יר ִלי ְּג ֶרץ
ִׁש ְ

יל ָג ֶמׁש ַה ָּצ ִעיר
ִּג ְ
וְ ַהּגַ ן ַה ְּמ ֻכ ָּׁשף
זֹוהר
יאל ָ
אּור ֵ
ּיּוריםִ :
ִא ִ

ֶאנְ ּכִ י הוצאה לאור

לאוריה בכורי -
הילד הגילגמשי שלי.
לאיילת ולטליה -
שלעולם לא נגמרות להן המילים,
המרץ ושמחת החיים.

יתי
ְּכ ַתב יְ ֵתדֹות אּוגָ ִר ִ
יע ְּב ֵס ֶפר זֶ הִ ,הּנֹו ּכְ ַתב יְ ֵתדֹות
ּמֹופ ַ
ּכְ ַתב ַהּיְ ֵתדֹות ֶׁש ִ
ָא ֶל ְפ ֵּב ִיתי ֶׁש ָהיָ ה ְּב ִׁשּמּוׁש ִל ְפנֵ י ּכְ ־ָׁ 3,300שנִ יםְּ ,ב ִעיר ַהּנָ ֵמל
אֹותּיֹות וְ ֶטכְ נִ ַיקת
צּורת ָה ִ
סּוריָ הַ .
ָה ַע ִּת ָיקה אּוגָ ִרית ֶׁש ְּב ְ
סֹוּפֹוט ְמיָ הֶׁ ,שּבֹו
ַ
יבה ְׁשאּולֹות ִמּכְ ַתב ַהּיְ ֵתדֹות ֶׁשל ֶמ
ַהּכְ ִת ָ
אֹותּיֹות
ׁשּומ ִרית וְ ַאּכַ ִּדיתָ .ה ִ
נִ כְ ְּתבּו ַה ָּשׂפֹות ָה ַע ִּתיקֹות ֵ
רּופים ׁשֹונִ ים ֶׁשל ַק ִּוים ֶׁשּנֶ ְח ְרטּו ַעל לּוחֹות
ֻמ ְרּכָ בֹות ִמ ֵּצ ִ
“א ֶל ְפ ֵּבית
נֹוס ֶפת ַח ְּפׂשּו ֶאת ָה ֵע ֶרְך ָ
יאה ֶ
ֵח ָמרִ .ל ְק ִר ָ
יּפ ְדיָ ה.
יתי” אֹו “ּכְ ַתב יְ ֵתדֹות” ְּבוִ ִיק ֶ
אּוגָ ִר ִ
נַ ּסּו ְל ַפ ְענֵ ַח ֶאת ּכְ ַתב ַהּיְ ֵתדֹות ֶׁש ִּב ְת ִח ַּלת ּכָ ל ֶּפ ֶרק.
דּוּבהִ ,מ ְּׂשמֹאל ְליָ ִמין.
ּקֹור ִאים ַּב ֵא ָ
ֶר ֶמזִ :ק ְראּו אֹותֹו ּכְ מֹו ֶׁש ְ
ֵאנְ ִליל ֶ ................מ ֶלְך ָה ֵא ִלים
ילגָ ֶמׁש
נִ ינְ סּון ֵ ................א ַלת ַה ָּפרֹותִ ,א ָּמא ֶׁשל ּגִ ְ
ֻאּתּו ֵ ...................אל ַה ֶּשׁ ֶמׁש
ֶאנְ ּכִ י ֵ ..................אל ַה ָחכְ ָמה
ַארּורּו ַ ................א ַחת ָה ֵאלֹות ַה ְּמ ָׁש ְרתֹות ֶאת ֵאנְ ִליל
ָאנּו ֵ ....................אל ַה ָּשׁ ַמיִ ם
נִ ַ
ּמּודים
יס ָּבה ֵ ...............א ָלה ָה ַא ְח ָר ִאית ַעל ַה ִּל ִ
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ַה ַּפ ַעם זֹאת ֹלא ָהיְ ָתה ַא ְׁש ָמ ִתי.
רּוחת ּב ֶֹקר
ַהּיֹום ִה ְת ִחיל ּכְ מֹו ּכָ ל יֹום ָרגִ ילָ .אכַ ְל ִּתי ֲא ַ
אתי
ימה – ִּפּתֹות ְו ִר ַּבת ְּת ֵאנִ ים – ּוכְ ֶׁש ִּסּיַ ְמ ִּתי יָ ָצ ִ
ְט ִע ָ
דּוּבה ּכְ ֵדי ִל ְלמֹד ְקרֹא ּוכְ תֹב.
ֵמ ָה ַא ְרמֹון ַל ֵא ָ
יליַ ,ה ַּת ְל ִמיד ֲהכִ י ְמ ַע ְצ ֵּבן
ין־א ִ
ּכְ ֶׁש ִהּגַ ְע ִּתי ַלּכִ ָּתהִ ,ס ִ
דּוּבהֵ ,ה ֵחל ְל ִה ְתּגָ רֹות ִּבי ּכְ ִמנְ ָהגֹו.
ַּב ֵא ָ
לּוח ַהח ֶֹמר ֶׁש ְלָך .הּוא ָעקּום
“ּת ְר ֶאה ֵאיְך ַא ָּתה ָלׁש ֶאת ַ
ִ
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ּומה זֹאת ַהּיָ ֵתד ַה ְּק ַטּנָ ה ַהּזֹאת ֶׁש ֵהכַ נְ ָּת?
