
יטּו ֵאַלי  ִהיא ֲחלֹום”, ִהּבִ ְמָיה - ֶאֶרץ ׁשֶ ”ַאְסּפַ
ָהב.  ֲעֵרי ַהּזָ ֶלט ָהֵעץ ַעל ׁשַ אֹוִתּיֹות ׁשֶ

ַהּמּוָזר  ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  י  ְלּתִ ְלּגַ ּגִ -ְמ-ָי-ה,  ַא-ְס-ּפַ
ֵבִדים.  ָעִרים ַהּכְ ְ י ֶאת ַהּשׁ ַעל ְלׁשֹוִני ְוָדַחְפּתִ
י  ְכּתִ ְהֶיה ְמַעְנֵין. ִהּלַ ּיִ ר ׁשֶ מּוָזר אֹו לֹא, ָהִעּקָ
זֹּו  ָכְך ׁשֶ ל, ְמַהְרֵהר ּבְ ּתֵ ת ִמְתּפַ ִביל ְנחֹשֶׁ ׁשְ ּבִ

ּה ֵמעֹוִדי. י ּבָ ְרּתִ ּקַ ּבִ ה ׁשֶ ּנָ ָהֶאֶרץ ֲהִכי ְמׁשֻ
י קֹול ַצְיָצִני ֵמֲאחֹוַרי.  ַמְעּתִ לֹום ָחֵבר!” ׁשָ ”ׁשָ
ֶבן  ע ְלַגּלֹות ֶיֶלד ּכְ ֶבָהָלה, ֻמְפּתָ י ּבְ ִהְסּתֹוַבְבּתִ
ד ַעל  ה, ּכֹוַבע ְמֻחּדָ ְגִליָמה ֲאֻרּכָ יִלי ָלבּוׁש ּבִ ּגִ

ַעת. ָעה ְמׁשֲֹעׁשַ ָניו ַהּבָ רֹאׁשֹו ְוַעל ּפָ
ַאל. אן? ָצִריְך ַהְדָרָכה?” ׁשָ  ”ָחָדׁש ּכָ

ִמי ּתּוְרעֹוָלם”. ן, ּתֹוָדה”, ָעִניִתי, ”ׁשְ  ”ּכֵ
 

יר  ַמח ְלַהּכִ ז. ֶאׂשְ ִמי ֲחלֹוְמּפָ יר, ׁשְ ”ָנִעים ְלַהּכִ
ְלָך ֶאת ַאְרֵצנּו ַהֲחלֹוִמית”. 

ְרִמיִלים  ַהּתַ ַאַחד  ֶאת  ִדי  ִמּיָ ָלַקח  הּוא 
ְמנּו ְצָעֵדינּו ָהִעיָרה. ָהֲעמּוִסים, ְוַיַחד ׂשַ

ֶהְליּום  ּלֹוֵני  ּבַ ים,  ַחּיִ ׁשֹוֶקֶקת  ָהְיָתה  ָהִעיר 
ְוֻרּדֹות  יִלּיֹות  ְלּגִ ּגַ ִעם  ְיָלדֹות  ֲאִויר,  ּבָ ִרֲחפּו 
ְמֵלִאים  ְוֵעִצים  ִביׁש,  ַהּכְ מֹוַרד  ּבְ ָטסּו 
ִביִלים.  ְ ַהּשׁ י  ִצּדֵ ּבְ ָצְמחּו  ֶסף  ּכֶ ְטרֹות  ׁשִ ּבְ
י  ְוַרְצּתִ ֶבָהָלה  ּבְ ְרִמיִלי  ּתַ ֶאת  י  ָעַזְבּתִ
ְמִהירּות ֶאל ֵעֶבר ָהִאיָלנֹות, קֹוֵטף ְוקֹוֵטף  ּבִ
ל ַהּסּוִגים. ְלֶפַתע  ָטרֹות ִמּכָ ְמלֹא ָחְפַנִים, ׁשְ
ז ַהּקֹוֵרא ֵאַלי: ל ֲחלֹוְמּפָ י ֶאת קֹולֹו ׁשֶ ַמְעּתִ ׁשָ

רֹות  ה קֹוֵטף ֶאת ּפֵ ם ָמה ַאּתָ ”ּתּוְרעֹוָלם, ְלׁשֵ
ַמּה. ָהֵעץ?” ּתָ

ה  ָמ זֹאת אֹוֶמֶרת?” ָקָראִתי ”
רֹוֵמי  ִמּמְ ֵאָליו 
יֹון  ִנּסָ ּבְ ָהֵעץ, 
ֶאת  ִלְקטֹף 
ִים.  ַטר ָהַאְלּפַ ׁשְ
ָמה  ם  ”ְלׁשֵ
ֶסף,  ּכֶ ָצִריְך  ה  ַאּתָ

ְיִדיִדי?”

