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  הפרחים דיברו בחלום
דֹול ם ַהּגָ ל ַהּדָ ך ַהֶזה ׁשֶ חֹׁשֶ ּּבַ ְ  

 .ֲאִני ֶאֱהֶיה ָהאֹור
ֶנֱעָלם ֶאל ּתֹוך ָהאֹור  .ְְוֶאֱהֶיה ּכְ

עֹוָלם ָיבֹואּו ֵאַליַהְוָכל  ּבָ ָרִחים ׁשֶ   ּפְ
  ם ִויסֹוְבבּוִניָחיֶאת ֵרְתנּו ִלי ְוִי
ֲאלּוִניּהָצחּוּבְ ל ִעיר ְוִיׁשְ   ָּלָמה :  ׁשֶ

י ַהיִֹפי ּדֹוֵרׁש: ְוֶאֱעֶנה? ּפֹוְרִחים ָאנּו   ּּכִ
 .עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִניםזֹאת ֵמֱאלִֹהים ּבְ

ֵביִתי ְקרּוִני ּבְ עֹוָלם ּבִ ּבָ ָרִחים ׁשֶ ל ּפְ   ּּכָ
יקָו ק ָלֶהם ְוִיְמְסרּו ִלי ְנׁשִ ַ   ֹות ְמתּוקֹותֶאּשׁ

ַבׁש ּוִמ בֹוִרים ּוְפָרִחיםצּוִמּדְ  ,ף ּדְ
ל ַאֲהַבת ַחַי יקֹות ׁשֶ ר ֵמְּנׁשִ  .ּר ַלָיםֶבֵעי ֲאׁשֶ

חֹוֵל   ם ְוָהִייִתי ָעףְוָהִייִתי ּכְ
ָק ָרִחים ָהָיה ִנׁשְ ל ּפְ ֶכר ְוָים ׁשֶ ַעד ַלסֶּ   ף ִמּבַ

י ּבְָו  .ֶאְתעֹוֵרר ָו.ַגן ֵעֶדן ָהִייִתיֶאְרֶאה ּכִ
ר ֵאַלי ְוָאַמרְוָה ּבֵ ן ָהֵעֶדן ּנִֵה: ֱאלִֹהים ּדִ   ה ּגַ

א ֶאל ָהָאֶרץ א ֶאל ַהָים ְוַהָים ּבָ ּּבָ ּ  
ָלּה ּתֹהּו ּבֹהּו ְורּוַח ַאֲהַבת ַחַי ְּוָהָאֶרץ ּכֻ   יּ

הֹו ֵני ּתְ ְפָרִחים ַעל ּפְ    .םְמַרֶחֶפת ּכִ

  אדם בן כלב
ֶכֶלב ֵמת  .ְוָהִייִתי ּכְ

יִנ  .יְוָחְרצּו ֶאת ּדִ
יְו ֶנֶגד ָהעֹוָלם ְוָאַמְרּתִ י ְלׁשֹוִני ּכְ   :ָחַרְצּתִ

 .קּום ְולֹא ִיְהֶיהלֹא ָי
ָ ֶבת ֵאׁש ָיְרָדה ֵאַלי ִמן ַהּשׁ  .םִיַמּוֶמְרּכֶ

י.ְוָעִליִתי ָעֶליָה  . ְוַטְסּתִ
ים  .ַּעד ָלֲעָנִנים ַהְזֻהּבִ

  יצחק  יוסף

 ארבעה שירים
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  מסדרונות הסוד
ל ֱאלִֹהים ים ׁשֶ רֹונֹות ָהֲאֻרּכִ  .ַּהִמְסּדְ

ין ִטּפֹותֲאִני הֹו ֶהם ְוהֹוֵלך ְוגֹוֵמַע ִטּפִ ְֵלך ּבָ ְ  
ת ַהּסֹוד ַ  .ִּמְיֻרּשׁ

