
ֶאְנִּכי הוצאה לאור

ִּגיְלָגֶמׁש ַהָּצִעיר 
ְוַהַּגן ַהְּמֻכָּׁשף

ִׁשיְרִלי ְּגֶרץ

ִאּיּוִרים: אּוִריֵאל זֹוָהר





לאוריה בכורי - 

הילד הגילגמשי שלי.

לאיילת ולטליה - 

שלעולם לא נגמרות להן המילים, 

המרץ ושמחת החיים. 
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ְיֵתדֹות  ְּבֵסֶפר ֶזה, ִהּנֹו ְּכַתב  ְּכַתב ַהְּיֵתדֹות ֶׁשּמֹוִפיַע 

ָאֶלְפֵּביִתי ֶׁשָהָיה ְּבִׁשּמּוׁש ִלְפֵני ְּכ־3,300 ָׁשִנים, ְּבִעיר ַהָּנֵמל 

ָהַעִּתיָקה אּוָגִרית ֶׁשְּבסּוְרָיה. צּוַרת ָהאֹוִתּיֹות ְוֶטְכִניַקת 

ַהְּכִתיָבה ְׁשאּולֹות ִמְּכַתב ַהְּיֵתדֹות ֶׁשל ֶמסֹוּפֹוַטְמָיה, ֶׁשּבֹו 

פֹות ָהַעִּתיקֹות ׁשּוֵמִרית ְוַאַּכִּדית. ָהאֹוִתּיֹות  ִנְכְּתבּו ַהּׂשָ

ֻמְרָּכבֹות ִמֵּצרּוִפים ׁשֹוִנים ֶׁשל ַקִּוים ֶׁשֶּנְחְרטּו ַעל לּוחֹות 

ִלְקִריָאה נֹוֶסֶפת ַחְּפׂשּו ֶאת ָהֵעֶרְך “ָאֶלְפֵּבית  ֵחָמר. 

אּוָגִריִתי” אֹו “ְּכַתב ְיֵתדֹות” ְּבִויִקיֶּפְדָיה. 

ַנּסּו ְלַפְעֵנַח ֶאת ְּכַתב ַהְּיֵתדֹות ֶׁשִּבְתִחַּלת ָּכל ֶּפֶרק.

ֶרֶמז: ִקְראּו אֹותֹו ְּכמֹו ֶׁשּקֹוְרִאים ַּבֵאדּוָּבה, ִמְּׂשמֹאל ְלָיִמין.

ֶמֶלְך ָהֵאִלים 

ֵאַלת ַהָּפרֹות, ִאָּמא ֶׁשל ִּגיְלָגֶמׁש

ֶמׁש ֵאל ַהּׁשֶ

ֵאל ַהָחְכָמה 

ַאַחת ָהֵאלֹות ַהְּמָׁשְרתֹות ֶאת ֵאְנִליל

ַמִים  ֵאל ַהּׁשָ

ֵאָלה ָהַאְחָרִאית ַעל ַהִּלּמּוִדים

ֵאְנִליל ................

ִניְנסּון ................

ֻאּתּו ...................

ֶאְנִּכי ..................

ַארּורּו ................

ָאנּו ....................

ִניַסָּבה ...............

ְּכַתב ְיֵתדֹות אּוָגִריִתי
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ֶּפֶרק 1
 

ַהַּפַעם ֹזאת ֹלא ָהְיָתה ַאְׁשָמִתי. 

ַהּיֹום ִהְתִחיל ְּכמֹו ָּכל יֹום ָרִגיל. ָאַכְלִּתי ֲארּוַחת ֹּבֶקר 

ָיָצאִתי  ְוִרַּבת ְּתֵאִנים – ּוְכֶׁשִּסַּיְמִּתי  ְטִעיָמה – ִּפּתֹות 

ֵמָהַאְרמֹון ַלֵאדּוָּבה ְּכֵדי ִלְלֹמד ְקֹרא ּוְכֹתב. 

ְּכֶׁשִהַּגְעִּתי ַלִּכָּתה, ִסין־ִאיִלי, ַהַּתְלִמיד ֲהִכי ְמַעְצֵּבן 

ַּבֵאדּוָּבה, ֵהֵחל ְלִהְתָּגרֹות ִּבי ְּכִמְנָהגֹו.

“ִּתְרֶאה ֵאיְך ַאָּתה ָלׁש ֶאת לּוַח ַהחֶֹמר ֶׁשְלָך. הּוא ָעקּום 
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ְּכמֹו ַהָּיֵרַח. ּוָמה ֹזאת ַהָּיֵתד ַהְּקַטָּנה ַהֹּזאת ֶׁשֵהַכְנָּת? 