ִבים  ּנְ הֹון, ַרֲחִמים ִמְתּגַ ִתּמָ י ָעָליו ּבְ ְלּתִ ּכַ ִהְסּתַ
י.  ְלִלּבִ

ְלִבּגּוד,  ְלאֶֹכל,  לֹא?  ה  ָלּמָ ָמה?  ם  ”ְלׁשֵ
ְלִטּיּוִלים,  ָחִקים,  ְלִמׂשְ ְמפָֹארֹות,  ִלְמכֹוִנּיֹות 

ַמת ֲחלֹומֹות ְקסּוִמים...”  ְלַהְגׁשָ
ַקע  ׁשְ ּתִ ׁשֶ ַעד  יָמה  ָהְרׁשִ ֶאת  ִלְנאֹם  י  ָיכְֹלּתִ
ֶהָחָדׁש,  ֲחֵבִרי  ָעַצר אֹוִתי  ִאּלּוֵלא  ֶמׁש,  ֶ ַהּשׁ

ֵעיָניו. ִניצֹוץ ׁשֹוָבב ּבְ
י!” ַמת ֲחלֹומֹות? ּבֹוא ִאּתִ ”ַהְגׁשָ

ִטי -  ּבָ ם ִמּמַ ְך אֹוִתי ַאֲחָריו, ִמְתַעּלֵ הּוא ָמׁשַ
ּנֹוַתר  ִים ׁשֶ ַטר ָהַאְלּפַ ׁשְ ּבִ ֲעַדִין ָהָיה ָנעּוץ  ׁשֶ

ֶרת. ּמֶ ּצַ ּבַ

ְענּו  ל ִריָצה ְמִהיָרה ִהּגַ ּקֹות ׁשֶ ה ּדַ ּמָ ְלַאַחר ּכַ
יָלִדים.  ּבִ ְמֵלָאה  ְוזֹוֶהֶרת,  ה  ֲעֻגּלָ ר  ּכָ ּכִ ֶאל 
ֶאת  יִעים  ּצִ ַהּמַ רֹוְכִלים  כּו  ִהְתַהּלְ ִביֵבנּו  ִמּסְ
ָעה ֲאֵליֶהם  ם, ַאְך ַאף ֶאָחד לֹא ׁשָ ְלּתָ ַמְרּכָ
עֹוֵרר  ז  ֲחלֹוְמּפָ ְסחֹוָרָתם.  ֶאת  ָקָנה  ְולֹא 
ז  ָידֹו ְלֵעֶבר ֶמְרּכַ י ְוֶהֱחָוה ּבְ ׂשּוֶמת ִלּבִ ֶאת ּתְ
ל ַהְיָלִדים ֶאת ֵעיֵניֶהם.  אּו ּכָ ם ָנׂשְ ר, ְלׁשָ ּכָ ַהּכִ
ַעל ָזָקן ָלָבן  ב ִאיׁש ָזֵקן, ּבַ ר ָיׁשַ ּכָ ז ַהּכִ ֶמְרּכַ ּבְ
ָחַבׁש  ְלרֹאׁשֹו  ַרְגָליו.  ַעד  ל  ּפֵ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ ָארְֹך 
ארֹו ְקׁשּוָרה ָהְיָתה  ִמְצֶנֶפת ַיֲהלֹוִמים, ַעל ַצּוָ
חֹל ְיַרְקַרק, ּוְבָידֹו ָאַחז  ֶצַבע ּכָ ה ּבְ ִליָמה ֲאֻרּכָ ּגְ
ם ִהיא ַיֲהלֹוִמים.  ֶצת ּגַ ּבֶ ה ְמׁשֻ ְרִביט ֲאֻרּכָ ׁשַ
ְוַעל  ַיְנׁשּוף,  ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ּכְ ָהיּו  ַחּדֹות  ֵעיָניו 
ר  הּוא ִמְתַעּטֵ י ְלַנֵחׁש ׁשֶ ְצֶנֶפת ָיכְֹלּתִ ַאף ַהּמִ
ַהחֶֹדׁש.  ֶאְמַצע  ּבְ ָיֵרַח  ּכְ ּבֹוֶהֶקת  ָקַרַחת  ּבְ
ים.  ְצָעִדים ַסְקָרִנּיִ ר ּבִ ּכָ י ְלֵעֶבר ַהּכִ ְמּתִ ִהְתַקּדַ
ז,  ֲחלֹוְמּפָ ָאַמר  ַהֲחלֹומֹות”,  ים  ַמְגׁשִ ”ֶזהּו 

