"

נתן שחר

גילו
הגלילים
גיבורי
החי ִל

נופים,
אגדות
וסיפורי
גבורה
בשירי הזמר
המוקדמים
של "השומר"
והגליל
העליון

"
מתוך :שירון ליובל תנועת השומר הצעיר.
איור :שמואל כץ

במהלך  120השנים האחרונות חוברו והושרו שירים על
הגליל והנגב ,על השרון והשומרון ,על הגולן והעמק .מקצת
השירים מזכירים את גבולות הארץ :לעתים מצוינים הגבולות
כמשתרעים מדן בצפון ועד באר שבע בדרום ,בשירים אחרים
נזכרת דווקא העיר אילת כגבול הדרומי ,ופעמים אפילו שרם
א–שיח' מצוינת כקצה הדרומי של ארץ ישראל .כל זאת,
בהתאם לאירועים ולתקופה שהשיר חובר בה.
מבין כל המקומות והאתרים בארץ ישראל ,לקחה ירושלים
באופן טבעי את הבכורה .בין חבלי הארץ השונים ,לעומת
זאת ,דומה שהגליל הוא שלקח את הבכורה .ואולם ,מהם
גבולותיו של הגליל ,לעניין זה?
השלטון העות'מאני כלל בגליל את כל האזור שמצפון לקו
חדרה–הירדן .ואולם ,לאחר הכיבוש הבריטי החל תהליך
של "התכווצות" הגליל :תחילה "הוסרו" ממנו השרון ועמק
חפר ,ולאחר מכן גם עמק יזרעאל .בהמשך נעתקו ממנו
הכרמל ,העיר חיפה ואזור הקריות ,ולבסוף גם עמק הירדן,
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בקעת יבנאל ,הכנרת ועוד.
על הגליל בתור חבל נפרד בארץ ישראל החלו לשיר
מאמצע תקופת העלייה השנייה ,בסביבות שנת .1911-1910
לפני כן ,בשירת "חיבת ציון" ובשירי התחייה ,הגליל לא
היה נושא ייחודי ,אם כי נמצאו שירים אחדים ממין זה,
דווקא נפתלי הרץ אימבר ,מחבר התקווה ,כתב על אתרים
ועל מקומות בגליל ,ובספרו "ברקאי" ( )1886הקדיש שניים
משיריו למשמר הירדן ולראש פינה ("חיצבו בהרים").
אחד השירים הגליליים הראשונים ,שאף הושר בשני
קולות ,היה השיר על הצעירה "בכנרת אשר בגליל" ,בו
הובהר לכול כי הכנרת אכן שייכת למחוז הגליל .מקור
התמליל אינו ידוע ,ומקור הלחן הוא בשיר רוסי.
קבוצת שירים נוספת מתקופה זו הייתה קבוצת "אל יבנה
הגלילה" שמנתה לפחות שלושה לחנים שונים על טקסט
אחד "אל יבנה הגלילה ,ברוך יבנה הגלילה" .על פי זיכרונות
אנשי העלייה השנייה והשלישית ,ששירים וריקודים היו

ד"ר נתן שחר ,מחבר הספר "שיר שיר עלה נא" על תולדות הזמר העברי ,הוא מוזיקאי ומוזיקולוג החוקר את הזמר
העברי בעת החדשה .מאמר זה נכתב בעקבות הרצאה שנשא על הנושא בחודש יוני  2007במכללת תל חי.

נחום גוטמן ,סוכת שומרים (באדיבות מוזיאון נחום גוטמן)

חלק משגרת חייהם ,היה אפשר לשיר את "אל יבנה
הגלילה" כל היום וכל הלילה ,כשהמושבות והשמות
מתחלפים בהתאמה לפי הצורך .שיר נוסף עם אזכור גלילי
ששרו אנשי העלייה השנייה היה "מקוסטינה עד ראש
פינה" ,שחיבר קדיש יהודה סילמן לשיר יידי מוכר.

