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הלנהְ :מַעְנֵי ֵ ,איֹפה ֲאַנְחנ?
מיכאלִ :יר ַָלִי.
הלנהֲ :אִני יַ#דַעת ֲֶאַנְחנ ִיר ַָלִיֲ ,אָבל ֵאיֹפה ֲאַנְחנ ְִדק?
הֲ !#אִני רָ#אה ַמ ֶ$ה ְמַעְנֵי.
מיכאלֵ :איֹפה?
ֶהֶלָנהְ .ָ :מַעְנֵיַ ,מה ֶזה?
יוריֹ :זאת ַטֲחַנת רַחֲ(ַ ַ .חָנה ָע' ֶקַמח.
ִמיָכֵאלָ :ע'? ָמַתי ָע'?
יוריִ :לְפֵני ַהְר ֵה ִָני.
ֶהֶלָנהֵ :איְַ ,א ָ+ה יֵ#דַע?
יוריָ :לַמְד ִ+י ְֵבית ַה ֵֶ.פרָ ,קָראִתי ְסָפִריָ ,רִאיִתי ְ+מנ#ת.
מיכאלְ :מַעְנֵיִ ,מי ָָנה ֶאת ַה ַ(ֲחָנה? ַמה ֵ ַה ְ$כָנה?
יוריֶ :את ַה ַ(ֲחָנה ָָנה מֹ ֶה מונטפיורי ,הא ַָָ /נה ֶאת ַה ָ ִ+י
ַעל ָיד ַה ְ$כָנהַ ֵ .ה ְ$כָנה ַהְ" #יִמי מֹ ֶה".

ֶהֶלָנהַ :א ָ+ה יֵ#דַע ַהְר ֵה...
ִמיָכֵאלֲ :אָבל ִמי ֶזה מֹ ֶה מונטיפיורי? ַמה הא ָע ָ'ִ 1יר ַָלִי?
ָל ָ2ה הא ָָנה ַטֲחַנת ֶקַמח?
יוריַ :א ָאֵ ,י ְלַָ ,הְר ֵה ְֵאל#ת...
ֶהֶלָנהֶ :אְפ ָר ִלְקֹרא !

 4מֹ ֶה מונטיפיוריְ ,יהִדי ַאְנ ְִ/לי ֶָרָצה ַלֲעֹזר ַלְהִדי
ִיר ַָלִי.
הא ָרָצה ִלְבנ#ת ְכָנה ֲחָד ָה מֶ#דְרִנית.
ב 1857הא ָָנה ֶע ְ'ִרי ָ ִ+י ְוַטֲחַנת ֶקַמח ִמחְ 5לח#מ#ת
ָהִעיר ָהַע ִ+יָקה.
ֶע ְ'ִרי ִמ ְ ָ:ח#ת ָ/ר ְוָעְבד ַ ְ$כָנה.
ְוֹזאת ַה ְ$כָנה ַהְהִדית ָהִראָ#נה ִמחַ 5לח#מ#ת4.
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מיכאלְ :לָא ַעְכ ָו ?
הלנהֲ :אִני רֶ#צה ָלֶלֶכת ְלמֵזאִ #י ְ'ָרֵאל.
ַָמְע ִ+י ֵֶ ַ #הְר ֵה ְ+מנ#ת מֶ#דְרִנ#ת ֶל ַצִָרי ִי ְ'ְרֵאִלי.
מיכאל+ְ :מנ#ת מֶ#דְרִנ#ת? ֲאִני לֹא אֵ#הב ָא ָ2נת מֶ#דְרִנית.
הלנהַָ :מְע ִ+י ֵֶ ֵַ2זאָ /ַ #א ָ2נת ַע ִ+יָקהֶ .אְפ ָר ִלְרא#ת #
ֶאת "ַה ְִ2ג;#ת ַה ְ/נז#ת".
יוריְ :מִג;#ת ְ/נז#ת? ַמה ֶזה?
ִמיָכֵאלַ :ה ְִ2ג;#ת ַה ְ/נז#ת ֵה ְמִג;#ת תנ"ַ ,ע ִ+יק#ת.
ַאְרֵכא#לִ#גי ָמְצא ֶאת ַה ְִ2ג;#ת בקומר,
ְִמְד ָר ְיהָדהְִ ,מָעָרה ַעל ָיד ָי ַה ֶַ2לח.
יורי:

ַא ָאֲ ,אִני רֶ#צה ִלְרא#ת ֶאת ַה ְִ2ג;#ת ָהַע ִ+יק#ת.

ִמיָכֵאלֲ :אַנְחנ ְיכִ#לי ִלְנסַֹע ַלֵ2זאְ #וִלְרא#ת ֶאת ַה ְִ2ג;#ת ְֵהיָכל
ַה ֵֶ.פר.
ֲהָלָנהַ :מה ִע ַה ְ+מנ#ת ֶל ַה ַ=ִָרי ַהִ ְ'ְרֵאִלי?
ִמיָכֵאלֲ :אַנְחנ ְיכִ#לי ֹקֶד ִלְרא#ת ֶאת ַה ְִ2ג;#ת ְוַאַחר ָ>ְֶ ,את
ַה ְ+מנ#ת.