מֹו קֹוֵרא ֶאת ַסְקָרנּוִתי.  ּכְ
ַהֲעָרָכה.  י ּבְ ְפּתִ ים ֲחלֹומֹות!” ָנׁשַ ”ַמְגׁשִ

ר  ּכָ ַלּכִ ָעִלינּו  ְוִחיׁש  ְצָעֵדינּו,  ֶאת  נּו  ֵהַחׁשְ
ה.  ָהֲעֻגּלָ

ר  ֲאׁשֶ ֶזה  ּוִמיהּו  ז,  ֲחלֹוְמּפָ ְרֶצה,  ּתִ ”ָמה 
ֶקֶסם  קֹולֹו  ֵקן,  ַהּזָ ָהִאיׁש  ַאל  ׁשָ ָך?”  ְלִצּדְ

ָרִקים. ְוֵעיָניו ּבְ
ָצלּול  קֹול  ּבְ ְיִדיִדי  ָאַמר  ּתּוְרעֹוָלם”,  ”ֶזהּו 
ַאְרֵצנּו  ּבְ ׁשֶ לֹו  ְלהֹוִכיַח  ”ָרִציִתי  יְך:  ְוִהְמׁשִ
ים  ְלַהְגׁשִ ְמָנת  ַעל  ְלמֹוִנים  ׁשַ ּבְ צֶֹרְך  ֵאין 

ָאלֹות”. ִמׁשְ

ד ִלי  ֵקן. ”ַהּגֵ ָנה ֵאַלי ַהּזָ לֹום ּתּוְרעֹוָלם”, ּפָ ”ׁשָ
ים ְלָך אֹותֹו”. ֲחלֹוְמָך ְוַאְגׁשִ

י.  ְמּתִ ְמּגַ ”ּוְבֵכן”, ִהְתּגַ
ֹוקֹוָלד  לֹון ָעׂשּוי ִמּשׁ ”ֲחלֹוִמי... ֲחלֹוִמי הּוא ּבָ
לֹון לֹא  ֹוקֹוָלד ַהּבָ ֶאְטַעם ֵמַהׁשּ ׁשֶ ּכְ ֵויָצִרי, ׁשֶ ׁשְ
ה ִלְראֹות  ְזדֹוִנּיּות, ְמַחּכֶ י ּבִ ְכּתִ ִיְתּפֹוֵצץ”. ִחּיַ
י  ְלּתִ ׁש ֶאת ַהֲחלֹום ַהּבִ ֵקן ְלַמּמֵ ֵאיְך ַיְצִליַח ַהּזָ
ֵקן  ַהּזָ ְך  ִחּיֵ ָעִתי  ְלַהְפּתָ ֶזה.  ַהּלָ ְמִציאּוִתי 
ה”. הּוא ֵהִניף  ן ֵיָעׂשֶ ְרּתָ ּכֵ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ְוָאַמר: ”ּכַ
ַאּפֹו  ים, ִרְחֵרַח ּבְ ְרִביטֹו, ָלַחׁש ִלְחׁשּוׁשִ ֶאת ׁשַ
ַקּלֹות,  ְחְרָרה  ִהְסּתַ ר  ּכָ ַהּכִ ַרְגָליו.  ּבְ ְוָדַפק 
ְוָהָיה  ֲחלֹוִמי  ָקם  עּורֹות  ַהּפְ ֵעיַני  ּומּול 

ִלְמִציאּות.
ִהְתַלֲהבּות.  י ּבְ דֹול!” ֵהַרְעּתִ ”ָוואּו, ֶזה ּגָ

ה,  ֲאֻדּמָ ֵמרֹוץ  ְמכֹוִנית  ִלי  ר  ְלַיּצֵ ”ּתּוַכל 
ְך  ֶאְרֶצה ְלַהְמִריא ִהיא ּתּוַכל ָלעּוף, ּכָ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ

