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ֲאָבִנים  לֹמֹה ְלַעְצמֹו, ּוָבַעט ּבָ מֹאל..." ָלַחׁש ׁשְ מֹאל, ָיִמין, ׂשְ מֹאל... ׂשְ מֹאל, ָיִמין, ׂשְ "ׂשְ
ַדְרּכֹו. ְקרּו ּבְ ּנִ ַטּנֹות ׁשֶ ַהּקְ

בֹוָהה ַוֲחָזָקה חֹוַמת  ָאה ּגְ מֹאלֹו ִהְתַנּשְׂ ַכי, ִלׂשְ דֹול ָמְרּדְ ִמיִמינֹו ָצֲעדּו ָאִביו ְוָאִחיו ַהּגָ
יָקה. ָהִעיר ָהַעּתִ

ּתֹות ְוַלְחלֹב  א ֶלֱאפֹות ּפִ ס ַעל ָהֵעִצים, ָעַזר ְלִאּמָ ְכַפר ֲחִסיִדים, ִטּפֵ לֹמֹה ּבִ ֶאְתמֹול עֹוד ָהָיה ׁשְ
ֲעָרִבי. ַכי ֶאל ַהּכֶֹתל ַהּמַ א ּוָמְרּדְ ַלִים, צֹוֵעד ִעם ַאּבָ ירּוׁשָ אן ּבִ ֶרֶפת, ְוַהּיֹום הּוא ּכָ רֹות ּבָ ֶאת ַהּפָ

רֹות. ְמָטאֹות ַהּצָ ין ַהּסִ ֶרְך ּבֵ א ֶאת ַהּדֶ ן ָלֶהם ַאּבָ אן," ִסּמֵ "ּבֹואּו ִמּכָ
לֹמֹה ֶאת ֶקֶצב ַהֲהִליָכה  יְך ׁשְ מֹאל..." ִהְמׁשִ ָיִמין, ׂשְ מֹאל,  מֹאל... ׂשְ ָיִמין, ׂשְ מֹאל,  "ׂשְ

ה ְוִהְכִניס אֹוָתּה ְלִכיסֹו. ִלּבֹו. ֵהִרים ֶאֶבן ֲעֻגּלָ ּבְ

ֵלאֹות  ַהּמְ ּוַבֲחֻנּיֹות  ִבים  ְוׁשָ עֹוְבִרים  ּבָ לֹמֹה  ׁשְ יט  ִהּבִ יָקה  ָהַעּתִ ִעיר  ּבָ ּוק  ַהּשׁ ֶאל  ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ ּכְ
ָמקֹום ֶאָחד. ים ּבְ ה ֲאָנׁשִ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ קֹוִנים. ֵמעֹוָלם ִלְפֵני ֵכן לֹא ָרָאה ּכָ ּבְ

ַאְך  ֶהם,  ּבָ ָלַגַעת  ה  ְוִנּסָ ְלֶעְבָרם  ָקַפץ  לֹמֹה  ׁשְ ים,  ַסְסגֹוִנּיִ ְצִעיִפים  ִהְתנֹוְפפּו  יֶהם  ָראׁשֵ ֵמַעל 
גּו ֶאת ַאּפֹו. פּו ֶאת רֹאׁשֹו ְוִדְגּדְ ִעיִפים ִלּטְ יַע ֲאֵליֶהם. ַהּצְ הּוא לֹא ִהְצִליַח ְלַהּגִ

ְמָלה  ׂשִ ּבְ ֶבֶרת  ּגְ ְלַדְרּכֹו.  ְמַמֵהר  ית  ַטּלִ ּבְ ָעטּוף  ָצִעיר  חּור  ּבָ לֹמֹה  ׁשְ ָרָאה  ָהְרחֹוב  ְך  ֶהְמׁשֵ ּבְ
ֲחנּות ַהְיָרקֹות. ים ּבַ ּפּוִחים ֲאֻדּמִ ֲחָרה ּתַ ְמֻפְסֶפֶסת ּבָ