ֶהֶלָנהֹ :זאת ְמִג ָ;ה ַע ִ+יָקה.
ִמיָכֵאלֹ >ֵ :זאת ְמִג ָ;ה ַע ִ+יָקה ְמא#דֶ ,זה ָסַפר ְי ְַעָיה.
ֶהֶלָנהַ :הָ?ִביא ְי ְַעָיה?
ִמיָכֵאלַ ,>ֵ :הָ?ִביא ְי ְַעָיה .הא ִ@ ֵר ַעל ָל ,#הא ָאַמר:
"לֹא ִי ָAא #/י ֶאל #/י ֶחֶרב ְולֹא ִיְלְמד ע#ד ִמְלָחָמה"
יוריַ :א ָא?
ִמיָכֵאלָ :קָראִתי ֶאת ֶזה בתנ".,
יורי:

ַא ָאִ ,מי ָ>ַתב ֶאת ַה ְִ2ג;#ת?

ִמיָכֵאלֶ :את ַה ְִ2ג;#ת ָ>ְתָבה ְקבָצה ֶל ְָ/בִרי ,
ֶַחָה ְלַבד ְִמְד ָר ְיהָדה ִ,לְפֵני ַאְל ִַ:י ָָנה .
ֵה ָ>ְתב ַעל ִמְלָחָמה ְ/דָ#לה
ֵי ֹ>ח#ת ָהא#ר ְלֵבי ֹ>ח#ת ַהחֹ ְֶ.,
יורי>ֹ :ח#ת ָהא#ר? ֹ>ח#ת ַהחֹ ְֶ?,
ִמיָכֵאל>ֹ >ֵ :ח#ת ָהא#ר ֵה ֵסֶמל ְלט#ב,
ֹ>ח#ת ַהחֹ ְֵֶ ,ה ֵסֶמל ָלַרע.
יורי :א#ר ְוחֹ ְֶַ , ,עְכ ָו ֲאִני ֵמִבי:
ַה ִ> ָ:ה ַה ֹBאת ְלָבָנהֵ ,סֶמל ָלא#ר
חרֵ ,סֶמל ַלחֹ ְֶ.,
ְוַהִCיר ַהֶBה ָ ֹ
ִמיָכֵאל :אַלי ָהא#ר הא ֵסֶמל ִלְמִדיַנת ִי ְ'ָרֵאל ,
ֶָָCמה ָלָע ַהְהִדי ַאֲחֵרי ַהְר ֵה ִָני ֶל חֹ ְֶָ#/ַ ,לה .
יורי והלנה :אַלי?....
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מיכאלִ :הֵ?ה ַה>ֶֹתל.
ֹ>ל ַה ִָ$ני ָחַלְמ ִ+י ִלְרא#ת ֶאת ַה>ֶֹתל ַה ֲַ2עָרִבי ִיר ַָלִי.
יוריַָ :מְע ִ+י ֶֶאְפ ָר ִלְכ ֹ+ב ַָָ Cה ַעל ֶֶ:תק,
ְוָל ִ'י ֵי ָהֲאָבִני ַ>ֶֹתל.
הלנהַ :מה ַה ַָָ Cה ֶ ְ;ָ?,
יוריֶ :זה ס#דַ .א ָאַ ,ה>ֶֹתל הא ִקיר ֶל ֵית ַה ְִ2קָ@?
ִמיָכֵאלַ :ה>ֶֹתל הא ֵחֶלק ֵמַהחָ#מה ֶל ֵית ַה ְִ2קָ@.
יוריָ :ל ָ2ה ֵי ֲאָבִני ְ/ד#ל#ת ַוֲאָבִני ְקַט?#ת ַ>ֶֹתל?
ִמיָכֵאלָ :הֲאָבִני ַה ְ/ד#ל#ת ֵה ֵמַה ְ+קָפה ֶל הורדוס.
הורדוס ַה ֶֶ2לְָָ ,,נה ֶאת ֵית ַה ְִ2קָ@ ַה ִֵ$ני ִלְפֵני ַאְל ִַ:י ָָנה.
יוריְ :וָהֲאָבִני ַהְַCט?#ת?
ִמיָכֵאלָ :הֲאָבִני ַהְַCט?#ת ֵה ֵמַה ְ+קָפה ַה ַ=ְלָבִנית,
ְוָהֲאָבִני ַהְַCט?#ת ְמא#ד
ֵה ֵמַה ְ+קָפה ָהֲעָרִבית ְוַהְ+ר ִ>ית.
יורי:

ֲאִני ֵמִביָ ,הֲאָבִני ְמַס ְ:ר#ת ֶאת ַהִהיְסטְ#רָיה ֶל ַה>ֶֹתל.
ַא ָאֵ ,איֹפה ָל ִ'י ֶאת ַה ֶֶ:תק?

ִמיָכֵאלֶ :זה ס#ד ָ/ד#ל?
יורי :ס#ד ָ/ד#ל ְמא#ד.
ִמיָכֵאל :ס#ד ָ/ד#ל ָ'ִמי ֵי ָהֲאָבִני ַה ְ/ד#ל#ת.

