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 פרק מתוך ספרו של ד"ר שאול פז:

 פנינו אל השמש העולה

 חניכי תנועות הנוער החלוציות ובוגריהן

 1967-1947בני הדור השני 

 
  חילונית השירה בציבור: כמו תפילה

]...[ ִשיֵרנּו  .ִשירּו, ִגילּו, ַהְעִפילּו ַבִמְשעֹול ,ֶאת קֹוְלָך ְבִשיר ָהִריָמה ,ֵהי, ָקִדיָמה ַאְך ָקִדיָמה
ל. ְוִהיא פֹו ,ֶמֶרץ ִשיָרה סֹוֶעֶרת  )אמיתי, 'מתנוסס הנס על תורן'(.ֶרֶצת ּוְמפֹוֶצֶצת ֶאת ַהכֹּ

ביניהם של נתן שחר, טלילה אלירם,  על תולדות הזמר העברי נכתבו מחקרים רבים 
תנועות הנוער פרק זה יתמקד בשירי  190.אוקו, שמעון טסלר, נחומי הר־ציון ואחרים(אילנה 

 ם ואותנטיים של ההוויה התנועתית.החלוציות, שהיו ביטויים מובהקי

נחומי הר־ציון הגדיר את המושג 'שירי תנועות הנוער' כטקסטים שבוצעו עם מנגינות 
והושרו יחד בציבור כ'שירת רבים', בניגוד ל'שירת יחיד', ללא מנצח וללא עיבוד וליטוש 

  191אמנותיים.

רפרטואר השירים ששרו בבתיה"ס )בעיקר בשל האווירה היותר היה הבדל בין 
'פורמלית' ששררה בביה"ס, שבאה לידי ביטוי גם באופי השונה של המסיבות, הטקסים 
והעצרות( לבין השירים שהושרו בתנועות הנוער: בדרך כלל באופן ספונטני, אמוציונאלי 

 ם ה'חברמניות' התנועתית.ו'משתפך' יותר, ולעתים היו גם 'פרועים' יותר ובלטה בה

יתה יהשירה בציבור פתחה, ולעתים גם חתמה, כמעט כל פעולה ואירוע תנועתי. היא ה
מעין תפילה חילונית ִשחשמלה את האווירה, רוממה את הרוחות ועוררה התלהבות סוחפת, 
כמעט אקסטטית. היא ביטאה תחושות של שייכות ל'יחד' רב עוצמה, הזדהות עם הרעיונות 

לים, ולעתים שימשה כברומטר למצב הרוח ולמידת הליכוד והגיבוש של הקבוצה. הגדו
ההיסחפות בשירה הגיעה לשיאיה בטקסים חגיגיים, במצעדים, בתהלוכות, במפגנים, 

בטיולים ובמסיבות. החניכים התייחסו לשירה ברצינות תהומית והזדהו לחלוטין עם מילות 
גיש שנהגו לשיר בתנועה, מתוך כוונה ואמונה מלאה, השירים, ללא כל אירוניה. חיים גורי מד

מילים כמו 'עולם חדש נברא הקשיבו, מרעב עוני ומצוקה, רבים נפלו  במערכה, אך לא לשווא 
  192דם הקריבו', או 'ונדליקה שוב את האדמה בשלהבת ירוקה'.

וניתן באמצעות השירה ביטאו החניכים את הזדהותם עם הרעיונות והערכים הגדולים, 
'תרגום' רגשי־חווייתי לאידאולוגיה המרוחקת והמופשטת. כך למשל הם שרו 'אנו עולים 

 :ושרים' )מילים: יעקב כהן, לחן: עממי(

/  ./ ָאנּו פֹוְסִעים ְועֹוְבִרים/ ּוָבאֹור ּוַבֲחֵשָכה .ָאנּו עֹוִלים ְוָשִרים / ַעל ֳחָרבֹות ּוְפָגִרים
ֹּא יֹוְדִעים/ ֶאת ַהֶדֶרְך ֵנְלָכה   ./ ָאנּו עֹוִלים ְוָשִרים/ ָאנּו ָשִרים ְועֹוִלים ,ּוְביֹוְדִעים ּוְבל

את פולחן השירה בציבור ירשו חניכי תנועות הנוער החלוציות, בני הדור השני, מדור 
בקיץ  בה"מ,המייסדים חלוצי מזרח אירופה. כאשר הופיע יצחק טבנקין בפני חטיבת בני הק

, הוא ציין את הניגון והשירה כסמל לחיבור בין הדורות וככלי להתגברות על המכשולים 1952
 )היו אלה ימי הפילוג בקבה"מ(. 