ּכְ מֹו ַהּיָ ֵר ַחָ .
ׁשֹובר ּכָ ל ָּד ָבר! יְ צּור
ֵ
אֹותּה ּכְ מֹו ֶׁש ַא ָּתה
ַא ָּתה ִּת ְׁשּבֹר ָ
ּכִ ְל ַאיִ ם ֶׁשּכָ מֹוָך”.
ִה ְתּגֹונַ נְ ִּתי וְ ֶה ְר ֵא ִיתי לֹו ֶׁש ַהּיָ ֵתד ֶׁש ִּלי ֲחזָ ָקה וְ ֹלא נִ ְׁש ֶּב ֶרת.
ילי
ין־א ִ
לֹוחׁש ְל ִס ִ
דּוק־מּוׁש ִלים ֵ
ָ
ֵמ ָאחֹור ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶאת ַמ ְר
אֹותיּ ,כִ י ֹלא ּכְ ַדאי לְ ִה ְת ַע ֵּסק ִעם ֵּבן ֶׁשל ֶמלֶ ְך וְ ֵאלָ ה.
ֶׁשּיַ ֲעזֹב ִ
אֹומ ֶרת?” ָׁש ַאל ַּת ְל ִמיד ָח ָדׁש.
“מה זֹאת ֶ
ָ
ילי ְּבבּוז,
ין־א ִ
ילגָ ֶמׁש?” ָא ַמר ִס ִ
“א ָּתה ֹלא ַמּכִ יר ֶאת ּגִ ְ
ַ
“א ִביו לּוגַ ְל ַּבנְ ָדה ,הּוא ֶמ ֶלְך ָה ִעיר ֶׁש ָּלנּו ,וְ ִאּמֹו ִהיא
ָ
י־אל”.
י־ּבן ֱאנֹוׁש וַ ֲח ִצ ֵ
נִ ינְ סּוןֵ ,א ַלת ַה ָּפרֹות .הּוא ֲח ִצ ֶ
יׁשים ֵאל ,וְ ַרק
י־ׁש ִל ִ
אֹומ ֶרת ֶׁש ֲאנִ י ְׁשנֵ ְ
ִא ָּמא ֶׁש ִּלי ָּת ִמיד ֶ
יבה ֶאת ָא ִבי.
ְׁש ִליׁש ֶּבן ֱאנֹוׁש ֲא ָבל ָה ֲא ִמ ָירה ַהּזֹאת ַמ ֲע ִל ָ
י־ח ִצי.
ָלכֵ ן ֲאנִ י ְמ ַס ֵּפר ְלכֻ ָּלם ֶׁש ֲאנִ י ֲח ִצ ֲ
ין־א ִילי וְ ִה ְמ ַׁשכְ ִּתי
ִה ְת ַע ַּל ְמ ִּתי ִמ ְּד ָב ָריו ַהּפֹוגְ ָענִ ּיִ ים ֶׁשל ִס ִ
ּמֹורה
לּוח ָח ָלקַ .ה ֶ
ָללּוׁש ֶאת ַהח ֶֹמר ַעד ֶׁש ָה ַפכְ ִּתי אֹותֹו ְל ַ
ימנִ ים
הֹורה ָלנּו ְל ַה ְת ִחיל ַל ֲעבֹד ַעל ַה ִּס ָ
ַהּזָ ֵקן ְל ַאּכַ ִּדית ָ
ַהּשֹׁונִ ים ֶׁשל דִ .ה ְת ַח ְל ִּתי ִלכְ ּתֹבָּ ,דהִּ ,דיּ ,דּוִ .ה ְׁש ַּת ַּד ְל ִּתי
רּורה וְ יָ ָפהִ ,מ ְּב ִלי ִל ְׁשּבֹר
צּורה ְּב ָ
ימנִ ים ְּב ָ
ִלכְ ּתֹב ֶאת ַה ִּס ָ
יבה ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶאת ַה ַּת ְל ִמיד
ֶאת ַהּיָ ֵתד ֶׁש ִּליּ .תֹוְך ּכְ ֵדי ּכְ ִת ָ
“איְך
אֹומר ְּביֵ אּוׁשֵ :
חֹורי ִמ ְת ַע ְצ ֵּבן וְ ֵ
ֶה ָח ָדׁש ֶׁשּיָ ַׁשב ֵמ ֲא ַ
ימן
ימנִ ים ַה ָּללּו? ְלכָ ל ִס ָ
ֲאנִ י ָאמּור ִלזְ ּכֹר ֶאת ֵמאֹות ַה ִּס ָ
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נֹורא ְמ ַב ְל ֵּבל!
יֹותר ִמ ַּמ ְׁש ָמעּות ַא ַחת .זֶ ה ָ
כֹולה ִל ְהיֹות ֵ
יְ ָ
יח ִל ְלמֹד ֶאת ַהּכְ ָתב ַהּזֶ ה”.
ַּב ַחּיִ ים ֹלא ַא ְצ ִל ַ
יתי ְל ַה ְרּגִ ַיע אֹותֹוִ .ה ְס ַּב ְר ִּתי לֹו ֶׁשּגַ ם
נִ ּגַ ְׁש ִּתי ֵא ָליו וְ נִ ִּס ִ
לֹומד
טֹועה ִל ְפ ָע ִמים ַעל ַאף ֶׁש ֲאנִ י ּכְ ָבר ֶּבן ֵּת ַׁשע ,וְ ֵ
ֲאנִ י ֶ
ימן
ּכֹות ִבים ֶאת ַה ִּס ָ
דּוּבה ִמּגִ יל ֶׁש ַבעֶ .ה ְר ֵא ִיתי לֹו ֵאיְך ְ
ַּב ֵא ָ
צּורה נְ כֹונָ ה.
