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 בעקבות חיים גורי
 
 

 במלאת שנתיים ללכתו של המשורר חיים גורי
 ולרגל חודש העצמאות והזכרון

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ושירים בהשראתו של חיים גורי שיריו הקראת
 של מוזיאון חצר הישוב הישן  Zoomמפגש

 

 מנחה אביחי קמחי
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 אל תאשים את השקט / חיים גורי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2015' עוד ף שרציתי עוד קצתאמתוך '
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   חיים גורי /ירושה 
 )בהקראת: יפה שלומוביץ(

 

 האיל בא אחרון.
 ולא ידע אברהם כי הוא

 משיב לשאלת הילד,
 ראשית אונו בעת ימו ערב.

 

 נשא ראשו השב
 בראותו כי לא חלם חלום

 - והמלאך ניצב
 נשרה מאכלת מידו.

 

 הילד שהותר מאסוריו
 ראה את גב אביו.

 

 יצחק, כמסופר, לא הועלה קורבן.
 הוא חי ימים רבים,

 ראה בטוב, עד אור עיניו כהה.
 

 אבל את השעה ההיא הוא הוריש לצאצאיו.
 הם נולדים

 ומאכלת בליבם.
 

 1960שושנת רוחות' 'מתוך 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יפה שלומוביץ()  /סבך  
 

 מה עוד יש לחדש
 האש אותה אש

 העצים
 שני הנערים

 נעירות החמורים
 על מי נשאר להערים

 אולי כשנגיע בבוא היום
 אל אחד ההרים

 נשחה מעט
 נכרע קלות

 ונמלמל מילים לאות
 למרגלות

 ל השחוטהאי
 
 
 
 
 

 
 שמואל כהןשיר מאת 
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 / חיים גורי   פרזות
 )בהקראת: יהודית בן יעקב(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2009עיבל' 'מתוך 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ר שֶּ  חיים גורי/  ַעל ַהגֶּ
 (מנחם מ' פאלק)בהקראת: 

 
 ָמַתי ָלַאֲחרֹוָנה ָזַכְרָת ְדָממֹות ָכֵאלֶּה

 עֹולֹות ְלִאָטן ַאַחת ֵמְרעּוָתּה?
ב, רֶּ  ְדָבִרים ַרִבים ְמיָֻתִרים ָהעֶּ

 ַגם ַאָתה.
 ָנָהר זֹוֵרם ִמַתַחת ַלְגָשִרים.

 ָתִמיד. ְלַאט.
 ֻמָתר ְלָך

 ֵטף. ְכמֹו ַאַחד ַהדֹוְמִמיםְלִהשָ 
ת ְשַעת ַהֲחִנינֹות.  ִלְראֹות אֶּ

 ְסִפינֹות ָשבֹות ֵמַהָצפֹון.
 עֹוְברֹות ִעם ַהָנָהר ִמַתַחת ַלְגָשִרים.

 ַפָנִסים ַמְלִוים אֹורֹות ַלַמִים ַהְשחֹוִרים.
ל ַרַעד. ם ִרִבית שֶּ  ַהַמִים ַמֲחִזיִרים ָלהֶּ

 
 1960'שושנת רוחות' תוך מ
 
 
 
 מנחם מ' פאלק/  ָבִרים טוִֹביםד  
 

 ָהיּו ֵאלּו ְדָבִרים טֹוִבים:
 ִטּיּול ְמֻעלֶּה,

ה ָחָזק,  ָקפֶּ
ֲחֵסָרה,  ִמָלה טֹוָבה שֶּ

ר שֶּ  ְקִפיָצה ֻמְצַלַחת ֵמַעל ְלגֶּ
 ִמְתַנְדֵנד,

 ְלתֹוְך ַהַמִים ַהצֹוְנִנים
 ם.ְוִהְתַיֲחדּות ִעמָ 

 
 (237, עמ' 2011אות, -, צור'ליצן בסמטאות הלב')
 
 
 
 
 
 

הּו ַאֵחר ַמשֶּ ִתיָחה ל   / חיים גורי  אּוַלי זוֹ ַרק פ 
 : כרמית ספיר ויץ(בהקראת)
 

 אּוַלי זֹו ַרק ְפִתיָחה
הּו ַאֵחר,  ְלַמשֶּ
ַּיֲעלֶּה ְוָיבֹוא.  שֶּ

 
 אּוַלי זֹו ַרק ְשִתיָקה

ת, כֶּ  ְמֻמשֶּ
ת,ַהדֹוָמה לְ   ָמוֶּ
 ֲאָבל ִהיא
 ֹלא הּוא,

ַתֲעֹבר.  ְכמֹו ַמֲחָלה שֶּ
 

ה ִנָסיֹון.  אּוַלי זֶּ
 ַוִּיָקֵחהּו ָשם
 ַוְיַנֵסהּו ָשם

 ִבְרחֹוב ֵאין ֵשם
ְמֵשְך   ְוֵאין הֶּ

 ְלַמֲענֹו.
 