בארוחת הערב לא היה לנו מה לאכול, רק מרק ולחם, אבל בשירה וריקוד יצרנו את 
הניגון.  הקבוצה, ההורה והשירה הארצישראלית ]...[ אני דורש מהחטיבה: המשך

ניגוני העמים.  - המשך הניגון התמידי המרגש. הניגון של הרוסי, האנגלי, הכושי 
בגלגול היהודי, נגני דורות בגלגול פרולטארי. לי נחוץ לדעת שיש לנו חטיבת בני  

 193הקיבוץ ראויה לקיבוץ. אתם יכולים לחנך את הצעירים לעבודה, לשירה ולריקוד.
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הנוער התאפיינו ברומנטיזציה, בסנטימנטליות ובערגה אל היפה השירים ששרו בתנועות 
והנשגב. שרו שירים מעמדיים ולאומיים לצד שירי מהפכה, עבודה, טבע ונוף, שירי חלוצים, 

שירים חקלאיים והתיישבותיים, שירי שלום ומלחמה. שירים רבים עמדו בסימן בניין המולדת: 
 194וצנח!', 'שאו ציונה נס ודגל' ועוד.'נבנה ארצנו ארץ מולדת', 'הך פטיש עלה 

 בתנועות החלוציות הרבו לשיר שירי יצירה ובניין ו'כיבוש השממה'. למשל שירו של
/ ֵמֶאֶרץ נֹוֶשֶבת ֶאל ֶאֶרץ ִנַדַחת/ 'ָאנּו כָֻּלנּו ָיַדְענּו ִכי ָבאנּו שלונסקי 'אנו כולנו' )לחן: נחום נרדי(:

ה  ִכי ָאנּו ָנקּום ַאף ִאם / ְוַאף ַעל ִפי ֵכן ַהֲאֵמן ַנֲאִמין. / ָרָעב ְוַקַדַחת/ ְיִשימֹון הּוא ְוָלנּו ָנכֹונּוִכי פֹּ
ל האופטימיות החלוצית המוצהרת, אהבת הארץ והמסירות הטוטלית, סחפו את ' ]...[ ֶשַבע ִנפֹּ

'פה בארץ חמדת אבות' החניכים כמו את הוריהם מדור המייסדים. את זאת ביטא השיר 
ה ְבֶאֶרץ ארליך(: )מילים: מוריס רוזנפלד, תרגום, נוסח עברי: ישראל דושמן לחן: הרמן צבי  פֹּ

ה ִנצֹּר/ ,ִתְתַגֵשְמָנה ָכל ַהִתְקוֹות/ ֶחְמַדת ָאבֹות ה ִנְחֶיה ּופֹּ ַהר ַחֵיי ְדרֹור ]...[ / פֹּ שרו גם ַחֵיי זֹּ
במזרח אירופה, והרבה שירים 'משתפכים', נוגים ועצובים, לצד שירים מהעיירה היהודית 

שירים שמחים, שירי רועים, שירי עבודה ושירי אהבה. שרו בשני קולות, בקנונים, ולעתים גם 
דקלמו. שרו גם שירים ברוח מעמד הפועלים, שירים 'מהפכניים' ו'מעמדיים' כגון 'שיר 

זון/ מאתמול בלתי ידוע/ ומחר ללא חזון/ ציבורנו המחנה': 'מסבלות גורל פרוע/ ממצוקות חיי ר
'ושירת העתיד משתלטת בכל/  מלוכד/ למחנה עמל אחד'. או 'שיר המחר' )'גלגלי העולם'(:

והולך ונשכח הישן'. או השיר 'סער הרשע': 'הניפו דגלנו, דגלנו הניפו/ אל חיל אל מורך,/ 
/ העם העובד'. או 'שיר הדרור' –דימה אחים נתעודד./ תחזקנה ידינו,/ יישר מפעלנו/ הלאה ק

של שלונסקי וזעירא: 'אנחנו אבן היסוד/ לבנין לא היה עוד הנחנו./ לדת לא היתה עוד הגברנו 
שלטון,/ אנחנו, אנחנו, אנחנו!/ אם עוד לא ניצחנו/ הרי כבר נסכנו/ שיר יופי ומרד, דגן ובטון'. 