ַאָּתה ִּתְׁשֹּבר אֹוָתּה ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה ׁשֹוֵבר ָּכל ָּדָבר! ְיצּור 

ִּכְלַאִים ֶׁשָּכמֹוָך.”

ִהְתּגֹוַנְנִּתי ְוֶהְרֵאיִתי לֹו ֶׁשַהָּיֵתד ֶׁשִּלי ֲחָזָקה ְוֹלא ִנְׁשֶּבֶרת. 

ֵמָאחֹור ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַמְרדּוק־מּוָׁשִלים לֹוֵחׁש ְלִסין־ִאיִלי 

ֶׁשַּיֲעזֹב אֹוִתי, ִּכי ֹלא ְּכַדאי ְלִהְתַעֵּסק ִעם ֵּבן ֶׁשל ֶמֶלְך ְוֵאָלה.

“ָמה ֹזאת אֹוֶמֶרת?” ָׁשַאל ַּתְלִמיד ָחָדׁש. 

“ַאָּתה ֹלא ַמִּכיר ֶאת ִּגיְלָגֶמׁש?” ָאַמר ִסין־ִאיִלי ְּבבּוז, 

“ָאִביו לּוַגְלַּבְנָדה, הּוא ֶמֶלְך ָהִעיר ֶׁשָּלנּו, ְוִאּמֹו ִהיא 

ִניְנסּון, ֵאַלת ַהָּפרֹות. הּוא ֲחִצי־ֶּבן ֱאנֹוׁש ַוֲחִצי־ֵאל.”

ִאָּמא ֶׁשִּלי ָּתִמיד אֹוֶמֶרת ֶׁשֲאִני ְׁשֵני־ְׁשִליִׁשים ֵאל, ְוַרק 

ְׁשִליׁש ֶּבן ֱאנֹוׁש ֲאָבל ָהֲאִמיָרה ַהֹּזאת ַמֲעִליָבה ֶאת ָאִבי. 

ָלֵכן ֲאִני ְמַסֵּפר ְלֻכָּלם ֶׁשֲאִני ֲחִצי־ֲחִצי.

ִהְתַעַּלְמִּתי ִמְּדָבָריו ַהּפֹוְגָעִנִּיים ֶׁשל ִסין־ִאיִלי ְוִהְמַׁשְכִּתי 

ָללּוׁש ֶאת ַהחֶֹמר ַעד ֶׁשָהַפְכִּתי אֹותֹו ְללּוַח ָחָלק. ַהּמֹוֶרה 

ַהָּזֵקן ְלַאַּכִּדית הֹוָרה ָלנּו ְלַהְתִחיל ַלֲעֹבד ַעל ַהִּסיָמִנים 

ַהּׁשֹוִנים ֶׁשל ד. ִהְתַחְלִּתי ִלְכֹּתב, ָּדה, ִּדי, ּדּו. ִהְׁשַּתַּדְלִּתי 

ִלְכֹּתב ֶאת ַהִּסיָמִנים ְּבצּוָרה ְּברּוָרה ְוָיָפה, ִמְּבִלי ִלְׁשֹּבר 

ֶאת ַהָּיֵתד ֶׁשִּלי. ּתֹוְך ְּכֵדי ְּכִתיָבה ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַהַּתְלִמיד 

ֶהָחָדׁש ֶׁשָּיַׁשב ֵמֲאחֹוַרי ִמְתַעְצֵּבן ְואֹוֵמר ְּבֵיאּוׁש: “ֵאיְך 

ֲאִני ָאמּור ִלְזֹּכר ֶאת ֵמאֹות ַהִּסיָמִנים ַהָּללּו? ְלָכל ִסיָמן 
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ְיכֹוָלה ִלְהיֹות יֹוֵתר ִמַּמְׁשָמעּות ַאַחת. ֶזה נֹוָרא ְמַבְלֵּבל! 

ַּבַחִּיים ֹלא ַאְצִליַח ִלְלֹמד ֶאת ַהְּכָתב ַהֶּזה.”  

