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מוהמד ריזה שאמס 

צייר עלי מאפקהרי 



ילד קטן ישב תחת עץ וחלם חלומות בהקיץ. 

 



הוא חלם על רכבת מעופפת.  

הרכבת הגיעה בצפירה וברעש גדול. 

 



הילד עלה על הרכבת, והיא זזה. תחילה 

רק לאט, אחר כך האיצה ונסעה מהר. 
היא קפצה באוויר כמו ציפור והתחילה 

לעוף. 



הילד צחק. רוח הרקידה את השערות 

שלו והוא חיבק אותה בזרועותיו. הרוח 
ליטפה את פניו ונעלמה. הרכבת ירדה 

לאדמה. הילד צבע אותה ושם בארגז 

הצעצועים. 

 



הארגז היה מלא במשאלות של הילד. 

הוא צבע את כולן ומילא בהן את הארגז. 

 



בלילה, כשהילד ישן, אמר הארגז "חבל 

שאף אחד לא רואה את משאלותיו." 
הוא נפתח ואמר "משאלות יפות, תעופו ולכו 

לאן שאתן רוצות." 

המשאלות הצבעוניות נהנו מהחופש 

והתעופפו. השמיים מולאו במשאלות.  

 



הילדים שעל גגות הבתים ראו ראשונים 

את המשאלות. אחריהם ראו אותם 
ילדים שהביטו בשמיים מחלונות. בסוף 

כל הילדים ראו את המשאלות היפות, 

הצביעו עליהן וצחקו. 

 



הילד הקטן ישן תחת עץ וחלם. הוא חלם 

שהמשאלות שלו ברחו. בבהלה התעורר 
וקפץ על 

רגליו. הארגז היה פתוח והמשאלות 

ברחו. 

 



הילד הקטן התעצב. אבל 

אז חלם על רשת גדולה 
וסירה מעופפת.  

הוא לקח את הרשת, 

נכנס לסירה ועף לשמיים. 

שם פרש את הרשת ואסף 

בה את כל משאלותיו. 

השמיים התרוקנו. 

 



ילדים חזרו עצובים לביתם  

ושכבו לישון. 
אך בלילה חלמו כולם על המשאלות 

הצבעוניות. 

 



הילד הקטן נעל את המשאלות חזרה בארגז, 

אבל הארגז נפתח. 
"למה אתה נפתח?" שאל הילד. 

"חבל שאחרים לא יראו את המשאלות. הן 

כל כך יפות." 

"אבל אלה משאלות שלי" אמר הילד הקטן 

"אין לי שום דבר מלבד משאלות." 

"כן, אבל גם אחרים רוצים לראות את 
משאלותיך. הן מיפות את העולם כולו." 

 



הילד הקטן לא ענה  

אבל התחיל לחשוב. 

 



הוא חשב הרבה זמן. 

 



הארגז הביט עליו. פתאום 

הילד ניגש לארגז והוציא את 
כל המשאלות. הוא בנה 

עפיפון גדול עם זנב ארוך, 

אוזניות יפות ופנסים, קרא 

לרוח ונתן לה את העפיפון. 

הרוח הרימה את העפיפון 

לשמיים. הלילה נעשה בהיר 
כמו יום. 

 



הילדים התעוררו, רצו 

לרחובות והסתכלו בשמיים. 
העפיפון רקד שם והאוזניות 

ופנסים שלו הבריקו. 

למחרת הילדים התחילו 

לעשות משאלות, צבעו אותן 

והעיפו לשמיים בעפיפונים 

גדולים. השמיים התמלאו 
במשאלות צבעוניות של 

הילדים. המשאלות עודדו את 

כולם. הן היו שמחות כל כך 

שגם המבוגרים נהנו לראות 

אותן. 
 



העולם התמלא במשאלות צבעוניות, ונעשה יפה יותר. 
 