רעב ימות עובד,/ קי על מילותיו: 'לא באו השיר 'אני מאמין' )'שחקי שחקי'( של טשרניחובס
 לדל'.  - לנפש, פת -דרור 

הרבו לשיר גם שירי שלום וסולידריות, כגון 'כל עמי עולם': 'כל עמי עולם פה יתנו קולם 
חומה ]...[ כוח רב מספור, נתייצב לשמור על חומת שלום. ויאיר מעל לעולם נגאל אור -לשלום

ידריות' של ברכט: 'עת נראה את אור השמש/ ברחוב כוכב אדום. לעולם'. או 'שיר הסול
 ובשדה ]...[ בבוא היום נופיע,/ שירנו אז ברחוב ירעם/ כי לחופש אז נריע/ בסך כולנו לעולם'.

והירבו לשיר שירים פטריוטיים שנועדו לעודד ולטפח את 'האתוס החלוצי', כגון 'שירה הנוער': 
בנין ועליה. מן הגולה ינהרו אחינו, ארץ מולדת 'שירה הנוער, שיר עתידנו: שיר התחדשות, 

 195שבה לתחיה!'.

עשרות שירי חלוציות, עמל, מהפכה ומרד נוספים, כונו לימים שירי 'המשיחיות האדומה'. 
המילים מלאות הפתוס חדרו, כדברי חיים גורי, אל 'תת ההכרה הריתמית הנחרזת'. על אחד 

רבעים מילותיו של הוגה הדעות הסוציאליסטי מקירות צריף הנוע"ה בת"א נכתבו בשנות הא
 פרדיננד לסל: 'אתם הסלע שעליו ייבנה מקדש העתיד'. 

בכל התנועות שרו בדבקות וברגש את שירי דור המייסדים החלוצים, שביטאו את 
הפסטורליה של הטבע, הנוף, ההתיישבות השיתופית והאווירה הכפרית־החקלאית. שירים 

שית שנות הארבעים( היו 'שירת הנודד', 'שדות שבעמק', 'ליל כאלה )משנות השלושים ורא
גליל', 'שיר העמק' )'באה מנוחה ליגע'(, 'גילו הגלילים' )'גילו הגלילים גיבורי החיל! שישו 

ושמחו יומם וליל!'(, 'היו לילות' )'היו לילות, אני אותם זוכרת, אני אותם עד סוף ימי אשא'(, 
ים מעולם, ואולי מעולם לא השכמתי עם שחר לגן'(, 'שיר השומר' 'ואולי' )'ואולי לא היו הדבר

)'מעל המגדל סביב אשקיפה, עיני תגמע מרחקים'(, 'מה יפים הלילות בכנען', וכן גם 'קסם על 
ים כנרת', 'היתה צעירה בכינרת', 'החליל' )'החליל הוא פשוט ועדין וקולו כמו קול של הלב'(, 

ארצי' )'לא שרתי לך ארצי ולא  פת כל נפש מאז'( או 'אל 'כנרת' )'כנרת, כנרת אליך נכס
  196פארתי שמך בעלילות גבורה, בשלל קרבות'( ועוד ועוד.

וכן שרו שירים רומנטיים מתקופת היישוב וראשית המדינה, כגון 'רֶועה ורָועה', 'רינה', 
כת הערב(' , 'בכרם 'טעם המן', 'דודי לי ואני לו', 'אנה הלך דודך', 'בין חגוי הסלע )והיה בחש

תימן )אל תפחדי, תמר(', 'מזל וגמליאל', 'שם שועלים יש' ,'הפרוטה והירח', 'טנגו כפר סבא', 
  197'חנה על חלון יושבת'' ,הנאוה בבנות' ו'בוא ואשק לך'.
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בתנועות שרו גם שירים שביטאו מסירות והקרבה למען הגנת העם בתקופת השואה 
תקופת היישוב )'זמר הפלוגות'(, בתקופת 'המאבק' וההעפלה )'שיר הפרטיזנים היהודים'(, ב

הפלי"ם )'רותי', 'שקיעה נוגה', 'שושנה', 'למפלסי נתיבות'( של הבלתי לגאלית ופעילותו 
ובמלחמת העצמאות )'הקרב האחרון', 'באב אל־ואד', 'כלניות', 'שב גיבור החיל'(. וכן שירים 

האמיני יום יבוא'( ורומנטיים )'הוא לא ידע את שמה', נוסטלגיים וסנטימנטליים )'היו זמנים', '
אלמונית', 'כרמלית'(. בשנות החמישים והשישים הרבו לשיר שירי קרב ומלחמה )'כיתה 

י ולטיולים ברחבי הארץ 'השריונים יצאו'(, ושירים שביטאו את הקשר לאדמת א"
  198)'למדבר'(.