ִנַּגְׁשִּתי ֵאָליו ְוִנִּסיִתי ְלַהְרִּגיַע אֹותֹו. ִהְסַּבְרִּתי לֹו ֶׁשַּגם 

ֲאִני טֹוֶעה ִלְפָעִמים ַעל ַאף ֶׁשֲאִני ְּכָבר ֶּבן ֵּתַׁשע, ְולֹוֵמד 

ַּבֵאדּוָּבה ִמִּגיל ֶׁשַבע. ֶהְרֵאיִתי לֹו ֵאיְך ּכֹוְתִבים ֶאת ַהִּסיָמן 

ִדי ְּבצּוָרה ְנכֹוָנה. 

הּוא הֹוָדה ִלי ְוִהִּביט ִּבי ְּבַסְקָרנּות ּוַבֲחָׁשׁש, ְּבדֹוֶמה 

ְלרֹב ַהַּתְלִמיִדים ַּבֵאדּוָּבה, ּוִבְמֻיָחד ַהַּתְלִמיִדים ַהֲחָדִׁשים. 

ֲאִני ְּכָבר ָרִגיל ַלֶּזה. ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשֵחֶלק ֵמַהְּיָלִדים ּפֹוֲחִדים 

ִמֶּמִּני ַוֲאֵחִרים ְמַקְּנִאים ִּבי. ִלְפָעִמים ֲאִני ַמְרִּגיׁש ּבֹוֵדד 

ִּכי ֵאין ִלי ֵּביֵניֶהם ָחֵבר ֶׁשל ַמָּמׁש. ּוְבָכל ֹזאת, ֲאִני ַּדי 

ְמַחֵּבב אֹוָתם, ִמְּלַבד ִסין־ִאיִלי ֶׁשָּתִמיד ִמְתָּגֶרה ִּבי. 

ְוָכְך ָהָיה ַּגם ְּבאֹותֹו ֹּבֶקר. ְּבֶאְמַצע ִׁשעּור ֶחְׁשּבֹון, 

ִסין־ִאיִלי ֶנֱעַמד ְוָטַען ֶׁשֵאין ִלי ֹאֶמץ ְלִהְתַּגֵּנב ַלִּמְקָּדׁש 

ְוִלְגֹנב ֶאת ָהעּוגֹות ֶׁשַהִּמְתַּפְּלִלים ֵהִביאּו ַּבֹּבֶקר ְּכִמְנָחה 

ָלֵאִלים. ַּבִהְתָּגרּות ַהֹּזאת ֹלא ָיֹכְלִּתי ַלֲעֹמד ִּכי ֲאִני ַמָּמׁש 

ֹלא ַּפְחָדן, ְוחּוץ ִמֶּזה, ֲאִני אֹוֵהב עּוגֹות. ִמי ֹלא?

ָאז ִהְתָעַרְבנּו. 

ֲאִני ָּבטּוַח ֶׁשִאם ֹלא ָהִייִתי ָּכל ָּכְך ָחָזק, ַהֹּכל ָהָיה 

עֹוֵבר ְּבָׁשלֹום.

ִהְתַּגַּנְבִּתי ַּבֲחַׁשאי ִמַהֵאדּוָּבה ְוַרְצִּתי ַלִּמְקָּדׁש ֶׁשל ֻאּתּו, 
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ֶמׁש. ִהְמַּתְנִּתי ַעד ֶׁשַהֹּכֵהן ָהַאֲחרֹון ֵיֵצא ֵמָהאּוָלם  ֵאל ַהּׁשֶ

ְוִהְתַּגַּנְבִּתי ְּפִניָמה. ָלַקְחִּתי ְׁשַּתִים ִמן ָהעּוגֹות  ַהָּגדֹול 

ֶׁשִּנְראּו ִלי ְטִעימֹות ִּבְמֻיָחד – עּוָגה ְמֻצָּפה ִּבְדַבׁש ְועּוָגה 

נֹוֶסֶפת ְמֻמֵּלאת ִּבְתָמִרים. 

ְלֶפַתע ָׁשַמְעִּתי קֹולֹות. ִנְׁשַּכְבִּתי ַעל ָהִרְצָּפה ְוָזַחְלִּתי 

ַעל ְּגחֹוִני ָלֵאזֹור ֶהָחׁשּוְך ָּבאּוָלם, ִמַּתַחת ַלֶּפֶסל ֶׁשל ָהֵאל 

ֻאּתּו. ָׁשַכְבִּתי ָׁשם ְוִחִּכיִתי. ְּכֶׁשַהּקֹולֹות ֶנֶעְלמּו ָּתַפְסִּתי 

ֶאת ָהעּוגֹות, ִהְתרֹוַמְמִּתי ִּבְמִהירּות ו... 

