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            שבתאי חיים מארינישבתאי חיים מארינישבתאי חיים מארינישבתאי חיים מאריני
  
        

        ]]]]מפרשת נרקיסוס ואקומפרשת נרקיסוס ואקומפרשת נרקיסוס ואקומפרשת נרקיסוס ואקו [ [ [ [    שירי החליפות אשר לעובדשירי החליפות אשר לעובדשירי החליפות אשר לעובדשירי החליפות אשר לעובד
  

        קמבקמבקמבקמב
  ַוְיִהי ְכַהּיֹום ִמְּנִקיֵקי ֶסַלע
  ִנְנֵפי ְמָערֹות ָרֲאָתה ַהַּנַער

  ,ִּכי ָׂשׂש ּוִמְתָּפֵאר ְּבֵחץ ָוֶקַלע
  .ָצד ַּבֲהמֹות ָׂשַּדי ְוַחְיתֹו ַיַער

  ּוְבֵעת ְּבֵהד ָהִרים ְּדָבָריו ָיַלע
  .ָּתִׁשיב ֲאָמִרים ַאֲחָריו ַּבַּׁשַער

  ,י מּוֶלֶדתִמּקֹול ֲהכִ , ַּבת קֹול ְׁשָמּה
  . ִהיא ְלַבד ַמֶּגֶדתִקְנֵצי ְלִמִּלין

  
        קמגקמגקמגקמג

  ,   ִנְנֵפי ְּביֹום ִהָּוְלָדּה ָהָיָתה
  ,ְּבתּוַלת ֵחן ְּבגּוף ָוֹחֶמר, ֵמָאז

  , ַאף ִּכי ְבקֹול ָענֹות ְלַבד ִנְגָלָתה
  ,ַאַחר ְמַדֵּבר סֹוף ְּדָבָריו ֹּתאֶמר

  ִּכי נֹוְתָרה ִמּיֹום ֲאֶׁשר נָֻּכָתה
  .ְלִּתי ְיֹכֶלת ָלּה ְלָהֵחל ֹאֶמרּבִ 

  ֵּכן ָעְנׁשּו אֹוָתּה ְיֵדי ַצֶּדֶקת               
  .ֵעת ָּבּה ֲחָמָתּה ִנְּתָכה ָלֶצֶקת

  
        קמדקמדקמדקמד

  ִּכי ִאם ְּכַהּיֹום ֵאין ְּבִאְמרֹוֶתיָה 
  ,ַרק קֹול ְוסֹוף ָּדָבר ְּבֶהְמַית ַרַעם
  הּוַצק ְּכַבר ֵחן טֹוב ְּבִׂשְפתֹוֶתיהָ 

  .ֲעֶנה ַרּבֹות ְּבִניב טֹוב ַטַעםַוּתַ 
  ִּבְׂשַפת ֲחָלקֹות ֵאין ֲעֹר ֵאֶליָה 
  ַּתְמִּתיק ְּבִפיָה ַרע ְוַתְׁשִקיט ַזַעם

  ָּתִמיד ְּבִמִּלים צּוף ְּדַבׁש ָנָטפּו
     .ְמָדִנים ָספּו, ָׁשאֹון ְוִריב ָּגַמר
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        קמהקמהקמהקמה
  , ָניֹות ְּבנֹות ֵציָדה ְוִנְנֵפי ָאחּו

  יִרים ַּכֲאֶׁשר ָיִריבּו ְׂשעִ , רֹוִעים
  ִמִּדְּברֹות ַּבת קֹול ְׁשֵלִמים ָנחּו

  .ִיָּמְנעּו ֵמִריב ְוַאף ָיִׁשיבּו
  ָאְמָנם ְיֵדי ַרַּבת ְקָנאֹות ָׁשחּו  

  , ַאְרָצה ְוִניב ַהַּנֲעָרה ִהְכִאיבּו
  ִּכי ָלּה ְּבֹרב ִלְקָחּה ְוִאְמֵרי ַדַעת

