל , ים של אז האירופייםהוא לימד אותנו את השירים הישראלי. הוא היה מורה קפדן. אצלו

. וזה היה משהו חדש, בסקי בא יואל אנגל'אחרי קרצ. 'סולפז, למדנו גם תווים". השדה שירת קוצרים האדירה

שלו היו ממש ' אפילו תרגילי הסולפז". עגבנייה"כנראה שעלינו הוא ניסה את כל השירים הישראליים שלו כמו 

פעם אחת הוא . שאלתי אותו לדעתו, כשחיברתי אז כמה נעימות. זיכרון מיוחד במינומאנגל נשאר לי . מנגינות
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כשהיה חולה , אבל לפני פטירתו, "כפי שאת עוד ירקרקה, הן עוד ירקרקות הנעימות, את יודעת, כן: "אמר לי

שבו , נוכהוזה היה ערב ח. הבאנו לו פרחים ודרשנו בשלומו, נשלחנו שתי תלמידות. הלכנו לבקר אותו, מאוד

היה : אחת הייתה מנגינה מושאלת על מלים שאני כתבתי והמנגינה השנייה שאני חיברתי: שרנו שתי מנגינות

  . היה יווני רשע

  

את ך י להמשאותהדד ועש הוא ויואל אנגל ,"ענבלים" ,את שירה הראשוןשרה לוי עשרה יצרה - בגיל שש

 . שכן מעולם לא המשיכה בלימוד מוזיקה מקצועי,היו כל לימודי המוזיקה שלה אלהאך . דרכה במוזיקה

, שם התוודעה אל השירים של יהודי תימן,  בכרם התימניםםחזרה אל מקורותיה בביקוריהיא אביב - בתל

  :לימים סיפרה. גברים מהדיואן והן שירי נשים הן שירי

לאחר , עשרה- בת ארבעהייתי. כאשר התחלתי ללמוד בסמינר, לשירי תימן התוודעתי בגיל הרבה יותר מאוחר  

ושם נפגשתי עם הלחן , אביב  ורגלי הובילו אותי ישר למועדון של נוער תימני-עברתי העירה לתל, ספר עממי-בית

, לימדתי שירים מאלה שידעתי. בעצמי הפכתי למדריכה. היה מועדון ברחוב הלל הזקן בכרם התימנים. התימני

  .ם ושם התוודעתי ללחן ולתנועהאבל מהם למדתי את השירים שלה, לא רק תימנים

-אבל בגיל ארבע; מהלחן שבו התחנכתי, כמובן, ואלה היו מושפעים, עשרה-התחלתי לחבר שירים בגיל שתים  

אינני יכולה לומר . היה לי מובן שאני צריכה לחבר בסגנון הזה, כשנפגשתי עם הלחן התימני, עשרה-עשרה עד שש

ואז חיברתי את , אבל הייתה איזו תחושה כזו, הדברים בהכרהכי מישהו הדריך אותי או כי עשיתי את 

ואחר כך , "תרבות"תחילה היו לשיר מלים שקיבלתי מ. זה היה מהשירים הראשונים בהרגשה הזו". ענבלים"

  . התאמתי לו מלים משלי

  

, תיאטרון  בהצגותביקורים את חיי התרבות הפעילים של העיר העברית הראשונה בשרה לוי חוותה

ובו , תקופת מה התגוררה בביתם של הסופר יהודה בורלא ורעייתו. ראינועצפייה בקונצרטים ובזנה להאב

  . אביב הקטנה-רוח של תל נפגשה עם אמנים ואנשי

בשנות מלחמת העולם . נעוריה ם לשם משפחתווצירפה את ש,  נישאה שרה לוי לישראל תנאי1935-ב

 עבדה כגננת בקיבוץ רמת 1946-1940הבריטי ובשנים לבריגדה היהודית בצבא  השנייה התגייס בעלה

 1946- ב. אחר כך בקיבוץ משמר השרוןכמותן יצרה  ו,ומחול מסכתות של זמרשם  יצרה היא .הכובש

  .אביב-התיישבה בתל

 הקימה את 1949-וב, תנאי את עיקר מאמציה למימוש תכניתה משנים-  הקדישה שרה לויאביב- בתל

. מחולותבלחנים וב,  עמד בסימן יצירתה במלים"ענבל". 1990אשו עמדה עד שבר, "ענבל "תיאטרון המחול

היא ביססה את . בעיקר של יוצאי תימן, שילבה פרקי הווי של עדות המזרח בכוריאוגרפיה המיוחדת שלה

 תיאטרון מה הקיוכך ,בלבוש ובעיצוב הבמה, בתנועה ,יצירתה על חומרים אתניים מסורתיים במוזיקה

   . ראוי לשמוומחול בן זמננ

  

  עבודתה החינוכית

ריקודים ב, והתוודעה מיד לצורך בשירים,  סיום לימודיה בסמינר החלה שרה לוי לעבוד כגננתלאחר

. שכן החומר הקיים היה דל מאוד ורובו ככולו שירים אירופיים מתורגמים, לילדי הגן משחקים מקורייםבו

. שירים מושרים ומשחקי מחול המלווים אותם, קצבמדוקלמים ב הצרכים החינוכיים עודדוה לחבר שירים

 מושרים ומשוחקים וכמה מהם, גננות ומורות, משחקים אלה עברו מדור לדור בקרב הורים-כמה משירים

, לטקסטים שלה  כאן החל גם שיתוף הפעולה שלה עם מלחינים שחיברו לחנים.בגני הילדים עד היום