“ּבּום, ְטַרח!!!” ִהְתַנַּגְׁשִּתי ְּבָחְזָקה ַּבֶּפֶסל ָהֲעָנק ֶׁשֵּמָעַלי 

ְוהּוא ָנַפל ְוִהְתַנֵּפץ ְלַאְלֵפי ְרִסיִסים. 

“אֹוי, ֹלא...” ֶנֱאַנְקִּתי.

ַהֹּכֲהִנים ָׁשְמעּו ֶאת ָהַרַעׁש ְוָחְזרּו ֶאל ָהאּוָלם ְּבִריָצה, 

ְוָכְך ָמְצאּו אֹוִתי עֹוֵמד ֵּבין ִׁשְבֵרי ַהֶּפֶסל ְוָהעּוגֹות ְּבָיַדי. 

ֵהם ֵהֵחּלּו ִלְזֹעק ְּבקֹוֵלי קֹולֹות. 

“ְּבֵאְנִליל! ַהֶּיֶלד ַהֶּזה ָׁשַבר ֶּפֶסל ֶׁשל ֵאל. ֶזהּו ֵחְטא 

ַּבל ַיֲעֹבר!” ָזַעק ַאַחד ַהֹּכֲהִנים. 

אֹוי ַוֲאבֹוי... ַעְכָׁשו ִנְכַנְסִּתי ְלָצרֹות ֲאִמִּתּיֹות. ְּבַסְך ַהּכֹל 

ָרִציִתי ְלַנֵּצַח ַּבִהְתָעְרבּות ִעם ִסין־ִאיִלי ְוַלְחֹזר ַלֵאדּוָּבה 

ִעם ַּכָּמה עּוגֹות ְלַחֵבַרי ְו... טֹוב, ַּגם ְלַעְצִמי. ַאְך ְלַמֲעֶׂשה, 

ָחָטאִתי ֵחְטא נֹוָרא ֶנֶגד ָהֵאִלים ֶׁשָהֹעֶנׁש ָעָליו הּוא ָמֶות.
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ֶּפֶרק 2

ַאֶּתם ַמְסִּכיִמים ִאִּתי ֶׁשֹּזאת ֹלא ָהְיָתה ַאְׁשָמִתי, ָנכֹון? 

ָּבָלָגן נֹוָרִאי ִהְתעֹוֵרר ְסִביִבי. ַהֹּכֲהִנים ִמֲהרּו ְלהֹוִציא 

ֶאת ָּכל ַהִּמְתַּפְּלִלים ִמחּוץ ְלִמְתַחם ַהִּמְקָּדׁש. ְמֻיָּתר ְלַצֵּין 

ֶׁשֶאת ָהעּוגֹות ֹלא ָאַכְלִּתי. 

ַמִים,  ֵאְנִליל, ֶמֶלְך ָהֵאִלים, ָיַרד ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ֵמַהּׁשָ

ּוְלַאַחר ֶׁשָרָאה ֶאת ַהֶּנֶזק ֶׁשָּגַרְמִּתי, ַצֲעקֹוָתיו ִהְרִעידּו 

ֶאת ַאּמֹות ַהִּסִּפים ֶׁשל ַהִּמְקָּדׁש. ֵאִלים נֹוָסִפים, ּכֹוֵלל 
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ַמִים ַּגם ֵהם ְּכֵדי  ִאָּמא ֶׁשִּלי ִניְנסּון, ִמֲהרּו ָלֶרֶדת ֵמַהּׁשָ

ְלָהִבין ָמה ֵאַרע ְוֵכיַצד ִנְׁשַּבר ַהֶּפֶסל. ֵהם ִהְתַקְּבצּו ְסִביב 

ֵאְנִליל, ִהְתַּדְּינּו ֵּביֵניֶהם ְּבקֹוֵלי קֹולֹות ְוֵהִניפּו ֶאת ְיֵדיֶהם 

ְּבַעְצָּבנּות ְלָכל ַהִּכּוּוִנים. ִמֵּדי ַּפַעם ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַהִּמָּלה 

“ְׁשאֹול” עֹוָלה ִמּתֹוְך ַהְּצָעקֹות.

ִאִּמי ֹלא ִהְׁשַּתְּתָפה ַּבִּדּיּוִנים. ִהיא ָעְמָדה ְלִצִּדי ְּבָפִנים 

ֲעגּומֹות ּוְבֶאְגרֹוִפים ְקפּוִצים. “ִּגיְלָגֶמׁש, ַהַּפַעם ִהְגַזְמָּת. 

