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  לעתים הדמיון מתממש, אולם לעתים הדמיון לא הופך למציאות.
ום את המשפטים השייכים קראו את הסיפור "הגמל המעופף", וסמנו במדגש כת

  לעולם הדמיון, ואת המשפטים השייכים לעולם המציאות, הדגישו במדגש צהוב. 

   גמל המעופף"ה"
  )לקוח מתוך "לקט סיפורי תל אביב"(

ביב, היה א- ראש העיר הראשון של תלף, ֹוְנגזֶ יר ִּד ֵמִאים רבות. יה היה לפני שנז

זמין אנשים מן העולם הגדול, עירו הצעירה והתוססת. הוא נהג להבגאה מאוד 

התלהבות על העיר אשר יבנה בעתיד. האורחים שמחו לראות ב והיה מספר להם

ת האלה ווכי בחול, ץָהִקיּבְ  ֵלםֹוחבלבם חשבו כי האיש ואת התלהבותו העצומה, 

  לעולם לא יצמח דבר.

י הזמנתו של דיזנגוף, קבוצה של אמריקנים פ-עם אחת הגיעה ארצה, עלפ

ויש  ," אמר דיזנגוף, "יש להם ניסיון,עזרו לנו לבנות את העירי"הם  מכובדים.

, -ַידּכְ  חהוארל להיחת תםאוַח ֵר ֵא ת כֹוֲהִלים הַ ְנִעי" ראש העיר .להם אמצעים ַהֶּמֶל

ציג לפניהם את הקיים ותיאר ביב. הוא ִה א-לטייל בתל םמלאחר מכן יצא עִ 

  באוזניהם את תכניותיו לעתיד.

לות, הצביע דיזנגוף על גבעה אחת ואמר: "כאן ייבנה אשר טיילו בחוכ

, ָרהּפֶ בסמוך, תוקם אֹו ,ביב לנגן! וכאןא-ו ילמדו ילדי תלבאשר  ,ןֹוְריֹוְנֶסְרָבטֹוק

וכך הצביע על תלוליות חול שונות ותיאר " .עולםהויופיעו בה טובי הזמרים בכל 

  ביב.א -במפורט מה יהיה בקרוב בעירו תל

שירים התבונן בחולות ואמר: "בחולות האלה אתה רוצה חד האמריקנים העא

  ".בר לא יוכל להיבנות כאן. רק גמלים יוכלו לשוטט כאןדהו ִמְדָּבר. זלהקים עיר? 

א יראו את החולות. עוד תראה שתהיה כאן ל –כאשר נבנה " ל כך השיב דיזנגוף:ע

  ".יפה, ותיירים מכל העולם יבואו לבלות בהו עיר גדולה

ואמר: "אם תוכל להצמיח  ,לעגב פקם סרחמיב פקביט בדיזנגוף סִה אמריקני ה

  ".תוכל להפוך מדבר לעיר –נפיים כלגמלים 

ביב גדלה א-אשר תלכיזנגוף שמר את המשפט המכאיב הזה בלבו. לאחר שנים, ד

שו סמל לתערוכה זו, יקלאומית מפוארת. כשב- ןערכה בה תערוכה בינ ,שגשגהו

של האמריקאי וחשב בליבו: 'אכן, צמחו לגמל  םיֲעָגִנּיִ ַהּלַ נזכר דיזנגוף בדבריו 

גמל "הביב סמל א-וכך נקבע לתערוכות תל עיר...'ל כנפיים, שהרי החולות הפכו

  ".  המעופף

 

 

 