ם', חפים מ'גסויות', מאופקים שרו גם שירי 'שכונה' ורחוב, שהיו מאוד 'סטריליי
ומצונזרים. האיפוק נבע מהפוריטניות ששלטה בכיפה, וכן משאיפתם של החניכים להידמות 

ל'אב־הטיפוס האידאלי' בעיניהם, של חניך־בוגר התנועה. שירים שנחשבו לגסים, ירודים 
 ו'קונסטרוקטיבי'.רבותי, 'רציני' ורדודים, נפסלו על הסף, גם בשל ההקפדה על צביון ת

בתנועות השמאל )וגם בחלק המפא"יי של הנוע"ה( נהגו לשיר במפקדים ובטקסים 
רשמיים, את 'האינטרנציונל'. ממרחק של כחמישים שנה ניתח זאת בביקורתיות גדעון שפירא 

 ניך השוה"צ בראשית שנות החמישים:)עין השופט(, שהיה ח

העבריות של האינטרנציונל: 'אש הנקמות מאז שעמדתי על דעתי סלדתי מהמילים 
הלב ליחכה', 'עולם ישן עדי היסוד נחריבה', 'לא כלום אתמול מחר הכל', 'זה יהיה קרב 
אחרון במלחמת עולם' וכד'. אין מלחמות עולם טובות. הלוואי ובאמת לא תהינה יותר. 

ות, שכן אך אסור לשכוח מה קרה בזו האחרונה. לצערי, קשה אף למצוא  מהפכות טוב
 199הן פוגעות בשלב זה או אחר בבניהן שלהן.

אבל לא המילים היו העיקר אלא המנגינות הסוחפות. חלק ניכר מהרפרטואר הכיל 
שירים רוסיים )לחנים רוסיים ומילים מתורגמות או מקוריות בעברית(, תוצאת ההשפעה של 

ספוגי עצבות מתוקה, התרבות הסלבית על האתוס הציוני־החלוצי. רוב השירים האלו היו 
רומנטית. שירים כגון 'שלום עירי נוחמה', 'קטיושקה' )'לבלבו אגס וגם תפוח'(, 'צלצל קתרוס' 

)'צלצל קתרוס, צלצל בעצב'(, 'בדומיה', 'תכול המטפחת', 'מתפתל משעול הפרא', 'דוגית 
 200נוסעת', 'תהבהב לה האש בכירה', 'צבעונים'.

: הסובייטיים( המרגשים ביותר היו אלה שחוברו בעקבות השירים הרוסיים )או ליתר דיוק
)ָעטּו ָשֵמינּו ָעֵבי המהפכה הבולשביקית ובמיוחד בתקופת מלה"ע השנייה. כגון: 'עטו שמינו' 

, 'קטיושה' )/ ִבְשֵדה ַהֶקֶטל שּוב ַהַפַעם/ ִנְרָצִחים ֲהמֹון ָאָדם.ַזַעם / ִנַתְך ְבַרד ֵאש ָגְפִרית ָוָדם
/ ַעְרִפִלים ִכּסּו ֶאת ַהָנָהר / ְוַקְטיּוָשה ָאז ָיְצָאה ָלשּוַח/ ֱאֵלי חֹוף ָתלּול ,ְבְלבּו ַאָגס ְוַגם ַתפּוחַ )לִ 

ם ֶנְחֶמֶדת-ְוֶנְהָדר...ִיָזֵכר ְבַיְלַדת /לֹו ַקְטיּוָשה  / ְוָיֵגן ַעל ֶאֶרץ ַהמֹוֶלֶדת,/ ֶאת ִשיַרת ֲאהּוָבתֹו ִיְנצֹּר,תֹּ
ר(, אֱ  שירים   201)'שאון התותחים נדם, שדה הקטל נתַיתם'(.'שאון התותחים נדם' מּוִנים ִתְשמֹּ

וכן על ידי ובשלושה קולות אלה נשמרו בדרך כלל לשיאו של ערב השירה. הם הושרו בשניים 
סולנים, צמדים, שלישיות, רביעיות או מקהלות קטנות. הם סיפקו לגיטימציה להשתפכות 

 והעניקו תחושת קתרזיס קולקטיבי. סנטימנטלית

השירים הרוסיים הגיעו ארצה בגלים אחדים: אנשי העלייה השנייה והעלייה השלישית 
הביאו עמם שירי עם רוסיים ואת שירי מהפכת אוקטובר. השירים הסובייטיים היו 

הדומיננטיים ובעלי ההשפעה החזקה ביותר על חניכי התנועות, בזכות ביטויי האוטופיה, 
 אידאליזציה והמיתוסים שנבנו סביב 'עולם המחר'.ה

בראשית שנות החמישים החל ויכוח בתנועות הקשורות למפא"י האם יש להמשיך ולשיר 
את השירים הללו. לזכותם עמדו יופיים האהוב, האהדה ל'צבא האדום' במלה"ע השנייה 

יעו על ותמיכתה של בריה"מ בהקמת מדינת ישראל. ואילו שוללי אותם שירים הצב
ההתייחסות השלילית של בריה"מ ליהודיה ועל הרעת יחסה לציונות ולמדינת ישראל מאז 

 סוף שנות הארבעים.

