לעתים הדמיון מתממש ,אולם לעתים הדמיון לא הופך למציאות.
קראו את הסיפור "הגמל המעופף" ,וסמנו במדגש כתום את המשפטים השייכים
לעולם הדמיון ,ואת המשפטים השייכים לעולם המציאות ,הדגישו במדגש צהוב.

"הגמל המעופף"
)לקוח מתוך "לקט סיפורי תל אביב"(
זה היה לפ י ש ים רבותֵ .מ ִאיר ִדּי ֶז ְגוֹף ,ראש העיר הראשון של תל-אביב ,היה
גאה מאוד בעירו הצעירה והתוססת .הוא הג להזמין א שים מן העולם הגדול,
והיה מספר להם בהתלהבות על העיר אשר יב ה בעתיד .האורחים שמחו לראות
את התלהבותו העצומה ,ובלבם חשבו כי האיש חוֹלֵם בְּ ָה ִקיץ ,וכי בחולות האלה
לעולם לא יצמח דבר.
פעם אחת הגיעה ארצה ,על-פי הזמ תו של דיז גוף ,קבוצה של אמריק ים
מכובדים" .הם יעזרו ל ו לב ות את העיר ",אמר דיז גוף" ,יש להם יסיון ,ויש
להם אמצעים ".ראש העיר ְעִ ים ַההֲ לִיכוֹת ֵא ֵרחַ אותם תחילה לארוחה כְּ יַד-הַ ֶמּ ֶל ,
לאחר מכן יצא עִ מם לטייל בתל-אביב .הוא ִהציג לפ יהם את הקיים ותיאר
באוז יהם את תכ יותיו לעתיד.
כאשר טיילו בחולות ,הצביע דיז גוף על גבעה אחת ואמר" :כאן ייב ה
קוֹ ְסֶ ְרבָ טוֹ ְריוֹן ,אשר בו ילמדו ילדי תל-אביב ל גן! וכאן ,בסמוך ,תוקם אוֹ ֶפּ ָרה,
ויופיעו בה טובי הזמרים בכל העולם ".וכך הצביע על תלוליות חול שו ות ותיאר
במפורט מה יהיה בקרוב בעירו תל -אביב.
אחד האמריק ים העשירים התבו ן בחולות ואמר" :בחולות האלה אתה רוצה
להקים עיר? זהו ִמ ְדבָּ ר .דבר לא יוכל להיב ות כאן .רק גמלים יוכלו לשוטט כאן".
על כך השיב דיז גוף" :כאשר ב ה – לא יראו את החולות .עוד תראה שתהיה כאן
עיר גדולה ויפה ,ותיירים מכל העולם יבואו לבלות בה".
האמריק י ִהביט בדיז גוף ספק ברחמים ספק בלעג ,ואמר" :אם תוכל להצמיח
לגמלים כ פיים – תוכל להפוך מדבר לעיר".
דיז גוף שמר את המשפט המכאיב הזה בלבו .לאחר ש ים ,כאשר תל-אביב גדלה
ושגשגה ,ערכה בה תערוכה בין-לאומית מפוארת .כשביקשו סמל לתערוכה זו,
זכר דיז גוף בדבריו הַ ַלּ ֲע ָג ִ ִיּים של האמריקאי וחשב בליבו' :אכן ,צמחו לגמל
כ פיים ,שהרי החולות הפכו לעיר '...וכך קבע לתערוכות תל-אביב סמל "הגמל
המעופף".
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