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ן ַמְרצִ  ד ִלְמכֹּר ָהיּו ֶאת ַהַבִית'ִאם כֵּ , ֶאת ִדיר ַהֲחִזיִרים, ֶאת ָהָאָסם, ֶאת ָכל ַהִמְבִנים ַהּנֹוָסִפים, ין עֹומֵּ

ֶאת , ַתְרְנגֹול, ַתְרְנגֹולֹות: ֶאת ַהֶכֶלב ַוֲאִפּלּו ֶאת עֹופֹות ַהַבִית, ֶאת ַהָפָרה, ֶאת ַהִכְרָכָרה, ֶאת ַהּסּוִסים

הּו, ַהכֹּל –ָרִהיִטים הָ  ר ַעל ָשדֵּ ן ַמְרצִ . ֲאִפּלּו ֶאת ָהֲאָדָמה ְוֶאת ַהְצָלב ַהּׁשֹומֵּ ד ִלְמכֹּר ַהּיֹום 'ִאם כֵּ ין עֹומֵּ

ַע ַכָמה דֹורֹות עֹוד ְלָפָניו, ָסבֹו, ֶאת ְרכּוׁשֹו ַהַדל ֶׁשָרְכׁשּו ְבָעָמל ָאִביו , הֶזה ָמה ֶׁשִּיְהיֶ . ַסב־ָסבֹו ּוִמי יֹודֵּ

ל , ִיְמכֹּר ֶאת ַהכֹּל אֹות רּוָבִלים, ְלַעְצמֹו 1ִשיְפַכְרֶטהַאְך ְיַקבֵּ ֹּא ? ְלִאְׁשתֹו ְוִליָלָדיו ְועֹוד ְׁשלֹוׁש מֵּ ַהֶכֶסף ל

ת  –ִׁשְפַכְרֶטה . ָהִעָקר הּוא ַהִּׁשיְפַכְרֶטה, ַרק ָמה ֶׁשָּנחּוץ ַלֶדֶרְך, ֶנֱחָׁשב ָכאן אֵּ  2ֶמֶלְך ְבָרִזילזֹוִהי ַהְרָׁשָאה מֵּ

ס ְלַאְרצֹו ֹּאת. ְלִהָכנֵּ ל ַהְרָׁשָאה ָכז י ֶׁשֶמֶלְך ְבָרִזיל ַמְרֶׁשה ָלבֹוא ְלַאְרצֹו ַרק , ָקֶׁשה ְמאֹוד ְלַקבֵּ ִמְפנֵּ

יָנם ַׁשְתָיִנים, ַלֲאָנִׁשים ֲהגּוִנים ַמָמׁש ֶּלה ַהְּידּוִעים ִמֶזה דֹורֹות ְכעֹוְבִדים ְמסּו. ֶׁשאֵּ ֶׁשִּנֲהלּו , ִריםַרק ְלָכאֵּ

ָׁשם ְמֻפָזר ָזָהב ַבָשדֹות ְכמֹו . ְבָרִזיל ִהיא ה־ֶאֶרץ. ַחִּיים ְמֻכָבִדים ְבֶאֶרץ מֹוַלְדָתם, ַחִּיים ֶׁשל ִיְרַאת־ָׁשַמִים

נּו ְרצִ . ֲאָבִנים ֶאְצלֵּ ב ְלַהֲאִמין'מֵּ רֵּ ינֹו . ֲאָבל ָׁשִליַח ַהֶמֶלְך ִהְסִביר לֹו, ין סֵּ ָזקּוק ָׁשם ְלָזָהב ְוִאיׁש ִאיׁש אֵּ

ף אֹותֹו ִמן ַהָשֶדה ינֹו אֹוסֵּ י ֶׁשּיֵּׁש ָלֶהם ָׁשם , אֵּ ְוָלֶהם יֵּׁש , ָלנּו יֵּׁש סּוִסים ֶׁשָצִריְך ְלַהֲאִכיל. ְמכֹונֹות –ִמְפנֵּ

נּו, ְמכֹונֹות ֹּא נֹוְסעֹות ַעל ַפִּסים, ְכמֹו ָהַרָכבֹות ֶאְצלֵּ ץ אֹו וְ , ֶאָּלא ֶׁשַהְמכֹונֹות ל ֹּא ָצִריְך ְלַהְכִניס ְלתֹוָכן עֵּ ל

י ֶׁשְבָכל ָמקֹום יֵּׁש ָלֶהם ַחְׁשַמל, ֶפָחם נּו ָפָרה נֹוֶתֶנת ָחָלב ְוָׁשם ְמכֹוָנה נֹוֶתֶנת ָחָלב. ִמְפנֵּ ָצִריְך ַרק . ֶאְצלֵּ

