
 
 

 עלילות גלגמש

'בשער' ", בהוצאת עלילות גלגמשס "שמח לבשרכם כי השבוע יראה אור תרגומי לאפואני 

ביותר המוכר לנו. הוא נכתב בלשון האכדית )לשון  קדוםהאפוס ה. עלילות גלגמש הוא (והרמינ)

והתגלה על ידי  מרחלפני כשלושת אלפים שנה על גבי לוחות  בכתב היתדותשמית קרובה לעברית( 

 ור הקדומה., בירת אשנינוהארכיאולוגים שחפרו ב

ים בין היתר מופיע .ארך המקראית() ּכר  האפוס מתאר את מסעותיו של גיבור קדום, גלגמש מלך א  

 המזכירים מאוד את תיאורי המבול בספר בראשית. המבולבאפוס תיאורים של 

 

 בתרגום שלי?אם כך אפוס תורגם פעמים אחדות לעברית. מה המיוחד ה

מדובר בתרגום שאיננו מתיימר להיות תרגום מדעי, אלא תרגום פיוטי המיועד לקהל הרחב 

 .בצורה קריאה וקליטה ללא הערות שוליים ה הייחודי של היצירהיר משהו מאופיומנסה למסו

אפוס כמו הער' בש'בהוצאת תרגום זה פותח שורה שלמה של תרגומי אפוסים שיראו אור בקרוב 

 " ועוד.דוד מססון", האפוס הארמני "מבינוגיון", האפוס הוולשי "שבע הנסיכותהפרסי "

צאה פרטית קטנה בירושלים שמפיצה את ספריה שלא באמצעות הרשתות היא הוהוצאת 'בשער' 

אין כל רווח כספי מהפרסום. חשוב לי לתמוך  עצמילי צקי וצומת ספרים. מהגדולות של סטי

 לכן אני קורא לכם. בקושי צפה על פני המים רביםפרטיים כמו עסקים בימים אלה ש וצאה זוהב

 .(₪ 88)מחירו  די רכישת הספרלתמוך במפעל התרגומים על י

רח'  "בית מיטשל",הוצאת מינרוה הזמנות ניתן לעשות דרכי, או ישירות על ידי פנייה להוצאה )

של שלושה ספרים (. בהזמנה מרוכזת www.minerva.co.il 5661612-02טל'  ירושלים 15סוקולוב 

 .יוב על דמי המשלוחחללא עד הבית במשלוח ישיר והספרים ישלחו  נתן הנחהיתומעלה 

 אני מביא כאן את המבוא לספר וכמה ציטוטים מן התרגום עצמו.

 בברכה,

 יואל שלום פרץ

http://www.minerva.co.il/


 

 מבוא

 מהו אפוס?

אפוס הוא שיר עלילה המספר את עלילת חייו של גיבור אחד או כמה גיבורים, לעיתים אף מדובר 

בשפה שירית קצובה. באפוסים האפוסים כתובים ברובם כמה דורות. הנמשכת על פני בסגה 

הקדומים יש יסודות מיתיים רבים, בעלילות גלגמש כמו גם באיליאדה ובאודיסיאה ובאפוסים 

נוספים, ממלאים האלים תפקיד מכריע, אבל הגיבורים הם גיבורים אנושיים. חלק מהאפוסים הם 

יד בהיסטוריה של אפוסים לאומיים שבהם הדמויות המככבות הן דמויות היסטוריות שמילאו תפק

עם זה או אחר ואומצו על ידי אותם עמים כחלק ממורשתם הלאומית. כך היא למשל שירת רולן 

 אס הקזחית והקירגיזית.נ  הצרפתית או שירת מ  

סיפור העממי, ל בדומהאיזו משמעות יכולה להיות ליצירות כאלה עבורנו במאה העשרים ואחת? 