 אּוַלי זֹו ַרק ְפִתיָחה
הּו ַאֵחר,  ְלַמשֶּ
ַּיֲעלֶּה ְוָיבֹוא.  שֶּ

 
 ָבהאּוַלי ָתשּוב ְכַאהֲ 

ת טֶּ  לֹוהֶּ
 ְביֹום ַהִדין

 ַהְמֹפָאר ְוָהָאֹדם.
 

ת כֶּ  אּוַלי ַתְמִשיְך ָללֶּ
 ְבִעְקבֹות ַהַמְנִגיָנה,

ְפָשר  ִבְרחֹובֹות ְמֵלֵאי ָשַמִים ְואֶּ
 ְוִיְהיֶּה ְלָך ָמִשיחַ 

ָּיבֹוא.  שֶּ
 

 1979 'איומה'מתוך 
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 באב אל ואד / חיים גורי
 (שושנה קרבסי: בהקראת)
  
ן,פֹ  בֶּ  ה ֲאִני עֹוֵבר. ִנָצב ְלַיד ָהאֶּ

 ְכִביש ַאְסָפְלט ָשֹחר, ְסָלִעים ּוְרָכִסים.
ת בֶּ ב ַאט יֹוֵרד, רּוַח ָים נֹושֶּ רֶּ  עֶּ
ר ֵבית  ַמְחִסיר.-אֹור כֹוָכב ִראשֹון ֵמֵעבֶּ

 
ל ָוואד,  ָבאב אֶּ

ת ְשמֹוֵתינּו.  ָלנֶַּצח ְזֹכר ָנא אֶּ
ְך  רֶּ ל ָהִעיר.ַשָּירֹות ָפְרצּו ַבדֶּ  אֶּ

ְך מּוָטִלים ֵמֵתינּו. רֶּ  ְבִצֵדי ַהדֶּ
ל שֹוֵתק, ְכמֹו ֵרִעי. ד ַהַבְרזֶּ לֶּ  שֶּ

 
ת, רֶּ ת ְועֹופֶּ פֶּ ש זֶּ מֶּ  ֹפה ָרְתחּו ַבשֶּ
 ֹפה ָעְברּו ֵלילֹות ְבֵאש ְוַסִכיִנים.

ת, רֶּ ב ְוִתְפאֶּ צֶּ  ֹפה שֹוְכִנים ְבַיַחד עֶּ
ל ַא  ְלמֹוִנים.ְמֻשְרָין ָחרּוְך ְוֵשם שֶּ

 
ל ָוואד...  ָבאב אֶּ

 
ש רֶּ ש חֶּ רֶּ  ַוֲאִני הֹוֵלְך, עֹוֵבר ָכאן חֶּ

ָחד. ָחד אֶּ  ַוֲאִני זֹוֵכר אֹוָתם אֶּ
ש רֶּ  ָכאן ָלַחְמנּו ַיַחד ַעל צּוִקים ָוטֶּ

 ָכאן ָהִיינּו ַיַחד ִמְשָפָחה ַאַחת.
 

ל ָוואד...  ָבאב אֶּ
 

 ְחָנה,יֹום ָאִביב ָיבֹוא ְוַרָקפֹות ִתְפַר 
ם ַכָלִנית ָבַהר ּוַבמֹוָרד.  ֹאדֶּ

ָהַלְכנּו ְך שֶּ רֶּ ר ֵיֵלְך ַבדֶּ ה ֲאשֶּ  זֶּ
ל ָוואד.  ַאל ִיְשַכח אֹוָתנּו, אֹוָתנּו ָבאב אֶּ

 
ל ָוואד...  ָבאב אֶּ

  
 ג", שירי זמר תשע'', כרך ג'חיים גורי, השיריםמתוך 

 
 
 

ִדים / ר' דוד בוזגלו  ִבינּו ָנא מוֹר 
 (שושנה קרבסי: בהקראת)
  

