אתר הפלי"ם וההעפלה

על הולדת 'שיר הקברניט' שכתב חיים גורי ב6491-
עפ"י "גשר בים – הפלי"ם בהעפלה"
בהוצאת עמותת אוהלי פלמ"ח 6444

יגור .דוגמה חיה של שירת חצר .יוחאי בן-נון תפש את חיים גורי בחצר הקיבוץ ואמר לו :חבר לנו מיד
שיר לקורס חובלים .אמר חיים גורי :אי אפשר לכתוב ככה סתם ,מוכרחים השראה .הלך מוישה ליפסון
(נחשון) לחצר והביא מהאוהל השני ספל אלומיניום מלא קוניאק ואמר לו :הנה סוגרים אותך עם
ההשראה ואתה לא יוצא מן האוהל הזה עד שלא תגמור .בקשו מיהודה "פרא" (בן-צור) להשגיח שיהיה
שקט בסביבה וגם שלא ישמעו את הצעקות ,אם לא יצא מזה כלום.
יצא מזה .לא עברו שעתיים ונולד 'שיר הקברניט'.
ִעם לֵ יל חָ ְר ִפי הָ אֹור גִ ֵשׁש ְב ֶרטֶ ט
ּמּורד.
נִ ְׁש ַמע חֵ רּוק הָ עֹ גֶן הַ ָ
הַ יָם ִה ְׁש ִחיר .אָ ָדם אָ ַמר ְב ֶׁש ֶקט:
"עֹוד ְׁש ֵתי ִסירֹות וְאָ נּו ׁשּוב בָ ָדד".
ִשאֵ ר אַ חַ ד הַ ַק ִפיטָ נִ ים
ָׁשם י ָ
ֹלׁשה הֵ ם ְב ִמ ְספַ ר.
ְוי ַָּמ ִאיםְׁ ,ש ָ
אָ ַמר לָ הֶ ם" :נ ְַפלִ יגָה ׁשּוב אֵ י אָ נָה
אֹור ּכֹוכָב ּדֹולֵ ק ֵמעַ ל הַ ּכְ פָ ר".
לַ יָם ְתהֹום ,לַ יָם מֶ ְרחָ ב אֵ ין חֵ ֶקר.
ּצּוקים.
ּומ ְׁשבָ ִרים יַּכּו עַ ל הַ ִ
ִ
אַ ְך הּוא ָזכַר מֹולֶ ֶדת ִמ ְת ַרחֶ ֶקת,
ִמ ְפ ְר ֵשי ְס ִפינָה ִב ְל ִתי חֻ ִקית.
פָ ׁשּוט הָ יָהְ ,בלִ י ּכֹוכ ִָבים וְסֶ ֶרט,
חָ זֹו חָ שּוף ,עֵ י ַניִם לֹו ְתכֻּלֹות.
לֹו י ְִד ִידים הָ יּו אֵ י-בַ ַּמ ְח ֶת ֶרת,
י ְִד ִידים ָר ְבצּו עַ ל הַ חֹולֹות.
אַ ְך " ְׁשֹלׁש עֶ ְש ֵרה" וְׁשּוב ִמתֹוְך הַ ּלַ יִל
נ ִָרים ּכֹוסֹות לְ עֹ גֶן ְּודג ִָלים.
הֵ ם י ְַעגְ נּו ְלאֹור הַ יֹום ,חֶ ְב ַריָא,
ילים.
ִת ְתרֹונֵן ִׁש ַירת הַ ַּמ ְע ִפ ִ
ׁשֹוטים נ ִָרימָ ה
ּדּומם ,הַ ְּמ ִ
עַ ד אָ ז ָ
הַ ַקבַ ְרנִ יט  -הַ ּלַ יִל עֶ לֶ ט ַרב...
הַ ַקבַ ְרנִ יט מֹוסֵ ר ָׁשלֹום לָ ְךִ ,אּמָ א,
ִהנֵה הּוא ׁשּוב ַמפְ ִליג לַ ַּמע ֲָרב.
חיים גורי

