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בעקבות חיים גורי
במלאת שנתיים ללכתו של המשורר חיים גורי
ולרגל חודש העצמאות והזכרון

הקראת שיריו של חיים גורי ושירים בהשראתו
מפגש  Zoomשל מוזיאון חצר הישוב הישן
מנחה אביחי קמחי
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ירושה  /חיים גורי
(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.

סבך ( /יפה שלומוביץ)
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
האיל השחוט

שיר מאת שמואל כהן

מתוך 'שושנת רוחות' 1960

מתוך 'אף שרציתי עוד קצת עוד' 2015
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פרזות  /חיים גורי
(בהקראת :יהודית בן יעקב)

מתוך 'עיבל' 2009
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ֶּשר  /חיים גורי
עַ ל הַ ג ֶּ
(בהקראת :מנחם מ' פאלק)

אּולַי זוֹ ַרק פ ִתיחָ ה למַ ֶּשהּו ַאחֵ ר  /חיים גורי
(בהקראת :כרמית ספיר ויץ)

מָ תַ י לַָאחֲ ר ֹונָה זָ כ ְַר ָת ְדמָ מוֹת כָאֵ לֶּה
עוֹלוֹת לְ ִאטָ ן ַאחַ ת מֵ ְרעּותָ ּה?
ְדבָ ִרים ַרבִ ים ְמי ָֻת ִרים הָ עֶּ ֶּרב,
גַם אַ ָתה.
נָהָ ר זו ֵֹרם ִמ ַתחַ ת לַגְ שָ ִרים.
ָת ִמיד .לְ ַאט.
מֻ ָתר לְ ָך
לְ ִהשָ טֵ ף .כְ מ ֹו ַאחַ ד הַ דו ְֹמ ִמים
לִ ְראוֹת אֶּ ת ְשעַ ת הַ חֲ ִנינוֹת.
ְספִ ינוֹת שָ בוֹת מֵ הַ צָ פוֹן.
עוֹבְ רוֹת עִ ם הַ נָהָ ר ִמ ַתחַ ת לַגְ ָש ִרים.
פַ נ ִָסים מַ לְ וִ ים אוֹרוֹת לַמַ יִ ם הַ ְשחו ִֹרים.
הַ מַ יִ ם מַ חֲ זִ ִירים לָהֶּ ם ִרבִ ית שֶּ ל ַרעַ ד.

אּולַי ז ֹו ַרק פְ ִתיחָ ה
לְ מַ שֶּ הּו ַאחֵ ר,
שֶּ ַּי ֲעלֶּה וְ יָבוֹא.

מתוך 'שושנת רוחות' 1960

דבָ ִרים טוֹבִ ים  /מנחם מ' פאלק
הָ יּו אֵ לּו ְדבָ ִרים טוֹבִ ים:
ִטּיּול ְמ ֻעלֶּה,
ָקפֶּ ה חָ זָ ק,
ִמלָה טוֹבָ ה שֶּ חֲ סֵ ָרה,
ְקפִ יצָ ה מֻ ְצלַחַ ת מֵ עַ ל לְ גֶּשֶּ ר
ִמ ְתנ ְַדנֵד,
לְ תוְֹך הַ מַ יִ ם הַ צ ֹו ְננִ ים
וְ ִה ְתיַחֲ דּות עִ מָ ם.
('ליצן בסמטאות הלב' ,צור-אות ,2011 ,עמ' )237

יקה
אּולַי ז ֹו ַרק ְש ִת ָ
ְממֻ ֶּשכֶּת,
הַ דוֹמָ ה לְ מָ וֶּ ת,
אֲ בָ ל ִהיא
ֹלא הּוא,
כְ מ ֹו מַ חֲ לָה ֶּש ַת ֲעבֹר.
אּולַי זֶּ ה ִנ ָסיוֹן.
וַ ּיִ ָקחֵ הּו ָשם
וַ יְ נַסֵ הּו ָשם
בִ ְרחוֹב אֵ ין ֵשם
וְ אֵ ין הֶּ ְמ ֵשְך
לְ מַ עֲנוֹ.
אּולַי ז ֹו ַרק פְ ִתיחָ ה
לְ מַ שֶּ הּו ַאחֵ ר,
שֶּ ַּי ֲעלֶּה וְ יָבוֹא.
אּולַי ָתשּוב כְ ַאהֲ בָ ה
לוֹהֶּ טֶּ ת
בְ יוֹם הַ ִדין
הַ ְמפָֹאר וְ הָ ָאדֹם.
אּולַי ַת ְמ ִשיְך ָל ֶּל ֶּכת
בְ עִ ְקבוֹת הַ מַ ְנגִ ינָה,
בִ ְרחוֹבוֹת ְמלֵאֵ י ָשמַ יִ ם וְ אֶּ פְ ָשר
וְ יִ ְהיֶּה לְ ָך מָ ִשיחַ
שֶּ ּיָבוֹא.
מתוך 'איומה' 1979
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באב אל ואד  /חיים גורי
(בהקראת :שושנה קרבסי)