כמת הדורות", על אפוסים מסוימים ניתן לומר את מה גם האפוס מכיל את מה שניתן לקרוא "חו

של  החיים. אפוסים כאלה  השנאמר על ספרו של לב טולסטוי "מלחמה ושלום" שהוא אנציקלופדי

עוסקים בבעיות שמעסיקות גם אותנו עד היום: מהם החיים ומה משמעותם? איך מתמודדים עם 

 ת? ואבל, שכול ומו

 

עלילות גלגמש הוא האפוס העתיק ביותר בעולם המוכר לנו. אפוס קדום זה כמובן לא כונה אפוס 

( מהשורש המוכר לנו גם zmartu) ְזָמְרתּועל ידי האכדים. השם שנתנו לסוג זה של יצירות הוא 

. כלומר זמרה, ואכן היצירה בוצעה בצורה שירית ונראה שגם לוותה בכלי מיתר, ז.מ.רבעברית 

המוכרת לנו מתבליטים עתיקים ומזכירה בצורתה כלי מיתר  ִדי-גּו-ִגישה קדומה ששמה הוא לוט

ז הטורקי   .הקירגיזסטני זמּווהקֹומודרניים כמו הס 

לחפור בחורבות הערים ששכנו לחופי ם , כאשר החלו הארכיאולוגיבאמצע המאה התשע עשרה

 ה מלכותית ובה עשרות אלפי לוחות יספרישל מלכי אשור, ם הפרת והחידקל, נחשפה בנינוה, בירת

 בכתב היתדות.ם חמר כתובי

העתיק במשך ם נרחב בעול שפה שמית עתיקה שהיתה בשימוש אכדית,ם הלוחות היו כתובי

 ויש לה קרבה מסוימת לעברית באוצר מילותיה ובצורותיה הדקדוקיות.ם מאות בשני

שדמו ם ספרותיים בין היתר קטעים לפענח את הלוחות נדהמו לגלות בהם כאשר החלו החוקרי

 לסיפור המבול במקרא.ם רבים בפרטי

ך )היא אר ּכר  גלגמש מלך א   בורו הואיחלק מאפוס גדול שגם אלה הם עד מהרה התגלה שקטעי

 המקראית המוזכרת בספר בראשית(.

שברי פני הספירה. ל 2150 עוד בשנת יםשל היצירה כבר היו קיימ ותכתוב גרסאותנתברר שם לימי

 ה וארץ ישראל.קיורטמן האפוס נמצאו בכל חלקי המזרח התיכון כולל ם קטעים עם לוחות נוספי

שמלכתחילה לא ם שונים לאמיתו של דבר האפוס האכדי הוא עיבוד ספרותי מאוחר של סיפורי

 נכתבו בשומרית.ש עוד יותר ותקדומ גרסאותב זה לזה ושהגיעו אלינום היו קשורי

ה שייכת לקבוצת הלשונות השמיות והיא שונה מן האכדית תכלית שינוי. השפה השומרית איננ

 נדחקה על ידי האכדית.ם בתקופות קדומות ולימים נהריים משה את תושבי ארישפה זו ש

כאשר הועלו ם של העברה בעל פה וגם קדמו דורות רבי ותהכתוב ותהשומרי גרסאותיש לשער של

 .גרסאות שהגיעו לידינוהרב של ה ןעל כך מעיד מספר. האורליתעל הכתב עדיין נמשכה המסירה 

על פי תרגומים אנגליים וצרפתיים. הוא אינו מתיימר להיות התרגום שלפניכם נעשה על ידי 

תרגום מדעי מדויק. בדומה לשאול טשרניחובסקי, מתרגמה הראשון של היצירה לעברית, בחרתי 

השלמתי פערים שהיו קיימים בטקסטים להביא בפני הקורא העברי תרגום פיוטי קולח וזורם. 