ָקִקים?” ל ַהּפְ ֶאֱעקֹף ֶאת ּכָ ׁשֶ
ֶטֶרם  ּבְ יָמה  ְנׁשִ ֲחַסר  י  הֹוַסְפּתִ ”ּתּוַכל”, 
נּות, ”ּתּוַכל ַלֲהפְֹך אֹוִתי  ּמְ ַאְפִסיד ֶאת ַהִהְזּדַ

דֹות, ּתּוַכל...” ְלָנִסיְך ִמן ָהַאּגָ
ַהּכֹל,  ְלָך  ים  ְלַהְגׁשִ אּוַכל  י.  ַיְלּדִ ְלָך,  ”ְלַאט 
ֶאת  י  ְמּתִ ְוִסּיַ ׁשֹוַקַעת  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ֵעת  ּכָ ַאְך 
ר  ְיַסּפֵ אי  ַוּדַ ְיָלה  ַהּלַ ְך  ֶהְמׁשֵ ּבְ יֹוִמי.  ֲעבֹוַדת 
ַאְרֵצנּו: ְלָכל  אן ּבְ ָלל ָקבּוַע ּכָ ּכְ ז ׁשֶ ְלָך ֲחלֹוְמּפָ
ׁש ֲחלֹום ֶאָחד ְליֹום”.  רּות ְלַמּמֵ ֶיֶלד ֵיׁש ֶאְפׁשָ
ֶעֶרב  ּבָ ָמָחר  ַאְכָזָבה.  ּבְ י  רֹאׁשִ ּבְ י  ִהְנַהְנּתִ
ים ֲחלֹום  ְך, אּוַכל ְלַהְגׁשִ ֵאָאֵלץ ַלֲעזֹב, ִאם ּכָ

ֶטֶרם ֵאֵלְך.  ְלַבד ּבְ ֶאָחד ּבִ
ֵביתֹו  ּבְ ְיצּוִעי  ַעל  י  ַכְבּתִ ׁשָ יֹוֵתר  ְמֻאָחר 
ַנת  ִלׁשְ ְלֵביתֹו  ִהְזִמין אֹוִתי  ׁשֶ ז,  ֲחלֹוְמּפָ ל  ׁשֶ
יֹוֵתר  ּבְ ְסִעיר  ַהּמַ ַהּיֹום  ַעל  ב  חֹוׁשֵ ְיָלה,  ַהּלַ

י.  ַחּיַ ּבְ
ִרים  ָ ֻאּשׁ אי ַהּמְ ַוּדַ ם ּבְ ֵבי ָהֶאֶרץ ַהזֹּו ִהּנָ ּתֹוׁשָ
ק  ְמַלּקֵ ְלַעְצִמי,  י  ִהְרַהְרּתִ ּה,  ּלָ ּכֻ ֵבל  ּתֵ ּבַ
ֵויָצִרי,  ְ ֹוקֹוָלד ַהּשׁ ֵאִרּיֹות ַהּשׁ ָפַתי ֶאת ׁשְ ִמּשְׂ
ַעם ָהִראׁשֹוָנה  ּפַ עֹוֵצם ֶאת ָהֵעיַנִים ְוחֹוֵלם. ּבַ

ים. י ַעל ְמָנת ְלַהְגׁשִ י ָחַלְמּתִ ַחּיַ ּבְ
ָיָצאִתי  ְמָיה.  ַאְסּפַ ַעל  ֵהִאיר  ָחָדׁש  ַחר  ׁשַ
ִבים,  ְוׁשָ ָהעֹוְבִרים  ֶאת  ֵעיַני  ּבְ ּבֹוֵחן  ל,  ְלַטּיֵ
הֹוִפיַע,  ָהַאֲחרֹון  ה  ּזֶ ֶ ִמּשׁ ז.  ַלֲחלֹוְמּפָ ה  ְמַחּכֶ

ִהְתַחְלנּו ִלְצעֹד. 