ֵאיְך ָיֹכְלָּת ִלְׁשֹּבר ֶּפֶסל ֶׁשל ֵאל?” ִהיא ָׁשֲאָלה ָּבַאְכָזָבה.

“ֲאָבל ִאָּמא, ֹלא ִהְתַּכַּוְנִּתי. ֹלא ָרִאיִתי ֶׁשַהֶּפֶסל ֵמָעַלי,” 

ִהְתּגֹוַנְנִּתי. ְּבִלִּבי ִקַּלְלִּתי ֶאת ִסין־ִאיִלי ַעל ֶׁשִּפָּתה אֹוִתי 

ָלַקַחת ֶאת ָהעּוגֹות ֵמַהִּמְקָּדׁש.

ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַצֲעקֹוֵתיֶהם ֶׁשל ּתֹוָׁשֵבי ֶאֶרְך ֶׁשִהְתַקֲהלּו ַּבחּוץ:

“ִּגיְלָגֶמׁש ַהֶּזה עֹוד ָיִמיט ָאסֹון ַעל ֻּכָּלנּו. ִּבְגָללֹו ָהֵאִלים 

ַיֲעִניׁשּו ֶאת ָהִעיר ֻּכָּלּה. ַאֶּתם זֹוְכִרים ֵאיְך ָׁשַבר ֶאת ַּדְלתֹות ַׁשַער 

ֵחק ִעם ַהּשֹׁור ַהּזֹוֵעם?” ִהְזִּכיר ַאַחד ַהּתֹוָׁשִבים. ָהִעיר ְּכֶׁשּׂשִ

ֵחק ּתֹוֶפֶסת ִעם  “ְוֵאיְך ָהַרס ֶאת ְּתָעַלת ַהַּמִים ְּכֶׁשּׂשִ

ה ַאַחת. ַהֲחֵבִרים ֶׁשּלֹו, ְוָכל ָהִעיר הּוְצָפה,” ָאְמָרה ִאּׁשָ

עֹוָרה ְּבַמְחַסן ָהַאְרמֹון  “הּוא ַּגם ִנֵּפץ ֶאת ַקְנַקֵּני ַהּׂשְ

ֵחק ְּבַאָּלה ּוְבַכּדּור. ְּבֶמֶׁשְך ָחְדַׁשִים ְׁשֵלִמים ָרַעְבנּו  ְּכֶׁשּׂשִ

ְלֶלֶחם,” ָצַעק ַאַחד ַהְּזֵקִנים. 

“ֵּכן, ֵּכן,” ִנְׁשְמעּו קֹולֹות ַרִּבים. 
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“ָאז ָמה ִאם הּוא ֶּבן ֶמֶלְך ּוֵבן ֵאָלה? הּוא ַחָּיב ְלֵהָעֵנׁש. 

ה ְצִעיָרה.  הּוא ַחָּיב ִלְלֹמד ֶלַקח,” ָּפְסָקה ִאּׁשָ

ִאָּמא ֶׁשִּלי ָמְׁשָכה אֹוִתי ַהחּוָצה, ֶאל ֲחַצר ַהִּמְקָּדׁש. ֵמָרחֹוק 

ָרִאיִתי ֶאת ֲחֵבַרי ִמַהֵאדּוָּבה ִמְתַעְרְּבִבים ַּבָּקָהל. ִסין־ִאיִלי 

ָעַמד ֵּביֵניֶהם. ָחַׁשְבִּתי ֶׁשהּוא ִיְצַחק ָעַלי ֲאָבל ְלַהְפָּתָעִתי, 

ֲאֶרֶׁשת ָּפָניו ָהְיָתה ְרִציִנית ְמאֹוד. הּוא ִהִּביט ֵאַלי, ֵהִניַע 

ֶאת ְׂשָפָתיו ְוָלַחׁש, “ְסִליָחה.” אּוַלי הּוא ֶּבֱאֶמת ִהְצַטֵער.

ֵאְנִליל ָקָרא ְלִאִּמי ָּבֶרַגע ֶׁשָהֵאִלים ִהִּגיעּו ִליֵדי ַהְחָלָטה. 

ָרִאיִתי אֹותֹו ֵמִניַע ֶאת רֹאׁשֹו ְּבַכַעס ִמַּצד ְלַצד, ְוכֹוַבע ַהַּקְרַנִים 

ֶׁשּלֹו ִהַּטְלֵטל ְּבָחְזָקה ַעד ֶׁשִּכְמַעט ָנַפל. ִאִּמי ִהְקִׁשיָבה לֹו 

ְּבַהְכָנָעה, ּוְכֶׁשִּסֵּים לֹוַמר ֶאת ְּדָברֹו ְׁשֵניֶהם ִהְתָקְרבּו ֵאַלי.