בִ ינּו נָא מוֹר ִדים  /ר' דוד בוזגלו
(בהקראת :שושנה קרבסי)

אני והשקט  /חיים גורי
(בהקראת :חיים יחזקאל)

ֹפה אֲ נִ י עוֹבֵ ר .נִ צָ ב לְ יַד הָ אֶּ בֶּ ן,
כָסים.
ַאספָ לְ ט שָ חֹרְ ,סלָעִ ים ְּור ִ
כְ בִ יש ְ
עֶּ ֶּרב ַאט יו ֵֹרד ,רּוחַ יָם נוֹשֶּ בֶּ ת
אוֹר כוֹכָב ִראשוֹן מֵ עֵ בֶּ ר בֵ ית-מַ ְח ִסיר.

בִ ינּו נָא מו ְֹר ִדים רו ְֹדפֵ י ְק ָרב וָ ֶּרצָ ח
ֹלא לָתֵ ת בְ קוֹל עַ ל עָ ם שוֹפֵ ְך ִשיח ֹו
מּול שוֹכֵ ן שָ מָ יו ,כָל יָכוֹל ָלנֶּצַ ח
כִ י בְ צֵ ל סֻ כ ֹו שָ ם שָ ם ל ֹו ִמבְ טָ ח ֹו

בָ אב אֶּ ל וָ ואד,
ָלנֶּצַ ח זְ כֹר נָא אֶּ ת ְשמוֹתֵ ינּו.
שַ ּיָרוֹת פָ ְרצּו בַ ֶּד ֶּרְך אֶּ ל הָ עִ יר.
בְ ִצ ֵדי הַ ֶּד ֶּרְך מּוטָ לִ ים מֵ תֵ ינּו.
שֶּ לֶּד הַ בַ ְרזֶּ ל שוֹתֵ ק ,כְ מ ֹו ֵרעִ י.

ירה
זִ כְ רּו נָא יוֹם בֵ ן חֲ לוֹף הּוכַן לִ ּיְ ִצ ָ
כַת שָ לוֹם נ ְָתנָה בְ קוֹל מַ ר לְ מֶּ ְריו
הֲ ֹּלא הּוא יְ ִציר ַנפְ ש ֹו ל ִָריב ִנ ְמהָ ָרה
זֹאת עֲשּו אֵ פוֹאִ ,ק ְראּו ָלכֶּם ָשלוֹם

שמעתי על השקט
לא פגשתי בו עדיין.
הוא שייך לארץ
שאת שמה איני יודע.
הוא קשור בעיר
שלא עברתי ברחובה
הוא שוכן בבית-
לא נשענתי בחלונותיו.

פֹה ָר ְתחּו בַ שֶּ מֶּ ש זֶּ פֶּ ת וְ עוֹפֶּ ֶּרת,
פֹה עָ בְ רּו לֵילוֹת בְ אֵ ש וְ סַ כִ ינִים.
פֹה שוֹכְ נִים בְ יַחַ ד עֶּ צֶּ ב וְ ִתפְ אֶּ ֶּרת,
ְמשֻ ְריָן חָ רּוְך וְ שֵ ם שֶּ ל ַאלְ מוֹנִ ים.
בָ אב אֶּ ל וָ ואד...
וַ אֲ נִי ה ֹולְֵך ,עוֹבֵ ר כָ אן חֶּ ֶּרש חֶּ ֶּרש
וַ אֲ נִי זוֹכֵר אוֹתָ ם אֶּ חָ ד אֶּ חָ ד.
צּוקים וָ טֶּ ֶּרש
כָאן לָחַ ְמנּו יַחַ ד עַ ל ִ
כָאן הָ יִ ינּו יַחַ ד ִמ ְשפָ חָ ה ַאחַ ת.

