בראשית בראה שרה את המולטימדיה
הפריהיסטוריה של תיאטרןו מחול ייענבל" ,שמלאו לי  35שנה
מאת גיורא מנור

שרה )אימנר( ילדה את יצחק ,רהיא כבר כבת  . 90ייענבל",
הצאצא האמנרתי ,הררחני של שרה לרי·תנאי ,יצא לאריר
הערלם בשנת , 1949כשהיא כבר כבת  . 4Sאמנם זה גיל שהרא
רק כמחצית שנרתיה של אשת אברהם אבינר ,רבכל זאת גיל

מפתיע לגבי ירצר אמנרתי .לשמחתנר היא ממשיכה ליצרר
רלפערל במרץ רב עד עצם הירם הזה ,בר חרגג ייענבל" ,תיאטררן
המחרל השיראלי בירתר רהמקררי שבכרלם ,את ירם הרלדתר
ה·  . 3Sהאמת ההיסטררית מחייבת לרמר ,ש"ענבל" לא נרלד יש
מאין ,בגיל בר ררב הירצרים כבר מתחילים לסכם את יברל
עברדתם .לעברדתה של שרה עם ארתם צעירים תימנים ,שעלר
ארצה ב"מרבד הקסמים" מיד עם קרם מדינת ישראל ,שממנה
נרלד תיאטררן המחרל שלה ,קדמר שנים רברת של עיסרק
אמנרתי ,שכלל ,בעצם ,את ררב המרכיבים הבימתיים  -אם כי
לא הסגנרניים  -רהדראמאטררגיים ,המציינים את יצירתה
המארחרת.

ארתר מרבן·מאליר של "היה איש במקרם שאין איש" ,היה
ארפייני לתקרפה של טררם·מדינה ,כאשר איש לא ציפה
לירזמתם של "מרסדרת ממשלתיים" ,לתמיכתן של קרנרת
רלמלגרת למיניהן .אומנם כבר אז נ עשר צעדים על ידי מחלקרת
הקרן·הקיימת רבעיקר המרכז לתרברת של הסתדררת הערבדים,
לשמש כתובת לתמיכה ביצירה האמנרתית ,אבל אלה היר
גררמים יחסית שרליים) .חוששני שהגיע העת ,שהכוחרת
המתקדמים בישראל ישובר לתפיסת ה"אם אין אני לי מי לי",
רהתנרערת הקיברצירת ,רבעיקר מרסדרת ההסתדררת יהיר שנית

לירזמים רלמגשימים בתחרמי החינרך רהאמנרת .אבל זה נרשא
לרשימה נפרדת(.
מכל מקרם חיברה הגננת שרה ברמת·הכרבש את יישיר·
השירים" שלה רנתבקשה לביים את יימגילת רית" במשמר·
השררן רמארחר ירתר ,לקראת חגיגית ה·  2Sשל הקברצה
)משמר·השררן

בשנרת מלחמת הערלם השניה עבדה שרה כגננת שכירה בשני
קיברצים ,רמת·הכרבש רמשמרהשררן .היר אלה השנים ,בהן
התפתח מה שמכרנה "המחרל העממי הישראלי" ,שנרצר
כתרצאה ממרדערת ברררה צלררך בסגנרן מחרל עצמי ,ים·
תיכרני ,דררקא אצל אלה מאנשי המחרל ,שלא באר מרקע
עדתימזרחי ,אלא היר חניכי האסקרלה המדורנית בירתר
בארתם ימים ,זר של האקספרסירניזם הגרמני ,המרכז·איררפי
כל כך .שרה לרי·תנאי היתה כמעט הנציגה היחידה של המזרח
הארתנטי בחבררה זר )אם להתעלם מהרקע הארץ·ישראלי
המרבהק של ירדנה כהן ,למשל( .אבל בשל מין קררירז

היסטררי ,למעשה גם היא לא הכירה אז את הרקע התימני
של עצמה ,כי התחנכה בבתי·יתרמים רמרסדרת·נרער )כגרן כפר
הנרער מאיר שפיה( ,אשכנזיים דררקא" .הכרתי את דרסטר