ִּגיְלָגֶמׁש,” ִהיא ָאְמָרה ִלי. “ֵאְנִליל ֶהְחִליט  “ּבֹוא, 

ף. ֵנֵלְך ְלִהָּפֵרד  ִיְהֶיה ֵּגרּוׁש ַלַּגן ַהְּמֻכּׁשָ ֶׁשָהֹעֶנׁש ֶׁשְּלָך 

ֵמָאִביָך,” ִהיא ָאְמָרה ְּבַצַער.

ִנְכַנְסנּו ָלַאְרמֹון ּוָמָצאנּו ֶאת ָאִבי יֹוֵׁשב ַעל ֵּכס ַהַּמְלכּות. 

הּוא ָקם ִלְקָראִתי ְוִחֵּבק אֹוִתי. 

“ֲאִני ֶאְתַּגְעֵּגַע ֵאֶליָך, ֵּבן ׁשֹוָבב ֶׁשִּלי. ֲאִני סֹוֵמְך ָעֶליָך 

ַוֲאִני ָּבטּוַח ֶׁשַּתְחֹזר ֵאֵלינּו ִעם ְׁשַלל ִסּפּוֵרי ַהְרַּפְתָקאֹות 

ֶכם.  ְמַרְּתִקים,” הּוא ָאַמר ְוָטַפח ִלי ַעל ַהּׁשֶ

ִהְבַטְחִּתי ְלָאִבי ֶׁשֶאְׁשֹמר ַעל ַעְצִמי, ּוֵביִני ְלֵבין ַעְצִמי 



שירלי גרץ

18

ָּתִהיִתי ַּכָּמה ְזַמן ַיֲעבֹר ַעד ֶׁשֶאְרֶאה אֹותֹו ׁשּוב, ִאם ִּבְכָלל.

ִאִּמי ְוֵאְנִליל, ֶׁשָהָיה ֻּכּלֹו ָסר ְוזֹוֵעף, ָלְקחּו אֹוִתי ְלֶפַתח 

ַמְעִּתי  ִנְזַּכְרִּתי ַּבִּסּפּוִרים ֶׁשּׁשָ ף. ְּכֶׁשִהַּגְענּו,  ַהַּגן ַהְּמֻכּׁשָ

ַעל ַהָּמקֹום ֵמָהאֹוֶמֶנת ֶׁשִּגְּדָלה אֹוִתי. ְּבאֹוָתם ָיִמים ֹלא 

ֶהֱאַמְנִּתי ֶׁשהּוא ָאֵכן ַקָּים ְוָחַׁשְבִּתי ֶׁשְּמֻדָּבר ְּבַאָּגָדה ִּבְלַבד. 

ַעְכָׁשו, ְּכֶׁשָעַמְדִּתי מּול ַהְּכִניָסה, ֵהַבְנִּתי ֶׁשִּלְפָעִמים ַאָּגדֹות 

ֵהן ֹלא ְסָתם ַאָּגדֹות ֶאָּלא ַהְּמִציאּות ַעְצָמּה.

ֵאְנִליל ִהִּביט ִּבי ְּבַמָּבט ָקֶׁשה ְוָאַמר: “ָעִׂשיָת ַמֲעֶׂשה ָאיֹם 

ְונֹוָרא, ִּגיְלָגֶמׁש. ָחָטאָת ֵחְטא ֶׁשֵאין ָעָליו ַּכָּפָרה ְוָכל ָהֵאִלים 

אֹול, ְלעֹוָלם ַהֵּמִתים. ֲאָבל ִאְּמָך  ָּדְרׁשּו ֶׁשֶאְׁשַלח אֹוְתָך ַלּׁשְ

ִהְתַחְּנָנה ֶׁשֲאַרֵחם ָעֶליָך, ְוִהְבִטיָחה ִלי ֶׁשֵמַהּיֹום ָוָהְלָאה ְּתַכֵּבד 

ֶאת ָהֵאִלים ְוֶאת ֶיֶתר ְּבֵני ָהָאָדם. ָלֵכן ֶהְחַלְטִּתי ָלֵתת ְלָך 

עֹוד ִהְזַּדְּמנּות ַאַחת ִויִחיָדה. ָאִטיל ָעֶליָך ְמִׂשיָמה ֶׁשִּתָּדֵרׁש 

ף. ְּבתֹוְך ַהַּגן ַחי ֶּפֶרא־ ְלַהְׁשִליָמּה ְּבַמֲהָלְך ְׁשהּוְתָך ַּבַּגן ַהְּמֻכּׁשָ

