
החלום ההפוך 
 

ד. ביססט 

 

חי פעם עורב בשם אלי. עורב עצלן יותר עוד 

לא ראה העולם. הוא היה נרדם אפילו במעופו. 

ופעם נרדם כך ותוך מעופו התהפך. הוא עף 

מהופך, עם הרגליים למעלה וחלם. 

הוא חלם על החתול מררר. החתול מררר אהב 

לאכול דגים ולשתות חלב. הוא גם צד עכברים. 

פעם ראה בסל של כביסה זוג עכברים והתחיל 

להתגנב אליהם. 

"ראה, הנה חתול" אמר עכבר אחד לשני "תכף 

נתפוס אותו!" 

מררר הופתע.  

"איזה שטויות אלה? האם העכברים צדים 

חתולים?" חשב. 

אך כשראה שהעכברים מתכוננים באמת 

להתנפל עליו, הסתובב וברח בלי להסתכל 

אחורה. 

"משונים החיים האלה?" חשב "משהו כאן 



מהופך!" 

ואז ראה מולו כלב חאב. חאב הביט בחומרה 

על מררר ונבח. 

מררר היה כבר מוכן לברוח ולהסתתר על עץ, 

אבל אז חשב: 

"אם בעולם הזה הכל מהופך, חאב בוודאי 

יברח ממני." 

ומררר התנפל על חאב. וחאב באמת התחיל 

לברוח. 

"פלאים ממשים בעולם הזה" חשב מררר 

"חתולים מתנפלים על כלבים. בכל חיי עוד לא 

פגשתי דבר דומה.!" 

הוא יצא לדרך וראה שם חלבן עם עגלה ועם 

סוס. 

החלבן רתום היה לעגלה ומשך אותה והסוס 

ישב על העגלה וקרא לחלבן "הידה!" 

אחר כך מררר ראה זוג ילדים וזוג הורים. 

הילדים נזפו בהוריהם: 

"אתם שובבים! כשנחזור הביתה תלכו ישר 

למיטות! בלי ארוחת 

ערב!" 

"או-או-או" בכו ההורים 

"לא ננהג כך יותר..." 

אמנם כבר החשיך, אבל 

בשמיים זרחה עוד 

השמש ולא הירח. 

"הרי עכשיו לילה" חשב 

מררר "ובלילה זורחים 

הכוכבים והירח. אז מאין כאן השמש?" 

"לכי מכאן!" הוא קרא לשמש. 

"לא אלך" אמרה השמש "בעולם הזה הכל 

הפוך ואני מאירה בלילה. כך יישאר לי זמן 



ואוכל לשחק במשך היום." 

"מה עוד יקרה כאן" חשב מררר בפחד."  

אבל אז הוא הרים את ראשו וראה פתאום את 

העורב אלי עף בשמיים מהופך, עם הרגליים 

למעלה. 

"הי, אלי! מה קרה לך?" קרא. 

אלי התעורר, הניף כנף, התהפך והמשיך לעוף 

כרגיל כאילו דבר לא קרה. 

ומיד השמש שקעה, הופיע הירח והכוכבים, 

הסוס בעצמו נרתם לעגלה והמשיך למשוך 

אותה, חאב התנפל על החתול מררר ומררר 

רצה כבר לצוד העכברים, אבל אלה הסתתרו 

חזרה בסל הכביסה. 

מררר הלך למטבח והתכבד שם בחתיכת דג 

ובחלב. 

ואלי העורב העצלן חזר לקן שלו שבצמרת 

העץ, ונשכב שם 

בנוחות. 

"קררר" אמר 

"איזה חלום 

מצחיק.."  

ונרדם שוב. 