  .ֶאֶלף ְּפָעִמים ָהְיָתה ַמְרַׁשַעת
  

        קמוקמוקמוקמו
  יֹום יֹום ֲהא ִבְגַלל ְזנּוֵני ֶפַׁשע

  רּוַח ְקָנאֹות ָעְבָרה ָעֶליהָ 
  ּוְלֵעת ְמֹצא ַבְעָלּה ְּבִמַּטת ֶרַׁשע

  .   ָׁשָּמה ְבָחְפָזה יֹוְרדֹות ַרְגֶליהָ 
  ָאֵכן ְלַמַען ֵּתת ְלזֹוִנים ֶיַׁשע      

  ַּבת קֹול ְּבָחְכָמה ַּתֲעֹר ִמֵּליהָ 
  ה ָבם ְלִהְתַמְהֵמַּה ַאף ַּתֲעֹצְרנָ 

  . ַעד ִנְסְּתרּו ִמַּמֲחֶזה ֵעיֶניהָ 
  

        קמזקמזקמזקמז
  ַוְיִהי ְלָיִמים ַּכֲאֶׁשר ִהִּכיָרה

  ַעְלָמה ֲאֶׁשר ָּבּה ָּפְׁשָעה ַעד ֵהָּנה
  ,ָאִסיָרה "– ָאְמָרה –" ֶחְלַקת ְלׁשֹוָנּה"

  .ִּכי א ְיֻפֶּתה ֵלב ֱאנֹוׁש ִמֶּמָּנה
        ,ְבִעיָרהמֹוֵקד ֲחָמִתי ָבּה ֲהִכי ַא

  .ַאְצִמית ְלׁשֹון ַּתְרִמית ְוַאְכִחֶדָּנה
  א עֹוד ְלֵעיַני נֹוֲאפֹות ַּתְבִריחַ 

  ."ִּבְׂשַפת ֲחַלְקַלּקֹות ְוֹנַעם ִׂשיחַ 
  

        קמחקמחקמחקמח
  ֹּכה ִדְּבָרה ֶנְגָּדּה ְוֵכן ָעָׂשָתה

  ,ַּבַּלע ְלׁשֹוָנּה ּוְתִהי ַאֶחֶרת
  ָתהִּכי ֵכן ְלָאְזֵני ׁשֹוְמִעים ִנְגלָ 
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  .ַּבת קֹול ְוסֹוף ָּדָבר ְלַבד אֹוֶמֶרת
  ֹזאת ַּכֲאֶׁשר ַנְרִציץ ְּבַגן ָרָאָתה  

  ,ּוְבַאֲהָבתֹו ָלֲהָטה בֹוֶעֶרת
  , ִּתְתָאו ְלַפּתֹותֹו ְנאּום ֵהֵחָּלה

  . ֶסָלה, ַא ֹראׁש ְּדָבִרים ֵאין ְּבִפיהָ 
  

        קמטקמטקמטקמט
  ַעד ִּכי ְיַדֵּבר הּוא ְּדָמָמה ֵּתֵׁשב   

  ַמר א ָיְכָלה ִלְפֹּתַח    ִּכי ַמאֲ 
  ַאַחר ְמׂשֹוׂש ַּדְרּכֹו ְבִגַּנת ֵעֶׂשב    

  ,  ִּתֹּסב ְּבִמְסַּתר ַּתֲאָוה ָלקֹוחַ 
  ָלתּור ְּבָיְפיֹו אֹו ְלַהְקִׁשיב ֶקֶׁשב   

  ,  ִמֵּבין ֳעָפִאים ּפֹוְסָחה ָפסֹוחַ 
  ַוְיִהי ְבֶלְכָּתּה ַאֲחֵרי ֵעיֶניָה 

  .ַחם ְוִכְליֹוֶתיהָ ִלָּבּה ְבִקְרָּבּה 
  

        קנקנקנקנ
  ֵהן ֶּכֱאֹכל ִּפְתֹאם ְלׁשֹון ַׁשְלֶהֶבת

  ,קֹוִצים ְּכסּוִחים ַּכֲאֶׁשר ִייָבׁשּו
  ָׂשרֹוף ְּכַקׁש ִיָּׂשְרפּו ַבֶּׁשֶבת     
  ,ֵמֹרב ְמַנת ָּגְפִרית ֲאֶׁשר ִייָרׁשּו
  ִמְבַער ְּבֵעָרה ָבם ְוֵאׁש ָצֶרֶבת