בתנועות הנוער החלוציות שרו בשנות הארבעים והחמישים שירי עמים נושאי מסרים 
אידאולוגיים, חברתיים ופוליטיים, כמו שירי מלחמת האזרחים בספרד רוויי האידאליזם 

טיקה )למשל 'הוי מנואלה', 'ארבעת הגנרלים'( ששרו חיילי הבריגדה הבין־לאומית והרומנ
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והכוחות הרפובליקניים שנלחמו נגד הכוחות הפשיסטיים בראשות פרנקו. רבים מהשירים 
ששרו אז בתנועות היו שירים אמריקניים של זמרים שנחשבו למייצגי מגמות פרוגרסיביות, 

י השחור שנטה לקומוניזם(, וודי גטרי, הרי בלפונטה, כמו פול רובסון )הזמר האמריקנ
'האורגים' ופיט סיגר )זמר עם ולוחם למען זכויות האדם(, וכן שירי דת ונשמה 'כושיים' )כפי 
שקראו בזמנו בתנועות לשירי האפרו־אמריקנים: הספיריטואלס והגוספלס(. בראשית שנות 

באאז, בוב דילן, פיטר פול ומרי, שיצאו  השישים נוספו גם זמרי המחאה האמריקנים כמו ג'ון
נגד חוליי החברה האמריקנית, מלחמת וייטנאם ומרוץ החימוש האטומי. אך נמצאו גם רבים 

 בתנועות הנוער שהסתייגו בחריפות מכל מה שקשור בארה"ב.

בחלק מתנועות הנוער היתה נהוגה גם שירת מקהלה, בעיקר במסיבות גדולות 
בעיקר שירי מקהלת 'הצבא האדום' וכן שירים כנסייתיים )קוראלים,  ובמופעים חגיגיים. שרו

מיסות או 'קנונים'( מתורגמים ומעובדים. שרו למשל קנונים כגון 'למה זה  תישא עיניך', או 
 202'ויהודה לעולם תשב'.

בין טובי המלחינים הארצישראלים מדור המייסדים ששיריהם הושרו בתנועות, היו חברי 
ביניהם: דוד זהבי )נען(, מתתיהו שלם )רמת יוחנן(, יהודה שרת )יגור(, בנימין קיבוץ רבים. 

עומר 'חתולי' )משמר העמק(, חיים ברקני )שער הגולן(. רבים מהשירים הפופולריים שהושרו 
סריה', סנטימנטליים. ביניהם: 'הליכה לקיבתנועות נוצרו בהשפעת שירים רוסיים רומנטיים ו

 ', 'היו לילות', 'שלכת', 'לילה לילה' ועוד.'שקיעה נוגה', 'החליל

שרו בתנועות גם שירי ערגה וגעגועים של דור המייסדים החלוצים אל 'בית אבא' ואל 
התרבות היהודית בגולה )'הכניסיני תחת כנפך' של ביאליק, 'ניגונים' של פניה ברגשטיין ודוד 

נים אחרים מדור המייסדים, זהבי, 'תחת זיו כוכבי שמים' של אברהם סוצקבר(. שירי מלחי
שטיפחו נוסח מזרחי, וכן שירים שלא ביטאו השתפכות נפש בנוסח המזרח־ אירופי, התקבלו 

בהתלהבות פחותה. מדובר בשיריהם של שרה לוי־תנאי, ידידיה אדמון, עמנואל עמירן, 
מתתיהו שלם ועוד. החניכים התקשו להפנים את שפתם המוזיקלית, לכן שירים אלה נדחקו 

 203בעיקר לטקסים הרשמיים ולריקודי העם.

מלחינים בולטים מקרב בוגרי תנועות הנוער החלוציות בני דור תש"ח היו: גיל אלדמע, 
שמואל פרשקו, יוסף הדר, אמיתי נאמן ואחרים. בין המלחינים הבולטים בכורי דור המדינה 

השופט(, מתי כספי היו: נעמי שמר )כנרת(, נחום היימן )בית אלפא(, יעקב שגיא )עין 
)חניתה(, אברהם זיגמן )נחשון(, ינון נאמן )משמר השרון(, שלום חנוך ומאיר אריאל 

 )משמרות(.