ם ָחָלב ַכָמה ֶׁשַאָתה רֹוֶצה ְוָׁשם ׁשֹוְלִחים ְמכֹוָנה ְוַהְּיבּול , ַהָשֶדה ָכאן ָצִריְך ַלֲחרֹּׁש ֶאת. ִלְפתַֹּח ִצּנֹור ְוזֹורֵּ

יזֹו ֶאֶרץ. ֶאֶלף ְלֶאָחד  !אֵּ

רֹּב ִטְפׁשּות ְוַרק ַמְפִחיָדה ֶאת ַהְּיָלִדים  .ָמְגָדה בֹוָכה מֵּ

ַע ָלֲעָיָרה ִלְגמֹּר ֶאת ָהִעְנָין ִעם ַהֶגְרָמִני'ַמְרצִ  ַקַחת ֶאת לָ , ין ָרַתם ֶאת ַהּסּוס ַלִכְרָכָרה ְוהּוא נֹוסֵּ

ְך ִלְרתֹּם סּוס. ַהִּׁשיְפַכְרֶטה ְוֶאת ַהֶכֶסף ֹּא ִיְצָטרֵּ ַעְצָמן, ָׁשם ל י ֶׁשּיֵּׁש ָלֶהם ָׁשם ְמכֹונֹות ֶׁשהֹוְלכֹות מֵּ  .ִמְפנֵּ

 .ָיַׁשב ְוָנַסע

ל. ַהֶּׁשֶמׁש ְתלּוָיה ַבָּׁשַמִים ְוׁשֹוַלַחת ֶאת ַקְרֶניָה ָלָאֶרץ ְכִאּלּו ִפְזרּו ָעָליו , ָגֶון ְצַהְבַהב ַהָשֶדה ַהָּׁשחֹּר ְמַקבֵּ

י ָזָהב  רּורֵּ ץ. ְכמֹו ִבְבָרִזיל –פֵּ ץ ַהָּׁשחֹּר ִמְתנֹוצֵּ ַהַּיַער ַהָּירֹּק ְכִאּלּו ָמְרחּו . ְכִאּלּו ָהָיה ָעשּוי ָזָהב, ְצַלב ָהעֵּ

ִצים ֶׁשּלֹו ְבָזָהב ַמְבִריק  .ֶאת ַצְמרֹות ָהעֵּ

ְרצִ  ב 'מֵּ י ְלַהְחִניק ֶאת ָהֶעֶצב, ֶאל ִלבֹו ְוָקָרא ְבקֹולין ִהְתַעצֵּ  :ְכדֵּ

 !ִדּיֹו, ְקָטַני, ִדּיֹו –

יְך נֹוְסִעים ָׁשם ַעל ַהְמכֹונֹות ַהָּללּו ֶּלה . ִכְרָכָרה ְלַבד ְבִלי סּוס, ְמַעְניֵּן? אֵּ אֹו ְלָמָׁשל ַהְמכֹונֹות ָהאֵּ

ין ָלֶהם . ֶׁשּנֹוְתנֹות ָחָלב ֹּא ָפרֹותְבַוַדאי אֵּ ֹּא סּוִסים ְול ל . ַהְמכֹונֹות ַבָשֶדה. ָׁשם ל ב לֹו ְבצֵּ ן ָאָדם יֹוׁשֵּ ַהבֵּ

ל ה ַאַחת־ְׁשַתִים. ַהַבִית ּוִמְסַתכֵּ ר, ַמָמׁש ֶפֶלא! ֶתֶלם ַאַחר ֶתֶלם! ְוִהּנֵּ  !ָמה יֵּׁש ְלַדבֵּ

ִסָּיה ִנֶצֶבת ַעל ִגְבָעה ּוְלַרְגֶליָה ַבִית־ְקבָ   .ַסב־ָסבֹו, ָאִבי־ָאִביו, ָׁשם ְקבּוִרים ָאִביו. רֹותַהְכנֵּ

ְרצִ  ב'מֵּ ב ֶאל ִלבֹו ְוָקָרא ְבקֹול. ין ִהְצַטּלֵּ י ְלַהְחִניק ֶאת ָהֶעֶצב, הּוא ִהְתַעצֵּ  :ְכדֵּ
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 !ִדּיֹו, ְקָטַני, ִדּיֹו –

ר ָצפּוף ם ַהַּיַער ַנֲעָשה יֹותֵּ הּוא . ָאְמרּו ֶׁשּׁשֹוְכנֹות בֹו רּוחֹות. ן ַהַּיַערְכֶׁשָהָיה ֶיֶלד ַפַחד ִמ . ָהְלָאה ִמּׁשֵּ

