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לא מה שחלמת / 
מירי היילפערן

נים)ה( ולא נים:    אמור לי מה 
חלומך, ואומר לך מי אתה.

בנימה מחויכת :(

"זה פשוט... חלומי!" 

היא עוצמת עיניים בהנאה מופרזת, 

לוקחת עוד טעימה מהגלידה 

שעמלתי עליה באשמורת.

"חלום בלהות?" אני, ברצינות תהומית. 

ושתינו מתגלגלות מצחוק

 על הבדיחה הקבועה. 

באמת, מי החליט שחלום 
הוא תמיד מושלם? 

אולי זו פשוט דרך אלגנטית 

להחמיא, כשלא ברור שיש על מה. 

ואני לא מתכוונת לגלידה, 

היא דווקא יצאה 

ח-ל-ו-מ-י-ת, באמת.

כולם אמרו. מה את צוחקת??

): 

בנימה רצינית :|

פרק ראשון

פעם-פעם, הייתה ילדה 

שהעזה לחלום. 

לא היה גבול לבית החלומות שלה.

ה-כ-ל היה שם, 

כל מה שילדה בת שש 

יכולה רק לחלום עליו. 

פרק שני

אחר כך היא הלכה 

לספר לאחותה, 

בסודי סודות 

האחות צחקה, 

והילדה נעלבה.

היא החליטה, שיותר לא תספר כלום.

פרק שלישי

אחרי יומיים, פתאום חשבה

שאולי, וכנראה, 
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האחות לא הבינה

החליטה לתאר לה, בפרוטרוט

האחות נדלקה, וסיפרה 

על סמטת חלומות משלה

וביחד החלו השתיים לטוות 

חלומות חדשים וקסומים

פרק רביעי

הילדה גדלה

וצחקה מאד 

לזכר חלומות הילדות

שכבר מזמן הפסיקה

לחלום אותם

פרק חמישי

אחר כך היא גדלה עוד

ופתאום השתוממה לגלות

כמה חלומות 

התגשמו לה

בלא שהבחינה

פרק סיום

היום היא יודעת

להודות על כל חלום

ומבינה שהעיקר 

לא להפסיק לחלום, אף פעם - - -

בנימי נימים :: 

חלום "חלומי" באמת, 

הוא כנראה חלום כזה 

שלא רקמו אותו לבד.

תארו לכן, כמה חסרים היינו,

לו היינו נשארים תקועים 

עם החלומות הפצפוניים שלנו. 

איך היו נראים חיינו, 

אילולא היו מתגשמים לנו חלומות, 

שכלל לא ידענו

מאיזה צד חולמים אותם. 

איך היינו מפסידים

רגעים מתוקים-מתוקים,

אושר צרוף 

וקרבת אלוקים
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שכלל לא פיללנו, שהם אפשריים.

אבל מה,

יש אחד

שיודע לחלום בשבילנו. 

ורק הוא יודע

כמה אור וטוב 

גנוזים עבורנו, 

ולפעמים, 

כל מה שעלינו לעשות, 

הוא רק לפתוח צוהר, קטנטן. 

חלום מפרפר, 

שאיפה ליותר. 

ולתת מקום 

לחלום להתגשם  •

בנימה אישית ;(

אני כבר הצהרתי 

קבל עם ועדה )וועידה(

לצלילי הגיטרה

ש "הכתיבה שלי היא – 

חלום מתגשם".

חלום שפעם, 

לא ידעתי בכלל

לחלום אותו. ;(

)פ(נימה ופנינה }:{

שרק נזכור תמיד

שגם מה שנדמה לנו

כחלום בלהות

הוא חלק מהתוכנית

 החלומית ביותר בתבל---

 •

זה לא מה שחלמת,

זה הרבה יותר.
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