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הקוסם
ליצור יש מאין

מסר מרכזי:מההעסונוה,מהאסנטואסצסהמוההרנסוהמשלנומנרונסם,מ
וחוקסמהסקוםמ צווסםמעלסנומלפעולמולהוצסאםמאלמהפועל.מעלסנומ

לההגבהמעלמערבוהמולפעולמבנחסשוה,מאחההמהזבהסםמססש טומ בסןמ
סזסנו.

נטיית השואל:מלחשושמלהסוהמ סמשהוא,מלאמלקבלמאהמה ודהוהמ
שלומואהמהססחוזסוהמשלומולההעלםמ האסנטואסצסהמשלו.

זיקה:מהקשוההמעםמאנשסם,מ רסהוה,מ נספולצסוה,מבעססהמקשבמ
והסרוד.

מיקום שלילי:מחויהמהקשוהה,מבלבול,מאגואסדם,מ נספולצסוה,מ
פחזמלפעול,מחספושמאסשוהסםמבחוץ,מפחזמלהסוהמ סמשאנו,מא ונהמ

רודבהמשאנומלאמ יפסקמטובסם.

קריירה והגשמה עצמיתזוגיות ויחסים

רובש,מ קיסם,מ חדהמ צוסן,מקלמתומך
לההאהבמבו.

עובזמחהוץ,מבעלמהעסונוהמטובסם,מתומך
סוזעמלהבסאמהוצאוה.

הפרפך,מנוטהמלחשובמעלמעצ ו,מנוטהמחוסם
להסעלם.

אסנטהינט,מסרולמלהסוהמאגהיסבסמחוסם
 זס,מנוטהמלקזםמזבהסםמשהואמלאמ
 א סןמבהם,מ נויהמ זסמלהפקסז.

הקדמה
קלףמ –מ אפימ הואמ ש יפהומ הקלףמ עםמ ה הרדסהמ היזההמ עלמ ההיבהסםמ אהמ לפהוחמ  קובלמ
השוטה.מדהומקלףמפשוטמוקלסל.מעםמדאהמבחההסמלההחסלמאהמההיבהסםמבקלףמהקויםמ שהסמ
יסבוהמעסקהסוה:מהאשסה,מאנסמ א סןמשרךמאורלמלה חסשמאהמהקושסמהאהצסמשבומעויקסםמ
רלמקלפסמהיזההמ הרדסה,מושנסה,מדוהסמהדז נוהמלהצסגמשנסמ ושגסםמביסיססםמ עולםמההוחמ

שהבנהםמחשובהמגםמלנסהוחםמשלמקלפסםמאחהסםמביזההמדו.מ
ססהרןמשלחלקרםמה ושגסםמשאצססןמראןמ ורהסם,מולאחהסםמהםמססש עומז סונססםמאומ ודהסם.מ
רולסמהקווהמשהורלומלקבלמאהמההעסונוהמהאלומבה שך.מאחהמה טהוהמשלמרהסבהמיפהמדהמ
הסאמלש המאהמההעסונוהמה הרדססםמשלמה וההמשלס,מלוהן,מולהעבסהמאוהםמאלסרםמרפסמשאנסמ

קסבלהסמאוהם.

מושג ראשון – העולם אינו מה שאנו רואים
בקבלהמקוהאסםמלדהמ"היהה",מביניקהסטמדהמנקהאמ" אסה",מול עשהמזהוהמוהוהוהמהוחנסוהמ
הבוהמעויקוהמבהעסוןמשהעולםמשאנומ רסהסםמהואמאשלסה.מהגופסםמוהעצ סםמשיבסבנומואפסלומ
אנחנומלאמבא המקסס סםמבאופןמהפסדסמה פוהשמוהחזמ ש עס.מ המשקססםמהואמהקמאנהגסה,מ
ש קוהמ טוענוהמ והסאוהסוהמ הוהוהמ אוהןמ אוה.מ שלמ יסבסםמ אומ אנהגסהמ שזוהמ זסוק,מ ולסההמ
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רוחמ סקום,מ אלוהוה,מ אחה:מ שםמ להמ הוההמ ענסקהמ שרלמ גזולהמ אוההמ הוהמ הואמ האנהגסהמ
הבהסאהמועוז.מאךמלאמ שנהמאסדהמשםמנוהנסםמלהמ–מהסאמדומש יפקהמברלמהגעמוהגעמאהמיסבסמ
האוהמש הםמהרולמ והרבמו קסס המאוהם.מהחלקמה ענססןמהואמשהבהסאהמעצ המהסאמפיסבסה.מ
רלמשהסאמעושהמדהמלשלוחמאהמאוהםמאסן-יפוהמקוהסםמשלמאנהגסהמל החבסמהקסום.מהבהסאהמ
לאמ חלסטהמ המססעשהמעםמהאנהגסוהמורסצזמנשה שמבהם.מאסןמלהמהעזפהמרדומאומאחהה,מהסאמ
פשוטמשולחהמאוהןמובדרוהןמהרולמסרולמלההקססם,מורלמהעסוןמאומ חשבהמסרולסםמלהה  ש.מ