הישיבה במעגל שרים צפוף )בפעולה, במסיבה או סביב המדורה(, כתף אל כתף, רגל 
 אל רגל, ירך אל ירך או גב אל גב, 'הדליקה' תחושות ארוטיות כמוסות.

עים הושרו בדרך כלל בשלב האחרון של המסיבה או הפעולה מסביב שירי התוגה והגעגו
למדורה. עם המעבר לשירים 'העצובים' )רובם רוסיים( ניתן האות ל'השתפכות' סנטימנטלית. 

דוגמה מובהקת ל'שיר עצב' מסוג זה שהושר בדבקות רבה הוא השיר 'שוב יוצא הזמר אל 
עם המלודיה המזכירה מוטיבים של שיר רוסי. הדרך' )מילים: נתן יונתן, לחן: יעקב שגיא(, 

 השיר ספוג העצבות המתוקה היה אחד 'הלהיטים' הגדולים: 

שוב הולכים ימינו ובוכים. שיירה, אל אנה את עוברת? שיירה, , שוב יוצא הזמר אל הדרך
-עצוב על הדרכים. ]...[ עלטה. רק קול רינת הנשק. אי בזה הדרך חסומה. את, שירתי, גלוית

 .ים. רק כדור המוות הוא סומאעינ

עם השירה הסוחפת, האקסטטית, חוו החניכים מעין סובלימציה, התעלות והתמזגות 
מלאה עם השירים ועם חבריהם למעגל. כך תיארה זאת כעבור יותר משישים שנה חניכה 

 (:1949-בתנועת 'גורדוניה' בת"א, חנה אריון )ממייסדי גזר ב

שקטה, רומנטית... והשירה עולה ומהדהדת... החשכה לאט לאט מתחילים לשיר. שירה 
יורדת, אני שוכבת ופני השמיימה, מסתכלת בכוכבים המנצנצים ואני מרגישה את יופיו של 

העולם... ברגעים אלה, טוב לי כל־כך, נעים לי כל־כך, ואינני חושבת על כלום ואני שרה את 
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זכיתי לרגעי קסם שהם חלק הנטוע השירים היפים, המדברים אל לבי ]...[ אני חושבת,  ש
  204ברגשות שלי, במשך כל שנות חיי.

 הסופר אמנון שמוש )ממייסדי קיבוץ מעיין ברוך(, אף הוא התרפק בגעגועים על
 הרומנטיקה של לילות הקיץ החמים:

שכבנו בלילות על הדשאים, צופים אל השמים זרועי הכוכבים ואל הזרועות והמחשופים 
של בנות הגרעין שהגיע 'להשלים' את הקיבוץ. אכלנו יחד אבטיחים עם גרעינים ושרנו 

שירי געגועים אל הוולגה והדנובה לקול שכשוך מי החצבאני הסמוכים. יפים היו הלילות 
 205היינו בעינינו. כנסיים הקצרים. יפים בכנען. יפות היו הבנות עם המ

את אפיוניה המובהקים של 'השירה בציבור' היטיב להגדיר חגי ארליך, חניך השוה"צ  
 (:8.11.2008 -מבמחצית השנייה של שנות החמישים )במכתב אלי 

היה זה, נטשה: כמו זויה וגרישה/ עם חיל פרשים, כן מיטב החטיבה/ עת אור הקיבוץ 
בת שבע עם כל  —בה/ סימונה מדימונה שירנו ישמח/ בת שבע? מרחוק כבר כ

הפלמ"ח/ ורינה ומוטקה בג'יפ הקרבי/ גנבו להם רגע, אך הנה שבים/ אל כל החבריא, 
פינג'ן וצ'יזבט ]...[ ואם כבר אחד לבדו קצת חלם/ על אחת יחידה, שרק לו רחומה,/ 

עד אחרית/ כי לנו היתה  נזכר כי הנה לא ידע הוא את שמה/ רק דמות צמתה אלמונית
  אהבה שומרית. -

הטלטלות שחוללה אז 'השירה בציבור' ואת עוצמת ההיקסמות מהשירה הזאת, את 
 שנים רבות אברהם בלבן, בן חולדה:ותחושת הקתרזיס הקולקטיבי, תיאר כעבור 

המנגינה חלחלה בנו כמים באדמה והצמיחה פרחי עצב יפהפיים. העצב הזה קירב 
עצמי, כפצע או כאב המקרבים אדם אל עצמו, ובה בעת גם הבליע אותי כליל אותי אל 

ומלוטשת, ושל  בקבוצה השרה. אותה תחושה כפולה של עצמיות מועצמת, חגיגית
  שכחה עצמית גמורה.