היתה

אז

חברה

ב"חבר

הקברצרת" ,שקדם

ל"איחרד"( ,ביימה את חג האסיף רהמים ראת גרלת·הכרתרת
של יצירתה הטררם·ענבליגו ייבראשית" ,שהיא ,על·פי העדרירת
שנשמרר בארכירן רבזכררנם של המשתתפים ,תיאטררן טרטאלי,
כרלל ,מה שמכרנה כירם יימרלטימדיה" .אבל מרנחים אלה לא
היר אז עדייז בשימרש ,רשרה רחברי הקיברץ רילדיר ,שביצער
את ארתם מרפעים המרניים" ,לא ידער שהם מדברים פררזה".
רדאי איז זה מקרה ,שהתפתחרת אמנרתית זר נרלדה בקיברצים.
היא זכתה לכינרי פסכת ,שם שהיה ברברת הימים לסמל
הסאלאט הפאתטי של קטעים רתעררבת מכל הבא ליד רגשנית,
רלעיתים קררבית קיטשית ,שהיתה למפלט לכל רכז
תרברת במצרקה .ביצירתה פעל ,בלי ספק ,הגררם החברתי
הדרמיננטי רבצררה בימתית זר של תיאטררן כרלל בא לידי
ביטרי הישרב על כל שכברתיר ,תרך ניצרל הכשררנרת השרנים,

ייבסקי ראת גתה הרבה שנים לפני שגיליתי את ארצררת שירתר
של שלם שבזי · " ...היא מעידה על עצמה .בעצם חלמה שרה
על תיאטררן ,ראפילר למדה בסטרדיר למשחק שניהל אז צבי
פרידלנ,ד במאי תיאטררן "הבימה" .אבל נרמז לה בצררה ברררה
בירתר ,שאין הרבה סיכרי לשחקנית חסרת מבטא ייראסי"
להתקבל לתיאטררן ...

שנציגה המרבהק היה ררדרלף פרן לאבאן ,אבי "כתב התנרעה",
ה· , Labanotationרירצר התיארריה של מחרל·החרבבים .

רנחרץ היה להתפרנס .לכן למדה בסמינר לגננרת רבעת עברדתה
עם הילדים ,כאשר נתקלה במחסרר בשירי·ילדים ,ישבה
רחיברה לה מנגינרת; כאשר נחרץ היה לארגן חגיגה ,בגן,
רבמסגרת הרחבה ירתר של הקיברץ ,נראה היה זה כמשהר
טבעי בירתר ,שתחבר את התמלילים ,תלחין את המרזיקה,
תיצרר את הכרריארגראפיה רתביים את המרפע כרלר.

התיארריה האסתטית שמאחררי גישתר של פרן לאבאן התבססה
על ההנחה ,שניתן ליצרר יצירה בימתית מערצבת עיצרב
אמנרתי מרשלם רמתרחכם בעזרת השתתפרתם ההמרנית של
מבצעים בלתי מירמנים ,כשהמשימרת התנרעתירת מתחלקרת
למרכיבים זעירים יחסית ,שכל תנרעה בהם פשרטה לכשעצמה,
ררק ההרכב הכרלל של היסרדרת הללר ,שאינם דררשים טכניקה
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המזדמנים ,שבין חבריר ,ילדיר רקברצרת הנרער שהתחנכר בר.
יתכן,

שניכרה

גם

כאז

השפעת

המחשבה

המרכז·איררפית,

"המברגרים  -חברי הקיברץ  -היו לעצים ,שהילדים טיפסר על
זררעותיהם ,כעל ענפים .ילדים אלה בכחול יצרר את השמיים
מעל ,שוב על פי מה שנאמר בבראשית.

ומירמנרת ,הופכים לתצורה רב"קולית ,בעלת גוונים ניגודיים
רמבנים רבי"שכבות.

הרא אף ניסה להגשים רעיון זה בעזרת כתב"התנרעה שיצר,
כאשר הכין מופע המוני בעזרת משלוח הפרטיטורה התנועתית
לאגודות ספררט רבות ותאי איגרדים מקצועיים ,הפזורים על
פני גרמניה כולה .כל קבוצה למדה את תפקידה בנפרד בביתה,
ורק בחזרה הגנראלית נפגשו כל המשתתפים ,ותרך שעתיים"
שלש לש היוצר את המרכיבים השונים למסכת אחת) .סליחה,
אבל עלי להשתמש בתיבה נדשוה זו ,כי א טרבה ממנה לתאר

"קבוצה אחרת של צעירים בדמות חיות שונות ,נתקבצה במרכז
הבימה ,כמסתירה סרד כלשהו .החיות נפרצו ונתגלה אדם,
שהתרומם לאיטו מן הריצפה .הוא וחווה מגלים זה את זה,

ומתחילים לצעוד יחד על גבי האלכסון שבחלקה האחורי של
הבימה .כל הייצורים מצטרפים אליהם בתהלוכה".

r

תמליל המרפע ,שנשמר בארכיון קבוצת משמר"השרון רומז,
בעיקר ב"הערות הבימוי" של שרה ,לעיצוב היצירה.