אנהגסה?מ ריסבסמ ולאמ רעצ סםמ העולםמ אהמ הואסםמ אנומ חשובה:מ זועמ שאלהמ עולהמ רעהמ
ההשובהמהפשוטהמהסאמשבסןמהשלבמבומהרולמ הקססםמראנהגסהמועזמלשלבמשבומהסאמקוה המ
עוהמוגסזסםמוהופרהמל חשבוה,מלהגשוהמולביוףמגםמלגוףמפסדס,מקסס סםמ נגנונסםמה צלסחסםמ
להיהסהמאהמקסו ה.מה סלהמ" אסה"מביניקהסט,מל של,מ האההמאהמהרוחמהסוצהמאהמהאשלסהמ

שרלמ המשסשמיבסבנומהואמה צסאוהמהא הסה.
הסאמלהשווהמאהמהעולםמשלנומל עהרהמההפעלהמשלמ חשב.מ דאהמ זהךמטובהמלה חסשמ
אשלסה,מ הקמ הסאמ הה ונהמ אךמ ה ונהמ ההסבה,מ ה יךמ עלמ להצסגמ סרולהמ ההפעלהמ  עהרהמ
 רסווןמשהסאמ והרבהמ יזההמשלמ סלסונסמפסקילסם,מנקוזוהמאוהמדעסהוהמשבאפשהוהןמלהסוהמ
"זלוקוה"מאומ"לאמזלוקוה".מ עהרהמההפעלהמסוזעהמליזהמאוהןמרךמשהןמססהאומר ומה ונהמ

 ההסבהמוא סהסה.מ
אוההמהחוקסוהמהקפהמלחססנו.מהיפהמשאהםמקוהאסםמערשסומאסנומא הס.מהואמיזההמשלמ

יסבסמאוה,מאבלמ" עהרהמההפעלה"משלנומ צסגהמלנומאוהומבצוההומה וצקה.
השאלהמה הבקשהמהסאמ זועמדהמקוהה?מ המההווחמשלמה עהרהמשלנומ רלמדה?מההשובהמ
שהזבהסםמ עזסףמ ולהובמ שלנו,מ ה עהרהמ עלמ עו ימ שהואמ הווהמ רפסמ העולםמ שהאססהמ הסאמ
סהנהלומבצוההמאוטו טסה.מרךמל של,מאסןמלנומצוהךמלעצוהמרלמר המשנסוהמרזסמלסטולמעוזמ
אנהגסהמ הסקום,מאומליזהמאהמ עהךמהאנהגסוהמשלנומרשאנומנרניסםמלחזהמע וימבאנשסם.מ

הרולמקוההמבאופןמטבעסמואנומסרולסםמלסהנוהמ האשלסהמשהסקוםמ יפקמלנו.
גםמה זעמ רסהמברך,מובנסיוסמפשוטמ)סחיסה(מהצלסחומלהורסחמשססהרןמשלאמרלמ המשאנומ
הואסםמהואמא הס.מהנסיוסמנעשהמעלמגוהסמחהולסםמשגוזלומ בוזזסםמבהנאסמ עבזהמעזמהוםמ
השלבמשבומההפהחהמב וחםמההאססהמהחדוהסה.מב הלךמאוההמהקופהמ נעומ הגוהסםמלהסחשףמ
ובומ לעצ סםמאופקססם.מרשהגוהסםמהגסעומלשלבמהההפהחוהמה האסם,מהרנסיומאוהםמלחזהמ