  :סיפרה 1964-בראיון ב. ביניהם בעיקר עמנואל עמירן
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גם בזמרה . כשהיה חסר לי חומר להוראה ביקשתי ממשוררים ומקומפוזיטורים וליקטתי את כל החומר הזה

אביב -תשע שנים בתל, עשרה שנה-עבדתי כגננת חמש. התנועה השתדלתי לעמוד על הסגנון הזה וגם במשחקי

הבנתי שעלי להיענות ,  באמנותמיום שעמדתי על דעתי והכרתי את דרכי.  רמת הכובששש שנים בקיבוץ-וחמש

הבנתי שאיני יכולה , וחונכתי על ידי מחנכים מגרמניה ומרוסיהאף על פי שנולדתי בארץ . [...] להווייתי

,  לא רק–בייחוד תימניים , להיות מיוסד על המקורות שלי באופן טבעי היה ברור לי שזה צריך. להתכחש לעצמי

, כמובן, הוא התפרסם לפניי. עמנואל עמירן דתי כגננת נפגשתי עם בשנים הראשונות לעבו]...[. אך בעיקר

ייתכן שהחתירה . ומקורי מעניין, אני ראיתי בהם פתח למלוס ישראלי חדש. בייחוד בשירי הביכורים שלו

  .למקורותיי היתה משותפת לשנינו וקרבה אותנו

  

  תור הזהב של הזמר העברי

אוצר השירים שעמד לרשות .  תור הזהב של הזמר העבריהנמנים עלמוזיקאים מהתנאי הייתה -שרה לוי

,  חסידיות– היה מורכב בעיקר משירי מסורות יהודיות ומקומיות  בראשית המאה העשריםהשרים

  . מתורגמים ולחנים אירופיים שהותאמו להם מלים עבריות שירי יידיש, ערביות, ספרדיות, בדואיות

 נפוצו במהירות והושרו בכל אשר  מקורייםשיריםחיברו ש ,באמצע שנות העשרים קם דור של מלחינים

 ,)1982-1894(אדמון   ידידיה,)1949-1893(שלום פוסטולסקי , )1927-1868(יואל אנגל  : ביניהם. הארץרחבי 

, )1979-1901 ( יהודה שרת,)1977-1901( נחום נרדי ,)1966-1900( פואה גרינשפון ,)1982-1898(יואל ַולבה 

) 1975-1910( דוד זהבי ,)1993-1909( עמנואל עמירן ,)1968-1905( מרדכי זעירא ,)1975-1904(מתתיהו שלם 

  ).2005-1910(תנאי -ושרה לוי

לא תנאי - לוידיברה  שעליו,  המלוס הישראלי החדש.ישראל- הניחו את התשתית לזמר העברי בארץהם

ושאפו  והתחנכו בארץ ,תםעלו ארצה בילדושהיה משאת נפשם של המלחינים שנולדו כאן או , אחת

   .יצירת סגנון חדש שישלב מזרח ומערבלהיפתחות אל המזרח ול

והארבעים  בשנות השלושים. ציבורהגם שירים לכלל תנאי - לויבמקביל ליצירתה לגן הילדים חיברה 

מלחיני הזמר ומוזיקאים .  ללא אמצעי התקשורת של ימינוגם, נפוצו בארץ שירים חדשים במהירות הבזק

תנאי נהגה לבלות את חופשותיה -שרה לוי. בציבור במסגרות שונות בעיר ובכפר רים ערכו ערבי שירהאח

כמה ממלחיני הזמר נדדו . לפני חברי הקיבוץ וקיבוצי הסביבה  ובתמורה הופיעה,בבתי חברים בקיבוצים

  .ולבה ואחריםיואל , דניאל סמבורסקי ,דוד זהבי, ידידיה אדמון: בארץ וערכו כמוה ערבי זמרה כאלה

 ני המשוחקים בג, פרי עטהכמה מהשירים. מגיל צעיר תנאי- שרה לוירעיון התיאטרון ליווה את

אביב השתתפה תקופת מה בתיאטרון הילדים של -בתלו ,אנפין  הם כבר תיאטרון תנועה בזעיר,הילדים

 כנראה בעקבות ,את מזלה כזמרת צעירה  יצאה לכמה חודשים ללונדון וניסתה1938-ב. ארגון הגננות

למסקנה כי לא זאת תהא  אך הגיעה, ההצלחה של זמרות יוצאות תימן כברכה צפירה ואסתר גמליאלית

בלונדון  פסנתרנית ומוזיקאית ילידת רוסיה שטיפחה, יחיא- היא שיתפה שם פעולה עם שולמית דון. דרכה

  .את הזמר העברי והיהודי

שם עבדה כגננת וגידלה את שני ,  רמת הכובשבעת שהותה בקיבוץ, בשנות מלחמת העולם השנייה

  :שקינן בה ן התיאטרואת רעיון  להגשים– עם מבוגרים –החלה  ,ילדיה הקטנים

ובשנה , בשנה הראשונה היו מעט שירים. ברמת הכובש הכינותי חגיגה שלמה ועשיתי מסכת שיר השירים לפסח

שיבצתי עוד . ״היום אוצרות גשמים״ והלחנתי, ״ושמחת בחגך״: בחג הסוכות לקחתי פסוקים. הרחבתי השנייה

  .לא רק שלי, שירים

  

 בארץ בעיקר הודות להרצאותיה עשות להם שםערבי השירה בקיבוצים החלו שיריה לפרסומם בבנוסף ל

-ב: עדות אישית(ולימדה אותם שבהם שרה ולימדה את השירים , ובסמינרים בקורסים של מורים וגננות
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דחף היצירה . ) והשירים זכורים לי מאז,ההסתדרות ורס מנצחי מקהלות של שמעתי הרצאה כזו בק1949