את המעשה(.

אולי מבלי להירת כלל מודעת לרעיונותיר של פון לאבאן  -אם
כי יתכן מאוד שהדם הגיע לאזניה של שרה דרך אותם ירצרי
המחול העממי הישראלי ,שעלו ארצה מגרמניה ,ונטלו חלק
בקונגרסים בהם ברצער המסכתרת הללו  -הלכה שרה לרי"תנאי
בדרך דרמה .אלא שכאן עמד לרשותה יישוב שלם ,על שכבות
הגיל השרנות שבו ,על האמצעים הטכניים ,כגון טרקטורים,
שהיר מסרגלים ליצרר במה ענקית ,מעוצבת ,תחת כיפת

קורא :בראשית ברא אלהים את השמיים ואת הארץ )תמונה.
שתי קבוצות ,שמיים וארץ ניגוד ניצחי(.
רמיד אחר כך:
קב' שמיים :שמיים

-

אחת הקללרת העיקרירת של הארמנות הישראלית על כל

קב' ארץ :ארץ ) -מעין קריאת תיגר .מרד הארץ לכפי השמיים(.
עם תחילת התרהו רבוהו מתחילה התנועה עצמה.
 2הקבוצות) :יחד בתנועה מטה ומעלה (.לבסרף הכל ייצונחים
אחד אחד" רשעה שהקורא משמיע" :וחושך על פני התהום",
רהכל ערנים לו :ייעל  -פני התהום" מופיע ייסילון אור דקיק"
רמיד אחר כך ייהסילןו 'מרחף' על מערבולת הגופות" וכל
קבוצת ררקדים בנפרד יימתרוממת  -ורצה אל עמוד האור".
רביום השני לבריאה ,בו מבדיל אלהים בין מים למים ,ייסילןו
אור עובר אל הרקיע ,האנשים מרימים ידיהם בכמשכים ,גבם
אל הקהל" רפונים לבסרף אל הקהל בשירה "ויהי ערב ,ריהי

צרררתיה היא העדר מכנה משרתף תרברתי ,שיאחד את המרדע

בוקר ,ירם שני".

רהתת"מדוע של הציברר כולר .ארלי באמת רק סיפורי המקרא
מהררים ,עד עצם היום הזה ,תשתית תרברתית משותפת לכל
הישראלים .מופע יימעשה בראשית" במשמר"השררן התבסס
על הפסוקים הראשונים של "בראשית" ,רעל כן העיברד יכרל
היה להתבסס על הכרות כל צרפה רצופה עם הטקסט המושר,

רבירם הרביעי יעש אלהים את שני המארררת הגדולים" .כדור
אש מופיע מצד אחד ונדרד לצד השני" .יייחרמש הירח מופיע

השמיים .גם כאן הכוח הטמון בצורה הבימתית החדשנית היה

בהמוניות ,במסה של משתתפים ,רלא הסולנים ויכולתם הם
שקבער את הרמה האמנרתית.

רנרסף גררם בעל חשיבות ,שלא הירוה מרכיב מרכזי במופעים
מסרג המוני זה בארצות אחררת :הטקסט התנ"כי.

מצד אחד".

"הנה מנצנצים הכרכבים  -אלה הילדים הקטנים בגלימרתיהם
הכהות .כל ילד רפנסר )פנס  -כרס חשמלי זעיר( נרצץ בידר,

-

המרשמע והנרקד.

כשהרא מנופף בו בתרך החשיכה"

המטאפורה התנ "כית והמחיקה של עמנואל עמירן )פרגאצ'וב(

]חבר משמר"השררן ,ב"ידיערת מזכיררת חבר הקברצרת" ,מס' 3
)  [, 12.10.1950 (, 34רהרא ממשיך" :הנה הדשיא הדשא רצמחר
העצים מניבי הפיררת .מרפיערת החירת רהקרפים ,כשהמלחמה

שימשו מטרה רעיונית קרנקרטית.