    ,                    ֶטֶרם ְלַלַּבת מֹוְקָדה ִנָּגׁשּו
  ֵּכן ִהיא ְלַצְלעֹו ַרק ְמַעט ִנְקָרָבה

  .  ָּבֵאׁש ְּבִלי נַֻּפח ְלַבֵער ָׁשָבה
  

        קנאקנאקנאקנא
  ּוְבמֹוְקָדה ָעצּור ְּבַעְצמֹוֶתיהָ 

  ַאַחר ְיִדיד ִחְׁשָקּה ְּתַמֵהר ַּפַעם 
  ַא ָׁשְכָנה ּדּוָמה ְבִׂשְפתֹוֶתיָה 

  . ַרַעםֵאין קֹול ְוֵאין עֹוֶנה ְבֵסֶתר
  ַוְיִהי ְבִהְתַנֵּגף ְּבֵעץ ַרְגֶליהָ 

  :ִנְׁשַמע ְלַנְרִציץ קֹול ְּכהֹוֶלם ַּפַעם
   ְוִהיא ִהְקִׁשיָבה– ָאַמר –" ?ִמי ֵיׁש ֲהלֹום"

  .ֵהִׁשיָבה" ֵיׁש ֲהלֹום: "ּוְבקֹול ֱאמּוֵנים
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        קנבקנבקנבקנב
  ִנְבַהל ְלַבב ַנְרִציץ ְוָׁשם ִּתְצֶּפיָנה

  ַיְרִּגיעַ ֵעיָניו ְסִביבֹוָתיו ְוא 
  ִּכי ַמֲאָמר ָׁשַמע ְוא ִתְרֶאיָנה

  .ִמי הּוא ְבקֹול ֵהד ַאֲחָריו ֵמִריעַ 
  ֵהן ַאְּת ְמַדֵּבר ֹּפה ֲאָבל ַעד ֵהָּנה"

א ֶאֱחֶזה ָב "!-  ַֹּכה ְבִפיו ַיִּביע.  
   ָעְנָתה ַבֹּכחַ -" ֶאֱחֶזה ָב"ִהיא 

  ּוְכַדְּבָרּה ֵּכן ִמֲהָרה ִלְבֹרחַ 
  

        קנגקנגקנגקנג
  ְחְׁשבֹות ַנְרִציץ ְמֹאד ָּתָמהּועֹוד מַ 

  ,ַעל ַמֲעֵנה ָלׁשֹון ְּכעֹוף ּפֹוֵרחַ 
  :ְוקֹול ָעָנהּו, ָאַמר -!" ֵאַלי ְקַרב"
  ,  ּוְבַדְּברֹו בֹוֵרחַ !" ֵאַלי ְקַרב"

  .ּוְמׁשֹוְטטֹות ֵעיָניו ְוא ָמָצאּו
  .צֹוֵרחַ  - !" ִמי ֶזה ֲהלֹום א ֵאְדָעה"

  ,ב ְוא ִנְכָזָבהָּתִּׁשי!" ֵאְדָעה: "ִהיא
  .ִּכי ֶבֱאֶמת ָעָליו ְלַבד ָעָגָבה

  
        קנדקנדקנדקנד

  : ַנְרִציץ ְלַנּסֹות ַיֲעֶנה טֹוב ַטַעם
  ִאם ֵּתְדִעי ָל ִמי ֲאִני ָנא ָהָבה"

  ּוַבת ָהַרַעם!" ִנְתַעְּלָסה ַיְחָּדו
  ,                       ְלַדֵּבר ָׁשָבה" ִנְתַעְּלָסה ַיְחָּדו"

   ַהַּפַעםׂש ִמֲהָרהּוְבִגיל ּוָמׂשוֹ 
  ,ִמן ַהְּסַב ָלֵצאת ְולֹו ִנְקָרָבה
  ִּכי ֵכן ְּבִהְתַּגּלֹות ֲהם ָלֶגֶׁשת

  .ֶחְמַּדת ְלָבָבּה ִקְּוָתה ָלֶרֶׁשת
  

        קנהקנהקנהקנה
  ּוְבֵכן ְּתַׁשַּלח ֶאת ְזרֹועֹוֶתיהָ 
  .ַעל ַצְּואֵרי ָאהּוב ְוִתְלַחֶצּנּו