ֵבל”,  ּתֵ ּבַ ִרים  ָ ים ַהְמֻאּשׁ ם ָהֲאָנׁשִ אי ַאּתֶ ַוּדַ ”ּבְ
ב.  ְבֶדֶרְך ַאּגַ י ּכִ ִהְפַטְרּתִ

ְוָקא לֹא”, ָלַחׁש ְיִדיִדי.  ”ּדַ
יט ֶאל  יָת ְלַהּבִ ים? ִנּסִ ֵני ָהֲאָנׁשִ ”ָרִאיָת ֶאת ּפְ
ִהְתַעְנְינּות. ִהְפֵניִתי  ַאל ּבְ ִניָמה?” ׁשָ ם ּפְ ַנְפׁשָ

ָהיּו ְסִביֵבנּו.  ים ׁשֶ ִטי ֶאל ָהֲאָנׁשִ ֶאת ַמּבָ
מִֹחי.  ּבְ ָבה  ְחׁשָ ַהּמַ ָעְבָרה  צֹוֵדק”,  ”הּוא 
ב.  ַלּלֵ נֹוֵגַע  ִנּגּוד  קֹום  ַהּמָ ֵבי  תֹוׁשָ ּבְ ָהָיה 
ל ַמֲחָלצֹות  ֶרת ׁשֶ תֹוְך ִמְסּגֶ ִנים ֲעצּובֹות ּבְ ּפָ

ֶסף, ָזָהב ְוָכל טּוב ָהעֹוָלם.  ְמפָֹארֹות, ּכֶ
ז, ”ִלְכאֹוָרה ֵיׁש  י ַלֲחלֹוְמּפָ ”ֶזה מּוָזר”, ָאַמְרּתִ

ָלֶכם ַהּכֹל”.
”ָנכֹון. ִחיַדת ָהַעְצבּות ַהזֹּו ַמְטִריָדה אֹוִתי ֶזה 

ְזַמן ַרב”. 
יָחה  א ַהּשִׂ ר”, הּוא ָקַטע ֶאת נֹוׂשֵ ּכָ ה ַהּכִ ”ִהּנֵ
ִהיִתי  ּזִ ה ׁשֶ ר ָהֲעֻגּלָ ּכָ יַע ְלֵעֶבר ַהּכִ ַאַחת, ְוִהְצּבִ ּבְ
ַעל  ב  חֹוׁשֵ ַהּתֹור,  ְלֵעֶבר  ִניִתי  ּפָ ֵמֶאְתמֹול. 

ֻהְבְטָחה ִלי ֶאֶמׁש. כֹוִנית ׁשֶ ַהּמְ
ָבר  ְמָיה, ּכְ ְיָלה ַעל ֶאֶרץ ַאְסּפַ ר ָיַרד ַהּלַ ֲאׁשֶ ּכַ
ַני  ּפָ ׁשֶ ּכְ ַהְמעֹוֵפף  ָהֶרֶכב  תֹוְך  ּבְ ָיׁשּוב  ָהִייִתי 
י  ְחּתִ ּפַ ט, ֲחָזָרה ְלֵחיק ִמׁשְ מּוָעדֹות ְלֵביִתי ַהּקָ
ל  ָבָריו ָהַאֲחרֹוִנים ׁשֶ י ַעל ּדְ ְבּתִ ָהאֹוֶהֶבת. ָחׁשַ
ְמָיה?  ֵבי ַאְסּפַ ז. ַמּדּוַע ֲעצּוִבים ּתֹוׁשָ ֲחלֹוְמּפָ
ל ֲחלֹומֹוֵתיֶהם  ֵניֶהם? ֲהֵרי ּכָ ַמּדּוַע ְנפּולֹות ּפְ

ִמים. ְ ּשׁ ִמְתּגַ
ִהְדֲהדּו  ִמים”,  ְ ּשׁ ִמְתּגַ ֲחלֹומֹוֵתיֶהם  ל  ”ּכָ
ָבָרק,  ּכְ י  ּבִ ָתה  ִהּכְ ַהֲהָבָנה  י.  ָראׁשִ ּבְ ים  ּלִ ַהּמִ

ָרה ֶאת ַרְגַלי ִלְמקֹוָמם. ִסּמְ
י ֶאת קֹולֹו  ַמְעּתִ ”ְלִהְתָראֹות ּתּור עֹוָלם”, ׁשָ
בֹוַתי.  ַמְחׁשְ ְלַסֲעַרת  ַעד  ִמּבַ ז  ֲחלֹוְמּפָ ל  ׁשֶ