ֹּא ָרָאה ֶאת ָהרּוחֹות ַהָּללּו ְך ַלַּיַער ֶלֱאסֹּף ֻאְכָמִנּיֹות. ֲאָבל ַפַחד, ַאף ַפַעם ל , ְוַלְמרֹות ֶׁשַפַחד ָהָיה הֹולֵּ

 .ִפְטִרּיֹות

ן ְכָבר ְׁשלֹוָׁשה דֹורֹות . ַהְּיִדידּות ָעְבָרה ִמן ַהָּסִבים ִלְנָכִדים. ְיִדידֹו ַהּטֹוב –ָכאן ָגר ֶבן־ִגילֹו , ַהְכָפר ַהָּׁשכֵּ

י ִלְכתֹּב ֶאת ָכל  ָמה ֶׁשָעְברּו ַהָּסִבים ַיַחד. ֶׁשל ַאְחָוה ם ֶׁשל ׁשֹור ְכדֵּ י ָמקֹום ַעל עֹור ָׁשלֵּ ֹּא ִיְהֶיה דֵּ . ל

ְרצִ  ָדה'מֵּ ִעיק ַעל ִלבֹוְכִאּלּו ַמָשא כָ , ין ֶנֱאַנח ֲאָנָחה ְכבֵּ ד מֵּ  .בֵּ

 !ִדּיֹו, ְקָטַני, ִדּיֹו –

ה ְזַמן ָפנּוי ֹּא ַלֲעשֹות ְכלּום. ִיְהֶיה לֹו ִבְבָרִזיל ַהְרבֵּ ן, ַרק ֶלֱאכֹּל, ל . ַהכֹּל עֹוָשּה ַהְמכֹוָנה, ִלְׁשתֹות ְוִליׁשֹּ

ֹּא ָזקּוק ָׁשם ְלָזָהב ֹּא כֹו. ָנכֹון ֶׁשִאיׁש ל ב ׁשּום ָדָברֲאָבל ָלָמה סֹוקֹול ל ָאז ֶׁשָּנַסע? תֵּ , ְכָבר ַאְרַבע ָׁשִנים מֵּ

ַהַהְצָלָחה ַמְׁשִכיָחה . ִהְבִטיַח ָלבֹוא ְבַעְצמֹו ּוְלַהְסִביר ַהכֹּל ַעל ָהָאֶרץ ַהִהיא, ִהְבִטיַח ִלְׁשֹלַח ֶכֶסף ְלֻכָּלם

ֶריָך ר ֶאת ֲחבֵּ ְרצִ . ַמהֵּ ֹּא ִיְׁשַכח'ֲאָבל מֵּ ַע קֹול . ְוִיַקח ִעמֹו ֶאת ָכל ַהְכָפר ָיבֹוא ְלָכאן, ין ל ֲאָבל הּוא ׁשֹומֵּ

ֹּא יּוַכל ָלַקַחת ֶאת ַהְכָפר ר לֹו ֶׁשּל ִסָּיה, ַרק ֶאת ָהֲאָנִׁשים, ָהאֹומֵּ ֹּא יּוַכל ָלַקַחת ֶאת ַהְכנֵּ ֶאת , ֶאת ַהְצָלב, ל

ית־ַהְקָברֹות  ...ֶאת ַהַּיַער, בֵּ

 !ְקָטַני, ִדּיֹו –

ְרצִ  ן ְסִביבֹוין ָחדַ 'מֵּ ִצים, ָבֲאָדָמה, ַבָּׁשַמִים, ל ַלֲחׁשֹּב ְוִהְתבֹונֵּ , ְבָפרֹות ָהרֹועֹות, ְבסּוסֹו ָהָאפֹּר, ַבָבִתים, ָבעֵּ

ם־ַהֶדֶרְך   !ִדּיֹו, ְקָטַני, ִדּיֹו –ַבְצָלִבים ַהִּנָצִבים ַעל אֵּ

ית. ַעְכָׁשו ָיכֹול ָהָיה ַלֲעצֹּר. ָעַצר ֶאת ַהּסּוס ָבה, ֶׁשְּיַנְדְנדּו, ֲחָׁשׁש ֶׁשִּיְלֲחצּו ָעָליו ְבבֵּ . ָחַמק ַהּיֹום ַמָמׁש ִבְגנֵּ

ַהכֹּל ָהְיָתה ַהִשיָחה ִעם ַהכֶֹּמר ר ָקֶׁשה מֵּ ן. יֹותֵּ ֶּלה , ַהכֶֹּמר ְכמֹו כֶֹּמר, כֵּ ִסּיֹות ָכאֵּ ין ָׁשם ְכנֵּ ׁש ֶׁשאּוַלי אֵּ חֹוׁשֵּ