והתנגנו בראשה או לחנים שהתנגנו  ה טקסטים שקראהיתותמיד העסיקו את מחשב. נלאה-שלה היה בלתי

  :"שיר המשוטט"כך כתבה במכתב לבעלה על . מליםלהם ה וחיפשו אוזניב

חשבתי . זמזמה לי בראש מנגינה שלא הרפתה ממני. לתי להרדםוגם בלילה לא יכ, אתמול הייתי ״הרה״ כל היום

בקשי . כל היום הייתי עצבנית. חשתי צרך עצום להתאים לה מלים והתקשיתי בחפוש אחריהן.  מדעתישאצא

  .)ארכיון מיכל דגני(הסתדר״ כל השיר וחשתי הקלה כלאחר לידה "לבקר . ותוך עיפות נרדמתי

  

אמרתי לו כי אין  ":היא מספרת, ה אנשים שבאו להקליטהילע רעיפוה בהקשר למחמאות ש,ובמכתב אחר

ואכן זה  .)שם" (אני מלאה רצון ומרץ ונחוץ לי רק שדה פעולה ותנאים. רק שיתנו לי לפעול, זה חשוב בעיני

כאשר היו חברי ״ענבל״ ואחרים .  רק שייתנו לה כר נרחב לפעולתה האמנותית היוצרת:מה שביקשה תמיד

 ראשה כבר ממילא כי טוענת ו,הייתה דוחה אותם, עה כי יש להקליט ולהסריט את יצירותיהלשכנ מנסים

  .פורההבאה שהתגבשה בדמיונה ה עסוק ביצירה

  

  בזמר ובמחול

 הביא ליצירות ,תנאי בין בני דורה- שרה לויאתייחד ש ,יוצרת מחול ומלחינה, משוררתהשילוש של 

 לצד השכלתה .עולמה הרוחני היה עשיר ביותר .שיריה כמשוררתהן בשירים שבחרה להלחין והן ב ייחודיות

ה בקיאבאוצרות התרבות של עם ישראל לדורותיו ו הייתה מצויה, הכללית והכרותה עם תרבות העולם

עוד כתלמידה בסמינר היתה גוזרת . לשירה בת זמננוהחל בתנ״ך ועד , שירה עברית מתקופות שונותב

- בלאלה מצויות בארכיונה שבספרייה למחול בבית אריאלה(במחברות ומדביקה  שירים שנדפסו בעיתון

ושירי , מחשבת המעידה על טעם ספרותי מעולה שירים להלחנה היא מלאכתב שלהבחירה ה. )אביב

הראויים את . עברית במיטבה ים אנתולוגיה מפוארת של שירהציגהמשוררים אשר בקובץ שיריה מ

 מצויים ברובםמקורות השירים ופרטיהם . ואף בעיתונות ם שוניםבקבצי, להלחנה היא בחרה בספרי שירה

  .שאו זמרהבספר 

 היא בחרה מתוכם את הבתים שנראו לה ראויים להיכלל .לא תמיד הלחינה את השירים בשלמותם

שבהם צירפה פסוקים מפרקים , כך שירי ״שיר השירים״. ובחירתה יצרה שיר שלם לעצמו ,בשיר המולחן

 ו הצטמצמ אשר בתים רביםושל, של טשרניחובסקי חאפזמשירי  "גזלה"או , סדרם א לפישונים ולאו דווק

  .שיר מושלם ועצמאי עד כי לפנינו, מוצלח כה צירוףאך ה, בהלחנה

  

, החל משנות הארבעים של המאה הקודמת: תנאי במשך כארבעים שנה- העסיק את שרה לוישיר השירים

היא הכירה . 1982- ב״ענבל״ בשיר השירים ועד תכניתה ,כובשחברי רמת ה  מסכת שיר השירים עםביצירת

   .כי לפני ולפנים ועשתה בו כבשלה"את הטקסט התנ

ובו , 23.8.1984הכובש נמצא מכתב אל מערכת עלון רמת הכובש ״ברמה״ מיום -בארכיון קיבוץ רמת

  :)המכתב מובא כאן כלשונו בכתיב חסר (תנאי-כתבה שרה לוי

  ! שלום וברכות,לחברי מערכת ״ברמה״

כידוע לכם בודאי מן העתונות שחגגנו . אני מודה לכם על המשלוח המדויק של עלונכם ועל שמירת הקשר בינינו

קבלנו ברכות רבות והיו . הכובש-יש לי צֹרך נפשי לכתב כמה מלים לאנשי רמת.  שנים לקיום ענבל35 עכשיו

מחול -שהיתה תחנה חשובה מאד בדרכי לתיאטרוןהכובש שלי -כל זה לא שכחתי את רמת בתוך. חגיגות נאות

אנשי המחול . תנועה-״שיר השירים״ בפני באי הקונגרס הבינלאומי לכתב בימים אלה הצגנו את. ענבל

כאשר נשארתי עם עצמי זכרתי , כך-אחר. בתשואות רמות ה״בינלאומיים״ והקשוחים קבלו את ההצגה שלנו

מלכה פולונסקי , יטי מאור, שלבשו פולה ונקובר הלילה-כתנותעם , הכובש-את ״שיר השירים״ התמים מרמת
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להעלות את ״שיר השירים״ בתיאטרון  כל אותן השנים לא העזתי... ועוד עלמות חמודות מלפני ארבעים שנה

לאחר עשרות , לבסוף. תמים מדי שנה הבנתי שהנושא הוא לגמרי לא.  התגבר גם הפחד–ככל שהתבגרתי ... שלי