ירה אֱ נוֹש נוֹצָ ר כָמֶּ לְֶּך
נֵזֶּ ר הַ ּיְ ִצ ָ
ַרק לִ בְ נוֹת ִצּיָה לִ ְנטֹעַ יְ ִשימוֹן
אַ ְך הּוא שָ ת בָ תָ ה ְשדוֹת יְ בּול ַרב עֶּ ֶּרְך
ַארמוֹן
ָָארץ ,עֹפֶּ ל וְ ְ
וַ יְ מַ גֵר ל ֶּ

נדמה לי כי השקט הוא ככלות
ואני בטרם כמו רעב
נדמה לי כי השקט הוא ככלות
ואני בטרם כמו רעב.
מתוך 'שושנת רוחות' 1960

זִ כְ רּו....
יַעְ קֹב ,יָשָ רָ ,ד ַרש בְ רְֹך וְ נֹעַ ם
ָאחיו וְ אֶּ ת ְשלוֹם ש ֹונְָאיו
אֶּ ת ְשלוֹם ִ
עַ ל צַ ּוָ אר נ ְִר ַדפְ נּו יוֹם חֲ רוֹן וְ זַ עַ ם
ּושלוֹם עַ ם ָר ַדפְ נּו ,נ ְַחנּו צֶּ אֱ צָ ָאיו
ְ
זִ כְ רּו...
בָ אב אֶּ ל וָ ואד...
יוֹם ָאבִ יב יָבוֹא וְ ַר ָקפוֹת ִתפְ ַר ְחנָה,
א ֶֹּדם כַ לָנִית בָ הַ ר ּובַ מו ָֹרד.
זֶּ ה אֲ שֶּ ר ֵילְֵך בַ ֶּד ֶּרְך שֶּ הָ לַכְ נּו
ַאל יִ ְשכַח אוֹתָ נּו ,אוֹתָ נּו בָ אב אֶּ ל וָ ואד.

ַארבַ ע
תוְֹך מֵ י הַ ִמ ְק ָדש מָ חֲ קּו שֵ ם בֵ ן ְ
לְ הַ ְשקוֹת סוֹטָ ה יוֹם אֲ שֶּ ר ִקנְ אּו לָּה
לְ מַ עַ ן בָ ֵרר עִ נְ ָינַה וְ נ ְִקבַ ע
לְ הַ ְשרוֹת שָ לוֹם בֵ ינָּה ּובֵ ין בַ ֲעלָּה

בָ אב אֶּ ל וָ ואד...
מתוך 'חיים גורי ,השירים' ,כרך ג' ,שירי זמר תשע"ג
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ברגע האחרון  /חיים גורי
(בהקראת :צדוק עלון)
יתי לִ ְהיוֹת בּוק ג'וֹנְס,
שּוב ָר ִצ ִ
לִ ְתפֺס מַ ה ק ֹו ֶּרה וְ לּו בְ ִאחּור ְמסֻ ּיָם,
סּוסי הַ לָבָ ן,
ידן עַ ל ִ
ידןִ -דיגִ ָ
ַלעֲלוֹת וְ לִ ְדהֺר ִדיגִ ָ
ֲצּורה.
סּוס וְ רוכְ ב ֹו בְ אוֹתָ ּה נְ ִשימָ ה ע ָ
יתי לִ גְ זֺל מֵ הַ זְ מַ ן הַ נִבְ זֵ ה אֶּ ת הַ ְשנִ יוֹת הַ נָעוֹת
ָר ִצ ִ
לְ עֵ בֶּ ר הָ ַרע ִמכָל ַרע.
יתי לְ הַ גִ יעַ  ,כֵ ן-כֵןַ ,רק לְ הַ גִ יעַ אֶּ ל גֶּזַ ע הָ עֵ ץ,
ָר ִצ ִ
ירה,
לְ נ ֵַתק אֶּ ת כְ בָ לֶּיהָ שֶּ ל הָ ִא ָשה הַ ְצעִ ָ
שֶּ ל הָ ִאשָ ה הַ יְ ָק ָרה,
וְ לָשּוב ,כְ שֶּ ִהיא חוֹבֶּ ֶּקת או ִֹתי מֵ ָאחוֹר,
נִ שָ ִאים גּוף אֶּ חָ ד ,כְ מ ֹו בְ ִסינֶּמָ ה "עֵ ֶּדן",
לְ עֵ בֶּ ר הַ ס ֹוף הַ טוֹב ִמכָל טוֹב,
מּוָארה,
ָ
הַ ח ֹוגֵג בְ עֵ ינַיִ ם לַחוֹת ִמ ִד ְמעָ ה
כְ שֶּ ּיו ְֹצ ִאים אֶּ ל הָ ְרחוֹב ּוכְ בָ ר עֶּ ֶּרב,
ְמאֻ שָ ִרים ,לְ טּופֵ י רּוחַ יָם.
מתוך 'עיבל'2009 ,
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לכָל ָאח ו ֵַרע  /רחל סיידוף

