
 

 

 

בהלת הזהב בהלת הזהב בהלת הזהב בהלת הזהב 

טוני על הירח 



 

בעיר וולשית פסטילוג חיו אנשים רבים בשם 

ג'ונס. כדי להבחין מי הוא מי, הם הוסיפו את 

שם העיסוק שלהם אחרי השם וכך היו ג’ונס 
האופה וג’ונס הדוור. 

באותה התקופה סגרו את מכרה הפחם של 

פסטילוג  ולכן ג’ונס מעלית, ג’ונס תחזוקה, 

ג’ונס בטיחות וג’ונס נהג, כולם הועסקו בתיקון 

הדרך שעברה בעמק מחוץ לעיר פסטילוג . 

 

הכורים הוציאו את האבנים הגדולות מתוך 

חור עמוק יחסית, כשג’ונס תחזוקה ראה 
משהו נוצץ. הוא הרים זאת. 

"זה גוש של זהב" אמר ג’ונס תחזוקה. כולם 

הסתכלו ואמנם זה היה גוש קטן של זהב. 

בסיפורים עתיקים תמיד נאמר שיש זהב 

בגבעות סביב פסטילוג  וזה היה כנראה נכון. 



 

האנשים התחילו לחפור במשך שעות אבל אז 

הבינו שמדובר כאן בחפירה רצינית ביותר. 

ג’ונס נהג הלך למכרה והביא את המחפר 

הגדול. 

 
כעבור זמן מה הם כבר חפרו תעלות לאורך 

הדרך. אבל לא מצאו זהב. 

 

"זה בוודאי עמוק יותר" אמר ג’ונס בטיחות. 

"נוכל לחפור מהמכרה ולאורך הדרך. 

 

ארבעת החברים התחילו לחפור ממבני 

המכרה הישן ובכוון המקום בו מצאו את גוש 

הזהב הקטן. 
 

הם החליטו לא לספר על הזהב לאף אחד, 

מלבד לג’ונס אספקה וג’ונס מריצה. 



 

המנהרה נעשתה גדולה וארוכה יותר וגם 

מספר האנשים שידעו צמח, רק רק בודדים 

נבחרים, תוכלו להבין, כמו ג’ונס עצים וג’ונס 
נורות. 

 

"זהב לוחש" אמר ג’ונס נורות כשסיפרו לו 

"תמיד ידעתי שהוא כאן ויום אחד נמצא 

אותו." 

 

וכשהם חפרו את המנהרה הם הגיעו למקור 
מים טבעי. "חבל לבזבז זאת" אמר ג’ונס 

מבשלה. 

ומכיוון שכריה היא עבודה מצמיאה הוחלט 

שג’ונס מבשלה יתקין מבשלה קטנה, רק 

לצרכים המדיים. 

 
זה האט קצת את העבודה, אבל נעים היה 

מדי פעם לנוח ולשיר ביחד. 



 
ברגע שג’ונס אשפה וג’ונס שמירה ראשון 

וג’ונס שמירה שני הצטרפו, גדלה גם 

ההתרגשות לקראת מציאת הזהב. 

המכרה העשה גדול יותר. 

 

"אני חושב שהגיע זמן לקרוא לצוות הציוד 
הכבד" אמר ג’ונס שמירה מספר אחד. 

אם ג’ונס שמירה מספר אחד אמר משהו, 

אנשים הקשיבו. 

 

הציוד הכבד היו המכונות הגדולות מהמכרה 

הישן. התקשרו מיד לג’ונס קידוח, והוא היה 

כבר במקום לפני שג’ונס שמירה הוסיף עוד 

מילה. 
 

ג’ונס קידוח פתח את המנהרה הרבה יותר 

מהר ועבר את המקומות של סלעים הקשים 

בעזרת מקדחה הידרולית של קוליס, בעלת 

זרוע הכפולה. 



אחרי שג’ונס קידוח שבר את הסלעים 

הקשים, ג’ונס חפר התחיל לחפור במכונת 
התיעול שלו. המכונה הזו יכלה לחפור 

מנהרות מהר יותר מכל כלי אחר. 

 

כולם הביטו על האדמה היוצאת מהמכונה 

וידעו שעוד מעט הם ימצאו זהב וכולם יהיו 
עשירים. 

 
הרבה אבן יצא מהמנהרה וצריך היה לגייס 

את ג’ונס קטר כדי לביא את הקרונות שלו. 

באו גם אחים ג’ונס ןג'ונס כדי לעזור לו. 

 

בזמן הזה כמעט מחצית מהכורים של העיירה 

חפרו אל הזהב. 
"אנחנו חופרים רחוק מדי" אמר ג’ונס מדידות 

"אני חושב שצריך להעמיק. זהב הוא תמיד 

בעומק." 

וג’ונס מדידות ידע דבר אחד או שניים על 

הנעשה תחת פני האדמה. 



 

הם הביאו את ג’ונס מקדח וג’ונס כיוון עם 

מכונת הקידוח הגדולה שלהם, המקדח האנכי 

בעל התפשטות משולשת, מושאל מהמכרה 

הישן. 
עם דוד מלא קיטור המכונה התחילה לקדוח 

אנחית לתוך האדמה.  

 

כל אחד במנהרה יכול היה כמעט להרגיש 

שמתקרבים לזהב, כי קדחת הזהב תפסה את 

כולם. 

 

בסוף הם הגיעו לאגם תת-קרקעי גדול, 

שמילא את מחצית המערה. 

 

"זה המקום בו מוצאים זהב" קרא ג’ונס מיון. 
 

הם הורידו סירה דרך הפיר וג’ונס שייט 

התחיל לבדוק את המערה. 



 

בקצה האגם התת-קרקעי הם מצאו מנהרה 

ארוכה. 

 
"כאן צריך להיות הזהב" אמר ג’ונס חקירות 

"תביאו נרות והרבה שקים בשביל הזהב." 

האנשים התקדמו לאורך המנהרה 

בהתרגשות גדולה. 

 

ידיעות על הזהב התפשטו בכל העיירה. על 

הבנין ג’ונס לבנים אמר לג’ונס שרברבות 

שסיפר לג’ונס ארובות. ג’ונס ארובות סיפר 

כמובן לגברת ג’ונס ארובות, שכמובן סיפרה 
לגיסה פרנק וויטווט. 

פרנק וויטווט, צריך לציין, לא היה וולשי אלא 

אנגלי בלבד. 



 

הסיפור על גוש הזהב הגיע בסוף לג’ונס 

המלח, שיחד עם האחרים עבד בתיקון הדרך 
מחוץ לעיירה פסטילוג . 

 

"הה, אז לשם הגיע גוש המתכת שלי" הוא 

אמר "לקחתי אותו כדי להראות לסבתה 

מורגן. כנראה נפל לי מהכיס בדרך. זה זהב 
של טיפשים, חתיכת מתכת פיריט. קיבלתי 

אותו מסבא רבא שלי שהיה בקדחת הזהב 

של בקלונדייק בשנת 1896. זה לא שווה 

פרוטה, אבל הייתי שמח לקבל אותו בחזרה." 

 

שקט רב השתרע על העיירה פסטילוג . 

בליל חושך אפשר אפילו לשמוע אותו…  