ִדי ְּב ָ
דֹומה
ּוב ֲח ָׁשׁשְּ ,ב ֶ
הֹודה ִלי וְ ִה ִּביט ִּבי ְּב ַס ְק ָרנּות ַ
הּוא ָ
ּוב ְמיֻ ָחד ַה ַּת ְל ִמ ִידים ַה ֲח ָד ִׁשים.
דּוּבהִ ,
ְלרֹב ַה ַּת ְל ִמ ִידים ַּב ֵא ָ
ּפֹוח ִדים
יֹוד ַע ֶׁש ֵח ֶלק ֵמ ַהּיְ ָל ִדים ֲ
ֲאנִ י ּכְ ָבר ָרגִ יל ַלּזֶ הֲ .אנִ י ֵ
ּבֹודד
ִמ ֶּמּנִ י וַ ֲא ֵח ִרים ְמ ַקּנְ ִאים ִּביִ .ל ְפ ָע ִמים ֲאנִ י ַמ ְרּגִ יׁש ֵ
ּובכָ ל זֹאתֲ ,אנִ י ַּדי
יהם ָח ֵבר ֶׁשל ַמ ָּמׁשְ .
ּכִ י ֵאין ִלי ֵּבינֵ ֶ
ילי ֶׁש ָּת ִמיד ִמ ְתּגָ ֶרה ִּבי.
ין־א ִ
אֹותםִ ,מ ְּל ַבד ִס ִ
ְמ ַח ֵּבב ָ
וְ כָ ְך ָהיָ ה ּגַ ם ְּבאֹותֹו ּב ֶֹקרְּ .ב ֶא ְמ ַצע ִׁשעּור ֶח ְׁשּבֹון,
ילי נֶ ֱע ַמד וְ ָט ַען ֶׁש ֵאין ִלי א ֶֹמץ ְל ִה ְתּגַ ּנֵ ב ַל ִּמ ְק ָּדׁש
ין־א ִ
ִס ִ
וְ ִלגְ נֹב ֶאת ָהעּוגֹות ֶׁש ַה ִּמ ְת ַּפ ְּל ִלים ֵה ִביאּו ַּבּב ֶֹקר ּכְ ִמנְ ָחה
ָל ֵא ִליםַּ .ב ִה ְתּגָ רּות ַהּזֹאת ֹלא יָ כ ְֹל ִּתי ַל ֲעמֹד ּכִ י ֲאנִ י ַמ ָּמׁש
אֹוהב עּוגֹותִ .מי ֹלא?
ֹלא ַּפ ְח ָדן ,וְ חּוץ ִמּזֶ הֲ ,אנִ י ֵ
ָאז ִה ְת ָע ַר ְבנּו.
יתי ּכָ ל ּכָ ְך ָחזָ קַ ,הּכֹל ָהיָ ה
טּוח ֶׁש ִאם ֹלא ָהיִ ִ
ֲאנִ י ָּב ַ
עֹובר ְּב ָׁשלֹום.
ֵ
דּוּבה וְ ַר ְצ ִּתי ַל ִּמ ְק ָּדׁש ֶׁשל ֻאּתּו,
ִה ְתּגַ ּנַ ְב ִּתי ַּב ֲח ַׁשאי ִמ ַה ֵא ָ
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אּולם
ֵאל ַה ֶּשׁ ֶמׁשִ .ה ְמ ַּתנְ ִּתי ַעד ֶׁש ַהּכ ֵֹהן ָה ַא ֲחרֹון יֵ ֵצא ֵמ ָה ָ
ימהָ .ל ַק ְח ִּתי ְׁש ַּתיִ ם ִמן ָהעּוגֹות
ַהּגָ דֹול וְ ִה ְתּגַ ּנַ ְב ִּתי ְּפנִ ָ
ֶׁשּנִ ְראּו ִלי ְט ִעימֹות ִּב ְמיֻ ָחד – עּוגָ ה ְמ ֻצ ָּפה ִּב ְד ַבׁש וְ עּוגָ ה
נֹוס ֶפת ְמ ֻמ ֵּלאת ִּב ְת ָמ ִרים.
ֶ
ְל ֶפ ַתע ָׁש ַמ ְע ִּתי קֹולֹות .נִ ְׁשּכַ ְב ִּתי ַעל ָה ִר ְצ ָּפה וְ זָ ַח ְל ִּתי
אּולםִ ,מ ַּת ַחת ַל ֶּפ ֶסל ֶׁשל ָה ֵאל
ַעל ּגְ חֹונִ י ָל ֵאזֹור ֶה ָחׁשּוְך ָּב ָ
יתיּ .כְ ֶׁש ַהּקֹולֹות נֶ ֶע ְלמּו ָּת ַפ ְס ִּתי
ֻאּתּוָׁ .שכַ ְב ִּתי ָׁשם וְ ִחּכִ ִ
רֹומ ְמ ִּתי ִּב ְמ ִהירּות ו...
