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  אשרי המבין והפתוח לקבל
  אוהבת ומברכת

    

  
  ארי בת חביבה-אילנה לב

 

  2004 פברואר 25יום רביעי 
  !הברכה והשלום עליכם 
    מעשה בין שני אחים-:והינה הסיפור שלפנכם 

  
  .חיו באשר ובשמחה,היו שני אחים ,היו 

  .אהבו אחד את השני העריכו וכבדו ,האחד היה אמיד והשני חי בענווה וצניעות 
  ,כלום בתחילה חשבו שזה יחלוף וזה לא , בזמן מסוים שניהם חשו לא בטוב 

  .חלפו הימים ותופעות לא נעימות מתגברות והכאב מתעצם 
  האח העשיר אמר לאחיו בו איתי לרופאי הוא רופא, החליטו שני האחים לבקר אצל הרופא 

  ... .אני בוטח בו, אני אגש לרופאי שלי , אך לא , תודה אחי ,ענה האח הצנוע , ידוע 
זמן מה לא אוכל , אחי היקר,אחיו ואמר לוהאח הצנוע התקשר ל, לאחר ביקורם אצל רופאם 

חובה לטפל מידית ללא שום , מפני שרופאי אתר אצלי מחלה קשה מאוד , להתראות עמך
  .לכן ברגע שאבריא אבוא לבקרך ,דיחוי 

בוא אל רופאי אשר ,אך לא ידוע מספיק ,הרופא שלך הוא רופא טוב , אחי , ענה אחיו האמיד 
שאסע להתרגע , לאחר בדיקות , המליץ ,  מפני שרופאי שלי ,יבדוק אותך למען השקט שלי 

  .מפני מתח ולחץ מהעבודה יש לי את התופעות האלה , וזה יעבור, ל "לי  בחו
הוא דקדקן ואינו , אני פשוט בוטח ברופאי זה ,אחי היקר סע לך לשלום ותהנה , האח ענה 

  ,מוותר בקלות 
  .על זה אני אוהבו ובוטח בו 

  .ם לשלום כך נפרדו האחי
  .היות וכבדו האחד את השני לא התעורר שום ויכוח על ההחלטות 

  .חלפו השבועות והחודשים , בזמן אשר ביקרו את רופאיהם לא התראו האחים 
  .מפני שהתגעגע אליו , האח הצנוע החלים לחלוטין וביקש לבקר את אחיו 

ועיניו , לאחר שעות רבות הגיע האח ליעדו .התחוללה טרגדיה במקום אחר , בזמן הנסיעה 
  ,רואות 

  .התקהלות רבה בפתחו של בית אחיו 
  .ממררת בבכי מרורים קורע לבבות , אשת אחיו , והנה , רץ אל הבית ופרץ פנימה 

  ?לעזור לך, והיכן אחי  , מדוע את ממררת בבכי ,שואל אותה מה לך 
  ל"הוא נפטר היום בחו, לא הספקתי להיפרד ממנו , הוא לא כאן והוא לא יהיה יותר ? ך אחי

  .ונאמר לו שמאוחר מאוד להתחיל טיפול ,נבדק על ידי רופאים שם , מחלתו הכניעה אותו 
  ,נפל האח על פניו וזעק זעקה מצמררת לאחיו 

מפני , אך בושתי ,  לרופאיהייתי מאלץ אותך לבוא, אחי יקירי לו רק הייתי מקשיב לנשמתי 
וראה מה המחיר על , לא אעיז לחלוק על החלטתך ,לא ידוע  ואתה אחי הגדול , שרופאי 

  .בחירותי המוטעות 
  

  אבקש את תגובותיכם בפורום למידה- :עבודה 
   . שיש בסיפור והעקרונותמה הם המידות , לפרק את הסיפור ולכתוב . 1
  ?ומה דעתכם . 2
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