ָצח ִבינּו ָנא מֹוְרִדים רֹוְדֵפי  ְקָרב ָורֶּ
 ֹלא ָלֵתת ְבקֹול ַעל ָעם שֹוֵפְך ִשיחוֹ 

 מּול שֹוֵכן ָשָמיו, ָכל ָיכֹול ָלנֶַּצח
 ִכי ְבֵצל ֻסכֹו ָשם ָשם לֹו ִמְבָטחוֹ 

  
 ִזְכרּו ָנא יֹום ֵבן ֲחלֹוף הּוַכן ִלְּיִציָרה

ְריו  ַכת ָשלֹום ָנְתָנה ְבקֹול ַמר ְלמֶּ
 ְפשֹו ָלִריב ִנְמָהָרהֲהֹּלא הּוא ְיִציר נַ 

ם ָשלֹום  ֹזאת ֲעשּו ֵאפֹוא, ִקְראּו ָלכֶּ
  

ְך  לֶּ ר ַהְּיִציָרה ֱאנֹוש נֹוָצר ָכמֶּ  ֵנזֶּ
 ַרק ִלְבנֹות ִצָּיה ִלְנֹטַע ְיִשימֹון 

ְך  רֶּ  ַאְך הּוא ָשת ָבָתה ְשדֹות ְיבּול ַרב עֶּ
ל ְוַאְרמֹון  ץ, ֹעפֶּ  ַוְיַמֵגר ָלָארֶּ

  
 ִזְכרּו....

  
 ַיְעֹקב, ָיָשר, ָדַרש ְבֹרְך ְוֹנַעם 

ת ְשלֹום שֹוְנָאיו  ת ְשלֹום ָאִחיו ְואֶּ  אֶּ
 ַעל ַצָּואר ִנְרַדְפנּו יֹום ֲחרֹון ְוַזַעם 
ֱאָצָאיו   ּוְשלֹום ַעם ָרַדְפנּו, ַנְחנּו צֶּ

 
 ִזְכרּו...

  
 תֹוְך ֵמי ַהִמְקָדש ָמֲחקּו ֵשם ֵבן ַאְרַבע 

ר ִקְנאּו ָלּה ְלַהְשקֹות   סֹוָטה יֹום ֲאשֶּ
 ְלַמַען ָבֵרר ִעְנָיַנה ְוִנְקַבע 

 ְלַהְשרֹות ָשלֹום ֵביָנּה ּוֵבין ַבֲעָלּה
 
 
 
 
 
 
 
 

  / חיים גורי אני והשקט
 )בהקראת: חיים יחזקאל(

 
 שמעתי על השקט

 לא פגשתי בו עדיין.
 הוא שייך לארץ

 שאת שמה איני יודע.
 הוא קשור בעיר

 ברתי ברחובהשלא ע
 -הוא שוכן בבית

 לא נשענתי בחלונותיו.
 

 נדמה לי כי השקט הוא ככלות
 ואני בטרם כמו רעב

 נדמה לי כי השקט הוא ככלות
 ואני בטרם כמו רעב.

 
 1960 'שושנת רוחות'מתוך 
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  ברגע האחרון / חיים גורי
 : צדוק עלון(בהקראת)
 

 שּוב ָרִציִתי ִלְהיֹות בּוק ג'ֹוְנס,
ה ְולּו ְבִאחּור ְמֻסָּים,קוֹ  ַמה ֺסִלְתפ  רֶּ

 ,ַהָלָבן סּוִסי ַעל ִדיִגיָדן-ִדיִגיָדן רַֺלֲעלֹות ְוִלְדה
 סּוס ְורוְכבֹו ְבאֹוָתּה ְנִשיָמה ֲעצּוָרה.

 
ת ַהִנְבֵזה ֵמַהְזַמן ֺלָרִציִתי ִלְגז  ַהָנעֹות ַהְשִניֹות אֶּ

ר ָהַרע ִמָכל ַרע.  ְלֵעבֶּ
 

ַזע ָהֵעץ,-ָרִציִתי ְלַהִגיַע, ֵכן ל גֶּ  ֵכן, ַרק ְלַהִגיַע אֶּ
ל ָהִאָשה ַהְצִעיָרה, יָה שֶּ ת ְכָבלֶּ  ְלַנֵתק אֶּ

ל ָהִאָשה ַהְיָקָרה,  שֶּ
ת אֹוִתי ֵמָאחֹור, קֶּ ִהיא חֹובֶּ  ְוָלשּוב, ְכשֶּ
ן", ָחד, ְכמֹו ְבִסינֶָּמה "ֵעדֶּ  ִנָשִאים גּוף אֶּ

ר ַהסוֹ   ף ַהטֹוב ִמָכל טֹוב,ְלֵעבֶּ
 ַהחֹוֵגג ְבֵעיַנִים ַלחֹות ִמִדְמָעה מּוָאָרה,

ב, רֶּ ל ָהְרחֹוב ּוְכָבר עֶּ ּיֹוְצִאים אֶּ  ְכשֶּ
 ְמֻאָשִרים, ְלטּוֵפי רּוַח ָים.