בין גלילים לכשדים
באפריל  1909הוקם ארגון "השומר" ,שמטרתו העיקרית
הייתה לשמור ולהגן על נקודות היישוב העבריות בארץ
ישראל מפני מתנכלים ,שודדים וגנבים .על אף חילוקי
הדעות שהתגלעו בארץ בנוגע למטרות הארגון ולדרכי
פעילותו ,החל להתפתח בקרב הנוער היהודי בחו"ל מיתוס
"השומר העברי" בארץ ישראל .את מנהגי השירה של חברי
"השומר" בלילות השמירה בכרמים עצמם תיאר לימים
נחום גוטמן:

הכל נעשו שקטים וקלים .אפשר היה לשמוע את הדיבורים
שבכרמים הסמוכים ,נשמעו קירות ,קירות שיש לבטוח
בהם [ ]...אז שר שמשי" :יפים הלילות בארץ כנען; צ'י זא
צ'ו כנען? צ'י זא צ'ו כנען? בפה אחד נען ,יען וביען ,מכורתי
ארץ כנען ,חיי אקטיר קטורת ,אוו אוו או או! לארץ כנען".
המנגינה עלתה לשמים ,כעפיפונים ברוח .כלנו התרגשנו
ושרנו עמו [ ]...הו הו! לשיר בכרם במקהלה — זה תענוג
גדול .אוי לו למי שלא השתתף פעם בכך (נ' גוטמן ,החופש
הגדול או תעלומת הארגזים ,תל אביב תשל"ה ,עמ' .)75-73

בתום מלחמת העולם הראשונה גברה ההתארגנות של קבוצות
ותנועות נוער יהודי בריכוזי היהודים הגדולים באירופה,
בעיקר בפולין ובגרמניה ,על פי דפוסי התארגנות וקווי
אידאולוגיה שהועתקו מתנועות הנוער שרווחו אז באירופה,
ובעיקר "הצופים" ו"המשוטטים" .מנהגי תנועות הנוער
והאידאולוגיה הציונית נתערבו עם סיפורי "השומר העברי",
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גבורותיו ,מנהגיו ומאפייניו" .השומר" הפך לדגם לחיקוי בקרב
הצעירים היהודים בתנועות הנוער ,וכך נוצרו דווקא בחו"ל
שירים שעסקו בשומרים בגליל .שירים אלה "עלו" ארצה עם
חברי תנועות הנוער והושרו בהדרגה אף בארץ.
ב– 1916החלה להתארגן באירופה תנועת נוער ציונית
כדוגמת "הצופים" ,ובאספת היסוד שלה הוחלט לכנותה
"השומר הצעיר" ,על שם ארגון "השומר" .חלק מהווי
תנועות הנוער הציוניות באותה התקופה היה לשיר שירים
עבריים מארץ ישראל ולרקוד "הורה" ,כנהוג בארץ
ישראל ,ומגמה זו התחזקה והלכה כששליחי מפלגות
ותנועות מארץ ישראל החלו לפעול במרכזי תנועות הנוער
ובמרכזי הקהילות היהודיות בחו"ל .נוסף על שירי חיבת
ציון והתחייה ,הושרו גם שירי החלוצים ששרו בארץ אנשי
העלייה השנייה ,השלישית ואף הרביעית .בין השירים
העבריים שהושרו אפשר למצוא גם שירי הווי והיתול כמו
"בוקר בא"" ,בואי הנה ילדתי" ,שירים עם לחנים מזרחיים
כ"אני ראיתיה" ,וכמובן גם שירי שומרים.
ב– 1918ראה אור השירון הראשון של תנועת "השומר
הצעיר" — "פנקסי" ,או בשמו הידוע יותר "פינקוסי" ,ובו
נדפס לראשונה השיר "גילו הגלילים גיבורי החיל" .ב–1918
אף ראה אור הספר "גן הילדים" שערך יצחק קצנלסון.
הספר נחלק לארבעה חלקים ,ואת החלק השלישי ,שכותרתו
"זמירות ושירי לאום ולמשחק" ,חתם "שיר הגליל":
גילו הגלילים גבורי החיל
שישו ושמחו יומם ולילה
היום ארך פרסה והערב רק אמה
באתי הגליל עם שקיעת החמה...
גילו הגלילים גבורי החיל...
אך שקעה השמש ויהי ליל חשיכה
לא אראה אדמתך רק ארח את ריחה...
גילו הגלילים גבורי החיל...
מחשכת הלילה עולה קול החליל
שירו ישמיע שומר הגליל
גילו הגלילים גבורי החיל...
יהמה הגליל כה יהמה לבבי
רובי בצידי וסוסי ערבי
גילו הגלילים גבורי החיל...
[]...
זולתך הגליל מה לי ומי לי
הגליל הגליל אך אתה גלילי
גילו הגלילים גבורי החיל...
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מקור הלחן לא ידוע ,אך ידוע שמקורו באחת החצרות
החסידיות במזרח אירופה .מקור חסידי–עממי זה מחזיר
אותנו גם לאחור ,לשלהי המאה הקודמת ,ואל אחת
המקבילות המוקדמות של שיר זה:
בשנת  1887פרסם משה ליב לילינבלום את מחזהו "זרובבל",
שכתב ביידיש ושעיקרו סיפור שיבת ציון בימי עזרא
ונחמיה .דוד ילין ,שהיה אז מורה צעיר בבית הספר למל
בירושלים ,תרגם לעברית את המחזה ועיּבדֹו ,והוא הועלה
לראשונה בחול המועד סוכות תר"ן ( .)1889זו הייתה ככל
הנראה ההצגה הראשונה שהוצגה בעברית בארץ ישראל,
ומאז הועלתה לפחות פעם בשנה באחת הנקודות בארץ.
בשנת  1903שוב הוצגה ההצגה לרגל חנוכת הבניין החדש
של בית ספר למל .בהצגה שובצו שירי ציון שונים ,כדי
לקרב את הקהל לנעשה על הבמה ,וכפי שהיה מקובל
באותה התקופה .בין השירים היו גם השירים "ציון ציון
עיר אלוהינו"" ,חצבו בהרים"" ,עוד ארצנו לא אבדה"
ו"שיר המעלות" .המערכה השנייה נפתחת בחגיגת יין
הנערכת בארמון בלשצר ,והשיר המושר בה היה:

"גילו הכשדים גבורי החיל ,שתו ושכרו יומם ולילה ,יחי
בלשצאר מלכנו ,מוות לכורש אויבנו"

אחת התגובות שפורסמה על הצגה בעיתונים טענה
בין השאר שהחגיגה הכשדית דמתה להילולת שיכורים
חסידית ...לפיכך ,זה יהיה הגיוני מאוד להניח שפזמון זה
הושר בריכוזי יהודים באותן השנים ,וכך גם הגיע ליצחק
קצנלסון ,שכך כתב את שירו" ,גילו הגלילים".
שיר זה ,אף שלא חובר בארץ ישראל ,נחשב אחד מראשוני
"שירי הגליל" ,והשיר הראשון שהופיע בדפוס ותיאר את הלילה
הארץ–ישראלי .שיר אחר שחיבר יצחק קצנלסון ,המושר גם
היום ,הוא אולי שיר הלילה הארץ–ישראלי המובהק ביותר:
"מה יפים הלילות בכנען" ,או בשמו האחר "יללת תנים נוגה".
השיר העוסק בלילה הגלילי חובר ב– 1924בקירוב ,בעקבות
ביקורו הראשון של קצנלסון בארץ ישראל.

משירי שומרים לשירי תל חי
אירועי תל חי ,ששיאם בי"א באדר תר"פ ( ,)1.3.1920הוסיפו
למאגר שירי הגליל עשרות רבות של שירים .אחד השירים
הראשונים ,היה "שיר אסירי עכו" ,שחיבר זאב ז'בוטינסקי
בהיותו בכלא עכו לאחר שהבריטים עצרוהו במאורעות
 1920בירושלים" :מני דן ועד באר–שבע ,מגלעד לים ,אין

אף שעל אדמתנו לא כופר בדם [ ]...בין איילת ומטולה
בקברו דומם ,דום שומר גבול ארצנו גיבור גידם [."]...

במרכז חלק גדול משירי תל חי עמד יוסף טרומפלדור,
שאף נזכר בשמו בכינויים שונים :טרומפלדור ,יוסף הגלילי
או הגיבור מתל חי .לאחר שהוקמה תנועת בית"ר (ברית
יוסף תרומפלדור) ב– ,1923נוספו עוד ועוד שירים שבהם
משמשים מופתי טרומפלדור ועמידת בית"ר זה בצד זה.