ישבנו לא אחת עם המדריכים שלנו סביב המדורה, ולאור האש היו השירים האלה לשים 
פרצוף, פני הקרבה ופני עצב ופני געגועים, כאילו למלים  את פנינו ומעניקים לכולנו אותו

המדוברות מקום שונה אצל כל אחד ואילו למנגינות אותו מקום אצל כולם ]...[ השירים האלה 
היו מגופה פתוחה שדרכה אפשר היה לשפוך את הלב בלי חשש, ואנחנו תיעלנו אליהם את 

 שמחותינו ואת כל עיצבון נעורינו.כל 

 מתיקותו של העצב שעוררו השירים: לתאר את בלבן מיטיב

הקרבות והחללים שנזכרו בשירים העצימו את הצער עד אין שיעור, וככל שגדל הצער 
כן רבתה השמחה. ככל שגדל העצב כך יפינו בעינינו, משוכנעים כי בני אדם נמדדים 

ת במידת היגון שהם יכולים להכיל ]...[ והמנגינות האלה, שנשאו עמן את בדידו
עו אותנו במתק הדרכים הארוכות, את שריקת המרחבים של הערבות הרוסיות, הטבי

  געגועיהן ועצבונן.

בלבן מצטט כיום את מילות השיר 'באב אל־ואד' שחיבר חיים גורי כדוגמה מובהקת של 
תמליל 'שיר מולדת', שהיה ל'תעודת זהות ישראלית'. תחושת הנואשות המבוטאת בשיר 

יכויים, היא שהעצימה לדבריו את ההזדהות הגמורה של כל השותפים והמאבק נגד כל הס
עם הישראליות. ובלשונו של חיים גורי: 'כאן לחמנו יחד על צוקים וטרש, כאן היינו יחד 

משפחה אחת'. בלבן מצביע על כך שברבים מ'שירי המולדת' פונים הכותבים אל המולדת 
תה הברורה של השירה הרוסית( ביטא כאל אמא. 'הזיהוי הזה בין אמא למולדת )בהשפע

היטב את כיסופי החלוצים שעלו לארץ ישראל והלם להפליא את רוח הצעירים שכבר נולדו 
כאן. ]...[ בדיעבד, מדהים אותי לראות איזה חלק גדול מילאה בי אז הזהות  הישראלית 

 206הזאת. כאילו הייתי קודם כל ישראלי ורק אחר כך ילד עם אישיות משלו'.

קראת סוף שנות החמישים החלו ראשי התנועות להתייחס אל לימוד השירים ל
והעברתם בכל רחבי התנועה באופן יותר מקצועי ודידקטי. באמצעות הקמת מערך קורסים 

מקצועיים ו'שבתות שירה', הוכשרו 'מפיצי שירה' בעלי מיומנויות מוזיקליות. הם אמנם שיפרו 
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את השירה בציבור ואת לימוד השירים, משימה  את רמת השירים והשירה, אך גם הפכו
 207.שהוטלה בעבר על המדריכים, למצוות חכמים מלומדה
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 הגלילים', מילים יצחק כצנלסון, לחן עממי; 'ואולי', מילים רחל, לחן יהודה שרת; 'שיר 'גילו       
 לחן בנימין עומר )חתולי(; 'מה יפים הלילות בכנען', מילים יצחק השומר', מילים עמנואל לין,       
 כצנלסון, לחן עממי; 'קסם על ים כנרת', מילים מרדכי הוניג, לחן עממי; 'הייתה צעירה       
 בכינרת', מילים עממיות, לחן אוקראיני; 'החליל', מילים לאה גולדברג, לחן דוד זהבי;        
 רצי', מילים רחל, לחן יהודה שרת.אלכסנדר פן, לחן מרדכי זעירא; 'אל אילים מ 'כינרת',       

 
 'בוא ואשק לך', מילים ש' שלום, לחן יהודה אורן; 'רועה ורועה', מילים ולחן מתתיהו שלם; 197
 תרמן, לחן איסאק דונייבסקי; 'טעם המן', מילים ולחן יצחק אליהול'רינה', מילים נתן א       
 הלך דודך', מילים מתוך שיר הנבון; 'דודי לי, מילים מתוך שיר השירים, לחן נירה חן; 'אנ       
 לחן עמנואל עמירן )פוגצ'וב(; 'בין חגוי הסלע', מילים שאול טשרניחובסקי, לחן לא, השירים       
 מליאל',ידוע; 'בכרם תימן', מילים נתן אלתרמן, לחן משה וילנסקי ומרדכי זעירא; 'מזל וג       
 שמואל פישר, לחן אמיל סטרן; 'שם שועלים יש', מילים קדיש יהודה סילמן, לחן מילים       
 מילים נתן  ,'הפרוטה והירח', מילים חיים חפר, לחן הארי וורן; 'טנגו כפר־סבא' עממי;       