ֶאת ָהעּוגֹותִ ,ה ְת ַ
“ּבּוםְ ,ט ַרח!!!” ִה ְתנַ ּגַ ְׁש ִּתי ְּב ָחזְ ָקה ַּב ֶּפ ֶסל ָה ֲענָ ק ֶׁש ֵּמ ָע ַלי
יסים.
וְ הּוא נָ ַפל וְ ִה ְתנַ ֵּפץ ְל ַא ְל ֵפי ְר ִס ִ
“אֹויֹ ,לא ”...נֶ ֱאנַ ְק ִּתי.
יצה,
אּולם ְּב ִר ָ
ַהּכ ֲֹהנִ ים ָׁש ְמעּו ֶאת ָה ַר ַעׁש וְ ָחזְ רּו ֶאל ָה ָ
עֹומד ֵּבין ִׁש ְב ֵרי ַה ֶּפ ֶסל וְ ָהעּוגֹות ְּביָ ַדי.
אֹותי ֵ
וְ כָ ְך ָמ ְצאּו ִ
קֹולי קֹולֹות.
ֵהם ֵה ֵחּלּו ִלזְ עֹק ְּב ֵ
“ּב ֵאנְ ִליל! ַהּיֶ ֶלד ַהּזֶ ה ָׁש ַבר ֶּפ ֶסל ֶׁשל ֵאל .זֶ הּו ֵח ְטא
ְ
ַּבל יַ ֲעבֹר!” זָ ַעק ַא ַחד ַהּכ ֲֹהנִ ים.
אֹוי וַ ֲאבֹויַ ...עכְ ָׁשו נִ כְ נַ ְס ִּתי ְל ָצרֹות ֲא ִמ ִּתּיֹותְּ .ב ַסְך ַהּכֹל
דּוּבה
ילי וְ ַל ְחזֹר ַל ֵא ָ
ין־א ִ
יתי ְלנַ ֵּצ ַח ַּב ִה ְת ָע ְרבּות ִעם ִס ִ
ָר ִצ ִ
ִעם ּכַ ָּמה עּוגֹות ְל ַח ֵב ַרי וְ  ...טֹובּ ,גַ ם ְל ַע ְצ ִמיַ .אְך ְל ַמ ֲע ֶׂשה,
נֹורא נֶ גֶ ד ָה ֵא ִלים ֶׁש ָהעֹנֶ ׁש ָע ָליו הּוא ָמוֶ ת.
אתי ֵח ְטא ָ
ָח ָט ִ
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ימים ִא ִּתי ֶׁשּזֹאת ֹלא ָהיְ ָתה ַא ְׁש ָמ ִתי ,נָ כֹון?
ַא ֶּתם ַמ ְסּכִ ִ
הֹוציא
יביַ .הּכ ֲֹהנִ ים ִמ ֲהרּו ְל ִ
עֹורר ְס ִב ִ
נֹור ִאי ִה ְת ֵ
ָּב ָלגָ ן ָ
ֶאת ּכָ ל ַה ִּמ ְת ַּפ ְּל ִלים ִמחּוץ ְל ִמ ְת ַחם ַה ִּמ ְק ָּדׁשְ .מיֻ ָּתר ְל ַצּיֵ ן
ֶׁש ֶאת ָהעּוגֹות ֹלא ָאכַ ְל ִּתי.
ּוב ַע ְצמֹו ֵמ ַה ָּשׁ ַמיִ ם,
ֵאנְ ִלילֶ ,מ ֶלְך ָה ֵא ִלים ,יָ ַרד ִּבכְ בֹודֹו ְ
קֹותיו ִה ְר ִעידּו
ּול ַא ַחר ֶׁש ָר ָאה ֶאת ַהּנֶ זֶ ק ֶׁשּגָ ַר ְמ ִּתיַ ,צ ֲע ָ
ְ
ּכֹולל
נֹוס ִפיםֵ ,
ֶאת ַאּמֹות ַה ִּס ִּפים ֶׁשל ַה ִּמ ְק ָּדׁשֵ .א ִלים ָ
15
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ִא ָּמא ֶׁש ִּלי נִ ינְ סּוןִ ,מ ֲהרּו ָל ֶר ֶדת ֵמ ַה ָּשׁ ַמיִ ם ּגַ ם ֵהם ּכְ ֵדי
יצד נִ ְׁש ַּבר ַה ֶּפ ֶסלֵ .הם ִה ְת ַק ְּבצּו ְס ִביב
ְל ָה ִבין ָמה ֵא ַרע וְ כֵ ַ
יהם
קֹולי קֹולֹות וְ ֵהנִ יפּו ֶאת יְ ֵד ֶ
יהם ְּב ֵ
ֵאנְ ִלילִ ,ה ְת ַּדּיְ נּו ֵּבינֵ ֶ
ְּב ַע ְצ ָּבנּות ְלכָ ל ַהּכִ ּוּונִ יםִ .מ ֵּדי ַּפ ַעם ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶאת ַה ִּמ ָּלה
עֹולה ִמּתֹוְך ַה ְּצ ָעקֹות.
“ׁשאֹול” ָ
ְ
ִא ִּמי ֹלא ִה ְׁש ַּת ְּת ָפה ַּב ִּדּיּונִ יםִ .היא ָע ְמ ָדה ְל ִצ ִּדי ְּב ָפנִ ים
ילגָ ֶמׁשַ ,ה ַּפ ַעם ִהגְ זַ ְמ ָּת.