ל ֱאלִֹהים ים ׁשֶ רֹונֹות ָהֲאֻרּכִ  .ַּהִמְסּדְ
ך ָיִפים ַל ל ּכָ  .ָפהֵיֲעְּכָ

רֹונֹות ְקסּוִמים  .ּ ֵאיְנסֹוִפִיים,ִמְסּדְ
ַּמהּו ַהָמקֹום ַהֶזה י,ּ ַאְלּתִ  . ׁשָ

ָמׁשֹותֶכֶּלּכֹוְכֵבי ַהֶּזהּו ַהָמקֹום ּבֹו נֹוָלִדים  ְ   ת ִמן ַהּשׁ
ֶהםְּלַהּ ַהַמְלָאִכים ְמ.תֶכֶּלְּוַהְיֵרִחים ִמּכֹוְכֵבי ַה   ִכים ּבָ

י ָרִציִתי ְבּ.ץֵאין ֵק י ַמה ִלי ּכִ  .ּכֹוָכב ֶאָחד ְוהּוא ָחַמק ִמֶמּנִ
ָלִאיםֵּלַהם ְמֶסְואֹורֹו אֹור ֶק  .ְך ָעַלי ּפְ

רֹונֹות ַהּסֹוד ַוֲא. ַלְיָלה ָלַקח.יֹום ָנַתן ִמְסּדְ ָרִציִתי ּבַ   ִּני ׁשֶ
ּפּוִזים ָהֵריָחִנִיים ְוַהִלימֹוִנים ַהְמתּוִקים ס ַהּתַ ְרּדֵ י ֶאל ּפַ ִּנְכַנְסּתִ ּ ּ. 

י ָלּה ַאֲהָבהִּמֶאת ִא י ְוָאַמְרּתִ ּתִ ַגׁשְ יָבה ִלי ְוִהיא ֵה.י ּפָ   :ׁשִ
ל ָהֵאַא ִקים ׁשֶ ִסים ְמַתְקּתַ ַפְרּדֵ ְהֶיה ּכְ ה ּתִ    ְוָתׁשּוב.יְנסֹוףּּתָ

תֹוך ַרֲחִמ ָתוִּלי ּכְִַלְגּדֹל ּבְ ל ַהסְּ  .ּימֹוִנים ַהְמתּוִקים ׁשֶ
 

  מה מטריד אותי
ַאל? ַָמה ַמְטִריד אֹוְתך   .הּוא ׁשָ

י? ַמה לֹא ַמְטִריד אֹוִתי   .ָאַמְרּתִ
  .ַּהַחִיים ַמְטִריִדים אֹוִתי

  .ַּהָמֶות ַמְטִריד אֹוִתי
  .א ָלקּום יֹוֵתרֲאִני רֹוֶצה ִליׁשֹן ְוֹל

  .ְוֶזה ַמְטִריד אֹוִתי
ָבר יֹוֵתר ֵמֲח ּכְ יר לֹו ׁשֶ ָנהֵרׂשְֵמׁש ֶעְֵאיך ְלַהְסּבִ   ה ׁשָ

ַחִיים ּכִֵּלַהֲאִני ְמ ּך ּבַ ל ּכְְבְ ימֹון ׁשֶ ר ְיׁשִ   .בֵאִּמְדּבָ
י י ִנְלַקח ִמֶמּנִ ָאַהְבּתִ ל ַמה ׁשֶ   .ּּכָ

י ָעְזָבה ָאַהְבּתִ ה ַהְיִחיָדה ׁשֶ ָ   .ֶרץ ַאֶחֶרתֶא ְלָּהִאּשׁ
  .ָּסָבִתי ַהְיָקָרה ִנְפְטָרה. י ָהֲאהּוָבה ֵמָתהִּמִא

ֵהם ִרחּוף ַמ י ִעם ַחִיים ׁשֶ ָחָלל ַהִחיצֹוןְתְּונֹוַתְרּתִ   .ִמיד ּבֶ
ַכת ַחְמָצן ִלי ַמסֵּ ְרַניּבִ ֶנֱאַחז. ּבְ ֵאִריֹות ִצּפָ ְ   ּּשׁ

ר ּדֵ ַהּכֹל עֹוד ִיְסּתַ ְקָוה ָהֲעמּוָמה ׁשֶ ּתִ   .ּבַ
  


