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אמריגו

ּלֹות לֹו, יָמה ָאֶמִריָקה ְלִהְתּגַ ֶטֶרם ִהְסּכִ ּבְ
ַטר רּוחֹות ָחָדׁש.  ה קֹולֹוְמּבּוס ִמׁשְ ִגּלָ

ִהּגּוי, ֹלט ּבַ ה יֹוֵתר ִלׁשְ ָהָיה ָקׁשֶ
ְוֵאיזֹו רּוַח ִנְכְנָסה

ים... ְפָרׂשִ ִמּ ּבַ
ל נֹוַתר ה, ַהּסֹוֵרר ִמּכָ ל ֶאְבֵרי ָהֳאִנּיָ ֲאָבל ִמּכָ

ם.  ַהּיָ

ה אֹוָתּה קֹולֹוְמּבּוס,  ּלָ ּגִ ה ִלְפֵני ׁשֶ ָכל ֹזאת, ַהְרּבֵ ּבְ
ֹהּדּו, ְוִהְדֵהד אֹוָתּה ּכְ
ימּו אֹותֹו ָבר ִהְקִדּ ּכְ

ה ּלָ ֲאִפּלּו קֹולֹוְמּבּוס ֹלא ּגִ ִרים. ַרק ׁשֶ ּפֳ ַהּצִ
ָמּה  ֶאת ׁשְ
קֹוִרי  ַהּמְ

ִרים.  ּפֳ ַפת ַהּצִ ׂשְ ּבִ

ה  ּלָ ּגִ ּוִבְכָלל, קֹולֹוְמּבּוס לא ָיַדע ׁשֶ
ה יֹוֵתר ֵמָאֵמִריָקה. ַהְרּבֵ

ָעה ּפָ גּוִיים ַהׁשְ ים ׁשְ ּוִבים ָמֶתָמִטּיִ ִחּשׁ ּלְ ל: ׁשֶ ְלָמׁשָ
ם ַעל א ּגַ ְבָחן ֶאּלָ ּמִ ְנק ְוִצּיּון ּבַ ּבֹון ַהּבַ לא ַרק ַעל ֶחׁשְ

ֶטְרִמינֹולֹוְגָיה.
ל. ׁשּוב ֹהּדּו. ָיאִנים, ְלָמׁשָ ָהִאיְנּדְ

לֹוַמר: ׁשּוב ֹלא.  ּכְ
ִריִטי, ֵג'ייְמס קּוק, ה ֲאָרצֹות ּבְ יר ִלי ֲאָגָדה ַעל ְמַגּלֶ )ֶזה ַמְזּכִ

יבּו ָהָאּבֹוִריִג'יִנים: ַאל ַמה ֶזה, ְוֵהׁשִ יַע ְוׁשָ ִהְצּבִ ׁשֶ
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לֹוַמר: "ֶקְנ־גּו־רּו"(.  "ַאַנְחנּו לא ְמִביִנים", ּכְ

ה ֶאת ּתֹוַרת ַהֵריַאל ּפֹוִליִטיק.  ּלָ ם ּגִ קֹולֹוְמּבּוס ּגַ
ל, ָאְנסּו ֶאת ְיהּוֵדי ְסָפַרד ל, ְלָמׁשָ ֶפְרִדיַנְנד ְוִאיָזּבֶ

ָלֶלֶכת. ֲאָבל ָאנּוס ֶאָחד, 
ְלחּו  לּוִאיס ֶדה טֹוֶרס, ׁשָ

ה ַמְמֶלֶכת  ּלֶ ְתּגַ ּתִ ִעם קֹולֹוְמּבּוס ְלִמְקֶרה ׁשֶ
ן  א ּוַמּתָ ַמּשָׂ ָבִטים ָהֲאבּוִדים, ְוִיְתעֹוֵרר ֹצֶרְך ּבְ ְ ַהּשׁ

ֲאָרִמית.  ִעְבִרית אֹו ּבַ ּבְ
ָבִטים. ֲאָבל ַסְנְסְקִריט הּוא לא ָיַדע. טֹוב, ִנְמְצאּו ׁשְ

ְוַגם ֵהם ֹלא.

ה,  ה ָלִראׁשֹוָנה ִזְקּפָ ַגּלֵ ּמְ מֹו ֶיֶלד ׁשֶ ָכל ֹזאת, ּכְ ּבְ
ה ֶאת ָאֶמִריָקה ּלָ ּגִ לא ָעַזר לֹו, ְלקֹולֹוְמּבּוס, ׁשֶ

ל עֹוד ֹלא ָעַמד לֹו ּכָ
א ּבָ ּלּוי. ַעד ׁשֶ ָמעּות ַהּגִ ַעל ַמׁשְ

ה לֹו  ָאֶמִריגֹו, ְוָעׂשָ
ָאאּוִריָקה. 

ָאז ַמה? ָאֶמִריגֹו ֶוְסּפּוִצ'י ַיֲעֹקב
ְגַלל  ְך ִנְגַזר — ּבִ ּלּוי — ּכָ כֹוַרת ַהּגִ ַאַחר ְבּ

ִמים ְבֵרי ַהּיָ ּדִ ׁשֶ
ָעׂשּו

ים ְלקֹולֹוְמּבּוס. ּלִ ּגַ

ה ִראׁשֹון ֶאת ָאֶמִריָקה? ּלָ ה ִמי ּגִ ּנֶ )ּוִבְכָלל, ַמה ֶזה ְמׁשַ
ּלּוי?( הּו ְמֻעְנָין ְלַגּלֹות ַמה עֹוֵלל ָלּה ַהּגִ ִמיׁשֶ

ֵאר ֵמת ָ ּשׁ ה ְזַמן ּתִ ּמָ הֹו, ָאֶמִריגֹו, ּכַ
עֹוד , ּבְ ָמְתָתּ ַאֲחֵרי ׁשֶ

קֹולֹוְמּבּוס לא ַמְפִסיק ִלְחיֹות?
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ן יֹוֵדַע:  ל ַסּפָ ָאֶמִריגֹו, ָאֶמִריגֹו. ּכָ
ם; ֵני ַהּיָ רֹוֵדף אֹוָתּה ַעל ּפְ ַמִים, ֵצל ׁשֶ ָ ּשׁ ְלָכל ִצּפֹור ּבַ

יְך ִלְרּדֹף, ָאֶמִריגֹו, ְמׁשִ ה ּתַ ַאּתָ ל קֹולֹוְמּבּוס, ׁשֶ מֹו ִצּלֹו ׁשֶ ּכְ
ִמים. ִדְבֵרי ַהּיָ ּבְ

ְדַאג, ָאִמיגֹו.  ֲאָבל ַאל ּתִ
ִרים.  ים ְמַדּבְ ֲאָנׁשִ

ְרֵאה,
ְרִמינֹולֹוְגָיה ְלקֹולֹוְמּבּוס. ׁשּוב ָצֲחָקה ַהּטֶ
מֹו קֹות ִלׁשְ ָפַתִים נֹוׁשְ ה ׂשְ ּמָ ה ּכַ ּנֶ ֹלא ְמׁשַ

קֹות: ָאֶמִריָקה, ָאֶמִריָקה; ָפַתִים חֹוׁשְ ה יֹוֵתר ׂשְ ַהְרּבֵ
ָאֶמִריקֹו.