לקירם יררדת איתם לעולם".
ד.א .רראה את הדררריניזם בקטע שבתמליל מתראר דרוקא כך:
ייתנוערת חיבה ותודה בין החיות למיניהן " ...
מחרל השמחה של החיות והחרקים יינפסק לפתע על ידי רעם
אדיר .החיות נרתערת ונופלרת" ,המבשר את בריאת האדם,
המרשל בבעלי"החיים .ייהחיות נרתעות ובמרכז מגתלים אדם
רחורה שכובים על הארץ ,רדומים  ...אדם וחווה מתעוררים.
מגלים אחד את השני .פנטומימה ללא מוסיקה .המיסיקה
מתחילה רק כשמבטם נתקל בחירת ובבהמות ,פגישת האדם
והחיה .משחק ממושך של פחד ,רתיעה או כיבוש ,כניעה

שרה עצמה מתארת את עברדתה כך:

ייכ"בראשית" ציאתי מן הטקסט עצמו .ילדים בכחרל )מים(
ראחרים בחרם )אדמה( התערבבו זה בזה ויצרו לבסרף קברצרת
נפרדרת ,ממש כפי שנאמר בבראשית ,פרק '.א

"התכורנתי ליצור אררירה פשרטה ,חמימה ,מעין הארוירה
שבמחזהר של מרק קרנלי" ,כרי דשא" )המתאר את סיפררי
התנ"ך בעיניו של מטיף"דת כרשי( .מה שיצא היה מעין
"הפנינג" ,עוד מרנח שלא היה ידרע אז .תחילה היר רק קרלרת
בחשכה .על בימה שהרקמה על דשא הקיברץ ,ובירכתיה מעלה
אלכסרני ,עליר רצר בכיררנים שרנים ילדים בבגדים כחרלים,
שעה שאחרים שכבר על רצפת הבימה ,ררגליהם המרנפרת
בארריר נערת כמיני דגים בתרך המים הכחרלים.

מתאר את הנעשה ד.א.

רהתרפסית ...
,

החיות מסביב אדם רחורה .מהן מתרחקות ומהן

נכנעות מאין ברירה ".דברי שרה בתמליל.

ונשרב אל תיאורר .ד .:א "הזוג הראשון עובר בלררית החירת
השונרת את הארץ ,מופתע רנדהם ממראה עיניו רמפעם בפעם
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זורק מבט לעברים .לבסוף גם מקבל את הדברים כהווייתם,
עולה ומתנשא מעל לכל וכל היקום מרכין ראשו בפני הכוח
החדש ,אשר עלה עליו לשלוט .מראה הזוג הראשון הצועד
בין הדמויות הפנטסטיות הוא נפלא .המקהלה והתזמורת
שרים 'ויכולו '.הכל זזים ומתקדמים מול אדם וחווה,
המסתכלים ממרום בכוחות הטבע .חושך".

איזה ניגודים דראמאטיים וצורניים נפלאים מצאה שרה בתוך
האידיליה כביכול של בראשית .המעברים האורגאניים,
המתבקשים כאילו מאליהם בין טקסט ,מוסיקה ,מחול ותנועה
משחקית ,יוצרים את הכוח שביצירה בימתית כוללנית זו.
הצליל והתנועה מהווים מקשה אחת ,בניגוד בולט לתחושת
הקונגלומראט ,עירבוב המרכיבים שאינם שייכים זה לזה,
שגרמה ליחם הבוז והזלזול ל"מסכת" ,שהיתה נפוצה כל כך
בחגיגות בארץ בעשרים שנות קיומה הראשונות של מדינת
ישראל.

כל זה היה עוד בטרם היות "ענבל" לתיאטרון מחול .מעשה
בראשית במשמר-השרון היה גם ,כך ניתן לקבוע ממרחק הזמן,
ראשיתו של הסגנון הייחודי של שרה לויתנאי ככוריאוגראף

מקצועני,

והיא

היתה

לאחד

ממעצבי

המחול

שבעולם .יתכן וללא אותו קשר כמעט מקרי

-

הגדולים
היא ישבה

בקיבוצים בשנות מלחמת העולם השניה משום שבעלה התגייס
אז לצבא הבריטי ,וכך כגננת שכירה קל היה יותר לעבוד ובה
בשעה לטפל בשני ילדיה הקטנים  -לתנועה הקיבוצית
והוויתה הקולקטיבית ,היתה שרה מגיעה לעיצוב סגנונה
הבימתי המאח,ד הכוללני ,רק שנים רבות אחר כך .איני יודע
אם היא היתה אז כבר מודעת לקשר היחיד במינו שבין הספר
)"הדיוואן" ,ספר השירות והשירים התימני( למחול ,המצוי,
כמדומני ,אך ורק אצל יהדות תימן .מכל מקום בהכנסת
הטקסט למחיל הקדימה בהרבה שנים את היוצרים האחרים

ברחבי העולם.

•

§1R:!COI{JY§Rv
בעיצוב

שלמה חזיז את מרסל אוליביה

* בגדי ריקוד *לבוש ללהקות מחול ותיאטרון
ריינס
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פינת פרישמו
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תל-אביב ,טל.

221426

Tel-Aviv, 20 Reines St. Corn, Frichman, Tel . 221426
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