ָאָדם, ְיצּור ּוְׁשמֹו ֶאְנִּכידּו. ַהַחּיֹות ִּגְּדלּו אֹותֹו ֵמָאז ּוִמָּתִמיד, 

ְוהּוא ׁשֹוֵמר ֲעֵליֶהן ִמָּכל ִמְׁשָמר. ִהִּגיַע ַהְּזַמן ֶשֶׁאְנִּכידּו ִיְלַמד 

ְלִהְתַנֵהג ְּכמֹו ֶּבן ֱאנֹוׁש ִויַאֵּמץ ֶאת אֹוְרחֹוֵתיֶהם ֶׁשל ְּבֵני 

ָהִעיר. ָעֶליָך ִלְמצֹא ֶאת ֶאְנִּכידּו ְוַלֲהפְֹך אֹותֹו ְלֶבן ַּתְרּבּות. 

ִאם ֹלא ַּתְצִליַח ַּבְּמִׂשיָמה, ִּגיְלָגֶמׁש, ְלעֹוָלם ֹלא ֵּתֵצא ֵמַהַּגן.”

ֵאְנִליל ִסֵּים ֶאת ְּדָבָריו ְוֶנֱעַלם.

ִאִּמי ָׁשְתָקה ְוִדְמָעה ָזְלָגה ַעל ֶלְחָיּה. ָעַמְדִּתי ְלָיָדּה 
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ְמֻבָּיׁש. ַּכָּמה ַצַער ֲאִני ּגֹוֵרם ָלּה.

“ֶזה ֲעבּוְרָך,” ָאְמָרה ִאִּמי ְלַבּסֹוף ְוָנְתָנה ִלי ֲחִביָלה ֲעטּוָפה 

ְּבַבד. ָּפַתְחִּתי ֶאת ַהֲחִביָלה ְּבָיַדִים רֹוֲעדֹות, ּוְבתֹוָכּה ָמָצאִתי 

ַאָּלה ֲעׂשּוָיה ֵעץ ֵּכֶהה ּוַפְרצּוף ֶׁשל ָאָדם ָחרּוט ָעֶליָה.

“ַאָּלה ְלִמְׂשָחק?” ָׁשַאְלִּתי ִּבְתִמיָהה. 

“ֹזאת ֹלא ַאָּלה ְרִגיָלה,” ָאְמָרה ִאִּמי, “ְוִהיא ֵאיָנּה 

ְמיֶֹעֶדת ְלִּמְׂשָחק. ָהַאָּלה ַהּזֹאת ֲעׂשּוָיה ֵמֵעץ ְמֻיָחד ִמַּיַער 

ְוִאי ֶאְפָׁשר ִלְׁשֹּבר אֹוָתּה.  ַהְּלָבנֹון. ִהיא ֲחָכָמה ְמאֹוד 

ְּבנֹוָסף, ִהיא אֹוֶהֶבת ָלעּוף ּוְלִהְתרֹוֵצץ, ֲאָבל ְּכֶׁשִּתְצָטֵרְך 

ֶעְזָרה, ְקָרא ָלּה ְוִהיא ַּתִּגיַע ִמָּיד.” 

ִאִּמי ָנְתָנה ִלי ַׁשְרֶׁשֶרת ָזָהב ֶׁשָעֶליָה ָּתלּוי ֵנֶבל ָזִעיר. 

“ַּכֲאֶׁשר ִּתְזַּדֵּקק ְלֶעְזַרת ָהַאָּלה, ְּפֹרט ַעל ֵמיְתֵרי ַהֵּנֶבל 

ַהָּקָטן ַהֶּזה, ְוִהיא ִּתְׁשַמע אֹוְתָך ְוַתִּגיַע.” 

ַהֵּנֶבל  ְוֶהְחֵּבאִתי ֶאת  ַהָּזָהב  ָעַנְדִּתי ֶאת ַׁשְרֶׁשֶרת 

ִמַּתַחת ִלְבָגַדי.

“ִאָּמא, ֲאִני ִמְצַטֵער, ֲאָבל ַאל ִּתְדֲאִגי ִלי. ֲאִני ָחָזק, 

ָמִהיר ְוַאִּמיץ ְוִאיׁש ֹלא ַיְצִליַח ִלְפֹּגַע ִּבי.” 