קוהוהמאופקססם,מו המקהה?
החהולסםמההעל ומ הקוהוהמהאופקססם,מ רסווןמשהםמלאמ"ל זו"מלהאוהמאוהם.מהםמנהקלומ
הצלסחומ בקוהוה,מהחהולסםמ הסהקלוסוהמ ר המ ר ובןמשלאחהמ קסס סם.מ אסנםמ הםמ ראסלומ בהםמ
להבחסןמבהן,מאבלמנסיוסמדהמ ורסחמשה צסאוהמהקסס המב וחמשלנו,מלאמבהרהחמ שקפהמאהמ
ה ההחשמבעולםמהחסצונס.מההאססהמהסאמההלסךמפסדסולוגסמשבומה וחמ גסבמלגסהוססםמשהואמ
 קבלמ ןמהחוץ,מאולםמהסרולהמש הפהחהמהסאמיובססקטסבסהמו המשה וחמלאמ"ל ז"מלהאוהמ
–מהואמלאמסהאה.מלפסרךמססהרןמשגםמאנחנומ פיפיסםמפהטסםמהבסםמבעולםמיבסבנו,מושסשנהמ
 צסאוהמאחההמשםמבחוץמשנעל המ עסנסנו.מעלמביסימהנחהמדומאפשהמלטעוןמל של,משאסננומ
ש" עהרהמ רסווןמ אלאמ קסס סם,מ אסנםמ שהםמ לאמ שוםמ הוחנססם,מ להאוהמ זהסרסםמ  יוגלסםמ

ההפעלה"משלנומלאמ אפשההמלנומלהבחסןמבהם.מ

מושג שני – הרצון
ההצוןמהואמ נגנוןמעצ אסמהנ צאמברלמאחזמואחהמ אסהנו.מהפקסזומל שוךמאלמה החבמשלנומ
אהמשזוהמהאנהגסהמהנ צאסםמבסקום.מהואמהרוחמאשהמ בסא,מהלרהמל עשהמאהמרלמהנחוץמ

לנומאלמחססנו.מ
הסקוםמההסמפיסבסמושולחמאהמהאנהגסוהמשלומללאמאבחנה,מאךמרזסמלסהנוהמ אנהגסוהמאלו,מ
 שהומצהסךמלהנסעמאוהןמולנהבמאוהן,מוההצוןמהואמה נגנוןמהאחהאסמעלמרך.מל עשה,מהואמ
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הסחסזהמהפוע המבלבמהסקוםמוהואמהבחסההמהחופשסהמעלסהמ זובהמרהמהבוה.
ההצוןמאויףמבאופןמאקטסבסמאהמשזוהמהאנהגסהמהנ צאסםמבסקוםמועל-סזסמהעבההםמל החבמ
הקסוםמשלנו,מנוצההמההווסהמשלנו,מהאנהגטסה,מההוחנסה,מהנפשסהמולביוף,מגםמהפסדסה.מהסרודמ
אנהגסוהמדהמסוצהמאהמגהעסןמהחססםמובלעזסומלאמנורלמלההקססם.מהסקוםמאסנומ העהב,מואנומ
והגעמאנומ  שסרסםמלקססםמאהמההחלטהמהחשובהמ ולהע.מברלמהגעמ אחהאסםמלההלסךמלטובמ
בסוההמשלנו:מלה שסךמלהצוהמלהסוהמראן.מסוםמאחז,מרשלאמנורלמלההקססםמסוהה,מרשנפיסקמ
להצוהמ–מנלךמלעול נו;מלאמסהסהמסוההמרוחמשסהפוימאהמשזוהמהאנהגסהמהאלומוסהרדמאוהםמ

בנקוזהמאחה,מוהםמסהפדהומלרלמעבהמוסהפוגגו.מ

מדוע הרצון אינו נגיש עבורנו
 נגנוןמההצוןמאסנומדההמל סלהמ"הצון"משאוההמאנומ רסהסםמ הסוםמסום.מלצעהנו,מאסןמלנומזהךמ
לבואמב געמעםמאוהומ נגנוןמקיום.מדהמהסהמנפלאמלומהססנומסרולסםמלעצוםמעסנססם,מ"לההחבה"מ
ל נגנוןמההצון,מול שוךמאלמחססנומדוגסוה,מ שההמברסההמסוההמאומדרססהמבלוטו.מאולםמלצעהנומ
ההב,מדהומ נגנוןמשאסנומנגסשמעבוהנו,מוהיסבהמהעסקהסהמלרךמהסאמשרבהמ גסלמצעסהמ ל זסםמ

