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ה.  יט ַהחּוָצה ֶאל אֹורֹות ָהִעיר ַוְרׁשָ ּלֹו ְוִהּבִ ֶחֶדר ׁשֶ ַען ַעל ֶאֶדן ַהַחּלֹון ּבַ ן ֶהָחֵמׁש ִנׁשְ לֹמֹה ּבֶ ׁשְ
ַעת ֶעֶרב ְמֻאֶחֶרת ְוהּוא ָהָיה ָעֵיף ְמאֹד. ָהְיָתה זֹו ׁשְ

דֹול. הּוק ּגָ ב ְלַעְצמֹו ּוִפֵהק ּפִ ְיָתה?" ָחׁשַ ָבר ַהּבַ א ַיְחְזרּו ּכְ א ְוִאּמָ "ָמַתי ַאּבָ

קֹול  יֵניֶהם ּבְ ִרים ּבֵ ַחת ְוֶאת הֹוָריו ִנְכָנִסים ּוְמַדּבְ ִית ִנְפּתַ ֶלת ַהּבַ ַמע ֶאת ּדֶ ְלֶפַתע הּוא ׁשָ
ָרֵאל!" ָאְמָרה  ֲעֶלה ִאּתֹו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּיַ ָרם. "ָהַרב ִהְבִטיַח ֶלֶחם ְוַתּפּוֵחי ָזָהב ְלָכל ְיהּוִדי ׁשֶ

ׁשּות. ִהְתַרּגְ א ּבְ א ְלַאּבָ ִאּמָ

לֹֹמה ֵמֲעֵיפּותֹו. ָהב???" ִהְתעֹוֵרר ׁשְ ּפּוַח ִמּזָ "ּתַ
א. ְמִהירּות ְלִאּמָ הּוא ָיָצא ֵמַחְדרֹו ְוָרץ ּבִ

י  ָאַכְלּתִ לֹא  ַעם  ּפַ "ַאף  קֹול,  ּבְ ִהְכִריז  הּוא  ָרֵאל!"  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ַלֲעלֹות  רֹוֶצה  "ֲאִני 
ָהב!" ּפּוַח ִמּזָ ּתַ

ם ְקָצת  ם ֲאַנְחנּו רֹוִצים ַלֲעלֹות, ַאְך ּגַ לֹוְיָמֶל'ה, ּגַ ף ֶאת רֹאׁשֹו. "ׁשְ א ָצַחק ְוִלּטֵ ַאּבָ
ם..." ה ָלגּור ׁשָ ה ְיהּוִדים. ָקׁשֶ ּה ַהְרּבֵ ָרֵאל ׁשֹוֵמָמה. ֵאין ּבָ ים... ֶאֶרץ ִיׂשְ ׁשִ חֹוׁשְ

ע!"  ָרֵאל ְוַנְצִליַח. ּבֹוא ְוִנּסַ ֵלְך ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּנֵ י ָאַמר ׁשֶ ּלִ א, "ָהַרב ׁשֶ א ְלַאּבָ ְנָתה ִאּמָ "ַאְבָרָהם," ּפָ
ִהיא ִהְפִציָרה ּבֹו.

ַנְצְנִצים  ּמְ ּפּוֵחי ָזָהב ׁשֶ ְיָלה הּוא ָחַלם ֲחלֹומֹות ַעל ּתַ ל ַהּלַ ה. ּכָ ּטָ ב ְלַחְדרֹו ְוִנְכַנס ַלּמִ לֹמֹה ׁשָ ׁשְ
בֹוא ִלְקטֹף אֹוָתם. ּיָ ְוקֹוְרִצים ֵאָליו ׁשֶ

ל ַהֲחָפִצים  ָרֵאל. ַההֹוִרים ָאְרזּו ֶאת ּכָ ַחת ּגֹורֹוְנִצ'יק ֶהְחִליָטה ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּפַ ִמׁשְ
ֶבת, ֵהם  ְזָודֹות ְלַתֲחַנת ָהַרּכֶ ל ַהּמִ ּכָ יעּו ִעם  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ ֶרְך.  ַלּדֶ ָיְצאּו  ת  ּבָ ׁשַ ִית ּוְבמֹוָצֵאי  ּבַ ּבַ