חבל שלא . על כך  ואני שמחה–יש לי רֹשם שנשאר משהו תמים ביצירה הזאת גם עכשו . יתישנים קמתי ועש

  .נקוה שנתראה פעם ב״שיר השירים״. הכובש-יכלתי להראות נוסח אחרון זה לאנשי רמת

אמונתם וידידותם היו בודאי . הם האמינו בי.  אבקש למסר לכל אנשי הרמה את תודתי ואת ידידותי–בכל אפן 

כאשר אני קוראת את ״ברמה״ לבי מלא שמחה וגאוה על השמות . לא קטן באמונתי בעצמי ובדרכי גורםגם הם 

  !בעֹל וממשיך את דרכם של המיסדים של הדור השני הנושא

  –מאחלת לכלנו עבודה ויצירה פוריה בישראל המתלבטת והמחפשת את תרבותה 

  שלכם בידידות

  תנאי-שרה לוי

  

 תחילה בכנס המקהלות , אגוז גינת אל –" שיר השירים"משירי ר הראשון הוצג לציבור השי 1944בקיץ 

חברי רמת הכובש הציגו את השיר והמחול כחלק . דליה  ואחר כך בכנס המחולות בקיבוץ,בקיבוץ עין חרוד

 שיר עצמאי ואלא כל מה שהוקלט ונרשם ה.  נפוצו בכל הארץומאז ,1943מהמסכת שיצרה בקיבוצם בפסח 

 ארבעים שנה אחר כך היו פסוקים קצרים "ענבל"ב שיצרה ברמת הכובש וכן בתכניתהבמסכת . ממש

  :שתי דוגמאותלפנינו . אך אינם שיר שלם, ששירתו את הדרמה והם יפים

  

  –ָהֵ�ִ�י ֵ�יַנִי
 ִמֶ�ְגִ�י 

  )5‘ שיר השירים ו.       (ינִ יבֻ הִ ֶ�ֵה� ִהְר 

  

  !ַה��ֶ�ֶבת ַ�ַ�ִ�י�

ֵבִרי� ַמְקִ�    )13שיר השירים ח׳ ( ַהְ�ִמיִעיִני -יִבי� ְלק�ֵל
 ח�

  

  

  תיווי השירים

מוזיקה בסמינר לוינסקי אצל מיטב  ,כאמור ,אמנם למדה. תנאי לא רשמה את שיריה בתווים-שרה לוי

אמנם נמצאו .  לו זמן ומאמץייחדי לוארדבר שכ בעיניה אך תיווי השירים לא נראה ,אזהמורים של 

אך בדרך כלל הניחה , רובם כאלה שלמדה בסמינר וגם משהו משלה, שרשמה וים של שיריםבמחברותיה תו

אז (ביניהם מנשה רבינא , את שיריה מפיה מוזיקאים רבים כך רשמו. לאחרים לרשום את אשר שרה להם

. יםשלמה קפלן ואחר, נסים נסימוב, נרדי נחום, ברנד ברגל, עמנואל עמירן, אברהם דאוס, )עדיין רבינוביץ

בגלויות  מהם נמצאו 1933- כבר ב.  החלו להופיע בדפוס זמן קצר לאחר סיום לימודיה בסמינרםשיריה

בחוברות שונות  בהמשך שובצוו , בעיקר בעריכתו של רבינא,שירים של הקרן הקיימת לישראל ובשירונים

לתרבות של  כאשר נוסדה הספרייה למוזיקה של המרכז. שהוציאו לאור ארגוני הגננות והסתדרות המורים
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 נמצאו המרכזבשירונים של ו , הפכה לבית ההוצאה המרכזי לזמר העברי ולדפי מקהלההיא, ההסתדרות

  . תמיד משיריה

  :)9: 1964בהט ( אמרהעל שירתם של יהודי תימן ועל הצורך לקבוע נוסחה אחידה 

אך זו גם חולשתה כשרוצים , זה הקסם של השירה המזרחית. התימנים לעולם אינם שרים פעמיים באותו נוסח

כיוון שהייתי אמונה על . בישראל החדשה הגישה לרוב אירופית. להפיצה בין אנשים שעולמם המוזיקלי שונה

 לקבוע את הסלסולים – "ענבל"זו גם השיטה ב. שירהייתי קובעת נוסח אחד לכל , ידי מורים ממוצא אירופי

  .  רבים משירי תימן עדיין לא נרשמו ועוד רבה העבודה בשטח זה. ולרשמם

  

! ?למה אני צריכה להחליט" :תנאי-אמרה שרה לוי, בבחירת גרסהתוך כדי התלבטות , במהלך התיווי

 , בידה אפשרות של אלתור וגמישותתהיפה ה- בעלשזיכרון הם השירים ו ואיל ה".שישירו פעם כך ופעם כך

ומנגד , הרצון להשאיר את האפשרויות פתוחות –גיסא מחד : בפניהש היתה מודעת היטב לבעייתיות והיא

,  נחלת הכלליהיהרפרטואר שב את השירים כדי לכלולהצורך ללמד ולשתף אחרים ,  תהליכי ההעברה–

לפעמים ההתלבטות נמשכה זמן רב . אחידנוסח של  ו בחירתדרשו כל אלה .וכמובן התיווי וההוצאה לאור

והודפסו בשירונים כמה שירים של מפיה נרשמו חמישים בשנות ה. גבשהת וליהרעיון המוזיקלי הבשעד ש

 .  הייתה זו דרך עבודה מקובלת"ענבל"וב, היא יהודי תימן לפי גרסה שעיצבה

 הם שעיצבו את עולמה הרוחני ,היוצאי אירופשקיבלה מחינוך הו, תנאי-של שרה לוימסורת עדתה 