כך היו הדברים  /דיתי רונן

עַ ל ִקינוֹת עַ ְמָך
גּורי
כֹה נָעַ ְמ ָת ִ
וְ רּוחֲ ָך רּוחַ עַ ז.
ֹלא נָטַ ְש ָת ֵרעִ ים
בְ ִצ ֵדי ִמ ְד ָרכוֹת
וְ הָ יּו ַאחֶּ יָך הַ נוֹפְ לִ ים
לְ ֵרעּות וְ ַלסֵ מֶּ ל.
כַר ָת כָל ה ֹולְֵך בָ כִ יתָ עִ מ ֹו
זָ ְ
וְ הַ ּיַלְ דּות הֲ ָלכָה
עִ ְמָך כָל הַ ֶּד ֶּרְך
בְ שוֹבָ בּות ּובְ ֹתם.
הֵ יטַ בְ ָת לְ הַ ְדלִ יק אֶּ ת או ָֹרם
עַ ד ְקצֵ ה הַ ְשכּונָה,
לְ הַ ְדלִ יק בְ ִש ְירָך
יַלְ דּות שַ אֲ ַננָה,
לְ הַ ְדלִ יק אֶּ ת הַ ִשיר
מּוסָך הַ ַי ֵגיָע
בְ קּולְ ְ
לְ הַ ְדלִ יק הַ ִת ְקוָ ה
לְ כָל ָאח וַ ֵריָע.

או ְֹמ ִרים שֶּ ּיֵש ִסכּוי סָ בִ יר לְ עוֹד ִמלְ חָ מָ ה.
עוֹד ִמלְ חָ מָ ה נוֹסֶּ פֶּ ת עַ ל כָ ל הַ ִמלְ חָ מוֹת,
ּומקוֹמוֹת.
שֶּ ּיֵש לָהֶּ ן ַתאֲ ִריכִ ים ,שֵ מוֹת ְ
קּוקים לָהֶּ ן.
או ְֹמ ִרים שֶּ הַ חֶּ ְשבוֹנוֹת הָ אֲ רֻ כִ ים זְ ִ
פֹה דוֹר לְ דוֹר מוֹסֵ ר אֶּ ת הָ רוֹבֶּ ה,
יחים.
ֹץ־שלִ ִ
כְ מ ֹו אֶּ ת הַ מַ ֵקל בְ מֵ רו ְ
בֵ ינְתַ יִ ם ,אֶּ פְ שָ ר לוֹמַ ר ,כִ ְמעַ ט בְ וַ ָדאּות,
שֶּ בְ עָ ִתיד נ ְִראֶּ ה לָעַ יִ ן
ֹלא י ְַח ְסרּו פֹה הַ הוֹלְ כִ ים וְ הַ בוֹכִ ים,
ַאחים.
צֶּ אֱ צָ אֵ י יִ ְצחָ ק וְ יִ ְשמָ עֵ אלְ ,ש ֵני הָ ִ