אוהנומלההנהקמ  נו.
לההמ לו זסםמ ואנומ אנהגסהמ ב קוםמ צוהוהמ להאוהמ אוהנומ שבסלזוהמ ל זסםמ רפסמ בזסוקמ
לצוהוהמאלומש וה,מרךמבגסלמצעסהמ רהסבסםמלנומאהמההצונוהמשלנו.מהחבההמ ל זהמאוהנומ
להסוהמר ומרולם,מו יפההמלנומשאנומצהסרסםמלהצוהמלההחהן,מלאהובמאהמהאחסםמשלנו,מלהסוהמ

נח זסםמלשרנסםמועוז.מ
בזסוקמרפסמשרשסלזמ צססהמשזוהמאנהגסהמיבסבמעצ סםמ)להובמ זובהמבקשהמצבעונסה(,מ
 יבסהסםמלומשהואמ ז ססן,מושאסןמהסלוהמשראלהמב צסאוה,מרךמבגסלמ אוחהמסוההמ ל זסםמ
אוהומשהואמלאמסרולמלשחקמעםמבובוה,מושאיוהמלהש סעמקולוהמלאמנעס סםמבד ןמאהוחה.מ

לאטמלאטמאנומלו זסםמלאלףמאהמה עהרהמשלנומלהסוהמ והא המלצספסוהמהיבסבהמולאמ
פלאמשפע סםמהבוהמאנומבטוחסםמשאנומהוצסםמזבהמ ה,מו העקשסםמלהשסגומהקמרזסמלגלוהמ

שאסןמדהמרללמ המשצספסנומלו.מ
ססהרןמשבחוההמצעסההמהאו ההמלא המבהקספוהמשהסאמהוצהמלההחהןמעםמאהובמלסבה,מלאמ
בא המסוזעהמ המהסאמהוצה,משרןמהסאמ ונעהמעלמסזסמהרהסבסםמחבההססם.מעשהמשנסםמלאחהמ
 רןמהסאמעשוסהמלגלוהמל שלמשהסאמרללמלאמהצההמלההחהן,מושהסאמברללמ הענססנהמבנשסם.

וכיצד כל זה קשור לקוסם...
לאזםמה סוצגמעל-סזסמקלףמהקויםמ נגנוןמההצוןמנגסש,מוסשמלומסרולהמשלסטהמסוצאהמזופןמעלמ
ה צסאוה.מנהאהמשעבוהמאזםמדהמ קוהמהרוחמשלמהסקוםמד סןמב לואו,מואםמהואמהקמסהצה,מ
סורלמלהגסעמל קו והמשאחהסםמאפסלומלאמחול סםמעלסהם.מהואמלאמעושהמדאהמב וזע.מקסס המ
בומהבנהמפשוטהמשהרולמאנהגסה,מושאוההמהאנהגסהמש הרסבהמאהמה חשבוהמשלנו,מהסאמגםמ
ורסווןמשאסןמ האנהגסהמש  נהמעשוסמהחו ה.מלפסמהפסשהו,מה עבהמבסןמהחו המלהוחמחלק,מ
 עצוהסם,מהרולמאפשהסמעבוהו,מהואמ גשסםמאהמההעסונוהמשלומ סזסהמוסוצהמ צסאוהמשהפהסעמ