שעמדו לפני והשמטתי חלק קטן מהיצירה שלדעת מרבית החוקרים הוא בגדר תוספת מאוחרת 

מופנה לספרם של  ,לטקסט המקורי. המבקש לקרוא תרגום מדעי מדויק שנעשה ישירות מאכדית

   ".ש' שפרה ויעקב קליין "בימים הרחוקים ההם: אנתולוגיה משירת המזרח הקדום



 

דּוהיצירה מגוללת בפנינו את סיפור חייו של גלגמש, המחפש את החיים. יחד עם ידידו  הוא  ֶאְנּכִּ

ה'ְבח  יוצא ללחום  בַּ  , מפלצת היושבת ביער הארזים, כדי לרכוש לו שם עולם. לאחר שחוזרים שניְמבַּ

ים ֵרעִּ דּונופל  ,ממסעם ה  וצא למסע חדש לחיפוש י למשכב ומת. גלגמש המצר על מות ידידו ֶאְנּכִּ

ם ריקות ומסיים את חייו ירבות הוא שב ממסעו זה בידי החיים הנצחיים, אך לאחר הרפתקאות

 האדם. ככל

מהו המסר שנושאת עמה היצירה? מפרשים רבים רואים בה ביטוי טרגי לחיפושו של האדם אחר 

 שלון ובמוות.יחיי נצח, חיפוש שנדון מראש להסתיים בכ

בטעות יסודו. היצירה במקורה נקראת על שם מלות הפתיחה שלה "אשר ראה  רוש כזהילדעתי פ

הכל" ושם זה הולם אותה מאוד שכן היא מגוללת בפנינו מסכת חיים שלימה של אדם המחפש את 

ה, כמו גם צער, יומתנסה בכל מה שהם יכולים להציע לו: אהבה וידידות, גבורה ולהט העשי החיים

 בדידות, כאב וסבל.

ה'ְבח  לחם יצר לפני שיוצא גלגמש לארץ הארזים להזמן ק בַּ  להניא אותו ּכר  זקני א   מנסים ְמבַּ

מכוונתו. גלגמש צוחק ובצחוק זה מקופל הכל; הוא יודע שהפור כבר נפל, הוא קיבל את החלטתו 

קא ברגע זה של חוסר אונים וחוסר אפשרות להשפיע על מהלך וושוב לא יוכל לחזור בו. אבל דו

ם פקוחות יהחופש הפנימי להביט במציאות בעיניצוני מתגלית האפשרות האחרת: יעות החהמאור

 וללא אשליות ולחייך.

חופש זה קיים בנו תמיד, אבל רק ברגעי חסד אנו פוגשים בו באמת, ועם זאת, כאשר דבר זה 

 תנו כבני אדם. יקורה מתגלית לנו לרגע המשמעות האמיתית של החיים ושל הווי

אל הרי משו, הרי התאומים שאנשי עקרב גלגמש גיע כיצד מיעי מספר לנו המשורר בלוח התש

ניצבים בפתחם כדי למנוע מבני תמותה להעפיל במשעול החשוך שבין שני ההרים. גלגמש נבעת 

למראם אך עד מהרה אוזר כוח ומתעשת. איש העקרב ואשתו מזהים אותו ושואלים אותו למטרת 

 ְברֹּב ְתָלאֹות ָעַבְרָת, ,ים ּוְנָהרֹותִמ יַ  ִלְנדֹּד? יַעד ֵאלַ  ,ַעל ָמה ִהְרַחְקָת  ?ְלֶדֶרְך ֲאֻרָכה ָיָצאָת  ,"ַעל ָמהמסעו. 

 ִני ַמה ַתְכִלית בֹוֲאָך ְלָכאן?"ֱהִבינֵ 

יםגלגמש מודיע לו שהוא מחפש את  ְשתִּ פִּ ְתנַּ כדי ללמוד ממנו את  , בן דמותו של נוח המקראי,א 

ֹּא ִהִגיַע,גָ לְ "גִ סוד חיי הנצח. איש העקרב מזהיר אותו מפני קשיי  הדרך:  ִאיׁש  ֶמׁש, ְלָכאן ִאיׁש עֹוד ל

ֹּא ָחָצה ֶאת ְׁשִביֵלי ֲעָלָטה ְכֵבָדה, ֵאין אֹור,  ָלה,פֵ אֲ ְך ְׁשֵתים ֶעְשֵרה ָׁשעֹות ְכפּולֹות ְבֵלב הָ ֶר דֶ  ָהָהר! עֹוד ל