שיריה מתבססים על ש יש .מראשית דרכה כמלחינה מצאה בשירת תימן והמזרח מקור יניקה. והאמנותי

 וממשיכים אותן ביצירתה  הנעימותהם מביאים אתשיש ; ואז מצוין הדבר בפירוש, נעימות מסורתיות

הם רק ספוגים שויש , מים אופייניים מוטיבים או דגנימותהם שואבים מהשיש ;  של המלחינההאישית

ובכך התאפשרה הפיכתן , נעימות מסורתיות שנספגו בשיריה עברו בהכרח תהליך של פישוט. ןבניחוח

 בעגה םתימן המושרת בפיהנעימה של יהודי : ריים ומסורתייםחציית גבולות מגדגם יש כאן . לנחלת הכלל

ת לחלק משיר עברי למלים הופכהיא כאשר אך . בד בלםמדרך הטבע היא נחלת, מקומית ובסלסולים רבים

 היא יכולה מעתהו,  אך שומרת על השלד המלודי,מאבדת את רוב סלסוליהאמנם היא , של משוררת עבריה

לשיר תרם חלק מנעימתו , )"אם ננעלו"( שמקורו בשיר דתי המושר בפי גברים ,או לחן. להיות נחלת כולנו

 והגמישה אל החומר האתני היא העדות ההתייחסות היוצרת . לחלוטיןחילוניל והפך ")הה עפרה" (היתולי

הכול דרך נוצר , "ענבל" גם כמלחינה וגם בעבודתה ב,תנאי- שרה לויאצל. הטובה ביותר לחיותו ולאיתנותו

תנאי הם יצירותיה האישיות -שיריה של שרה לוי. פריזמה אישית ודרך מסננת של טעם מעודן וחוש בימתי

  .אך סגנון זה עוצב בהשפעת מורשתה וחינוכה, שיבסגנונה האי

שבה הלחנים של שירי הדיואן , תנאי מסורת מקובלת של יהודי תימן- זו המשיכה שרה לוידרךב  

או  ,שמשקלם זהה או דומהאחדים  לחן אחד יכול לשרת פיוטים .מותאמים בגמישות רבה למילות הפיוטים

 לשם ,מקובל להחליפם. ם מבית לבית או מדי כמה בתיםהמתחלפי,  פיוט אחד בכמה לחניםשאפשר לשיר

משירת סולו לשירת קבוצה , ממשקל זוגי למשולש או להפך, מלחן איטי למהיר: תוך כדי שינוי האופי, גיוון

   ).23: 2006בהט , רצון- בהט(' וכו

,  המקור הןליםהמ. חשיבות ראשונה במעלהתנאי -ייחסה שרה לויראוי להדגיש כי לעברית בנקודה זו   

רגישות רבה עם ידע רחב ועל בסיס ,  כבודבהרבהבחירת המלים וכתיבת השירים נעשו . הבסיס וההשראה

 . למשמעויותיה  ולרבדיה השונים, לקצב ולמשקל המוזיקלי שלה, לצליל השפה

לפעמים כהד ללחנים מסורתיים ושירי זמר עברי , תנאי כמתת ספונטנית- באה לשרה לויההלחנה

או בהתבסס על מוטיבים מוזיקליים מסורתיים או על לחנים ממסורת יהודי תימן , למדהששמעה או 

 תוך הקפדה על הטעמת ,מסורת של אלתור על מוטיבים מתוך הלחן המסורתיבהיא המשיכה . והמזרח
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בהזדמנויות רבות הלחינה טקסטים שקראה או חיברה ועוררו בה את . הטקסט כנהוג אצל יהודי תימן

לנדרש בעבודה החינוכית או , תשובה לצורך מעשיבגדר  יצירותיה הן א פעםל. חנתםההשראה להל

 .  "ענבל"אטרון המחול יתב ליצירה לבימה ן פרצו לרשות הרבים או מצאו את דרכןומכאן ה, החברתית

לחג ,  מיצירה של משחקי תנועה ומחולות לגן הילדיםהחל. תנאי דרך ארוכה- עברה שרה לויבמחול

ת בתנועה הכללית של מחולות העם בשנות ושתלבה תוך ם ויצירת מחולות עַ יםחגלרך מסכתות ד, ולמועד

 .   "ענבל"פסגת יצירתה במופע הבימתי בל ועד ,ארבעיםה

מלחמת הישרדות חומרית בראשיתו . חייה ויכולתה להתבטא כאמן יוצר היוו מאבק הישרדות מתמיד

שבאותם ימים לא קיבלה כמובן מאליו ,  של הסביבהקפוס-בלתי בלחץ היא נמצאהכאדם בוגר . כפשוטה

 . אשה המעוניינת להתמסר לאמנותה

- המבוסס על מקורות מסורתיים,  מחול בן זמננוןתיאטרו המיהק וכאשר הגשימה את שאיפתה  

 ומתי ועד כמה להכניס ,עד כמה להתבסס על חומרים מסורתיים: השאלה כל העת  ריחפה ברקע,אתניים

 בספק הוא האיכות מוטלמה שאיננו , כיום. מוזיקהבמחול וב, ים מקצועיים בזמרבצעְמ  וריכששיכלים 

גוון ייחודי הניתן לזיהוי בפסיפס העשיר והדינמי המתאפיינות ב ,תנאי-ודרכי הביטוי המיוחדות של שרה לוי

  .  של התרבות העברית

  

  עיצוב והלחנה, בחירה: מהמסורת ליצירה

בעיקר ממסורת יהודי , תנאי להשתמש בשירים ממסורות ישראל- ה לויביצירותיה ב״ענבל״ הרבתה שר

