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ְׁשְׁשְׁש... יְהֹונָָתן ְכָּבר חֹוֵלם

ַבֲּחלֹום ׁשֶל יְהֹונָָתן ַקיֶֶּמת ַמְמָלכָה ְקסּוָמה. ׁשָם כָּל ַמְחׁשָָָבה 

ַמְצִמיָחה חּוט ּוִבְקֵצה כָּל חּוט ְמֻחָבּר לֹו ָבּלֹון. כְָּך ְמַרֲחִפים 

ְמָלכָה ֵמַעל ֹראׁשָָם ׁשֶל כָּל ָהֲאנָׁשִים ָבּלֹונִים ַבֲּאָלִפים:  ַמּ ַבּ

ְלַאּבּוׁש יֵׁש ָבּלֹונִים ְמֻחָבִּרים, ּוְלִאימּוׁש גַּם, ִליהֹונָָתן, ַלּיְָלִדים 

ְמׁשָלָה. ה, וֲַאִפּלּו ְלֹראׁש ַהֶמּ ִכָּתּ ַבּגַּן, ַלֲחֵבִרים ַבּ
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ְׁשְׁשְׁש... ְבִּדּיּוק ַעְכָׁשו יְהֹונָָתן נְִרַּדם.

הּוא חֹוֵלם. ִאם גַּם ָלֶכם ָקֶׁשה ְלֵהָרֵדם, ְבֶּׁשֶקט ְבֶּׁשֶקט ּתּוְכלּו 

ְלָהִציץ ְפּנִיָמה ֶאל ַמְמֶלֶכת ַהחֹוְלִמים וְִלְׁשמַֹע ִמּיְהֹונָָתן ֶאת 

ְחָׁשבֹות וְַהָבּלֹונִים. סֹודֹות ַהַמּ
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ֵאֶלּה ֹלא ָבּלֹונִים ְרגִיִלים. יֵׁש ָלֶהם ּכֹוחֹות ֶקֶסם ְמיָֻחִדים ִכּי 

ֻחָבִּרים ְבּחּוט  ֵהם ְצבּוִעים ְבּכָל ִמינֵי ְצָבִעים. ַלָבּלֹונִים ֶׁשְמּ

ְחָׁשבֹות יֵׁש ֵׁשם ְמיָֻחד: ַלַמּ

”ַמ ְח ָׁש ָב ל ֹו נִ י ם“.

”ַמְחָׁשָבלֹונִים?!“

”ֵכּן! ַמְחָׁשָבה ּוָבלֹונִים - ַמְחָׁשָבלֹונִים!“
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ְחָׁשָבלֹונִים ֶׁשל יְהֹונָָתן ַהַמּ

ָבֶּרגַע ֶׁשֲאנִי ַמְרגִּיׁש ְּדָבִרים ּוָבֹראׁש ָעפֹות ִלי ַמְחָׁשבֹות, 

ְחָׁשָבלֹונִים ֶׁשִלּי נְִצָבִּעים ִבְּצָבִעים ְמיָֻחִדים ְמאֹוד: ַהַמּ

יץ, ִמיֶׁשהּו ִלי ְמנֶַסּה ְלַהְרִבּיץ, ִאם, ְלָמָׁשל, ְבֶּאְמַצע ַהִמּ

ְחָׁשָבלֹונִים ֶׁשִלּי  יץ, ְבֶּעֶצם ְמַפֵחד, ַהַמּ וֲַאנִי ַמְרגִּיׁש ָפּחֹות ַאִמּ

נְִצָבִּעים ְבֶּצַבע ָאֹדם - ֵאׁש. ְכּמֹו ֶלָהָבה ַעל גַַּחל ְמַלֵחׁש.

ְכֶּׁשֲאנִי ְמַקֵלּל ּוְמֵלא ְכָּעִסים, ַהָבּלֹונִים ֶׁשִלּי הֹוְפִכים ְׁשחִֹרים. 

ַמָמּׁש ְכּמֹו ַענְנֵי ְסָעָרה ֲחׁשּוִכים ִעם ְרָעִמים ּוְבָרִקים.
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ְכֶּׁשֲאנִי ָׂשֵמַח ּוְמַחיְֵּך אֹו ֲאִפּלּו צֹוֵחק, ּוַמְרגִּיׁש ִעם ַעְצִמי ָׁשלֹום,

ְחָׁשָבלֹונִים נְִצָבִּעים ְבֶּצַבע כָּתֹם. ְבִּדּיּוק ְכּמֹו ַהנְָּמִׁשים ֶׁשל ַהַמּ

ם. ֶהָחֵבר ַהגִּ’ינְגִ’י ֶׁשִלּי תֹּ

ְחָׁשָבלֹונִים ֶׁשִלּי נְִצָבִּעים ְכֶּׁשֲאנִי ָעצּוב וְיֹוֶרֶדת ִלי ִּדְמָעה סֹוֶרֶרת, ַהַמּ

ֵכֶלת. ִאם ֲאנִי ַמָמּׁש ּבֹוֶכה ְבּקֹול גָּדֹול, ֵהם ְכָּבר נְִצָבִּעים ְבֶּצַבע כָּחֹל. ְתּ

הּו ֶׁשל ָחֵבר, ַהָבּלֹונִים ֶׁשִלּי ֵמַעל ָהֹראׁש; ְכֶּׁשֲאנִי ְמַקנֵּא וְרֹוֶצה ַמֶׁשּ

ּנּו לֹוֵקַח, נְִצָבִּעים ְבּיָֹרק ִחוֵּר. ֲאָבל ִאם ֲאנִי ַמָמּׁש ׁשֹוֵלַח יָד ּוִמֶמּ

ֵלּט ֶצַבע יָֹרק זֹוֵרַח. ֲעֵליֶהם ִמְׁשַתּ

ְחָׁשָבלֹונִים. ְכֶּׁשֲאנִי ַמְפִריַע ַלהֹוִרים וְֹלא ַמְקִׁשיב ַלֻחִּקים, ַהֶצַּבע ָהָאפֹר ִמְתגַּנֵּב ַלַמּ

ּוְכֶׁשֲאנִי ִמְסּתֹוֵבב ְבַּמַצּב רּוַח ְסָתם... ָאז ַהָבּלֹונִים ֶׁשִלּי ֻכָּלּם ְמנְַצנְִצים ְבָּלָבן.
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ֵלּב, ַהָבּלֹונִים ֶׁשִלּי נְִצָבִּעים  ק ּוַמְרגִּיׁש ַאֲהָבה ַבּ ְכֶּׁשֲאנִי ְמנֵַׁשּ

ְבּוָֹרד ָׁשֵלו. ְלַמֲעֶׂשה ֵהם נְִרִאים ֵמַעל ַהחּוט ַמָמּׁש ְכּמֹו

גְִּלידָה ּתּות.
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