הדי מאורעות תל חי נפוצו בקהילות ישראל בכל רחבי
העולם .בראש מועדון "השומרים" בעיר טורקה שבגליציה,
עמד באותה העת צעיר ששמו אבא שנלר ,שאירועי תל חי
כה השפיעו עליו ,עד שמרוב התפעמות חיבר שיר בנושא
זה ,ולמילים שכתב הותאם לחן אוקראיני מוכר .בעקבות
אירועי תל חי ,אגב ,עלה אבא שנלר עם קבוצת "שומרים"
לארץ ישראל ,ועִברת את שמו לאבא חושי.
מאז אירועי תל חי ועד מלחמת השחרור טופחה אגדת תל
חי ברציפות .לטיפוח זה דאגו ארגונים ומערכות לאומיות
וציבוריות ,מערכת החינוך הלאומית ,מועצת המורים
שליד הקרן הקימת ,התנועות הקיבוציות ועוד .המוסדות
הלאומיים סימנו את ההתיישבות בגליל כמטרת על ,וכחלק
מהמאמץ ההסברתי חוברו שירים רבים לגדולים ולקטנים
שמוזכרים בהם תל חי ,הגליל ,או הגיבור בעל הזרוע
היחידה .על הצורך בשירים אלו מצביעה העובדה שאת
תמליל השיר "בגליל" ("עלי גבעה שם בגליל ,יושב שומר
ובפיו חליל [ ]...בשיר חיים יצא לקרב ,מול אספסוף גדול
ורב' ,טוב למות על המישמר בעד ארצנו' כה אמר ,הוא
היה גיבור חידה ,לו זרוע יחידה") שכתב אברהם ברוידס
ב– 1925הלחינו ארבעה מלחינים שונים :מנשה רבינא,
שרה לוי ,נחום נרדי ויואל ולבה .בה במידה ,תמליל השיר
"יוסף הגלילי" אף הוא הולחן שלוש פעמים ,ותמליל השיר
"הגליל הוא שיר" שכתב קמזון הולחן ארבע פעמים .עוד
נכתבו שירים כ"אל ספוד אל בכות"" ,כחזון תוחלת"" ,ליל
י"א באדר" ועוד.
העלייה לחניתה ,שהייתה חלק מהתיישבות "חומה ומגדל",
שימשה אף היא מניע לחיבור שירי התיישבות ,לרבות שירי
גליל .כמה עשרות שירי חניתה חוברו ,הבולט בהם שירם
של אורלנד וזעירא" ,לילה משתרע אש מן ההרים".

"אח ,בנה הגליל!"
שירים אחדים מסוג זה נוצרו ביזמת קרן קיימת לישראל.
מעת לעת הייתה קק"ל יוזמת מפעל חדש לאיסוף כספים
ותרומות ,שסביבו נבנה מסע תעמולה מקיף .מסע זה כלל
בין השאר כינוסים ,עצרות עם ,אספות ,הרצאות" ,ימי
סרט" ,חיבור שירים ,ססמאות ועוד.מפעלים כגון" :מפעל
המטר"" ,מפעל אוסישקין" ו"מפעל היובל" נכללו במסגרת
המפעלים המיוחדים.
אחד המפעלים הפופולריים ביותר שהכריזה עליהם
קק"ל בסוף שנות ה– 30היה מפעל "הגלילה" ,שמטרתו
הייתה לאסוף כספים במיוחד לשם רכישת אדמות הגליל
והכשרתן להתיישבות ולייעור .לצורך מסע זה פנה מנהל
מחלקת הנוער בלשכה הראשית של קק"ל במכתב לכמה
משוררים ,בהצעה לחבר תמליל שיולחן במיוחד עבור מפעל
"הגלילה" .המשוררים היו אברהם שלונסקי ,ש' שלום ,נתן
אלתרמן ,י' כהן ואברהם המאירי .רק משורר אחד ,ש'

שלום ,נענה לאתגר ושלח תמליל שהיה עמו בכתובים .עם
קבלת התמליל התבקש פרופ' רוזובסקי (ששימש אז אחד
היועצים המוזיקליים של מחלקת הנוער בקק"ל) ,לבחור
מלחין להלחנת השיר .רוזובסקי בחר במרדכי זעירא ,ושלח
אליו את התמליל להלחנה .כן פנה מנהל מחלקת הנוער
לעמנואל הרוסי ,בבקשה לחבר מסכת אשר תוצג בעצרות
שונות ובסיומה יבוצע השיר המוזמן .ואכן ,המסכת נדפסה
בחוברת מיוחדת שהופצה בארץ ובחו"ל ,והשיר עצמו זכה
להדים רבים:

כרזה של קק"ל ועליה
מילות השיר שהזמינה

"הרוח הסלע ,הרגב ,הדמי ,נחמו! נחמו! ממרחק שב
עמי ,להקים נהרסות ושממה להצהיל ,עוד יחיו ,עוד יבנו
גיבורים בגליל [ ]...אח ,בנה הגליל!".

רפרטואר שירי הגליל התרחב בהמשך באופן משמעותי ,הן
לפני מלחמת העצמאות והן לאחריה .על רפרטואר זה אני
תקווה כי יורחבו הדברים במאמר–המשך.
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