כמה שירים מדיואן . וקביעת נוסחם לצורך המופע הבימתי בהתאם לתוכן היצירות תוך עיצובם, תימן

, שור דודי הדר צביה, מי נשקני, אלהים אשאלה, אהבת הדסה :ביניהם, יהודי תימן נכללו ביצירותיה

במשימה זו של עיצובם . יחשקה עפרה לבבי, איומה המשי, סעי יונה, אלהיאשאל , ספרי תמה תמימה

  :היה תפקידה רב ומגווןלצורך המופע וקביעת נוסחם 

  . לתוכן היצירהה אותםמי השירים והתאהיא בחרה את * 

  .שכן רוב השירים רבי בתים,  בתי השיר שיושרוהיא בחרה את* 

 הלחן ועיצבה את, ורת יש לרוב כמה לחנים לשיר אחדבמסו הואיל,  הלחנים שיושרוהיא בחרה את* 

   .לשירה על הבמה

יצירה הממלאה את כל , "ענבל"תנאי מגיעים במוקדם או במאוחר אל -בכל שיחה עם שרה לוי

, המחול, ומביאה לידי ביטוי את כל עוצמת יצירתה בתחומי המוזיקה, בוערת כאש בעצמותיה, הווייתה

  . הלבוש והבמה

  של המלהרחבהעשה עסקה בתיאטרון במובן למ. עשרה-שתיםיל ג על תיאטרון מהי חלמתנא-שרה לוי

 תסקו ועמתרסופמ והיא כבר ,הבהוראה  שנות עבודתעשרה-חמש אך רק לאחר ,בחג הקיבוציו םילדיהן גב

   . "ענבל"ירת צה ליעגיה, ננות וגםגם בהוראת מורי

פנייתה אל . אמרה, "ותיאכשרוני ניצח ', ' שניםאך לאחר ששאפה לכך במשך, התנאים היו קשים

. ןמ תית אל עד– לה רובכה אל הקהלילה תח. מובן מאליו, צעד טבעי, לדבריה,  הייתהאבותיהמסורת 

אל , עצמך אל :עי האומרבתוך החוש הטמזה נעשה " .הסבירה, "יתמופגן או עד, כווןמדבר זה לא היה "

 " בלשונך אתהרּבֵ דַ  היא לְ מתנות אמ א.שלומקרקע ם ביכה שורשומח בנוף משלו מכל אמן צו. מקורך

  . )1964- בראיון ב(

 דים זה ליופיעה מנ הראשווכבר בתכנית עההרחיבה מיד את הירי, יםמנ תין ביכה נתחנשלא ן כיווךא

ה חביו הורשכע.  בין השניים סתירהואין כל, שם וחדוראלי קדשוף ינ – "בעקבי הצאן"ו, "משירת תימן"זה 
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רואה  תנאי- שרה לוי, הפ אירוצאי יודיי-עלכה נתחהלמרות ש. י כלליחזרמהתימני הוא  – עודהיריעה 

  .דחערב ימ מזרח ו– "מן יהודיא'' מהצ היא מגדירה ע.רהביצי ,בקצב ,בהגות –ל וכאיש המזרח בכעצמה 

 רבים נוסחים,  מוכר וידועוגם אם לחנּה ,מאב לבן ומאם לבת, פה מדור לדור-שירה מסורתית עוברת בעל

הגישה , לעומת זאת. גרסה בדיוק ואין שניים שרים אותה, שכן כל זמר מאלתר על הנוסח המוכר, לו

  . רושמת אותו בתווים וכך הוא נפוץ באחידות רבה, המערבית קובעת נוסח מחייב

צרכי הבמה וצרכי ההפצה בציבור הכללי חייבו קביעת נוסח . תנאי התלבטה רבות בבעיה זו-לוי שרה

  . הזמר העברי וזה היה אחד מתפקידיה ב״ענבל״ ובשדה, ומחייבאחיד 

אנשי המזרח באו עם אנרגיה לא . "אמרה, "יוצאי אירופה באו עם כלי הביטוי של ארצות מפותחות"

בעת הפגישה ביניהם עלולים באי המזרח להיתקף רגשי נחיתות . ללא כלי ביטוי מאורגנים, ממומשת

 ולא תתרום את חלקה למתרחש ןון האנרגיה היצירתית שלהם לכיליולמה תיד. ולהתבטל בפני האחרים

בידי ? איך יובאו אל המכנה המשותף? נוהג ויחסי אנוש, למה יאבדו ערכי יופי ומחשבה? ומתגבש בישראל

  ."  רק בידי נושאיהם–? מי

  

  מדבריה 

 ,קליעת סלים ב,ות ידד בעבו,עה ברקמהטב הושהנפ כל המיית. בארצות המזרח לא היה כלל תיאטרון

 ,מצאבנ כיוון שלא היה ,תםדן בערו שלא הכירו תיאט,י המזרחנ בניםאמ.  בחן התנועות,טהס' בג,סובֶמל

. אך אין בכך ביטוי לעצמיותם, רבים מהם עושים זאת. י ולהשתלב בונת לתיאטרון המודרלכ להיכולים עת

אך . שילובמדברים בצדק על , הפךל. י מטיפה להסתגרות עדתיתנאין א.  התכחשות לעצמםו ז,זה חבלו

  . תו בפריחתהיביא עמו את מיטב מורש, פרט ועדה, חדאבוא אם כל י אמיתי שילוב

, דווקא מתוך לאומיות ואנושיות רחבה, כל משכיל מבני עדות המזרח שהגיע להכרת כוחו וערכו צריך