פֶ . ְכמֹו ָכאן ֶפר ָכתּובֲאִפּלּו ָנַתן לֹו סֵּ  –ֲאָבל ָמה ֶזה ִאְכַפת לֹו . ֶׁשָהָעם ִבְבָרִזיל ַרע ַוֲחַסר ֱאמּוָנה, ר ּוְבסֵּ

. אֹו ְלָכאן אֹו ְלָכאן, ֲאָבל ַהּיֹום הּוא ַחָּיב, ִנְמַלט ִמן ַהֲחִתיָמה, ַפֲעַמִים ְכָבר ָנסֹוג? ין'ָמה ִאְכַפת ְלַמְרצִ 

ס ָעלָ  ֹּא ִלְמכֹּר ֶאת ָהֲאָדָמה. יוֶמֶלְך ְבָרִזיל ְכָבר כֹועֵּ ַע ְול ֹּא ִלְנסֹּ  .ִנְחֶיה ְוִנְרֶאה, טֹוב? ְואּוַלי ל

ל, ין ָחַׁשב ְוָחַׁשב'ַמְרצִ  ל ָסִביב ְוִהְסַתכֵּ ב, ִהְסַתכֵּ ֹּא ָיַדע ָלָמה הּוא חֹוׁשֵּ ל, ל ְוַהְרָגַׁשת , ָלָמה הּוא ִמְסַתכֵּ

הּו  .ַהֶחֶנק ָגְבָרה ְבָחזֵּ

 .ָהֲעָיָרה

ה ַאָתהִה  – ה ְזַמן, ין'ַמְרצִ , ּנֵּ ְרצִ . ִנְׁשֶתה ְקָצת וֹוְדָקה, בֹוא. ְכָבר ִחִכינּו ְלָך ַהְרבֵּ ׁש לֹוַמר ַמֶּׁשהּו'מֵּ , ין ִבקֵּ

ֹּא ָיַדע ָמה ָהְלכּו  ַאַחר־ָכְך. ַאַחר־ָכְך ָיְׁשבּו ְוָׁשתּו ִביָרה. ְועֹוד ַאַחת, ָׁשָתה כֹוִסית, ָהַלְך ַלִמְסָבָאה. ֲאָבל ל

י ַמְרצִ ; ַיַחד ַלִמְשָרד ב'ָקְראּו ָׁשם ְבָאְזנֵּ ֶכן ַהִמְסָמְך ֻכּלֹו ְוהּוא ִהְקִׁשיב ִבְתשּוֶמת לֵּ ּוְכֶׁשָּנְתנּו לֹו , ין ֶאת תֹּ

י ֶׁשַּיְחתֹּם ט ַבָּיד ְכדֵּ יקֹו ְוָאַמר, עֵּ  :ָטַמן ַמְרִצין ֶאת ָידֹו ְבחֵּ

ֹּא ֶאְחתֹּם –  .ל

 ?ָלָמה –

ֹּא רֹוֶצה ִלְמכֹּר ֶאת ָהֲאָדָמה ְוֶאת ַהַבִיתִמפְ  – י ֶׁשֲאִני ל  .נֵּ

ל ֶאת ַהִּׁשיְפַכְרֶטה – ֹּא ְתַקבֵּ  .ָאז ל

ֹּא –  .ָאז ל

ִבין ַמְרצִ  ֹּא ַרק ֶאת ַהַבִית ְוָהֲאָדָמה'אּוַלי הֵּ ִסָּיה, ֶאָּלא ַגם ֶאת ַהָּׁשַמִים, ין ֶׁשָעַמד ִלְמכֹּר ל ֶאת , ֶאת ַהְכנֵּ

יֶהם ֶׁשל ֲאבֹוָתיו, ֶאת ַיְלדּותֹו, ֶאת ְיִדיָדיו, תַהְּיָערֹו ית־ַהְקָברֹות ָׁשם ְטמּונֹות ַעְצמֹותֵּ ין 'ַמְרצִ . ֶאת בֵּ

ֶׁשְמכֹונֹות חֹוְרׁשֹות , ַמֲאִמין ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶזה ֶׁשְבַאְרצֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ְבָרִזיל ַהָשדֹות ְמֻכִּסים ְסָלִעים ִמָזָהב

לָׁשם ְוהָ  ינֹו עֹוֶשה ָדָבר ַרק אֹוכֵּ ן, ָאָדם אֵּ ר ֶאת ַאְדָמתֹו , ׁשֹוֶתה ְוָיׁשֵּ ֹּא ָהָיה מֹוכֵּ ֹּאת ַגם ַהּיֹום ל ְוַלְמרֹות ז

ס ְלֶאֶרץ ַהְפָלִאים –ְתמּוַרת ִׁשְפַכְרֶטה    .ָהעֶֹּׁשר ְוַהַתֲענּוגֹות, אֹוָתּה ַהְרָׁשָאה ְלִהָכנֵּ