פּוציםּ“ .גִ ְ
רֹופים ְק ִ
ּוב ֶאגְ ִ
ֲעגּומֹות ְ
ֵאיְך יָ כ ְֹל ָּת ִל ְׁשּבֹר ֶּפ ֶסל ֶׁשל ֵאל?” ִהיא ָׁש ֲא ָלה ָּב ַאכְ זָ ָבה.
“א ָבל ִא ָּמאֹ ,לא ִה ְתּכַ ּוַ נְ ִּתיֹ .לא ָר ִא ִיתי ֶׁש ַה ֶּפ ֶסל ֵמ ָע ַלי”,
ֲ
אֹותי
ילי ַעל ֶׁש ִּפ ָּתה ִ
ין־א ִ
ִה ְתּגֹונַ נְ ִּתיְּ .ב ִל ִּבי ִק ַּל ְל ִּתי ֶאת ִס ִ
ָל ַק ַחת ֶאת ָהעּוגֹות ֵמ ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
ּתֹוׁש ֵבי ֶא ֶרְך ֶׁש ִה ְת ַק ֲהלּו ַּבחּוץ:
קֹות ֶיהם ֶׁשל ָ
ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶאת ַצ ֲע ֵ
ילגָ ֶמׁש ַהּזֶ ה עֹוד יָ ִמיט ָאסֹון ַעל ּכֻ ָּלנּוִּ .בגְ ָללֹו ָה ֵא ִלים
“ּגִ ְ
יַ ֲענִ יׁשּו ֶאת ָה ִעיר ּכֻ ּלָ ּהַ .א ֶּתם זֹוכְ ִרים ֵאיְך ָׁש ַבר ֶאת ַּדלְ תֹות ַׁש ַער
ּתֹוׁש ִבים.
ּזֹועם?” ִהזְ ּכִ יר ַא ַחד ַה ָ
ָה ִעיר ּכְ ֶׁש ִּשׂ ֵחק ִעם ַהּשֹׁור ַה ֵ
ּתֹופ ֶסת ִעם
“וְ ֵאיְך ָה ַרס ֶאת ְּת ָע ַלת ַה ַּמיִ ם ּכְ ֶׁש ִּשׂ ֵחק ֶ
הּוצ ָפהָ ”,א ְמ ָרה ִא ָּשׁה ַא ַחת.
ַה ֲח ֵב ִרים ֶׁשּלֹו ,וְ כָ ל ָה ִעיר ְ
עֹורה ְּב ַמ ְח ַסן ָה ַא ְרמֹון
“הּוא ּגַ ם נִ ֵּפץ ֶאת ַקנְ ַקּנֵ י ַה ְּשׂ ָ
ּובכַ ּדּורְּ .ב ֶמ ֶׁשְך ָח ְד ַׁשיִ ם ְׁש ֵל ִמים ָר ַע ְבנּו
ּכְ ֶׁש ִּשׂ ֵחק ְּב ַא ָּלה ְ
ְל ֶל ֶחםָ ”,צ ַעק ַא ַחד ַהּזְ ֵקנִ ים.
“ּכֵ ןּ ,כֵ ן ”,נִ ְׁש ְמעּו קֹולֹות ַר ִּבים.
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ּובן ֵא ָלה? הּוא ַחּיָ ב ְל ֵה ָענֵ ׁש.
“אז ָמה ִאם הּוא ֶּבן ֶמ ֶלְך ֵ
ָ
הּוא ַחּיָ ב ִל ְלמֹד ֶל ַקחָּ ”,פ ְס ָקה ִא ָּשׁה ְצ ִע ָירה.
חּוצהֶ ,אל ֲח ַצר ַה ִּמ ְק ָּדׁשֵ .מ ָרחֹוק
אֹותי ַה ָ
ִא ָּמא ֶׁשּלִ י ָמ ְׁשכָ ה ִ
ילי
ין־א ִ
דּוּבה ִמ ְת ַע ְר ְּב ִבים ַּב ָּק ָהלִ .ס ִ
ָר ִא ִיתי ֶאת ֲח ֵב ַרי ִמ ַה ֵא ָ
יהםָ .ח ַׁש ְב ִּתי ֶׁשהּוא יִ ְצ ַחק ָע ַלי ֲא ָבל ְל ַה ְפ ָּת ָע ִתי,
ָע ַמד ֵּבינֵ ֶ
ֲא ֶר ֶׁשת ָּפנָ יו ָהיְ ָתה ְר ִצינִ ית ְמאֹוד .הּוא ִה ִּביט ֵא ַליֵ ,הנִ ַיע
אּולי הּוא ֶּב ֱא ֶמת ִה ְצ ַט ֵער.
יחהַ ”.
“ס ִל ָ
ֶאת ְׂש ָפ ָתיו וְ ָל ַחׁשְ ,
ֵאנְ ִליל ָק ָרא ְל ִא ִּמי ָּב ֶרגַ ע ֶׁש ָה ֵא ִלים ִהּגִ יעּו ִל ֵידי ַה ְח ָל ָטה.
כֹובע ַה ַּק ְרנַ יִ ם
ָר ִא ִיתי אֹותֹו ֵמנִ ַיע ֶאת רֹאׁשֹו ְּבכַ ַעס ִמ ַּצד לְ ַצד ,וְ ַ
ֶׁשּלֹו ִה ַּט ְל ֵטל ְּב ָחזְ ָקה ַעד ֶׁשּכִ ְמ ַעט נָ ַפלִ .א ִּמי ִה ְק ִׁש ָיבה לֹו
לֹומר ֶאת ְּד ָברֹו ְׁשנֵ ֶיהם ִה ְת ָק ְרבּו ֵא ַלי.