זו התביעה .  אל מרחק גדולואז יהיה זה בבחינת שליחת חץ. מתוך אהבה והבנה, זמנית מרצון" להסתגר"

אלא עליהם לפתחם ולהביאם לרמה , אל יוותרו על ערכיהם,  מתוך גאוותם כבני אדם–לאמנים בני המזרח 

שבו משמשת המסורת בסיס . מזרחי מודרני-ישראלי-הוא תיאטרון מחול יהודי" ענבל. "של המפותחים

אך הוא גם בעל אישיות הזקוקה לביטוי , שתבכל רקדן גלום יופי של גזע ומור. ליצירה אישית של האמנים

  . אישי

תפקיד הממשלה ומוסדות הציבור להקים מוזיאון חי , למעשה. יש ערך גם לעבודת שימור מוזיאונית

 תמשתלבת מדי פעם יצירה על טוהר" ענבל"גם בתכניות . שירים וריקודים, תלבושות, תנועות, של נוהגים

תפקידו ". ענבל"אך אין זה התפקיד העיקרי של ". נשים"המחול כגון , אך מסוגננת וערוכה, המסורת

יש טהרנים המעקמים . העיקרי ליצור יצירה מקורית חדשה על בסיס המסורת שאותה הוא מטפח ושומר

מביטים כביכול בעין , הם רוצים רק מוזיאון. את אפם ברגע שקם יוצר וחורג מן המסורת הטהורה

  . טיקהלמעשה הם מצפים לאקזו". מדעית"

זו עבודה גדולה . הוא לינוק מאוצרות כל עדות ישראל ולמצוא את המכנה המשותף להם" ענבל"עתיד 

דרוש כוח רוחני ונפשי . והיא מנוגדת מאוד לאופנה השולטת כיום של תלישות והתכחשות וקוסמופוליטיות

חבל שהפכו . ך ויש לטפחםסגנון ועצמיות הם יקרי ער. להיות אתה עצמך, רב כדי לרצות לשמור על עצמיות

נזכיר כי כל , ולאלה הטוענים כי סינתזה זו היא מלאכותית". םתימהוני"של , להיות נחלתם של יחידים

  . כמו הציונות כולה, "מלאכותית"שיבת ציון היא 

עולם היות הראשונה מש היה האי,ב" בארההמחול מגדולי ,נסרום רובי'ג: סיפרה" ענבל"על העבודה ב

 ניםר מאשר שת לנו יוהקעניהצועי  הרציני המקסיפה אחת שלו על חוסר היחזנ. ותנועודדה א אשר ולהגד

   . יות יותר גדולהר אחסהמידה והעמי-ת קנהארי גמנה לזה שי. של טפיחות על הכתף
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 .מקורה בנוף קשוח, וסרית של היהדותמ וההרגשיתרה מ החּו.דברמהשקפת העולם היהודית נוצרה ב

כן הוא לו,  צופה למרחק עצום,המדבראיש ,  מבט הבדואי.עת הגמלנובת, רה בגלי החולקומ הגליות התנוע

 .ליצירה, אה לעשייהייסת המדבר מבפ ת.ניופל נאטם לובט של איש הכרך שהכמ אין זה ה. ועזדבט חמ

  .  זקוףרואוצ, מבט עז לאופק דורש יציבה גאה

 מכאן . מסוגר ללא כיפת שמיםבגטוירות קית של פחד בין וני הן עומלעומת זאת תנועות המחול התי

,  התנועה בעיקרה מאונכת.םנועות החסידיתהוא הדבר גם בו ,תנועות הידיים המכווצות האקספרסיביות

מגדלי , אנשי חרב, גאים, םיעז, מוות שבתימן הם חופשיים-יהודי חצר,  החבאנים.מרי כלפי שמים

. ופשיח התוחאת הפי –ם מהחבאני, את הכוח הפנימיני ניקח ימ מהת. הדבר המתאים לישראלזה .תלתלים

  . פתוח, ירהב,  חופשי– ואילו הגבר, גורס הוא כהה ו– התימני הוא סמל לכליאת האשההלבוש 

 צדכי, אם כן. ורת טבעמתימנים כשה להשאיר את אפשר אי .לישראלל זה כת א להביא אפשרי א

ך להבין ולחיות בעבודתו את כל צרי האמן. עיה האמנותיתב זו ה–? אבדוי שלא פים יםל ערכייצהל

 האוצר, ןהקט, שהקות הגלות את הגרעין הדעמ עליו לקחת .יהפילוסופ, מחשבה,  נוף–ים הללו מהגור

ואז באה . רמשמל כליו מע ם שומרי–ון בו מן קשבת לָט ז יש אואםך א, ל לאבדוגרעין זה על. לובקרבו הכ

  .  של הגרעיןוחהגידול והפית תהליך –בודה האמנותית עה

  

  .1971תנאי במשאל שערכתי בשנת -דבריה של שרה לוילהלן 

ת ש חיפמה. לי ותיק יותראבזמר הישראך מפעלך , שנים רבותך כבר תרכד עובדת בה"ענבל " להקת:שאלה

  ?השגת במפעלךומה 

היום . יםשוריננו מנותק מששא צורך בביטוי ייה וחשתתימני עצמילתי במפעלי כי אני חהת: תנאי-שרה לוי

 ,צמנוע אך קודם כל דרשנו מ,וניםשהרא" פנתרים"הו ייננחנו הא. לי היה נכוןש שהחוש השישיאני רואה 

 החינוךר שאפילו . דותעבות הרלה לתו לב גדומתה תשדרושעכשיו כולם מבינים כי . הלכנו אל מקורותינו