  הּוא ָסר ְוָזֵעף ִמְּקֹרב ֵאֶליָה 
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  .ֲעצּומֹות ִרֲחָקּה ִמֶּמּנּוּוְבתַ 
"א ֶאֱאַהב אֹוָת" ְָיַצו ָעֶליה                   

 .ְּבקֹול ַּתְתֶעּנּו" ֶאֱאַהב אֹוָתך"היא 
  ,ְנאּום ַיִּביעַ  -" ֵאין ְרצֹוִני ָב"הּוא 

  .ְּבֵהד ַּתְׁשִמיעַ " ְרצֹוִני ָב"ַא ִהיא 
  

        קנוקנוקנוקנו
     ַּבת קֹול ְמֻעָּנָגה ְוִאְמרֹוֶתיהָ 

  ,ָּבָזה ְוִׁשַּקץ ַהְּכִסיל ָוַבַער
  ַוַּיֲעֹזב אֹוָתּה ְבַאְנחֹוֶתיהָ 

  . סֹוֲעָרה ִמַּסַער, סֹוָעה ְּבֶנֶפׁש
  א ָיְכָלה ַכּיֹום ְּכִבְנעּוֶריהָ 

   ַעל ַאְכְזִרּיּות ִעְקּׁשּות ַהַּנַער
  ,ָלנּוד ְּבִניב ָלׁשֹון ּוִבְׂשָפַתִים

  .ָׁשַמִיםִיְבּכּו ְלַׁשְוָעָתּה ְׁשֵמי 
  

        קנזקנזקנזקנז
  ּוְבֵכן ְּבִקיָקלֹון ְמא ָהֹעֶמר    
  ,  ִּבְׁשָאט ְּבֶנֶפׁש סֹוֲעָרה ִנְׁשָאָרה
  ּוְבַעד ְמָערֹות צּור ּוָבֵּתי ֹחֶמר 

  .ָסָרה, ִלְׁשֹּכן ְּבָבְׁשָּתּה ֶנֱאָנָחה
                 ְוִלְגֹמר ֹאֶמר ִמָּׁשם ְּבקֹול ִמְרָמה
  .ִהיא ִנְסָתָרהָּתִׁשיב ְלָכל ּדֹוֵבר וְ 

                ָׁשם ָאֲהָבה ָנְחָלה ְּבֵלב אֹוֶהֶבת   
  . ֵאׁש ָקְדָחה ַוַּתֲעֶלה ַׁשְלֶהֶבת

  

        קנחקנחקנחקנח
                      ַעל מֹוְקָדּה ָּכלּו ְכִקיטֹור ָּכלּו 
  ,ָּדָמּה ְוֶחְלָּבּה ִעם ְלַׁשד ָּכל ֹמחַ 

ר ָּבֲערּו ֻאָּכלּו   ,ַאף עֹור ּוָבֹשָ
  .ְלֵאֶפר ַּדק ֲאַזי ִּבְקֹדחַ  ָהיּו

  ַרק ָהֲעָצמֹות ִּכי ְבֵאׁש א ָכלּו
  ,ֹּכַח ֲאָבִנים ָלְקחּו ָלקֹוחַ 

  ָלֵכן ְּבֵהד ָהִרים ּכִמְתַלְהֵלּהַ 
  .ִנְׁשָמע ֲהמֹון ַּבת קֹול ְּבַעְצמֹוֶתיהָ 
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        קנט קנט קנט קנט 
  ַא א ְלַבד ִלּבֹו ְבֹזאת ִהְקִׁשיחַ 

  ,ת ָרָמהַנְרִציץ ֲאֶׁשר ַנְפׁשֹו ְבֵגאּו
  ְיאֹור אֹו ִׂשיחַ , ָהר, ִנְנֵפי ְיָעִרים