  מי ספרדי־משה וילנסקי; 'חנה על חלון יושבת', מילים דוד פרישמן, לחן עמ אלתרמן, לחן       
 מילים ולחן אמיתי נאמן.  ,יהודי; 'הנאווה בבנות'       

 
 טריי'שיר הפרטיזנים היהודים', מילים הירש גליק )נוסח עברי אברהם שלונסקי(, לחן דמ 198
 ודניאל  פוקארס; 'זמר הפלוגות', מילים נתן אלתרמן, לחן דניאל סמבורסקי; 'רותי', מילים       
 חיים חפר, לחן עממי רוסי; 'שקיעה נוגה', מילים חיים חפר, לחן דוד זהבי; 'שושנה', מילים       
 חיים חפר, לחן עממי איטלקי; 'למפלסי נתיבות', מילים אפרים תלמי, לחן משה ביק; 'הקרב       
 שמואל האחרון', מילים חיים חפר, לחן משה וילנסקי; 'באב אל־ואד', מילים חיים גורי, לחן       
 פרשקו; 'כלניות', מילים נתן אלתרמן, לחן משה וילנסקי; 'שב גיבור החיל', מילים חיים חפר,       
 לחן סשה ארגוב; 'היו זמנים', מילים חיים חפר, לחן משה וילנסקי; 'האמיני יום יבוא',       
 יים חפר, לחןמילים רפאל קלצ'קין, לחן מנשה בהרב; 'הוא לא ידע את שמה', מילים ח       
 אלכסנדר ארגוב; 'כרמלית' ו'כיתה אלמונית', מילים יחיאל מוהר, לחן משה וילנסקי;        
 'השריונים יצאו', מילים חיים חפר, לחן יוחנן זראי, 'למדבר', מילים חיים חפר, לחן אלכסנדר      
 ארגוב.         
 .16.6.2001 הדף הירוקגדעון שפירא  199
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 י נוחמה', מילים אלכסנדר צ'ורין )נוסח עברי אברהם שלונסקי(, לחן ואסילי'שלום עיר 200
 פאבלוביץ';  'קטיושקה', מילים מיכאל איסקובסקי )תרגום נח פניאל(, לחן מטביי בלנטר;         
 'צלצל קתרוס', נוסח עברי יהודה קרני, לחן אוקראיני; 'בדומיה', מילים יבטושנקו )תרגום        
 יעקב שבתאי(, לחן אדוארד קולמנובסקי; 'תכול המטפחת', מילים אברהם שלונסקי, לחן        
 יז'י פטרסבורגסקי; 'מתפתל משעול הפרא', מילים ולחן עממי; 'דוגית נוסעת', מילים נתן         
 יונתן, לחן לב שוורץ; 'תהבהב לה האש בכירה', מילים אלכסיי סורקוב )נוסח עברי שמעון         
 מנסקי(, לחן קונסטנטין יקובלביץ ליסטוב; 'צבעונים', מילים ולחן רוסי לא ידוע.        

 
 , לחןמיכאל איסקובסקימילים  ,מילים לא ידוע, לחן אברהם גולדפדן. 'קטיושה' ,'עטו שמינו' 201
 לחן, ,יהודה קרני תרגום  ,לא ידוע מילים ,. 'צלצל קתרוס'נח פניאל, תרגום מטביי בלנטר       
 יל איסקובסקיכא; 'שאון התותחים נדם', מילים מיעממי רוסי.        
 זכארוב. ולדימיר (, לחןנתן יונתן)נוסח עברי        
 

 ;היידן פרנץ יוזף לחן ,(יהודה שרת )נוסח עברי לא ידוע'למה זה תישא עיניך', מקור המילים  202
 . יעקבסן  יוסף , לחןמהמקורות 'ויהודה לעולם תשב', מילים       

 
 . 22.7.2011ארץ, עודד אסף, ה 203

 
 .204-205חותמה, עמ'  אריון,  204

 
  26.6.2009אמנון שמוש, ידיעות הקיבוץ,  205

 
 .120–113בלבן, שבעה, שרים ובוכים, עמ'  206

 
 ; אוקו, 'שירי306–304חומי הרציון, 'איך שרנו בתנועה?', בתוך לבנה, עלה והגשם, עמ' נ 207
 בוא שיר עברי. נא; אלירם,-יר עלהשחר, שיר ש; 265–257', עמ' תנועות הנוער       
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