אן”.  הּוְתָך ּכָ ”ָעְרָבה ָעַלי ׁשְ
י לֹו ֶאת ָיִדי. ּתִ ׁשְ י ְוִהּגַ ִהְתַנַעְרּתִ

לֹו.   י  ְבּתִ ֵהׁשַ ֶלֶמת”,  ֻמׁשְ ָהְיָתה  ֲהָנָאִתי  ם  ”ּגַ
ל ַהּטֹובֹות  ל ּתֹודֹוַתי ִיְהיּו ְנבּובֹות מּול ּכָ ”ּכָ

אן”. ּקּוִרי ּכָ ְך ּבִ ֶמׁשֶ ר ִהְרַעְפּתָ ָעַלי ּבְ ֲאׁשֶ
ֲאִדיבּות. ָבר”, ִצְחֵקק ּבַ ”ַעל לֹא ּדָ

ֵעָצה  ּבְ ְלָך  ִלְגמֹל  זֹאת,  ָכל  ּבְ ִלי,  ה  ְרׁשֶ ”ּתַ
י.    ַאְלּתִ טֹוָבה?” ׁשָ

ע, ”ֵאין  ז, ְמַעט ֻמְפּתָ ְמָחה”, ֵהִגיב ֲחלֹוְמּפָ ׂשִ ”ּבְ
ִדיד טֹוב ֵהן ִמְכֶרה ָזָהב”. ֵעצֹות ִמּיָ ָסֵפק ׁשֶ

ִהּסּוס, ”ַלֲעזֹב ֶאת  י ּבְ ”ֲעָצִתי ְלָך ִהיא”, ָאַמְרּתִ

ְמָיה”.  ַאְסּפַ
ֶאת  ”ַלֲעזֹב 
 ” ה? ָי ְמ ּפַ ְס ַא
ז,  ֲחלֹוְמּפָ ִנְדַהם 

”ַמּדּוַע?”
ֶאת  ַלֲעזֹב  ְלָך  ַדאי  ”ּכְ
ל  ּכָ ׁשֶ יָון  ִמּכֵ ְמָיה,  ַאְסּפַ
ִמים  ְ ּשׁ ִמְתּגַ ַהֲחלֹומֹות 

י לֹו.  ְבּתִ ּה”, ֵהׁשַ ּבָ
ז  ֲחלֹוְמּפָ ָקָרא  ”ָמה?” 
מּור  ָ ט ַהּשׁ ַמּבָ י ּבְ יט ּבִ ְוִהּבִ

ה  ׁשָ ּבְ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ ְלָכֵאּלּו 
ם, ”ֲהֵרי ֶזהּו ְמקֹור  ְעּתָ ֲעֵליֶהם ּדַ

ל ָהָאֶרץ ַהזֹּו!”  ֲאָוָתּה ׁשֶ ּגַ
ם  ִבְטָחה. ”ְוהּוא ּגַ י ּבְ ”ָנכֹון”, ָאַמְרּתִ

ְמקֹור ֲאסֹוָנּה. 
ְמָיה,  ֵבי ַאְסּפַ ל ּתֹוׁשָ ְרּתָ ִלי ַעל ַעְצבּוָתם ׁשֶ ִסּפַ
ֵבי  ֲאִני יֹוֵדַע ֶאת ְמקֹורֹו. ּתֹוׁשָ ב ׁשֶ ַוֲאִני חֹוׁשֵ
ֱאֶמת  ּבֶ ַהזֹּו לֹא ָטֲעמּו ֵמעֹוָלם ַמהּו  ָהָאֶרץ 
לּו.  ִדְמיֹוָנם - ֵהם ִקּבְ ֶהֱעלּו ּבְ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ֲחלֹום. ּכָ
ַהֲחלֹום,  ְמִתיקּות  יׁשּו ֶאת  ִהְרּגִ ֵמעֹוָלם לֹא 
ם  ָמה. ַאּתֶ ְקָוה ְלַהְגׁשָ ה ְוַהּתִ ּיָ ּפִ ֶאת ַטַעם ַהּצִ
ז,  ֲחלֹוְמּפָ ָצַחק  ”ֲאַנְחנּו?”  חֹוְלִמים!  ֵאיְנֶכם 
רּוְך  ּכָ ַהֲחלֹום  חֹוְלִמים!  ַהּיֹום  ל  ּכָ ”ָאנּו 

