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חיים גורי :שירי העפלה
עם הליל ספינה מפלגת
ליל סְ פִ י ָנה ַ
מפְ לֶ ֶגת
עִ ם הַ ֵּ
כוֹ כָ ִבים אָ ְספו אוֹ ָרם.
ַק ַב ְר ִניט ִנ ָצב לַ הֶ ֶגה
וְעֵּ י ָניו לַ יָם.
ָשם חוֹ ף יָם רָ חוֹ ק ִנ ְגלָ ה ִלי
צִ י אוֹ יֵּב ִנ ָצב מו ִלי
אלית
ו ְספִ י ָנה ִב ְל ִתי לֵּ ָג ִ
ָשטָ ה ַב ַג ִלים.
ְק ָרב יְהִ יְ ,פלָ דָ ה ו ְנ ֹח ֶשת!
לֵּ ב סַ ָפן דו ָ
מם י ְִרעַ ד.
ָשם אָ חִ יו ְבחוֹ ל ו ָֹח ֶשך ְ
עִ ם ִ
מ ְקלָ ע ַביָד.
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נשוטה ,נשוטה

1

ָנשוטָ הָ ,נשוטָ ה ,הַ חוֹ ף ִ
מ ְת ַרחֵּ ק לוֹ ,
י ְַל ִדי הָ אוֹ בֵּ ד.
ַג ִלים וְכוֹ כֶ בֶ ת וְרוחַ נוֹ ֶשבֶ ת,
ליְלָ ה יוֹ רֵּ ד.
הַ ַ
עוֹ ד ַנחְ זֹ רָ ה ,שוב ַנחְ זֹ ָרה,
ח ָז ָקה,
וְהָ רוחַ ִת ְרעַ ש ֲ
מ ִספון ו ִ
ירים ַיעֲלו ִ
ו ְִש ִ
תרֶ ן,
מ ֹ
עוֹ ד ַנחְ זֹ ר ְו ָנ ִשיבָ ה ָנ ָקם.
ָנשוטָ ה ,חֶ ְב ַריָאֵּ ,נכָ ר ַיעֲטֵּ נו
ְברוחַ ָק ָרה.
תנו,
יתנו ,אַ יֵּה ְספִ י ָנ ֵּ
ָז ִרים ְבבֵּ ֵּ
אַ ְרצִ י הַ ְסגורָ ה?
עוֹ ד ַנחְ זֹ רָ ה...

 1על נסיבות חיבור השיר כתב בזמנו חיים גורי ליהודה בן-צור ,מכרו מזמן שרותם בפלמ"ח ,את האימייל הבא
ב:0202-
יהודה שלום,
השיר הנוסף [השיר 'נשוטה ,נשוטה' ,בנוסף ל'שיר הקברניט'] שבא לעולם בימים ההם קשור אף הוא בחברנו
יוחאי [בן-נון] .נסענו יחדיו באוטובוס .כבר אינני זוכר אם היה זה 'אגד' או אוטו ערבי .זכור לי שעצרנו בנצרת.
יוחאי שר לי את המנגינה הרוסית שמצאה חן בעיני .תוך כדי נסיעה חיברתי את המלים.
כך בא לעולם השיר "נשוטה ,נשוטה" ,המצוי אף הוא בספר 'משפחת הפלמ"ח' הוא עוסק בגירוש המעפילים
מחיפה לקפריסין ומסתיים בשורה:
"עוד נחזורה ,שוב נחזורה והרוח תרעש חזקה  /ושירים יעלו מסיפון ומתורן  /עוד נחזור ונשיבה נקם".
שירי העפלה נוספים חוברו בנסיבות אחרות .שים לב ,יהודה ,בכל השירים האלה קיים מרכיב העתיד כיסוד
מכריע" .יום יבוא!" היה כוח עצום בשירי המאבק וההעפלה.
היה שלום ידידי .שלך  -גורי.
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שיר הקברניט
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עִ ם לֵּ יל חָ ְר ִפי הָ אוֹ ר ִג ֵּשש ְברֶ טֶ ט
ִנ ְש ַ
ֹגן הַ מו ָרד.
מע חֵּ רוק הָ ע ֶ
הַ יָם הִ ְשחִ יר .אָ דָ ם אָ ַ
מר ְב ֶש ֶקט:
תי סִ ירוֹ ת וְאָ נו שוב ָבדָ ד".
"עוֹ ד ְש ֵּ
ָשם י ִָשאֵּ ר אַ חַ ד הַ ַק ִפיטָ ִנים
איםְ ,ש ֹל ָשה הֵּ ם ְב ִ
ְוי ָ
מסְ ַפר.
ַמ ִ
אָ ַ
יגה שוב אֵּ י אָ ָנה
מר לָ הֶ םַ " :נפְ ִל ָ
אוֹ ר כוֹ כָ ב דוֹ לֵּ ק מֵּ עַ ל הַ ְכפָ ר".
לַ יָם ְתהוֹ ם ,לַ יָם מֶ ְרחָ ב אֵּ ין חֵּ ֶקר.
ו ִ
מ ְש ָב ִרים יַכו עַ ל הַ צו ִקים.
אַ ך ְ הוא ָזכַ ר מוֹ לֶ דֶ ת ִ
מ ְת ַרחֶ ֶקת,
ִ
מפְ ְר ֵּשי סְ פִ י ָנה ִבלְ ִתי ח ִֻקית.
ָפשוט הָ יָהְ ,ב ִלי כוֹ כָ ִבים וְסֶ רֶ ט,
חָ זוֹ חָ שוף ,עֵּ י ַניִם לוֹ ְתכֻלוֹ ת.
ידים הָ יו אֵּ יַ -ב ַ
תרֶ ת,
מחְ ֶ
לוֹ י ְִד ִ
ידים ָר ְבצו עַ ל הַ חוֹ לוֹ ת.
י ְִד ִ
אַ ך ְ " ְש ֹלש עֶ ְשרֵּ ה" וְשוב ִ
ליִל
מתוֹ ך ְ הַ ַ
ֹגן ו ְד ָג ִלים.
ָנ ִרים כוֹ סוֹ ת ְלע ֶ
הֵּ ם יַעְ ְגנו ְלאוֹ ר הַ יוֹ ם ,חֶ ְב ַריָא,
ִת ְתרוֹ ֵּנן ִשירַ ת הַ ַ
ילים.
מעְ ִפ ִ
משוֹ ִטים ָנ ִר ָ
מם ,הַ ְ
עַ ד אָ ז דו ָ
ימה
ליִל עֶ לֶ ט ַרב...
הַ ַק ַב ְר ִניט  -הַ ַ
א ָ
מא,
הַ ַק ַב ְר ִניט מוֹ סֵּ ר ָשלוֹ ם לָ ך ְִ ,
מפְ ִליג לַ ַ
הִ ֵּנה הוא שוב ַ
מע ֲָרב.

