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 מעשה מעני ומרגלית
 סיפור של חרות

 
ר ִטיט ּומ נֵּס ִמִטיט,  ֶשָהָיה חֹופֵּ ַפרְּ ָעִני ֶאָחד ֶשָהָיה ִמתְּ נּו ַז"ל ַמֲעֶשה בְּ ר ַרבֵּ ָרם,  ַפַעם ִספֵּ ֹוכְּ

לא ָיַדע ַכָמה  אד וְּ יֹו הֹון ַרב מְּ ֶשָחַפר ָמָצא ֶאֶבן טֹוב ֶשָהָיה ָשוְּ ר ַאַחת כְּ סֹוחֵּ ָהַלְך לְּ יֹו וְּ ָשוְּ

ִדיָנה ָאָדם ֶשיּוַכל לְּ  ֶזה ַהמְּ ין בְּ ר ֶשאֵּ ָעָנה לֹו ַהּסֹוחֵּ ָיּה,  וְּ ָשוְּ ויֹו,  ִכי הּואֶשֶיֱאמֹוד אֹוָתּה בְּ ם ָשוְּ  ַשֵֵּּ

לּוָכה,  אּוָלם ה ִעיר ַהמְּ לֹונְּדֹון לְּ ִכיָרָתּה לְּ ָצִריְך ִליַסע ֲעבּור מְּ לא ָשֶוה הֹון ַרב,  וְּ ּוא ָהָיה ָעִני וְּ

ָדב ַבִית ֶלֱאסֹוף נְּ ָהַלְך ִמַבִית לְּ כּושֹו ַהַדל וְּ ָהַלְך ּוָמַכר ֶאת רְּ ִפיק ָהָיה לֹו ֶכֶסף ִליַסע,  וְּ ֹות ַעד ֶשִהסְּ

 לֹו ִליַסע ַעד ַהָים, 

ָהַלְך לְּ   ִפיק ָמעֹות,  וְּ ִפיָנה,  אּוָלם לא ָהיּו לֹו ַמסְּ ָרָצה ַלֲעלֹות ַעל ַהּסְּ ָאה לֹו וְּ ֶהרְּ ַהַקאִפיַטאן וְּ

חֹו ַעל הַ  ָלקְּ ִבין ֶשָאָדם ָעִשיר הּוא וְּ ֶשָרָאה ַהַקאִפיַטאן ֶאת ָהֶאֶבן הֵּ ָגִלית,  כְּ ָכבֹוד ַהַמרְּ ִפיָנה בְּ ּסְּ

ֶאָחד מֵּ  ר לֹו ָכל ַהַתֲענּוִגים כְּ ִסדֵּ יָגה ָהִראשֹוָנה וְּ רֵּ יּוָחד ִמַמדְּ ָנַתן לֹו ֶחֶדר מְּ ִגיִדים ָגדֹול,  וְּ ַהנְּ

ס ּומְּ  ַעֵֵּּ הּוא ָהָיה ָתִמיד ִמתְּ ַהֶחֶדר ֶשֵֹּו ָהָיה לֹו ֲחלֹון ֶשָפָנה ַלָים,  וְּ דֹוִלים,  מֵּ שֹו ִעם ַהגְּ ַח ַנפְּ ַשמֵּ

ָחבַ  ַהרְּ ָחה וְּ ַע ִעָמּה ִכי ַהִשמְּ ַתֲעשֵּ ת ָהֲאִכיָלה ָהָיה ִמשְּ עֵּ ַרט בְּ ָגִלית ּוִבפְּ ב טֹוָבה ַהַמרְּ ת ַהֵֵּּ

ל, ּורְּ  ָנקֵּ ל ַהַמֲאָכל בְּ ַעכֵּ  פּוָאה ֶשִיתְּ

ָחן בִ   לְּ ָגִלית ָהיְָּתה מּוַנַחת ַעל ַהשֻּׁ ַהַמרְּ גֵּלֹו וְּ ֶהרְּ ֶשָיַשב ֶלֱאכֹול כְּ ס ָבּהַפַעם ַאַחת כְּ ַעֵֵּּ ִהתְּ ִביל לְּ  שְּ

ָלַקח ֶאת ַהַמָפה ת וְּ ָשרֵּ יָנַתִים ָבא ַהמְּ ַדם,  בֵּ רֹוב ֲעיֵּפּותֹו ִנרְּ ירּוִרים ֶשָעֶליָה ִעם  ּומֵּ ַהפֵּ וְּ

ִקיץ ִמשְּ  ֶשהֵּ ִליְך ַהכל ַלָים,  כְּ ִהשְּ ָגִלית,  וְּ ָגִלית,  ִכי לא ָיַדע ֶשיֵּש ָעֶליָה ַמרְּ ִבין ָכל ֶזה ַהַמרְּ הֵּ ָנתֹו וְּ

י ַהקַ  תֹו ִכי ַמה ַיֲעֶשה ַעָתה,  ֲהרֵּ ַעט ֶשָיָצא ִמַדעְּ ִכמְּ ָלן ֶשַיֲהרֹוָהָיה לֹו ַצַער ָגדֹול וְּ ג ִפיַטאן הּוא ַגזְּ

ַרע ָדָבר,  ִאֵּּו לא אֵּ ַח כְּ מֹו ָשמֵּ ן ָעָשה ֶאת ַעצְּ ִסיָעה,  ַעל כֵּ ִחיר ַהנְּ ַעד מְּ  אֹותֹו בְּ

