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לפני הרבה, הרבה זמן, בארץ 
רחוקה, חי ילד ללא שם. 

מוזר מאוד הדבר שלמישהו אין שם 
ותוכלו לשאול בצדק "מדוע לא היה לו 

שם?" 
ובכן, זה היה כך: 

 



יום אחד, כאשר ההורים שלו התכוננו לבחור לרך 
הנולד שם מתאים, בא לביתם אדם חכם מאוד. 
"הילד הזה הוא חשוב מאוד" אמר "וכשיגדל אתן 
לו משהו נפלא, אך קודם אתן לו שם מתאים. לכן, 

בבקשה, אל תתנו לו שם כעת." 
"טוב" אמרו ההורים "אבל מתי הוא יקבל שם?" 
"כעת אינני יכול לומר זאת" אמר החכם "אבל 
תזכרו שהוא ילד חשוב, ובינתיים אל תתנו לו 

שם." 
 



ולכן ההורים קראו לילד 
"בינאאם", שבלשון הארץ הזו 

היה "ללא שם", כי הוא היה ילד 
בלי שם. 

 



יום אחד בינאאם פגש את חברו שחי בשכנות. 
הוא שאל את ידידו "לכל אחד יש שם והייתי 

רוצה שגם לי יהיה שם. אולי יש לך שם 
בשבילי?" 

והחבר אמר "יש לי רק שם אחד, זה שלי, והוא 
אנוואר. זה שמי ואני זקוק לו. אם אתן לך אותו, 
מה אעשה בלי שם? וחוץ מזה מה תוכל לתת 

לי עבור השם שלי. הרי אין לך דבר." 
 



"יש לי חלום שלא נחוץ לי" אמר 
בינאאם "ואוכל לתת לך אותו." 

"אבל איך אוכל למסור לך את השם 
שלי" שאל אנוואר "ואיך תעביר לי 

את החלום שלך?" 
"אני יודע" אמר בינאאם "נלך 
לשאול את האיש החכם." והם 

הלכו אל החכם שידע הכל וגר לא 
רחוק משם. 

 



הם באו לביתו של האיש ודפקו בדלת. כשהאיש 
ראה אותם אמר "בינאאם ואנוואר, שלום. בואו, 

כנסו." 
"איך ידעית מי אנחנו?" שאלו הילדים. 
"אני יודע הרבה" ענה "וחוץ מזה חיכיתי 

שתבואו." 
 



 
"שבו כאן, ונראה מה יש 
לי בקופסאות הקסמים 
שלי" המשיך האיש. 

הילדים ישבו על הכריות 
ליד החכם. הוא לקח 

קופסה קטנה ואמר "זו 
קופסת קסמים, והיא 
מלאת שמות מסוגים 
שונים. תכף תראו." 

 



וכשהוא פתח את הקופסה, הילדים יכלו  
לשמוע את כל השמות שהיו בפנים. 

היו שם שמות מכל הסוגים, שמות, שמות 
ושמות. שמות הקוראים את עצמם, שמות 

הקוראים שמות אחרים. שמות מכל הארצות 
שבעולם. 

 



והחכם הוציא שם אחד מהקופסה ונתן 
אותו לבינאאם. השם קפץ לידו של 
בינאאם, רץ לאורך הזרוע, עלה על 
הכתף שלו ודרך האוזן נכנס לתוך 

ראשו. 
 



ופתאום הילד ידע שיש לו שם. 
"הידד! הידד!" הוא קרא "יש לי 

שם. אני הוסני!" 
שמו היה הוסני. 

אבל אנוואר אמר אז "אני רוצה 
את החלום שהוסני הבטיח לי". 

"סבלנות ילדי" אמר החכם. 
 



הוא הוציא קופסה אחרת ופתח את 
המכסה. "זו קופסת החלומות שאנשים 

לא רוצים אותם" אמר "תלטף את 
ראשך, תוציא את החלום ותכניס 

לקופסה." 
והוסני עשה כך וכשליטף את ראשו 

ראה שהחלום יושב בידו, וכששם את 
היד ליד הקופסה, החלום קפץ לתוכה. 



ואז החכם לקח קופסה 
אחרת, פתח אותה 

ואמר "קופסה זו מלאה 
בחלומות נהדרים". 
והילדים יכלו לראות 

המון הלומות מופלאים 
בפנים. 



חלומות מדהימים, 
משגעים! 



"אתן לכל אחד מכם חלום אחד" 
אמר החכם. ונתן להם לבחור 
חלום. וכך הם עשו. והחלומות 
קפצו לידיהם, ועלו בזרועותיהם 

ודרך האוזניים ישר לתוך ראשיהם, 
כפי שקודם עשה שמו של הוסני. 

 



ומאז תמיד ותמיד היה 
להוסני שם… 

 



 

ולשני הילדים, אנוואר 
והוסני היו תמיד 
חלומות נהדרים. 

 