ְּב ַהכְ נָ ָעהּ ,וכְ ֶׁש ִּסּיֵ ם ַ
“אנְ ִליל ֶה ְח ִליט
יל ָג ֶמׁשִ ”,היא ָא ְמ ָרה ִליֵ .
“ּבֹואִּ ,ג ְ
ֶׁש ָהעֹנֶ ׁש ֶׁש ְּלָך יִ ְהיֶ ה ּגֵ רּוׁש ַלּגַ ן ַה ְּמכֻ ָּשׁף .נֵ ֵלְך ְל ִה ָּפ ֵרד
ֵמ ָא ִביָךִ ”,היא ָא ְמ ָרה ְּב ַצ ַער.
יֹוׁשב ַעל ּכֵ ס ַה ַּמ ְלכּות.
ּומ ָצאנּו ֶאת ָא ִבי ֵ
נִ כְ נַ ְסנּו ָל ַא ְרמֹון ָ
אֹותי.
אתי וְ ִח ֵּבק ִ
הּוא ָקם ִל ְק ָר ִ
סֹומְך ָע ֶליָך
ׁשֹובב ֶׁש ִּליֲ .אנִ י ֵ
“אנִ י ֶא ְתּגַ ְעּגֵ ַע ֵא ֶליָךֵּ ,בן ָ
ֲ
ּפּורי ַה ְר ַּפ ְת ָקאֹות
טּוח ֶׁש ַּת ְחזֹר ֵא ֵלינּו ִעם ְׁש ַלל ִס ֵ
וַ ֲאנִ י ָּב ַ
ְמ ַר ְּת ִקים ”,הּוא ָא ַמר וְ ָט ַפח ִלי ַעל ַה ֶּשׁכֶ ם.
ּובינִ י ְל ֵבין ַע ְצ ִמי
ִה ְב ַט ְח ִּתי ְל ָא ִבי ֶׁש ֶא ְׁשמֹר ַעל ַע ְצ ִמיֵ ,
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ָּת ִה ִיתי ּכַ ָּמה זְ ַמן יַ ֲעבֹר ַעד ֶׁש ֶא ְר ֶאה אֹותֹו ׁשּובִ ,אם ִּבכְ ָלל.
אֹותי ְל ֶפ ַתח
זֹועףָ ,ל ְקחּו ִ
ִא ִּמי וְ ֵאנְ ִלילֶׁ ,ש ָהיָ ה ּכֻ ּלֹו ָסר וְ ֵ
ּפּורים ֶׁש ָּשׁ ַמ ְע ִּתי
ַהּגַ ן ַה ְּמכֻ ָּשׁףּ .כְ ֶׁש ִהּגַ ְענּו ,נִ זְ ּכַ ְר ִּתי ַּב ִּס ִ
אֹותם יָ ִמים ֹלא
אֹותיְּ .ב ָ
אֹומנֶ ת ֶׁשּגִ ְּד ָלה ִ
ַעל ַה ָּמקֹום ֵמ ָה ֶ
ֶה ֱא ַמנְ ִּתי ֶׁשהּוא ָאכֵ ן ַקּיָ ם וְ ָח ַׁש ְב ִּתי ֶׁש ְּמ ֻד ָּבר ְּב ַאּגָ ָדה ִּב ְל ַבד.
ַעכְ ָׁשוּ ,כְ ֶׁש ָע ַמ ְד ִּתי מּול ַהּכְ נִ ָיסהֵ ,ה ַבנְ ִּתי ֶׁש ִּל ְפ ָע ִמים ַאּגָ דֹות
ֵהן ֹלא ְס ָתם ַאּגָ דֹות ֶא ָּלא ַה ְּמ ִציאּות ַע ְצ ָמּה.
“ע ִׂש ָית ַמ ֲע ֶׂשה ָאיֹם
ֵאנְ ִליל ִה ִּביט ִּבי ְּב ַמ ָּבט ָק ֶׁשה וְ ָא ַמרָ :
את ֵח ְטא ֶׁש ֵאין ָע ָליו ּכַ ָּפ ָרה וְ כָ ל ָה ֵא ִלים
נֹוראּ ,גִ ְילגָ ֶמׁשָ .ח ָט ָ
וְ ָ
עֹולם ַה ֵּמ ִתיםֲ .א ָבל ִא ְּמָך
אֹותָך ַל ְּשׁאֹולְ ,ל ָ
ָּד ְרׁשּו ֶׁש ֶא ְׁש ַלח ְ
ִה ְת ַחּנְ נָ ה ֶׁש ֲא ַר ֵחם ָעלֶ יָך ,וְ ִה ְב ִט ָיחה לִ י ֶׁש ֵמ ַהּיֹום וָ ָהלְ ָאה ְּתכַ ֵּבד
ֶאת ָה ֵא ִלים וְ ֶאת יֶ ֶתר ְּבנֵ י ָה ָא ָדםָ .לכֵ ן ֶה ְח ַל ְט ִּתי ָל ֵתת ְלָך
יח ָידהָ .א ִטיל ָע ֶליָך ְמ ִׂש ָימה ֶׁש ִּת ָּד ֵרׁש
עֹוד ִהזְ ַּד ְּמנּות ַא ַחת וִ ִ
הּותָך ַּבּגַ ן ַה ְּמכֻ ָּשׁףְּ .בתֹוְך ַהּגַ ן ַחי ֶּפ ֶרא־
לְ ַה ְׁשלִ ָימּה ְּב ַמ ֲהלָ ְך ְׁש ְ
ּומ ָּת ִמיד,
ּוׁשמֹו ֶאנְ ּכִ ידּוַ .ה ַחּיֹות ּגִ ְּדלּו אֹותֹו ֵמ ָאז ִ
ָא ָדם ,יְ צּור ְ
ׁשֹומר ֲע ֵל ֶיהן ִמּכָ ל ִמ ְׁש ָמרִ .הּגִ ַיע ַהּזְ ַמן ֶש ֶׁאנְ ּכִ ידּו יִ ְל ַמד
וְ הּוא ֵ
יהם ֶׁשל ְּבנֵ י
חֹות ֶ
אֹור ֵ
ְל ִה ְתנַ ֵהג ּכְ מֹו ֶּבן ֱאנֹוׁש וִ ַיא ֵּמץ ֶאת ְ
ָה ִעירָ .ע ֶליָך ִל ְמצֹא ֶאת ֶאנְ ּכִ ידּו וְ ַל ֲהפְֹך אֹותֹו ְל ֶבן ַּת ְרּבּות.