“ִּגיְלָגֶמׁש ְּבִני, ֲאִני ְּבטּוָחה ֶׁשַּתְצִליַח ַלֲעֹמד ַּבְּמִׂשיָמה 

ף ַחִּיים  ֶׁשֵאְנִליל ָנַתן ְלָך. ֲאָבל ַהְקֵׁשב ֵהיֵטב: ַּבַּגן ַהְּמֻכּׁשָ

ְיצּוִרים ׁשֹוִנים ֶׁשַעל ֶחְלָקם ָׁשַמְעָּת ְּבִסּפּוִרים ּוְבַאָּגדֹות. 

ֹלא ָּתִמיד ּתּוַכל ָלַדַעת ִמי ֵמֶהם רֹוֶצה ְּבטֹוָבְתָך ּוִמי 
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אֹול. ְׁשֹקל ֵהיֵטב ֶאת  ֵמֶהם ְמֻעְנָין ִלְׁשֹלַח אֹוְתָך ֶאל ַהּׁשְ

ְוֵעָצה ַאֲחרֹוָנה: ּכֹוחֹוַתי ֵאיָנם ּפֹוֲעִלים ַּבַּגן  ַמֲעֶׂשיָך. 

ף ְוָלֵכן ֹלא אּוַכל ַלֲעזֹר ְלָך. ּתּוַכל ָלֵצאת ִמֶּמּנּו ַרק  ַהְּמֻכּׁשָ

ְלַאַחר ֶׁשַּתְצִליַח ִלְגֹּבר ָעל ֶאְנִּכידּו ֶּפֶרא־ָהָאָדם ְּבכֹוחֹות 

ַעְצְמָך. ִהָּזֵהר, ְּבִני.” 

 

ף. ִהַּבְטִּתי ְּבִאִּמי  ֵעִצים ְּגבֹוִהים ִּגְּדרּו ֶאת ַהַּגן ַהְּמֻכּׁשָ

ַּבַּפַעם ָהַאֲחרֹוָנה ְוִהְתָקַרְבִּתי ְלַׁשַער ָעצּום ֶׁשָהָיה ָעׂשּוי 

ַוֲאִני  ֵמַעְנֵפי ֵעץ ֲאֹפִרים. ֵמֲאחֹוָריו ָׂשַרר ֹחֶׁשְך ֻמְחָלט 

ַער ֵהִטיל ָעַלי ֵאיָמה. ָמה  ֻמְכָרח ְלהֹודֹות ֶׁשָּפַחְדִּתי. ַהּׁשַ

ִמְסַּתֵּתר ֵמֲאחֹוָריו?

ֶהְחַזְקִּתי ְּבָחְזָקה ֶאת ָהַאָּלה ְּבָיִדי ְוַהַּפְרצּוף ֶהָחרּוט 

ָעֶליָה ָעַצם ֵעיַנִים. ָצַעְדִּתי ְּבִהּסּוס ָקִדיָמה ּוִבן־ֶרַגע ָהִייִתי 

ַרר ַּבחּוץ, ַהַּגן ָהָיה  ף. ְלֻעַּמת ַהחֶֹׁשְך ֶׁשּׂשָ ְּבתֹוְך ַהַּגן ַהְּמֻכּׁשָ

מּוָאר ְּבאֹור ֶׁשֶמׁש, ַוֲאִני ָעַמְדִּתי ְּבַטּבּורֹו ֶׁשל ְׂשֵדה ְּפָרִחים 

ֶׁשָּפְרחּו ִּבְׁשַלל ְצָבִעים: ָצהֹב, ָאדֹם, ָּכחֹל ְוָסגֹל. ִהְסּתֹוַבְבִּתי 

ְלָאחֹור ְוֹלא ָרִאיִתי עֹוד ֶאת ַׁשַער ַהְּכִניָסה. הּוא ֶנֱעַלם. 

ִנְצנּוץ אֹור, ְּכמֹו ִהְׁשַּתְּקפּות ֶׁשל ֶׁשֶמׁש ָּבֲאַגם, ָלַכד ֶאת 

ֵעיַני. ָצַעְדִּתי ְלֶעְברֹו. אּוַלי הּוא יֹוִביל אֹוִתי ְלֶאְנִּכידּו. 

ִאּלּו ָיַדְעִּתי ָמה ְמַחֶּכה ִלי ָׁשם, ָהִייִתי ּפֹוֶנה ְּבַוַּדאי 

ְלִכּוּון ַאֵחר.