 2עפ"י "גשר בים – הפלי"ם בהעפלה" בהוצאת עמותת אוהלי פלמ"ח :0111
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'.
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רשות הדיבור לחבר פרבלום
פ ַר ֶבלום
ְרשות הַ ִדבור לֶ חָ בֵּ ר ָ
תתִ -
מ ְקלָ ע
ְרשות הַ ִדבור לֶ חָ בֵּ ר ַ
ְבעַ ד ְספִ י ָנה א ֶ
יגה
ֲשר הִ פְ ִל ָ
ו ְֹלא הִ ִגיעָ ה ִל ְנ ַ
לה –
מ ָ
תן –
ִנ ֵּ
ְרשות הַ ִדבור...
ְבעַ ד אַ ִחים ְטבוחִ ים ַב ֶגטוֹ ,
ְבעַ ד אַ ְרצִ י ֶש ִנ ְג ְזלָ ה –
תן –
ִנ ֵּ
ְרשות הַ ִדבור...
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יום יבוא אחים
יוֹ ם יָבוֹ א ,אַ ִחיםַ ,נחְ זֹ רָ ה
תרֶ ן,
יִפְ ְרחו ְד ָג ִלים עַ ל ֹ
אָ ז ָנ ִריעַ  ,חֶ ְב ַריָאִ ,כי ָבא.
ִתן אָ ז,
ֶב ִניֶ ,ב ִני ,סְ ִפיץ' י ֵּ
*ע ֲָרפֶ ל-עָ ב ַיעֲטֵּ נו
וְעָ ָשן ְתסַ ְלסֵּ ל אֲרֻ ָבה.
ת ְד ִריב אָ ז ֶז ֶ
ַ
מר,
מפו ִחית ַ
ְנ ִתיבוֹ ת חַ יו עַ ד ֶג ֶ
מר
לח יְחַ יֵּך ְ ִ
ו ַ
מ ִספון.
מ ָ
אָ ז ִנ ְז ֹכר אֶ ת "חַ ָנה סֶ ֶנש"
עֵּ ת עִ ם חֶ בֶ ל הֶ עֱלֵּ ינו
וְלֵּ ילוֹ ת סְ עָ ָרה וְטַ יְפון.
צִ י עִ ְב ִרי יָשוט ,חֶ ְב ַריָא,
ו ְלאוֹ ר ְש ֵּ
מי צָ ה ֳַריִם
ֶזה יְהֵּ א ִכ ְבכָ ל אֶ רֶ ץ וְעַ ם.
ו ְִקבוץ עִ ְב ִרי עַ ל רֶ כֶ ס
ופְ ִקידוֹ ֶשל ֵּבית הַ ֶ
מכֶ ס
יְחַ יְכו ְב ִנפְ נוף כוֹ בָ עָ ם.

