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ָך  ִהנְּ ִפי שֶׁ ה –ֱהֵיה כְּ ָך ַאתָּ כְּ ת ַדרְּ ָך . ַחֵפׂש אֶׁ מְּ ת ַעצְּ ִדיםַהֵכר אֶׁ לָּ ַהִכיר יְּ ַחֵפׂש לְּ תְּ ֵני שֶׁ ָך ִדין . ִלפְּ מְּ ַעצְּ סֹור לְּ מְּ

ל ֻסגָּ ָך מְּ מְּ ה ַעצְּ ה ַאתָּ מָּ ּבֹון לְּ שְּ חֶׁ ם, וְּ חֹובֹוֵתיהֶׁ ם וְּ כּויֹוֵתיהֶׁ חּוִמים ִלזְּ חּום תְּ ִחיל ִלתְּ ַתתְּ ֵני שֶׁ ם. ִלפְּ , ִמֵּבין ֻכלָּ

ד לֶׁ ה יֶׁ יָך, ַגם ַאתָּ לֶׁ ה עָּ חֹובָּ ם ֹכל, וְּ ַהכִ , ֹקדֶׁ ִכילֹולְּ ַהׂשְּ כֹו ּולְּ ַחנְּ  .ירֹו לְּ

ַהפֵ  ַהִניַח שֶׁ גֹוגְּ לְּ ם  היָּ דָּ דָּ אָּ ע ַעל הָּ לֹא ַמדָּ ד וְּ לֶׁ ע ַעל ַהיֶׁ יֹוֵתר –ִהיא ַמדָּ ִגיזֹות ּבְּ ִגיאֹות ַהַמרְּ  .זֹאת ַאַחת ַהשְּ

צּותֹו  רְּ פָּ ִהתְּ ִני ּבְּ פָּ ד תֹוקְּ ה –יֶׁלֶׁ צּותֹו , ִהכָּ רְּ פָּ ִהתְּ ר ּבְּ ֻבגָּ ַרג –מְּ ה ַצֲעצּועַ . הָּ מָּ ִמרְּ ד טֹוב ֵלב הֹוִציאּו ּבְּ , ִמיֶׁלֶׁ

ר טָּ ה ַעל שְּ ה ֲחִתימָּ מָּ ִמרְּ ר הֹוִציאּו ּבְּ ֻבגָּ ד ַקל ַדַעת. ִממְּ נָּ , יֶׁלֶׁ ֲעִׂשיִריָּה שֶׁ ת ּבָּ רֶׁ ַחּבֶׁ נֹות מְּ קֹום ִלקְּ נּו לֹוִּבמְּ , תְּ

ִריֹות ה ֻסכָּ נָּ כּושֹו. קָּ ל רְּ ת כָּ ִפים אֶׁ לָּ ִסיד ִּבקְּ ר ִהפְּ ֻבגָּ ִדים . מְּ לָּ ם –ֵאין יְּ דָּ ֵני אָּ ִגים ; ֵיש ּבְּ ַרק לּוַח ַהֻמשָּ וְּ

ה ם שֹונֶׁ הֶׁ לָּ יֹונֹות, שֶׁ ה ַמֲאַגר ַהִנסְּ גָּשֹות, שֹונֶׁ רְּ ַחק הָּ ִפים ּוִמשְּ חָּ ֹכר . שֹוִנים ַהדְּ נּו –זְּ לֹא ַמִכיִרים  ֲאַנחְּ

ם  . אֹותָּ

ֵשִלים  !לֹא ּבְּ

ֵקן ַאל ִאיש זָּ יו, שְּ ֵעינָּ ֵשל ּבְּ ה ֲעַדִין לֹא ּבָּ ַחיֶׁיָך ַאתָּ ִעים לְּ ּבָּ ַארְּ נֹות הָּ ֵכן. ַגם ִּבשְּ ִתִיים , אָּ רָּ בְּ דֹות חֶׁ ַמֲעמָּ

ֵלִמים ֵהם לֹא ֵשִלים-שְּ ִשים, ּבְּ ַאפֹו, ִכי ַחלָּ קּוִקים לְּ ֵלִמים זְּ ה ַעִמים שְּ רָּ סּות זָּ רֹופְּ ֵשִלים –טְּ , ַגם ֵהם לֹא ּבְּ

ִחים ם תֹותָּ הֶׁ  .ִכי ֵאין לָּ

ם ִהנָּ יֹות ִמי שֶׁ כֹוִלים ִלהְּ ֵהם יְּ ַמן שֶׁ ִדים ִּבזְּ לָּ ּבֹוֵנן ֵהיֵטב ַּביְּ ִהתְּ ָך וְּ ִהנְּ ּבֹוֵנן . ֱהֵיה ִמי שֶׁ ַּבע –ִהתְּ ַאל ִתתְּ ִכי . וְּ

רֶׁ  גָּ ד תֹוֵסס  ּוִמתְּ ִריַח יֶׁלֶׁ ֵקטלֹא ַתכְּ שָּ ז וְּ ֻרכָּ יֶׁה מְּ ִיהְּ לּוי; ה שֶׁ ה גְּ ׂשֶׁ עּוף לֹא ֵיעָּ זָּ ן וְּ דָּ ד ַחשְּ ת -יֶׁלֶׁ שֹוֵפְך אֶׁ ֵלב וְּ

ַנע; ִלּבֹו ִנכְּ יֶׁה נֹוַח וְּ ן לֹא ִיהְּ בָּ ַסרְּ ן וְּ תָּ ַאפְּ ד שְּ  .יֶׁלֶׁ

ָך מְּ ה ַעצְּ ַאתָּ  ?וְּ

ק זָּ ה חָּ זֶׁ חָּ ה וְּ ִשימָּ ה ַמרְּ עָּ הֹופָּ תָּ ּבְּ ַת , ִאם לֹא ֵנַחנְּ א ִתשְּ וְּ הַלשָּ ת ֲהֻמַלת ַהֲחבּורָּ ַהּסֹות אֶׁ קֹול רֹוֵעם לְּ . ֵדל ּבְּ

ִני  לָּ ט ַסבְּ ָך ִחיּוְך טֹוב ּוַמּבָּ ל –ֵיש לְּ לָּ ַדֵּבר כְּ ם, ַאל תְּ מָּ ַעצְּ עּו ּבְּ גְּ ה?  אּוַלי ֵירָּ ָך ַאתָּ כְּ ת ַדרְּ  .ַחֵפׂש אֶׁ

ִציִני ַחֵנְך רְּ ף ּוִמיָּד מְּ כֶׁ יֹות תֶׁ ָך ִלהְּ מְּ ַּבע ֵמַעצְּ נּות, ֵשלּבָּ , ַאל ִתתְּ סָּ קְּ ַתקָּ  ִעם ִפנְּ ִסיכֹולֹוִגית ַּבֵלב וְּ גֹוִגי פְּ דָּ נֹון פָּ

רֹאש ן. ּבָּ ָך ּבֶׁ א-ֵיש לְּ לָּ ִרית ִנפְּ עּוִרים –קֹוֵסם , ּבְּ ן עֹוֵבר, ַהנְּ נָּ יָך ַרטְּ ַזֵמן ֵאלֶׁ ה מְּ ַאתָּ ֵטל -וְּ יֹון -ּבָּ  .ַהִנּסָּ