ַלַהט.  ַמהּוֵתנּו”, ִהְכִריז ּבְ מֹוֵתינּו, ּבְ ׁשְ ּבִ
לֹא  ”ֵמעֹוָלם  ֲחִריפּות.  ּבַ י  ְבּתִ ֵהׁשַ ”לֹא!” 
יִמים,  ם ַמְגׁשִ יֶכם ַאּתֶ ַחּיֵ ל  ּכָ יֶתם ְלָדָבר.  ִצּפִ
ם  ַוֲחַלְמּתֶ ְיצּוֵעיֶכם  ֲעִליֶתם ַעל  ֵמעֹוָלם לֹא 
ם לֹא ָעָלה ַעל  ְך ּגַ ַעל ְמָנת ַלְחלֹם, ְוֵעֶקב ּכָ
מּור ַאְך ְוַרק ְלחֹוְלִמים”.   ָ ְפֵתיֶכם ַהִחּיּוְך ַהּשׁ ׂשִ
יֶֹבׁש.  ז ּבְ ה ָחָכם”, ָאַמר ֲחלֹוְמּפָ ַאּתָ י ׁשֶ ְבּתִ ”ָחׁשַ

ְרֶאה ָטִעיִתי”, הֹוִסיף.   ּנִ ”ּכַ
ָרִציִתי  ”ַרק  ָלָמה.  ַהׁשְ ּבְ ְכֵתַפי  ּבִ י  ְכּתִ ָמׁשַ

י.  ַלֲעזֹר”, ָאַמְרּתִ
ֵגׁש”. טֹוב, אּוַלי ִנּפָ ”ַצר ִלי ָעֶליָך ְיִדיִדי, ֲחֵיה ּבְ
הּוא  ָיַדְענּו ׁשֶ ֵנינּו  ׁשְ ז,  ”אּוַלי”, ָאַמר ֲחלֹוְמּפָ

ימּוס. ם ַהּנִ אֹוֵמר זֹאת ַרק ְלׁשֵ
ט  ַמּבָ ׁשֹוֵלַח  כֹוִנית,  ַהּמְ ְמנֹוַע  ֶאת  י  ִהְתַנְעּתִ

ֶאֶרץ  ְמָיה.  ַאְסּפַ ֶאֶרץ  ֶאל  ַאֲחרֹון 
ֶלט  ׁשֶ ָאַמר  ֲחלֹום,  ִהיא  ׁשֶ
ָהב. ֶאֶרץ  ֲעֵרי ַהּזָ ָהֵעץ ַעל ׁשַ

עֹוָלם  ּמֵ ׁשֶ
ּה  ּבָ ר  ּקֵ ּבִ לֹא 

י.  ֲחלֹום, ָאַמר ִלי ִלּבִ
לֹום,  ְלׁשָ ָיד  י  ֵהַנְפּתִ
יט ָקִדיָמה ְוחֹוֵלם. ַמּבִ

ֶאִּפילֹוג:
ע  ּסָ ַהּמַ ְלַאַחר  ְלֵביִתי  י  ְעּתִ ִהּגַ

ֶאת  ִתיִתי  ָ ׁשּ ּוְכׁשֶ ָהעֹוָלם.  ְסִביב 
ָחּה  ִמְטּבָ ֹוקֹו ָהָאהּוב ָעַלי ּבְ ּכֹוס ַהּשׁ

ל  ּכָ י ָלּה ַעל ֶאֶרץ ׁשֶ ְרּתִ א, ִסּפַ ל ִאּמָ ׁשֶ
ַעל  י  ְרּתִ ִסּפַ ִמים.  ְ ּשׁ ִמְתּגַ ּה  ּבָ ַהֲחלֹומֹות 

יו ּוְקָסָמיו. ְרִביטֹו, ְלָחׁשָ ֵקן ְוׁשַ ַהּזָ
ְמָיה”,  ַאְסּפַ ּבְ ”ֲחלֹומֹות 

ָיד  א  ִאּמָ ֵהִניָפה 
יָכה  ְוִהְמׁשִ ֶלת,  ְמַבּטֶ

יֶליָה.  ַתְבׁשִ ב ּבְ ְלַעְרּבֵ
ֲאִני  ַרק  י,  ְכּתִ ִחּיַ
ה  ּמָ י ַעד ּכַ ָיַדְעּתִ
ִהיא צֹוֶדֶקת.      
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