אהמרולם.מ
השובה.מ סשמ שאלהמ ושלרלמ ובהוה,מ שהרולמ זעס,מ זוזמ סזוע,מ רבהמ שהרולמ נהאהמ הסוםמ
חבהוהמהבסטוחמסרולוהמלזססקמבצוההמ פחסזהמולנבאמבזסוקמר המאנשסםמסספצעומהשנהמור המ
ס והו.מההופאסםמסוזעסםמ המהיסרוסמה זוסקמלשהוזמ חלהמ יוס ה,מאבלמאלומהקמ יפהסםמ
באופןמ לצפוהמאהמההההחשוהמ סרולמ לאמ אסשמ הסחסז,מ בפועל,מרש זובהמבאזםמ והסאוהסוה.מ
וזאס.מרשהופאמאו המלחולה,משאסןמיסרוסמשהואמסע וזמעלמההגלססם,מהואמ הרווןמלרךמשדהמ
הואמ הקויםמ קלףמ שגוס.מ הדהמ הצפסמ הקוים,מ קלףמ אםמ ופסעמ אבלמ ב-99%מ ה קהסם,מ נרוןמ
האחודמהחהסגמשבומ החוללמהני.מאךמסשמלדרוהמשעלמ נהמשדהמסהסהמה קההמהחהסג,מגםמהלךמ
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החשסבהמוההנהלוהמצהסרסםמלהסוהמשונסםמבהרלסהמ הזהךמבהמאחהסםמחושבסםמופועלסם.מאםמ
הקשסבומלאלומש יפהסםמאהמיספוהסמהנסיסםמשלהם,מהגלומשהםמלאמהקמאנשסםמבעלסמ דל,מ
אלאמשהםמגםמבעלסמחשסבהמ קוהסהמולאמקונוונצסונאלסה,מבשלמרךמהםמהצלסחומלשנוהמאהמ

חוקסמה צסאוהמהלרהמל עשה.

המסקנה: אם נעשה את מה שכולם עושים – נקבל את התוצאה שכולם 
מקבלים

סוזעמלסצוהמסשמ אסן,מ רסווןמשהואמלאמשבוסמשלמהרהסבסםמ הקויםמהואמאו ןמהחססם.מהואמ
חבההססם.מהואמאסנומ גזסהמאהמהיבסבהמאומאהמעצ ומרפסמשהאזםמה  וצעמעושה,מוהואמסוזעממ
אסךמלגהוםמלזבהסםמשהואמהוצהמלקהוה.מהואמפועלמללאמאגומאומ גבלוהמוסוזעמלעשוהמרלמ המ
שהיסטואצסהמשלפנסומזוהשה.מהואמסוזעמ הסמהד ןמהנרוןמלחססך,מלרעוי,מלהסוהמעקשןמאומ
לווהה.מדהומאזםמרל-סרול:מהואמסוזעמלבצעמלהטוטסם,מהואמרהסד טסמוה סזמנופלסםמבקי סו.מ

איך הקוסם הפך לאומן מוצלח כל-כך? כיצד הוא מצליח ליצור יש מאין?
נוהןמ לאמ הואמ עלסו,מ להשפסעמ החסצונסמ העולםמ שלמ לאשלסהמ נוהןמ לאמ שהואמ הסאמ ההשובהמ
ל צסאוהמלהרהסבמאהמהרללסם,מלהספךמ–מהואמדהמש שרהבמאהמה צסאוה.מהואמא נםמלאמ
עושהמדאהמב וזע,מאולםמהההנהלוהמשלומעודההמלומלסצוהמאהמקיםמהחססם,מלהוהסזמאהמהאוהמ

שלמהבהסאהמולסצוהמ צסאוהמשאוההמאסשמלאמ רסה.
אחזמהקוי סםמה ורהסםמבסוההמשחסומב אהמשלנומלזעהסמהואמיטסבמג'ובי.מבבסוגהפסהמ
שלומ יפהסםמהבסםמעלמההחושהמה סוחזהמשחשומאלומששהומב חסצהו.מנהאהמששסחהמעםמ
נסהןמ –מ אפשהסמ בלהסמ פנסומ עלמ שנהאהמ ש המ להשהרנעמ רזסמ הססההמ יפסקהמ ג'ובימ יטסבמ
לבסצוע,מוה צסאוהמההרופפהמהחהמפסקוזו.מרךמאזםמחהסגמהצלסחמלשנוהמלחלוטסןמאהמשוקמ

הילולהסמולעשוהמאהמ המשאףמאחזמלאמעשהמלפנסו.
הקויםמשולטמברלסםמשאזםמהגסלמלאמה סזמסרולמלהאוה.מנרוןמשפע סםמהבוהמהואמסוזעמ
סוהה,מ לו זמסוההמו נויהמסוהה,מאולםמחשובמ רך,מסשמלומחסבוהמ ופלאמלאסנטואסצסהמשלו.מ
הואמלאמהקמקשובמרלפסמחוץ,מאלאמגםמרלפסמפנסם.מדהומרוחומודהמ המש אפשהמלומלההעלוהמ
עלמאחהסם.מאנומקוהאסםמל עשסמהקוים:מקים,מהקמרסווןמשסרולהמההפסשהמשלנומ וגבלה.מאנומ