ם עד ח עם אאןות כנצריך לבש רברו היה כה ןי כנלפ. ד כהענו שמע אבר שלד ,ת פלורליסטיתו על תרברמדב

 הנטועמי צראלית כביטוי עשת היו לתרבחיד את תרומת עדות המזרתמ איתיראני  .תתרבות אירופי

דות עבני כל ה. תןרות ומסודן את הווי העא כנופחטי על שלא –א חטל עכים מהיום כולם . םבשורשי

 העשוי איש תרבות משלו הוא לו תרבות רק מי שיש. ל לאהוב ולהכיר את תרבותם שלהםו קודם כצריכים

הם -הםי כ ,רחהמזי ני ב"ה עעשיה האמיתית תינטגרצהאי. רתח לקלוט ולעכל גם תרבות אחלהיות פתו

ת ורכישת נות חלוצ פרי,צמנוהכרת ע:  להיותצריך יךהתהל. להפך ולא ,יתב בתרבות המערםהמעונייני

  . בותית אמיתיתרמיחה תצרק כך נשיג . מתםצל בפני עט אך בלא להתב,ערכים וטכניקות של המערב

בגלל , חותץ פבאר(ום בעולם קהמעורר עניין רב בכל מ, פיתח אוצר תנועה משלו" ענבל "ןותיאטר

 "ענבל"תיאטרון . יםנאוצר זה בבתי אולפנא שו" ענבל"י קדנצים רות מפינוחרובשנים הא) לנוש קרתנותה

להיות , מאז ומתמיד, יתה הומתמג, שכן; רניותוד בגישות מהאותנטיי ח המזררשילב את הפולקלו

   .ן ומחיה אותמסורותואב מן השתיאטרון מודרני ה

 ןבמקור הן אין ב– כלומר ,וניותטר תיאאיות ולטבש אותיות ח במסגרות משפורצ נומסורות ה:שאלה

   ?של החומרר חון ארג אין הזדקקות לאםצופי-די להעלותו על במה לפני קהלכהאם . ופיםצ לעומת ריםיוצ

 ,יתמצנתנו תמצית שבת" ןמחתונה בתי"אפילו ב .רניתדיתה דרכנו תיאטרלית מויתנו השמרא: תנאי-לוי

רית ועל האלמנטים ו על המוזיקה המק, המקוריששמרנו על הלבו. תיה אמנותית אישיצרטפינטראתוך 

. יתי בסמליותומצה ת שהי,ול עצמוח וכן המ,מלית ס,יתה מרומזת אך התפאורה ה,תיים המקורייםעהתנו

 אמיתיים ים עם ומשכילפשוטי. לתיאטרוןהן ו מסורתהן לעמוק  ס יחו לש עמוק על קהל שישםזה עשה רו

ה בת דאלתי ילש.  לא קלטו זאתםכילישמ-יהחצתימנים ה. ליותלתיאטרו את המקוריות מבעד ירהכ
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 ם המשכילי"...קודש! ייופ, כן: "ה לי ענת? "תשב"יניך הע חן במצאה :ונהמש- בקריתעשרה- שתים

  .נו ברכו על עבודתי וראו בה הישגתהאמיתיים בעד

  ... עדתיעקרתת רק על ש בחומר זה אינו מוקסועיכי ה, מניו ד:שאלה

ך אלפי ש במשבהם התגבש , לנו מקורות כאלהששי, מזלנו. אליםשרודים ויל יהקודם כ, הננו: תנאי-לוי

 לא נפנה אל מקורות אין כל סיבה מדוע ,כיום.  העדהשל תההסתגרווזאת בזכות , זהכ ייחוד יהודי שנים

   . ' וכום חסידי, כורדים,האפריק-דים מצפוןויה:  אחריםיהודיים

הל ומצד קה כה רבה מצד הכבודתך בהערע מתקבלת ארץל-ץ כי בחו,ת העובדהא להסביר ך אי:שאלה

   ?ממנה המסתייגים ם רביץ ואילו באר, בינלאומייםםישאי

מדברים נם אמ. ץר באס על היחנןאינני יכולה להתאו. מנותא בהיסטוריה של החדשאין זה חזיון  :תנאי-לוי

ם סוטי " כי הננו–ומאידך גיסא , "מנוצחוזרים על ע"כי אנו  – מחד גיסא – יםוענטרונות וטבטון של פ

  ...   מוטב לעבוד מאשר לעמוד ולהתווכחאך ,"נוכמדר

רשים והמזרח חסרי שת אלה רואים בעדו". יתרחהוויה מז" ה שנקראממ חוגים הסולדים ץיש באר

אני . גישה זו נכונהשושבת חאינני . ינייםטהפוך להיות לבננח רדות המזע שבאמצעות וחוששים תרבותיים

 בתרבות הבידור נעוציםיות ניטי הלבנששורש דומתני. ינייםט והם לבנהמערבים רבים שבאו מן נשרואה א

נגד בדרנים שהם אמנים  לי כלום אין. רבמע לחזרמה מבחינה בין נ ואייןלוטחו לנ בשההפו, ההמוני

יפוח ט אינו מסייע להמסחרי שהתפתח בארץ-אך ההווי הקוסמופוליטי, ואינני בעד הסתגרות, רציניים

 חזרהמות עד מוסדות תרבות של טפחהדרך הטובה היא ל.  או תרבות בכללחתרבותן של עדות המזר

ירים בים כמצם ודורש מאפע- יותר מאשר אישההדבר ק.  עולים עתה על דרך זו ואנו,יכוזםרקומות מב

 .  לחשוב ולעשותהמשיך יש לךא, בו אנו חייםשם לבעו

  

  

  

  

  

 