 
 2009'עיבל', תוך מ
 

/  חיים גוריבמלאת שנתיים להסתלקותו של המשורר 
 עפרה נחמד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ָכל ָאח ַוֵרע   רחל סיידוף /ל 
  

 ַעל ִקינֹות ַעְמָך 
 ֹכה ָנַעְמָת גּוִרי
 ְורּוֲחָך רּוַח ַעז.

 ֹלא ָנַטְשָת ֵרִעים
 ְבִצֵדי ִמְדָרכֹות

יָך ַהנֹוְפִלים   ְוָהיּו ַאחֶּ
ל.ְלֵרעּות ְולַ   ֵסמֶּ

 ָזַכְרָת ָכל הֹוֵלְך ָבִכיָת ִעמוֹ 
 ְוַהַּיְלדּות ֲהָלָכה 

ְך רֶּ  ִעְמָך ָכל ַהדֶּ
 ְבשֹוָבבּות ּוְבֹתם.

ת אֹוָרם  ֵהיַטְבָת ְלַהְדִליק אֶּ
 ַעד ְקֵצה ַהְשכּוָנה,

 ְלַהְדִליק ְבִשיְרָך 
 ַיְלדּות ַשֲאַנָנה,

ת ַהִשיר   ְלַהְדִליק אֶּ
 ָך ַהַיֵגָיעְבקּוְלמּוְס 

 ְלַהְדִליק ַהִתְקָוה 
 ְלָכל ָאח ַוֵרָיע.

 
 )ִשיר ַעל ַחִיים גּוִרי(  

 
  חיים גורי /ִסּכּוי ָסִביר 

 : דיתי רונן(בהקראת)
 

ֵּיש ִסכּוי ָסִביר ְלעֹוד ִמְלָחָמה.  אֹוְמִרים שֶּ
ת ַעל ָכל ַהִמְלָחמֹות,  פֶּ  עֹוד ִמְלָחָמה נֹוסֶּ
ן ַתֲאִריִכים, ֵשמֹות ּוְמקֹומֹות. ֵּיש ָלהֶּ  שֶּ

ְשבֹונֹות ָהֲאֻרִכים ְזקּוִקים ַהחֶּ ן. אֹוְמִרים שֶּ  ָלהֶּ
ה,  ת ָהרֹובֶּ  ֹפה דֹור ְלדֹור מֹוֵסר אֶּ
ת ַהַמֵקל ְבֵמרֹוץ־ְשִליִחים.  ְכמֹו אֶּ

ְפָשר לֹוַמר, ִכְמַעט ְבַוָדאּות,  ֵביְנַתִים, אֶּ
ה ָלַעִין ְבָעִתיד ִנְראֶּ  שֶּ

 ֹלא ַיְחְסרּו ֹפה ַההֹוְלִכים ְוַהבֹוִכים, 
ֱאָצֵאי ִיְצָחק ְוִיְשָמֵעאל, ְשנֵ   י ָהַאִחים.צֶּ

 
 2015 מתוך 'אף שרציתי עוד קצת עוד', הקיבוץ המאוחד

 דיתי רונן /כך היו הדברים 
 

 ָכְך ָהיּו ַהְדָבִרים: 
 ְלָחָמה.ְתִחָלה ָהְיָתה ִמ 

 ַאַחר ָכְך ָהְיָתה ַאֲהָבה.
 ַחִּיים ֲחָדִשים ִנְבְראּו

 ָכֹחל ּוְבָלָבן.בְ 
ֱאִמינּו ַאְחדּות ּוְתק  ּוָמהֲאָנִשים הֶּ

ֱאִמינּו ִמְשָפָחה  ֲאָנִשים הֶּ
 ֵהָריֹון ְוֵלָדה.