פשוטמלאמהואסםמאהמ עשסמהקויםמואסמהסזסעהמ–מהסאמדומש אפשההמלקיםמלהסווצה.מ
בגבעהססםמעו זמזורןמיבסחמשהבסםמ בקשסםמלפצחמאהמיוזו:מ"היבסחמשלמעֹוַבז".מרסצזמ
ססהרןמשברלמשעוהמהסוםמ שההךמהוהמאהוך,מורסצזמהיבסחמשלמעובזמטעסםמסוההמ השאה?מאהמ

יוזומאנומרבהמ רסהסםמוההשובהמהסאמפשוטהמ–מעובזמהואמקוים.
אנסמ נסחמשאםמעובזמהסהמהוצהמלקבלמהלוואהמ הבנקמבהחסלהמזהרו,מ נהלמהבנקמלאמהסהמ
 ההשםמבלשוןמה עטה,מרסווןמש נקוזהמ בטמעיקסה,מהעיקמשלמעובזמלאמא והמלהצלסח.מ
לאמ סשמש והמ ודהסם,מ נהלמה קוםמ ל נוהמה וגשוהמ לאמ השסםמב האהו,מ בזורןמ  זובהמ
נהאהמר ומאזםמהצסנס,מו סמשלאמ רסהמאהמהשפהמה ודההמבהמ שה שסם,מסהגסשמלאמהצוס.

יפקמאםמ נהלמהבנקמהסהמנשאהמרזסמלטעוםמאהמהיבסחמאומשקולמאהמ הןמההלוואה,מאבלמ
 המשהואמלאמסרולמהסהמלהאוהמדהמשעובזמהואמקוים,מוקויםמסוזעמלשנוהמאהמה צסאוה.

הש והמה ודהסםמוהההנהלוהמהלאמשגההסהמ ולמלקוחוה,מאולסמנהאסםמר ומיוגמשלמטסהוף,מ
אךמבפועלמהםמ נסבסםמהוצאוהמ זהס וה.מעובזמבהאמעולםמבומ נהמיבסחמהסאמההצגהמהרסמ
טובהמבעסה.מהואמהפךמענססןמפשוטמוסו סו סמל חדהמזה טסמ שעשעמו פהסע,משבומהלקוחמ
דורהמלקחהמחלקמפעסל,מלהסוהמ שההףמב שחקמהו והסיטסמוביוףמגםמלקבלמ נהמטובהמ אוז.מ
בא צעוהמ קוהסוהמוחושסםמ חוזזסם,מעובזמסוזעמ"להוהסזמאוה"משלאמהקמ ושךמאלמה קוםמ

לקוחוהמהבסם,מאלאמגםמהופךמאהמהיבסחמשלומלטעסםמסוהה.
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במיתולוגיה היוונית
קלףמהקויםמ סוצגמב סהולוגסהמהסוונסהמעל-סזסמ הקוהסמ)הה י(,משלסחמהאלסם.מ הקוהס,מבנומ
שלמדאוימושלמהנס פה,מ אסה,מהסהמעהוםמ רלמהאלסם,מנועדמופסקח.מעוזמבהסוהומבןמסוםמג למ

בלסבומרסמהואמאסנומהוצהמלגוהמעםמא ומב עהה,מאלאמלקבלמ ע זמבאולס פוי.מ
 הקוהסמהלךמאלמהפהוהמהאלסםמוגנבמ שםמ50מפהוהמהשססרוהמלאפולון,מאלמהא ה.מחרםמ
הסה,מולרןמלאמהשאסהמעקבוהמשסובסלומאלסו.מהואמהחבסאמאוהןמוחדהמאלמעהסיהו,מאךמאפולון,מ
שהסהמאלמהא המסזעמ סמגנבמאהמהפהוהמוהגסעמבעהבמאלמההסנוקמהקטןמוהאשסםמאוהומבגנסבה.מ
 הקוהסמהסה םמוא ה:מ"אסננסמסוזעמעלמ המאההמיח,מההסמנולזהסמהקמאה ול,מורלמשבסרולהסמ
לעשוהמדהמלסנוקמולסשון.מפהטמלרך",מה שסךמוא ה,מ" סמסא סןמשהסנוקמגנבמאהמהפהוהמשלך,מ
אסננסמסרולמלהגוהמאפסלומאהמש המשלמהחסה".מאפולוןמשסזעמאהמהא ה,מלקחמאהמ הקוהסמאלמ