  .ִּבָּזה ְוִׁשֵּקץ ִעם ֲעָלמֹות ַּכָּמה
  ַא ִמְּבנֹות ֵאִלים ֲאֶׁשר ִהִּדיחַ 

  ,ַאַחת ְּבַאף ִמן ַהְּׂשנּואֹות ָקָמה
  ּוְבֹרב ְּדָאָגה ָּפְרָׂשה ַכַּפִים

  :ְלמּול ָׁשַמִיםַוַּתֲעֶנה ֵלאֹמר 
  

        קסקסקסקס
                       ָׁשם ַּבֲאֶׁשר ָּתגּוִרי  ֶאְסֵּתר ֲאֶׁשר

ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ִקְּדמּו ָפַנִי,  
  ,ַּגְבהּות ְּגאֹון ַנְרִציץ ֲאָהּה ָתׁשּוִרי

ִּכי ַבז ְוִנֵאץ ָּכל ְּבתּולֹוַתִי.  
  ,ָנא ַלֲעֹנׁש אֹותֹו ְלִמְׁשָּפט עּוִרי

ִּכי ִאם ְּבֶמֶתק ַּתֲענּוג ּדֹוַדִי  
  ,ְוִכְמַתְעֵּתעַ ֵלב ֻהַּתל ָמַאס ּבְ 

                .ֵחֶׁשק ְיַהֵּתל ּבֹו ְוִיְׁשַּתֵּגעַ 
        

        קסאקסאקסאקסא
  ֵּכן ָעְרָכה ִמְׁשַּפט ְּתלּונֹוֶתיהָ 

  ַאף ִהְרְּבָתה ִלְׁשֹּפ ְּתִחָּנה ֶׁשַבע
  ַעד ָׁשְמעּו ֵאִלים ְּתִפּלֹוֶתיהָ 

   ֶּגַבעֹוד ְׁשִביב ַחָּמה ְבֹראׁש ָּכלּוְבע
  ְפָּתה ְלַבב ַנְרִציץ ְּבִאְמרֹוֶתיהָ נִ 

  ַוֵּיט ְּכֶנֶגד ִמְׁשְּפֵטי ַהֶּטַבע
  ַלְחֹמד ְּברּוַח ִעְוִעים ָוֶסֶכל

  .ֶחְמַּדת ְּפַתּיּות ַּבל ְיַחֵּׁשב ֵׂשֶכל
  

        קסבקסבקסבקסב
  ֵהָּנה ְלִקְצֵבי ַהר ְּבַיְרָכַתִים

ֵגא ָאחּו                                ִּבְקָעה ְמֹאד ֵּתֵרד ְוִיֹשְ
  ִמָּׁשם ְיאֹור יֹוֵצא ּוִמיַכל ַמִים
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  ַזִּכים ְטהֹוִרים ַּכְּבֹדַלח ַצחּו
  ֶׁשֶמׁש ְּבָעְמדֹו ַּבֲחִצי ָׁשַמִים 

  ַאף ִּכי ְבָרָקיו ּדֹוְלִקים ֻשָּלחּו 
  א ַיֲעֹבר ֻחָּמם ְלַהּכֹות ָּבמוֹ 

  .ִּכי ִצְלֵלי ָהִרים ְלָמֵגן ָלמוֹ 
  

        קסגקסגקסגקסג
  ,ָלה ֵּתֵׁשבָּבָרה ְּבָכל ֵעת ַהְּתעָ 

  .ַמְראֹות ְזכּוִכית ַמֲחֵזה ַמְרֶאיהָ 
  ִמַּׁשֲעַטת סּוִסים ּוַפְרסֹות ֶּכֶׂשב

  .א ֶיֱהמּו א ֶיְחְמרּו ֵמיֶמיהָ 
  א ָנְפלּו ָבּה ֵעץ ְסַב אֹו ֵעֶׂשב

  ַויִהי ְכֹחם ַהּיֹום ְסִביבֹוֶתיהָ 
  ַנְרִציץ ְּבֵאׁש ִחְׁשקֹו ְכִמְתַלְהֵלַּה            

          .ְקָרא ְבֶפַגע ַרע ְלִהְתַמְהֵמּהַ נִ 
  

= = == = == = == = =        
  

        קצדקצדקצדקצד
  ַנְרִציץ ֲעֵלי ִלּבֹו ְוַעל ִּבְרַּכִים
  .ִהָּכה ְבֹחֶזק ַיד ְּכהֹוֶלם ַּפַעם

