שלושה מטילי זהב
פקיסטן

בכפר אחד חיו שלושה חברים .הם היו תמיד
יחד ,לא נפרדו לרגע ,יחד אכלו ,יחד טיילו ויחד
שמחו.
יום אחד שלושת החברים יצאו לציד איילים ביער
מרוחק מהכפר שלהם .הם יצאו מוקדם בבוקר,
ובשעות הצהריים החליטו לנוח ולאכול.
הם מצאו עץ גדול בעל צמרת רחבה ,נשכבו בצלו
והתכוננו לסעודה .בצל העץ היה נעים וקריר והם
התחילו לאכול .אך פתאום אחד מהם ראה נקרה
בגזע העץ ,ובה נצץ דבר מה .הוא אמר זאת
לחבריו.
הם ניגשו לראות וראו שלושה מטילים צהובים
ונוצצים .המבוגר שביניהם ,המלומד ומנוסה אמר:

"חברים ,נדמה לי שהאלים הביאו לנו מזל גדול.
אלא כנראה מטילי זהב".
נדהמו שני החברים האחרים ,אך כשהסתכלו
היטב ראו שהוא צודק.
"נכון ,נכון" קראו "אלה מטילי זהב .כמה טוב
שהאלים הביאו אותנו לאוצר הזה".
אך אחד מהם קרא:
"זהירות! כאן שומר מישהו על הזהב הזה!" והם
ראו נחש קוברה ארסי יוצא מאחורי המטילים .הם
הצליחו להתגבר על הנחש ,הרגו אותו ,הוציאו
את המטילים מהנקרה והחליטו שכל אחד מהם
ייקח מטיל אחד.
אך בינתיים עבר זמן ושלושת החברים הרגישו
שוב רעבים.
"אחד מאתנו ילך לקנות עוד אוכל" החליטו
"ואחרי שנאכל נמשיך בציד ".הם שלחו את

הצעיר שביניהם ,כדי שיביא להם עוד דבר מה
לאכול מכפר שנראה במרחק מה.
החבר הצעיר יצא לדרך ותוך כדי ההליכה ,תוך
חמדנות רבה ,התחיל לחשוב מה לעשות כדי
לקחת את כל שלושת המטילים לעצמו.
בסוף נשאר בכפר ואכל שם לבדו ,קנה עוד אוכל,
ולזה שקנה הוסיף רעל חזק.
"הם יאכלו וימותו" חשב "וכל האוצר יישאר לי".
ובינתיים שני חבריו שנשארו ליד העץ היו לא
פחות חמדנים ממנו .הם החליטו שעדיף לא
לשתף באוצר את הצעיר .הם התכוננו להרוג
אותו כשיחזור ,ולהתחלק ביניהם בכל הזהב
שנשאר.
כשהצעיר חזר עם האוכל אל העץ הגדול אמר
לחבריו:
"הייתי כל כך רעב שאכלתי כבר שם .והנה האוכל

שלכם .אכלו ושבעו".
הוא לא הספיק לגמור את דבריו כששני החברים
התנפלו והתחילו להרביץ לו במקלות ,והכו בו עד
שהוציא את נשמתו.
אחר כך חפרו בור ,קברו בו את גופתו ,ובעצמם
התנפלו בשמחה על האוכל שהביא ,בלי לדעת
שהוא מורעל .אך מהר מאוד אבדו את הכרתם
ומתו תוך סבל איום.
שלושה מטילי זהב זהרו חזק באור קרני השמש.
אך לא היה שם אף אחד שיכול היה לראות אותם
או לומר שהם שייכים לו.
חמדנות היא אחד התכונות החמורות ביותר.
תאווה לאושר גרמה למותם של שלושה אנשים
שעד אז היו החברים הטובים ביותר.