דאוימרזסמשססאלץמאוהומלגלוהמהסרןמנ צאוהמהפהוה.
אהמ לחשוףמ ונסיהמ בגנסבהמ אהמ הקוהסמ אפולוןמ האשסםמ דאוי,מ השנססםמ ולמ רשנסצבומ
החבולוהסו,מאךמההסנוקמהקטןמלאמההבלבל,מנע זמעלמהגלסו,מוא המלדאוימבטוןמ סה ם:מ"אנסמ
גנב?מה אס?מההסמאנסמהסנוקמבסןמסו ו".מבעוזומ חדסקמאהמחסהולו,מקהץמלדאוימוא ה:מ"ההסמ

אסננסמ יוגלמל עשסםמה זהס סםמאוהםמהסאהמאחס".
הנורל.מ ההסנוקמ ל האהמ וצחקמ אלסו,מ להגסעמ הקםמהחבולהמב טההמ הבסןמש הקוהסמ דאוימ
העוה המשלו,מהושססהומוחר הומ צאומחןמבעסנסו,מוהואמהחלסטמשגםמלהרונוהמאלומסשמ קוםמ
בקהבמהאלסם,מלרןמקבעמאהמ ע זומבאולס פוימראלמה יחה.מבשלבמ אוחהמסוההמהפךמאוהומ
ל קוםמ אוהומ לקחמ ו הקוהסמ לההפססי,מ ול הקוהסמ לאפולוןמ הוההמ דאוימ האלסם.מ לשלסחמ גםמ
ה חבואמשלמהפהוה.מהיספוהמעוזמלאמנג ה,מרסווןמששםמהבסןמאפולוןמר המעה ו סמאחסו.מ"אםמ
ראלומבעסוהמהואמעושהמלסמועוזמלאמ לאומלומסום",מא המלעצ ו,מ" המסהסהמרשסגזל"?מהואמ
החלסטמלרבולמאוהו,מאולםמ הקוהסמשובמהסהמ הסהמ  נו,מוהפעםמשלףמאהמהנבלמשה צסאמ
בשעוהמההאשונוהמלחססו,מונסגןמלפנסמאחסו.מאפולוןמהסהמרל-רךמ וקיםמ הצלסלסםמה ענגסםמ

ש סזמילחמלו,מורשנהןמלומ הקוהסמאהמהנבלמב הנה,מהרולמנשלםמונשרח.
מ

קלף הקוסם בקריאה
סשמ דאה.מ ואסךמלהשסגמ הוצסםמ אנומ סוזעסםמ המ אנומ קלףמהקויםמ האהמשבה המההסאוהטסהמ
לנומפוטנצסאל,מסזעמוסרולהמלבצעמאהמ המשזהושמרזסמלהצלסח.מאנומ חובהסםמלאסנטואסצסהמ
ובעלסמהבנהמפנס סה.מאנומנסחנסםמבזהסרוהמובעהנוהמה אפשהסםמלנומלהאוהמבבהסהוהמרסצזמ

נרוןמלפעול.מאנומדהסדסם,מנבונסםמו הסהסמהגובה.מבקסצוהמ–מאנומקוי סם!מ

רק שהקוסם צריך "דחיפה" קטנה
עםמדאה,מר ומברלמקלפסמהיזההמה הרדסה,מדהומקלףמשלמהוח,משלמהובנוהמושלמהסאוהסוהמ
בלבז.מלאמזסמברךמרזסמלקבועמאםמהזבהמסההחשמוסה  ש.מאהמההלסרסמה ס ושמאנומנפגושמ
רסמ נורלמלהסוהמבטוחסםמ נורחוהמשלמקלפסמאהצססם,מלאמ וללאמ הקמבקלפסמהיזההמה שנסה,מ

הפוטנצסאלמסהפוךמל צסאוה.
רשסוצאמקלףמהקוים,מעלסנומלהבסןמרסמהפוטנצסאלמא נםמגזול,מאולםמאםמלאמנעשהמהרולמ