ים. ּה ֲהמֹוֵני ֲאָנׁשִ ָראּו ּבָ

א. לֹמֹה ֶאת ַאּבָ ַאל ׁשְ ים ָהֵאּלּו?" ׁשָ ל ָהֲאָנׁשִ "ִמי ֵהם ּכָ
א, "ְיהּוֵדי  עֹוָלה ְלֶאֶרץ ָהָאבֹות," ָעָנה ַאּבָ הּוִדים ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ "ֲאַנְחנּו ְקבּוַצת ַהּיְ

ים ְמאֹד ְורֹוִצים ְלַלּוֹות אֹוָתנּו." ׁשִ ה ִנְרּגָ ָהִעיר ַוְרׁשָ
. בֹוּהַ חּור ּגָ ַאל אֹותֹו ּבָ "ֶיֶלד, ֵאיְך קֹוְרִאים ְלָך?" ׁשָ

לֹמֹה," הּוא ָעָנה. "ׁשְ



ִאּתֹו  ְוִלְרקֹד  יר  ָלׁשִ ֵהֵחל  הּוא  ֵתָפיו.  ּכְ ַעל  אֹותֹו  יב  ְוהֹוׁשִ ֲאִויר  ּבָ לֹמֹה  ׁשְ ֶאת  ֵהִניף  חּור  ַהּבָ
ָלל לֹא  לֹמֹה ּכְ ְ ּשׁ ים ׁשֶ ֶבת ִהְצָטְרפּו ֲאֵליֶהם. ֲאָנׁשִ ַתֲחַנת ָהַרּכֶ ָהיּו ּבְ ים ׁשֶ ל ָהֲאָנׁשִ ְמָחה. ּכָ ׂשִ ּבְ

ׁשּות. כּו ֵמִהְתַרּגְ קּו לֹו ַוֲאִפּלּו ּבָ יר ָנׁשְ ִהּכִ
ים  ּה. ֲהמֹוֵני ֲאָנׁשִ ֶבת ָצְפָרה ְוָיְצָאה ְלַדְרּכָ ָחה. ָהַרּכֶ ּפָ ׁשְ ֶבת, ָעְלָתה ָעֶליָה ַהּמִ יָעה ָהַרּכֶ ִהּגִ ׁשֶ ּכְ

לֹום!" לֹום! ׁשָ ׁשּות: "ׁשָ ִהְתַרּגְ יֵדיֶהם ְוָקְראּו ּבְ ָעְמדּו, ִנְפְנפּו ּבִ

ה  ֳאִנּיָ ֶבת, ִהְפִליגּו ּבָ ַרּכֶ ֲעֵמם. ֵהם ָנְסעּו ּבְ ּתַ ָלל לֹא ִהׁשְ לֹמֹה ּכְ ה, ַאְך ׁשְ ֶרְך ָהְיָתה ֲאֻרּכָ ַהּדֶ
ִסירֹות ְקַטּנֹות. טּו ּבְ ַוֲאִפּלּו ׁשָ

ְלֶאֶרץ  יעּו  ִהּגִ ֵהם  ְוָרְקדּו. סֹוף סֹוף  רּו  ׁשָ ם,  ּלָ ּכֻ ְמחּו  ׂשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
ָהָאבֹות!

לֹמֹה? ה ׁשְ ּוֶמה ָעׂשָ
ִהְתנֹוְצצּו  ׁשֶ תּוִמים  ּכְ רֹות  ּפֵ ִעם  ֵעִצים  ָרָאה  הּוא  ֵמָרחֹוק  ְסִביבֹו.  ַסְקָרנּות  ּבְ ל  ּכֵ ִהְסּתַ הּוא 

י!" ּלִ ָהב ׁשֶ ּפּוֵחי ַהּזָ ֲעלּות, "ָמָצאִתי ֶאת ּתַ ִהְתּפַ א, ְרִאי!" הּוא ָקָרא ּבְ ֶמׁש ַהּזֹוֶהֶרת. "ִאּמָ ֶ ּשׁ ּבַ
ָחה. ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ְמָחה, ְוֵאֶליָה ִהְצָטְרָפה ּכָ א, ָצֲחָקה ְוׂשָ ְמָעה זֹאת ִאּמָ ׁשָ
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