  ָאז ִׁשְגָגתֹו נֹוְסָפה ִכְפַלִים
  .ִּכי ֶהֱאִזין ַּבת קֹול ְּכקֹול ָהַרַעם
  ַאַחר ְיַדֵּבר הּוא ְוִהיא ִבְׁשַּתִים

  :ָמָריו לֹו ְכַפַעם ַּפַעםָּתִׁשיב אֲ 
   ָהֱאִויל ַיִּביעַ -" ֲאִני ֵמת, אֹוי ִלי"

  . ַאֲחָריו ַּתְׁשִמיעַ " ֲאִני ֵמת"ַּבת קֹול 
  

        קצה קצה קצה קצה 
  ׁשֹוֶגה ְבִאַּוְלּתֹו ְבִלי ָמנֹוַח 
  , ָרַבץ ְּבֵבין ָחִציר ְמֹאד ָיֵגעַ 
  ִזיו ָּתֳארֹו ָקַדר ְוָכַׁשל ֹּכחַ 

  .ֹווֵ ֵעַ  ֶנֱאַסף ּגָמאֹוס ְּבַחָּייו
  ,ָאחּוז ְּבַחְבֵלי ָמְוָתה ָיֹׁשוחַ 
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  ,ֵמִציץ ְּדמּות ַצְלמֹו ְוא ָׂשֵבעַ 
  ,ַעד ָיְצָאה ַנְפׁשֹו ְלֵגיא ַצְלָמֶות

  .רֹוֶאה ְבֵמי ָּתְפֶּתה ֲחִליפֹות ָמֶות
  

        קצוקצוקצוקצו
  אֹוֵהב ְמֻׁשָּגע ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיַע 

              ִלְטֹּבל ְּבֵמיֵמי ַהְּׁשאֹול ִמַּתַחת 
  ַּגם ָׁשם ְׁשִגיאֹות ַאֲהָבה הֹוִדיעַ 

  .צֹוֶפה ּוַמִּביט ָּתֳארֹו ַבַּׁשַחת
               ֵאֶפר ְלַאְחיֹוָתיו ְוַׂשק ָיִציַע  

  ,ּוְבֹרב ְמהּוָמה ָרְגׁשּו ֵאין ַנַחת
  ּוְמקֹוְננֹות ָעָליו ְּבִדְבֵרי ֹּדִפי
          .  ָניֹות ְּבנֹות ַהִּׁשיר ְוִנְנֵפי ֹיִפי

   
        קצזקצזקצזקצז

  ֶאת ַצֲעָקָתן ַּכֲאֶׁשר ִהְקִׁשיָבה
  ,ַּבת קֹול ְלקֹוָלן ָעְנָתה ִכְפַלִים

  ּוְבקֹול ֲהֻמָּלה סֹוֲעָרה ֵהִׁשיָבה
  .ַאַחר ֲעָלמֹות ָסְפקּו ַכַּפִים

  ֹ א ְנאּום ִהְקִריָבה,ַרק קֹול ְלַבּדו
  .ִּכי ֵאין ְנָתִחים ָלּה ְוא ָיַדִים

  ,  ַּתַּבְעָנה-" בֹויאֲ , ָאַבד ְמֹשֹוֹש ָּכל ֵלב"
  .ִּתְׁשַמְעָנה" ֲאבֹוי: "קֹול ַמֲעֶנה אֹוֵמר

  
        קצחקצחקצחקצח

  ֵעִצים ְלֵאׁש ַהַּמֲעָלה ַׁשְלֶהֶבת
  ,ֶאל ִמְׂשְרפֹות ַנְרִציץ ְּכַבר ָנָׂשאּו

  ָּדרֹוׁש ְּבֵנרֹות ַעל ֲאֶׁשר ִנֶּצֶבת
  .ְוא ָמָצאּו, ִנְבַלת ְּגִוָּיתוֹ 

  ֶׁשֶבתִּכי ַעל ְמקֹומֹו ָצץ ּוָבא לָ 
  ,ֶּפַרח ֲאֶׁשר ַנְרִציץ ְׁשמֹו ָקָראּו
                       ּתֹוכֹו ְכמֹו ַכְרֹּכם ֲאָבל ָעֵלהּו  

  .  ְוהּוא ַמְכִּתיר ְצִבי ַמְרֵאהּו, ָלָבן
  