רזסמל  שמאוהו,מלאמנהאהמהוצאוה.מהזבהמנרוןמלרלמקלףמ היזההמה הרדסה.
רשקלףמר ומהקויםמ ופסעמבקהסאה,מאנומצהסרסםמלשאולמאהמעצ נו:מ" זועמלאמסצאמקלףמ
אהצסמר ומאימה טוה"?מההשובהמהסאמפשוטה:מבה המה עשסהמטהםמהגענומלשלבמשלמאימ
ה טוה.מרזסמלהגסעמל ס ושמולהצלחהמקונקהטססםמאנומצהסרסםמלההגבהמעלמה חיוםמה פהסזמ
בסןמהחלקמההוחנסמשלמהקלףמלחלקמה עשס:מברלמקלףמ היזההמה הרדסהמסשנהמיסבהמיפצספסהמ

שבגללהמאנומעלולסםמשלאמלהגסעמל ס וש.מ
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הנפלאסםמשנרהבו,מ הזבהסםמ רלמ לצזמ רסמ להבסןמ עלסנומ בקהסאה,מ הקויםמ ופסעמ קלףמ אםמ
נגסעמל חודמחפצנו,מלאמ וללאמ עצוהסם,מלאמ סשמראןמ יהמחשוב:מאםמלאמנפעלמברלמהרוחמ
נעוההמאהמחלו נומלחססםמולאמנצפהמבהגש המשלמהקיםמהט וןמבנו.מאימה טוהמאסנומ ופסעמ
בקהסאה,מרסמאנומ פחזסםמלהסוהמקוי סםמולהשה שמברוחמשלנו.מאנומחוששסםמלהסוהמחהסגסםמ
וללרהמנגזמהדהם.מאנומנוהנסםמלגוה סםמ ערבסםמר ומפחזסם,מעצוהמשגוסוהמו בורהמלעצוהמ
בעזנו,מולרןמאנומהולרסםמנגזמהאסנטואסצסהמשלנו.מאנומצהסרסםמלהסוהמקוי סם,מלסצוהמאהמ

ה צסאוהמההצוסהמלנו,מורלמהשאהמלאמהלוונטס.
בשאלהמר ו:מ"האםמאקבלמהעלאהמבשרהמהשנה?"מקלףמהקויםמ האהמשה רשולמה הרדסמ
בזהךמלקסזוםמהואמהעובזהמשאנומל עשהמלאמ בקשסםמאוהו.מאםמנבקש,מרנהאהמנקבלמאפסלומ
סוההמ  המשצספסנו,מאךמאנומ ה ה הסםמונ נעסםמ הצעזסםמבזהךמלהגש ה.מססהרןמשנגסזמ
לעצ נו:מ"אנסמעובזמשםמהקמחצסמשנה,מאסךמאקבלמקסזום"?מ"אולסמאנסמלאמ יפסקמטוב"?מ"אףמ

אחזמלאמ קבלמקסזוםמבחבהה,מאדמאסןמטעםמלניוה",מאךמלאמדומזהרומשלמהקוים.
הקלףמ האהמשאנומצהסרסםמלהסוהמ סמשאנומו"לדהום"מעםמההשהאהמהססחוזסהמש אפססנהמ
אוהנו.מאולסמאנומהוצסםמלהבסאמלזססטמההאשוןמשנסמיויסםמולקחהמאהמבהמהדוגמלהרסבה?מססהרןמ
שרלמחבהסנומסהס ומגבהמל ש עמההעסון,מאבלמדהומבזסוקמהענססן:מבהמהדוגמלאמהוצהמבחוהמ
"נח ז",מ" עונב"מונוה טסבסמשסזבהמעלמהעבוזהמשלומלאוהךמרלמהזססט;מהסאמהוצהמקוים,מ

אזםמשסזהסםמאוהה,מודומבזסוקמהזהך.
נורלמלהאוהמאהמהקי סםמשלנומקוה סםמעוהמ ונהסהמקוי סם,מ נפעלמ בנו.מאםמ הרולמהלוסמ

וגסזסםמו עשסהסםמאהמחססנומ עלמלרלמשסעוה.מערשסומצהסךמהקמלהעד.

הערות, מה הקוסם מעורר בכם, איזה אדם, דמות או סצנה מסרט מזכירים לכם את הקלף:

 הוךמהיפהמ"ה זהסךמלקהסאהמבקלפסמטאהוט".מלפהטסםמנויפסםמעלמהיפהמ<
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