כְָך הָ יּו הַ ְדבָ ִרים:
ְת ִחלָה הָ יְ תָ ה ִמלְ חָ ָמה.
ַאחַ ר כְָך הָ יְ תָ ה ַאהֲ בָ ה.
חַ ּיִ ים חֲ ָד ִשים נִבְ ְראּו
ּובלָבָ ן.
בְ ָכחֹל ְ
ּותקּומָ ה
ַאחדּות ְ
אֲ נ ִָשים הֶּ אֱ ִמינּו ְ
אֲ נ ִָשים הֶּ אֱ ִמינּו ִמ ְשפָ חָ ה
הֵ ָריוֹן וְ ל ֵָדה.
ַאחַ ר כְָך בָ ָאה ִשגְ ָרה.
נ ְִדמֶּ ה הָ יָה ל ְַחשֹב
שֶּ הָ ע ֹולָם נ ְִרגַע.
שֶּ ּיָבוֹא ָשלוֹם
שֶּ ֹּלא ְתהֵ א עוֹד ִמלְ חָ מָ ה.
ִאיש מַ גִ יעַ עָ יֵף
ִאשָ ה ְמחַ פֶּ ֶּשת ִרגּוש.
ִאיש ָתשּוש
ִאשָ ה בְ יֵאּוש.
ַאחַ ר כְָך הָ יְ תָ ה עוֹד ִמלְ חָ מָ ה.
ִאיש הָ לְַך
ִאשָ ה נ ְִשאֲ ָרה.
וְ שּוב הָ יְ תָ ה ַאהֲ בָ ה
בֵ ין ִאיש ַאחֵ ר לְ ִא ָשה
וְ חַ ּיִ ים שּוב הָ יּו ְרצּויִ ים
וְ הָ יְ ָתה שּוב ִסבָ ה.
ּומַ ה ֶּשהָ יָה ק ֶֹּדם – נ ְִמחָ ה.
ַאחַ ר כְָך בָ ָאה ִשגְ ָרה.
נ ְִדמֶּ ה הָ יָה ל ְַחשֹב
שֶּ הָ ע ֹולָם נ ְִרגַע.
ַאחַ ר כְָך הָ יְ תָ ה עוֹד ִמלְ חָ מָ ה.
ִאיש כְ בָ ר ֹלא הָ לְַך
ִאשָ ה כְ בָ ר ֹלא נ ְִשאֲ ָרה.
ּוכְ בָ ר ִמזְ מַ ן ֹלא הָ יְ תָ ה ַאהֲ בָ ה.
ַאחַ ר כְָך הָ יְ תָ ה עוֹד ִמלְ חָ מָ ה.
*
ימנֵי הַ פִ סּוק ֶּ /של חַ ּיַי  /וְ ֶּשל מו ִֹתי.
הַ ִמלְ חָ מוֹת הַ לָלּו  /הֵ ן ִס ָ

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

מתוך 'שיבת הבית ונדודיו' ,הקיבוץ המאוחד

גּורי)
(שיר עַ ל חַ יִ ים ִ
ִ

במלאת שנתיים להסתלקותו של המשורר חיים גורי /
עפרה נחמד

ִסּכּוי סָ בִ יר  /חיים גורי
(בהקראת :דיתי רונן)
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ספר  /חיים גורי
(בהקראת :אביחי קמחי)
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שירים בקולו של חיים גורי:

אֲ נִי רוֹצֶּ ה לָשּוב וְ לִ כְ תֹב,
לְ ַאחַ ר זְ מַ ן ַרב אֲ נִ י מֵ ת לִ כְ תֹב
מַ שֶּ הּו שֶּ אֲ פִ לּו הָ הֵ ם
יּוכְ לּו לוֹמַ ר עָ לָיו שֶּ הּוא טוֹב.
מַ שֶּ הּו שֶּ יִ מָ שֵ ְך כְ נִ ְשָאר.
ֹלא כָמוֹנִי ח ֹולֵף וְ עוֹבֵ ר.
מַ שֶּ הּו שֶּ ּיַפְ ִתיעַ או ִֹתי ,שֶּ ּיו ֶֹּדה לִ י
יתי אוֹת ֹו לִ פְ נֵי לֶּכְ ִתי
עַ ל שֶּ עָ ִש ִ
אֵ ל הַ מָ קוֹם הָ ַאחֵ ר בִ ְקצֵ ה הֱ יו ִֹתי.
מַ שֶּ הּו שֶּ יִ ְחיֶּה ַאחֲ ַרי כְ זוֹכֵר.
שֶּ ּיִ ְת ָגאֶּ ה בִ י עַ ל חַ ּיֵי שֶּ ּיִ ְת ַקּיְ מּו ַאחֲ ַרי.
שֶּ ּיָעִ יד שֶּ הָ יָה ָראּוי לָשֵ את אֶּ ת ְש ִמי.
כֵן .אֲ נִ י רוֹצֶּ ה עוֹד לִ כְ תֹב.
לְ הַ ְשלִ ים אֶּ ת הַ סֵ פֶּ ר הַ זֶּ ה.
ֹלא ל ְַחדֹל לְ פָ נָיו,
שֶּ ּיו ֶֹּדה לִ י שֶּ כָתַ בְ ִתי גַם אוֹתוֹ.
חָ בַ ל שֶּ ְמנַחֵ ם אֵ ינֶּנּו.
יתי מַ ְראֶּ ה ל ֹו אֶּ ת כְ תַ ב הַ ּיָד,
הָ יִ ִ
שוֹאֵ ל כְ הֶּ ְרגֵלִ י מַ ה ַדעֲתוֹ.

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

סיכוי סביר  /חיים גורי
https://soundcloud.com/kan-bet/dum2un5njplg
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