עֹולם ֹלא ֵּת ֵצא ֵמ ַהּגַ ן”.
יח ַּב ְּמ ִׂש ָימהּ ,גִ ְילגָ ֶמׁשְ ,ל ָ
ִאם ֹלא ַּת ְצ ִל ַ
ֵאנְ ִליל ִסּיֵ ם ֶאת ְּד ָב ָריו וְ נֶ ֱע ַלם.
ִא ִּמי ָׁש ְת ָקה וְ ִד ְמ ָעה זָ ְלגָ ה ַעל ֶל ְחיָ ּהָ .ע ַמ ְד ִּתי ְליָ ָדּה
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ּגֹורם ָלּה.
ְמ ֻבּיָ ׁשּ .כַ ָּמה ַצ ַער ֲאנִ י ֵ
טּופה
בּורָךָ ”,א ְמ ָרה ִא ִּמי לְ ַבּסֹוף וְ נָ ְתנָ ה לִ י ֲח ִבילָ ה ֲע ָ
“זֶ ה ֲע ְ
אתי
ּובתֹוכָ ּה ָמ ָצ ִ
רֹועדֹותְ ,
ְּב ַבדָּ .פ ַת ְח ִּתי ֶאת ַה ֲח ִב ָילה ְּביָ ַדיִ ם ֲ
יה.
ּופ ְרצּוף ֶׁשל ָא ָדם ָחרּוט ָע ֶל ָ
ַא ָּלה ֲעׂשּויָ ה ֵעץ ּכֵ ֶהה ַ
יהה.
“א ָּלה ְל ִמ ְׂש ָחק?” ָׁש ַא ְל ִּתי ִּב ְת ִמ ָ
ַ
ילהָ ”,א ְמ ָרה ִא ִּמי“ ,וְ ִהיא ֵאינָ ּה
“זֹאת ֹלא ַא ָּלה ְרגִ ָ
ְמי ֶֹע ֶדת ְל ִּמ ְׂש ָחקָ .ה ַא ָּלה ַהּזֹאת ֲעׂשּויָ ה ֵמ ֵעץ ְמיֻ ָחד ִמּיַ ַער
אֹותּה.
ַה ְּל ָבנֹוןִ .היא ֲחכָ ָמה ְמאֹוד וְ ִאי ֶא ְפ ָׁשר ִל ְׁשּבֹר ָ
רֹוצץֲ ,א ָבל ּכְ ֶׁש ִּת ְצ ָט ֵרְך
ּול ִה ְת ֵ
אֹוה ֶבת ָלעּוף ְ
נֹוסףִ ,היא ֶ
ְּב ָ
ֶעזְ ָרהְ ,ק ָרא ָלּה וְ ִהיא ַּתּגִ ַיע ִמּיָ ד”.
יה ָּתלּוי נֵ ֶבל זָ ִעיר.
ִא ִּמי נָ ְתנָ ה ִלי ַׁש ְר ֶׁש ֶרת זָ ָהב ֶׁש ָע ֶל ָ
ית ֵרי ַהּנֵ ֶבל
“ּכַ ֲא ֶׁשר ִּתזְ ַּד ֵּקק ְל ֶעזְ ַרת ָה ַא ָּלהְּ ,פרֹט ַעל ֵמ ְ
אֹותָך וְ ַתּגִ ַיע”.
ַה ָּק ָטן ַהּזֶ ה ,וְ ִהיא ִּת ְׁש ַמע ְ
אתי ֶאת ַהּנֵ ֶבל
ָענַ ְד ִּתי ֶאת ַׁש ְר ֶׁש ֶרת ַהּזָ ָהב ְו ֶה ְח ֵּב ִ
ִמ ַּת ַחת ִל ְב ָג ַדי.
“א ָּמאֲ ,אנִ י ִמ ְצ ַט ֵערֲ ,א ָבל ַאל ִּת ְד ֲאגִ י ִליֲ .אנִ י ָחזָ ק,
ִ
יח ִל ְפּג ַֹע ִּבי”.