א  ַאּבָ ַאְך  ים,  ְבעֹוִנּיִ ַהּצִ ּוַבֲחרּוִזים  ְבִליִנים  ַהּתַ ַאְרמֹונֹות  ּבְ ּוְלִהְתּבֹוֵנן  ב  ְלִהְתַעּכֵ ָרָצה  לֹמֹה  ׁשְ
דֹוִלים.  ְצָעִדים ּגְ יְך ָקִדיָמה ּבִ ִהְמׁשִ

ׂשֹות ֲאָבִנים נֹוָספֹות. לֹמֹה ְוֵעיָניו ְמַחּפְ ַאל ׁשְ יַע?" ׁשָ ָבר ַנּגִ "ָמַתי ּכְ
לֹמֹה ֵהִרים ֶאת ֵעיָניו ְוָרָאה  דֹוָלה. ׁשְ ׁשּות ּגְ ִהְתַרּגְ א ּבְ יִעים!" ָאַמר ַאּבָ ה ֲאַנְחנּו ַמּגִ "ִהּנֵ

ֲעָרִבי ְלָפָניו. ֶאת ַהּכֶֹתל ַהּמַ

קֹום ּבֹו ָעַמד  ְך ַלּמָ ל ּכָ לֹמֹה, "ֲאִני עֹוֵמד ָקרֹוב ּכָ ׁש ׁשְ "ֲאִני עֹוֵמד ְלַיד ַהּכֶֹתל..." ִהְתַרּגֵ
ָידֹו.  ּבְ ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ ּוְבִסּדּור  א  ַאּבָ ּבְ דֹולֹות,  ַהּגְ ֲאָבִנים  ּבָ לֹמֹה  ׁשְ יט  ִהּבִ ׁש!"  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ
לֹמֹה  ַכי ְוֶאל ׁשְ ּדּור, ֵקֵרב אֹותֹו ֶאל ָמְרּדְ ַתח ֶאת ַהּסִ ֵעיַנִים אֹוֲהבֹות, ּפָ ְך ֵאָליו ּבְ א ִחּיֵ ַאּבָ
ָעה. "מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך, ֶמֶלְך  ָ אֹוָתּה ַהּשׁ ה ּבְ ֵהֵחּלָ ֲחִרית ׁשֶ ת ׁשַ ם ִהְצָטְרפּו ִלְתִפּלַ ּתָ ָלׁשְ ּוׁשְ

ָמִתי...". י ִנׁשְ ֶהֱחַזְרּתָ ּבִ ם, ׁשֶ ַחי ְוַקּיָ

ַכי,  ּוָמְרּדְ לֹמֹה  ׁשְ ֶאת  א  ַאּבָ ֵזֵרז  ה  ִפּלָ ַהּתְ ְלַאַחר 
ִבים  ַחּיָ "ֲאַנְחנּו  יר,  ִהְסּבִ ָלנּו,"  ה  ְמַחּכָ א  "ִאּמָ
ַאְך  א  ַאּבָ ל  ׁשֶ ָבָריו  ּדְ ֶאת  ַמע  ׁשָ לֹמֹה  ׁשְ ַלֲחֹזר." 
מֹו ֵמֲאנּו ַלֲעזֹב ֶאת ַהּכֶֹתל. יב, ַרְגָליו ּכְ לֹא ִהְקׁשִ

ַהּכֶֹתל  ֶאל  יַע  ְלַהּגִ ה  ְזּכֶ ּתִ ה',  ֶעְזַרת  "ּבְ
יְך  ָעִמים נֹוָספֹות," ִהְמׁשִ אן ּפְ ל ּכָ ּלֵ ּוְלִהְתּפַ

לֹמֹה. ל ׁשְ ְכמֹו ׁשֶ א ְוָטַפח ַעל ׁשִ ַאּבָ
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