ָליו ַהַקִפיַטאן  ֶשָבא אֵּ ר ִעמֹו,  ּוכְּ ַדבֵּ רֹו לְּ ַחדְּ ָכל יֹום ָבא לְּ ִהנֵּה ַהַקִפיַטאן ָהָיה בְּ ִחין ַעל וְּ  לא ִהבְּ

ַח ַעד ֶשֵּא ִהִכיר בֹו שּום ִשינּוי,  ָאַמר מֹו ָשמֵּ אּוָמה,  ִכי הּוא ָעָשה ֶאת ַעצְּ לֹו ַהַקִפיַטאן  ָפָניו מְּ

בּוָאה ה תְּ בֵּ נֹות ַהרְּ צֹוִני ִלקְּ ן ִברְּ כֵּ ב,  ּובְּ ָרה  ֲהלא ֲאִני רֹוֶאה ֶשִהנְָּך ָאָדם ָחָכם ִויַשר לֵּ מֹוכְּ ּולְּ

לֹונְּדֹון ּוָבֶזה ִתי ֶאת בְּ רּו ֶשֲאִני ָגַנבְּ א ֶשָמא יאמְּ ה,  אּוָלם ֲאִני ָירֵּ בֵּ ִויַח ַהרְּ ַהרְּ ַהֶכֶסף  אּוַכל לְּ

ָך ֲעבּור ֶזה סְּ  ם לְּ ָך ַוֲאִני ֲאַשֵֵּּ ַין ַעל ִשמְּ ֶיה ָנא ַהִקנְּ ן ִיהְּ בּוָאה,  ַעל כֵּ ִנַית ַהתְּ הּוַטב ִלקְּ כּום ַרב,  וְּ

עָ  ינֵּי ֶהָעִני וְּ עֵּ ן, ַהָדָבר בְּ  ֹשּו כֵּ

ֶרְך הַ   ָהָיה עֵּ ֶצל ֶזה ֶהָעִני,  וְּ ַאר ַהכל אֵּ ִנשְּ ת ַהַקִפיַטאן וְּ לֹונְּדֹון מֵּ ֶשָבאּו לְּ ִהנֵּה כְּ ֶפל וְּ בּוָאה כֵּ תְּ

ָגִלית.  כֹו ֶשל ַהַמרְּ ֶערְּ ַלִים מֵּ  ִכפְּ

 

ָגִלית לא ָהיְָּתה שֶ   נּו ַז"ל ֶאת ַהִּספּור ָאַמר ַהַמרְּ ֶשִּסיֵּם ַרבֵּ ָאָיה ֶשֶנֱאַבד ִמֶמנּו.  כְּ ָהא רְּ ֵֹּו,  וְּ

לֹו.  אּון ָוואס ֶער ִאיז ֶגעקּוֶמען צ ַאר ֶאצְּ ָאָיה ֶשִנשְּ ָהא רְּ ָתה ֶשֵֹּו וְּ ן ָהיְּ בּוָאה כֵּ ּו ַזיין ַזאְך ִאיז ַהתְּ

ן טְּ  . 1ָנאר ַווייל ֶער ָהאט ִזיְך ֶדער ַהאלְּ
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 טוב לו שם. מהות העבדות זה הפחד להעיז. מתפרנס מהטיט. עולם שלם של טיט .

 לצאת. לנסות. לפעמים הקבה פורץ לך לעולם. זורק יהלום. 

 .היציאה מהמקום. לא להסתפק באותו מקום ,   בשווי המקומי. להעיז 

 התערבות אלוקית. מרגלית 

 הוא יודע לספר לקפיטן שיום יבוא והוא  כסף מול שווי. -מעבר לעולם המשמעויות

 יהיה משהו. מאמין בעצמו. 

  הוא כבר יודע לשווק את עצמו. לספר סיפור. לומר שיש לו פוטנציאל. זה לא מה

 שאתה רואה מה שיש בי.  

 להגיע עד הים.  -עושה מה שמוטל עליו 

 מתעלס באהבתה.אפשרויות. חופש. חלום ,יוצא מהווה . 

  לאפשר לנו לחזור אחורה.  איום.תפקיד הקפיטן. לא 

  .אל תראוני שאני שחרחורת.  החזיק את עצמו. זו המרגלית האמיתית. האיכויות

הוא כבר ראה עולם. הוא יודע שיש מה נשאר בפנים . כמו עם ישראל והמשכן.

 אמיתי. רואים עליו שהוא איש חכם וישר לב דברים אחרים. עשה עצמו שמח.

  .חרות. פעולה. כמו  -עשה עצמו הוא רק שלב מעבר. הקפיטן יכול למות בסוף

 באהבה.

  .הקפיטן מזהה בו משהו אחר. אמין. שלם 

  .תבואה מול יהלום. התבואה שלו. היא עוסקת בזריעה, באמון, ברקבון וצמיחה

איכויות יותר חרותיות. יהלום הוא ממלכת המושלמים. סוג של עבדות התבואה 

. היא ממשיכה להתקיים בעולם גם אחר כך. יותר מתאימה לו, למי שמחפש חרות

 יהלום זהמשהו חד פעמי שלא מוליד.

  משל ליציאת מצריים. עם שמתפרנס מהטיט. הנושא הוא התבן. מפתים אותו

אך הכל במטרה להעביר אותו אל עולם מדבר.  רכוש גדול וכו.  -באמצעות הרכוש

יע למתן  תורה,  מן, מן הוא מה הוא. את זהיש לאכול. ואז להג -המשמעויות

הכניסה  -חכמה וישרות לב. אך המסקנה של הכל זוהי התבואה -ולתורה, שעניננה

 –לארץ  ישראל , שהיא ארץ החרות , ארץ שניתן להתנהג בה על פי חוקי הנשמה 

 כאן בארץ.