ָמ ִהיר וְ ַא ִּמיץ וְ ִאיׁש ֹלא יַ ְצ ִל ַ
ימה
יח ַל ֲעמֹד ַּב ְּמ ִׂש ָ
טּוחה ֶׁש ַּת ְצ ִל ַ
ילגָ ֶמׁש ְּבנִ יֲ ,אנִ י ְּב ָ
“ּגִ ְ
יטבַּ :בּגַ ן ַה ְּמכֻ ָּשׁף ַחּיִ ים
ֶׁש ֵאנְ ִליל נָ ַתן ְלָךֲ .א ָבל ַה ְק ֵׁשב ֵה ֵ
ּוב ַאּגָ דֹות.
ּפּורים ְ
צּורים ׁשֹונִ ים ֶׁש ַעל ֶח ְל ָקם ָׁש ַמ ְע ָּת ְּב ִס ִ
יְ ִ
ּומי
טֹוב ְתָך ִ
רֹוצה ְּב ָ
ֹלא ָּת ִמיד ּתּוכַ ל ָל ַד ַעת ִמי ֵמ ֶהם ֶ
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יטב ֶאת
אֹותָך ֶאל ַה ְּשׁאֹולְׁ .שקֹל ֵה ֵ
ֹלח ְ
ֵמ ֶהם ְמ ֻענְ יָ ן ִל ְׁש ַ
ּפֹוע ִלים ַּב ַּגן
ּכֹוחֹותי ֵאינָ ם ֲ
ַ
ַמ ֲע ֶׂשיָךְ .ו ֵע ָצה ַא ֲחרֹונָ ה:
ַה ְּמכֻ ָּשׁף וְ ָלכֵ ן ֹלא אּוכַ ל ַל ֲעזֹר ְלָךּ .תּוכַ ל ָל ֵצאת ִמ ֶּמּנּו ַרק
א־ה ָא ָדם ְּבכֹוחֹות
יח ִלגְ ּבֹר ָעל ֶאנְ ּכִ ידּו ֶּפ ֶר ָ
ְל ַא ַחר ֶׁש ַּת ְצ ִל ַ
ַע ְצ ְמָךִ .הּזָ ֵהרְּ ,בנִ י”.
בֹוהים ּגִ ְּדרּו ֶאת ַהּגַ ן ַה ְּמכֻ ָּשׁףִ .ה ַּב ְט ִּתי ְּב ִא ִּמי
ֵע ִצים ּגְ ִ
ַּב ַּפ ַעם ָה ַא ֲחרֹונָ ה וְ ִה ְת ָק ַר ְב ִּתי ְל ַׁש ַער ָעצּום ֶׁש ָהיָ ה ָעׂשּוי
חֹוריו ָׂש ַרר ח ֶֹׁשְך ֻמ ְח ָלט וַ ֲאנִ י
ֵמ ַענְ ֵפי ֵעץ ֲאפ ִֹריםֵ .מ ֲא ָ
ימהָ .מה
ֻמכְ ָרח ְלהֹודֹות ֶׁש ָּפ ַח ְד ִּתיַ .ה ַּשׁ ַער ֵה ִטיל ָע ַלי ֵא ָ
חֹוריו?
ִמ ְס ַּת ֵּתר ֵמ ֲא ָ
ֶה ְחזַ ְק ִּתי ְּב ָחזְ ָקה ֶאת ָה ַא ָּלה ְּביָ ִדי וְ ַה ַּפ ְרצּוף ֶה ָחרּוט
ן־רגַ ע ָהיִ ִיתי
ּוב ֶ
ימה ִ
יה ָע ַצם ֵעינַ יִ םָ .צ ַע ְד ִּתי ְּב ִהּסּוס ָק ִד ָ
ָע ֶל ָ
ְּבתֹוְך ַהּגַ ן ַה ְּמכֻ ָּשׁףְ .ל ֻע ַּמת ַהח ֶֹׁשְך ֶׁש ָּשׂ ַרר ַּבחּוץַ ,הּגַ ן ָהיָ ה
מּואר ְּבאֹור ֶׁש ֶמׁש ,וַ ֲאנִ י ָע ַמ ְד ִּתי ְּב ַטּבּורֹו ֶׁשל ְׂש ֵדה ְּפ ָר ִחים
ָ
ּתֹוב ְב ִּתי
ֶׁש ָּפ ְרחּו ִּב ְׁש ַלל ְצ ָב ִעיםָ :צהֹבָ ,אדֹםּ ,כָ חֹל וְ ָסגֹלִ .ה ְס ַ
יסה .הּוא נֶ ֱע ַלם.
ְל ָאחֹור וְ ֹלא ָר ִא ִיתי עֹוד ֶאת ַׁש ַער ַהּכְ נִ ָ
נִ ְצנּוץ אֹורּ ,כְ מֹו ִה ְׁש ַּת ְּקפּות ֶׁשל ֶׁש ֶמׁש ָּב ֲאגַ םָ ,לכַ ד ֶאת
אֹותי ְל ֶאנְ ּכִ ידּו.
יֹוביל ִ
אּולי הּוא ִ
ֵעינַ יָ .צ ַע ְד ִּתי ְל ֶע ְברֹוַ .
יתי ּפֹונֶ ה ְּבוַ ַּדאי
ִאּלּו יָ ַד ְע ִּתי ָמה ְמ ַחּכֶ ה ִלי ָׁשםָ ,היִ ִ
ְלכִ ּוּון ַא ֵחר.
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