 ַאַחר ָכְך ָבָאה ִשְגָרה.
ה ָהָיה ַלְחֹשב  ִנְדמֶּ

ָהעֹוָלם ִנְרַגע.  שֶּ
ָּיבֹוא ָשלֹום  שֶּ

ֹּלא ְתֵהא עֹוד ִמְלָחָמה.  שֶּ
 ִאיש ַמִגיַע ָעֵיף

ת ִרגּוש. שֶּ  ִאָשה ְמַחפֶּ
 ִאיש ָתשּוש

 ְבֵיאּוש. ִאָשה 
 ַאַחר ָכְך ָהְיָתה עֹוד ִמְלָחָמה.

 ִאיש ָהַלְך
 ִאָשה ִנְשֲאָרה.

 ְושּוב ָהְיָתה ַאֲהָבה
 ֵבין ִאיש ַאֵחר ְלִאָשה

 ְוַחִּיים שּוב ָהיּו ְרצּוִיים
 ְוָהְיָתה שּוב ִסָבה.
ם  ָהָיה ֹקדֶּ  ִנְמָחה. –ּוַמה שֶּ

 ַאַחר ָכְך ָבָאה ִשְגָרה.
ה ָהָיה ַלְחֹשבִנְד   מֶּ

ָהעֹוָלם ִנְרַגע.  שֶּ
 ַאַחר ָכְך ָהְיָתה עֹוד ִמְלָחָמה.

 ִאיש ְכָבר ֹלא ָהַלְך
 ִאָשה ְכָבר ֹלא ִנְשֲאָרה.

 ּוְכָבר ִמְזַמן ֹלא ָהְיָתה ַאֲהָבה.
 ַאַחר ָכְך ָהְיָתה עֹוד ִמְלָחָמה. 

* 
ל מֹוִתי.ַהִמְלָחמֹות ַהָללּו / ֵהן ִסיָמֵני ַהִפסּו ל ַחַּיי / ְושֶּ  ק / שֶּ

 
 , הקיבוץ המאוחד'מתוך  'שיבת הבית ונדודיו
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   חיים גורי / ספר
 )בהקראת: אביחי קמחי(

 
ה ָלשּוב ְוִלְכֹתב,  ֲאִני רֹוצֶּ

 ְלַאַחר ְזַמן ַרב ֲאִני ֵמת ִלְכֹתב
ֲאִפלּו ָהֵהם הּו שֶּ  ַמשֶּ

ה  ּוא טֹוב.יּוְכלּו לֹוַמר ָעָליו שֶּ
ִיָמֵשְך ְכִנְשָאר. הּו שֶּ  ַמשֶּ
 ֹלא ָכמֹוִני חֹוֵלף ְועֹוֵבר.

ה ִלי ּיֹודֶּ ַּיְפִתיַע אֹוִתי, שֶּ הּו שֶּ  ַמשֶּ
ְכִתי ָעִשיִתי אֹותֹו ִלְפֵני לֶּ  ַעל שֶּ

 ֵאל ַהָמקֹום ָהַאֵחר ִבְקֵצה ֱהיֹוִתי.
ִיְחיֶּה ַאֲחַרי ְכזֹוֵכר. הּו שֶּ  ַמשֶּ

ִּיְתגָ  ִּיְתַקְּימּו ַאֲחַרי.שֶּ ה ִבי ַעל ַחֵּיי שֶּ  אֶּ
ת ְשִמי. ָהָיה ָראּוי ָלֵשאת אֶּ ָּיִעיד שֶּ  שֶּ

ה עֹוד ִלְכֹתב.  ֵכן. ֲאִני רֹוצֶּ
ה. ר ַהזֶּ ת ַהֵספֶּ  ְלַהְשִלים אֶּ

 ֹלא ַלְחֹדל ְלָפָניו,
ָכַתְבִתי ַגם אֹותֹו. ה ִלי שֶּ ּיֹודֶּ  שֶּ

נּו. ְמַנֵחם ֵאינֶּ  ָחַבל שֶּ
ת ְכַתב ַהָּיד,הָ  ה לֹו אֶּ  ִייִתי ַמְראֶּ

ְרֵגִלי ַמה ַדֲעתֹו.  שֹוֵאל ְכהֶּ
 

 מתוך הספר 'אל המקום האחר', 
 (2020לקטו וערכו רעיית ושלוש בנותיו )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שירים בקולו של חיים גורי:
 

 אל תאשים את השקט / חיים גורי
bet/vwsdfmg3il88-https://soundcloud.com/kan 

 
 סיכוי סביר / חיים גורי

bet/dum2un5njplg-https://soundcloud.com/kan 
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