 "ַהָנִתיב אֹוֶפֶפת!ֶאת 

ֹּאְכֵלִני,לֵ ַגם ִאם ַהָקָרה בַ  ַגם ִאם ֶדֶרְך ַחְתַחִתים ַדְרִכי ְוַרַבת ַמְכאֹוב,גלגמש מתעקש: "  ,חֶֹּרב יל ת

ֹּאל ַגם ִאם ֲאָנחֹות ּוְנִהי ִלי ָנכֹונּו, ֹום,ּיץ בַ צֹּ ְלַׁשִדי ִיְמ  ֹּא ָאסּור ִמן ַהָנִתיב ָיִמין ּוְשמ י ֶאת ַׁשֲעֵרי נַ פָ לְ  ,ל

ת ֵאִלים ָעֶליָך כַ ְר ֶמׁש ְלַדְרְכָך, בִ גָ לְ גִ  ְךלֵ ": ואומר לו לבסוף נעתר לו איש העקרב "ַתח ַעָתה.פְ  ,ָהָהר

 ִמָשם ִיְהֶיה!" ָךבְ ְוָׁשלֹום ׁשּו ְבַרְגֶליָך ַתֲעבֹּר ,ֶאת ַׁשְלֶׁשֶלת ֶהָהִרים ַלֲחצֹות ַאִניַח, ָךֵרי ָמׁשּו, לְ ֶאת הָ  ֵנן,ֹוְתג

 קטע נפלא על התמודדות עם קשיים, לא רק התמודדותו של גלגמש, אלא התמודדות מופיעוכאן 

 ., הנחישות והניצחוןש: החשש, התקווה, הייאוםעם קשיים שעל אדם ניצב בפניה

בחשיכה ודווקא החזרה הריתמית היא שמעוררת בשומע את כל גלגמש שעה אחר שעה פוסע 

 . לדעתי זוהי שירה במיטבה.של הגיבור יתי ומאפשרת לו להזדהות עם מסעוהתחושות שמנ

שנה  אלפים-ארבעתגלגמש את חיי הנצח שחיפש? לדעתי התשובה היא כן. העובדה שכלום השיג 

היא עדות לכך  ברחבי העולם, שרים, מנגנים ומספרים את עלילותיועדיין קוראים, אחרי מותו 

 שאכן זכה לחיי נצח.

 

 שלום פרץיואל 

 סיון תש"ף

 

 



 קטעים מן התרגום

 פתיחה

ה הַּ  א  ה,ּכ  ֲאֶשר ר  מ  ֲאד  ל ְפֵני ה   ל עַּ

ם, ים ּכ ל  רִּ ְדב   ֲאֶשר נֹוְדעּו לֹו הַּ

ֶמּנּו ּכ  לַּ ל א ֶנעְ   לם מִּ

ה מִּ ְמ תֹו ע  מ  כְ ח  וְ   ם.י  ק 

ם,דַּ ח   ף סֹודֹות עֹול  שַּ ְיקּום, ח  ל סֹודֹות הַּ  ר ְלכ 

א עִּ נ   יםש  ת ְקדּומִּ ֶרץ. ,מֹו ְתבּונַּ א  בּול ל  א מַּ  ְבֶטֶרם ב 

גַּ  ר, י  בַּ ה ע  ּכ   ת,ל א ֵלאּובְ  עֶדֶרְך ֲאר 

לֹו ל ֲעמ  ל לּוחַּ ֶאֶבן. ,ּכ  ת עַּ רַּ  ח 

ת  ְשּכַּ ב   ּכר  א  ֶאת חֹומַּ ה, מִּ דֹוש,ּנַּ אַּ ן ֶא נ  ק   ה הַּ

ק   ֹורּוְמגמַּ  ְּכנּות הַּ יו. ֶדש תִּ ד   י 

ֶליה  ק ּכְ רַּ בְ בִּ ְצֵפה  ְנח ֶשת ז   ,ת   ם,ר  ה  ּכִּ

ם  ֶא ְרֵאה תֹוכ  ְשת   ה, ְוהִּ

ְשוֶ  ֶחֶלד.ל א יִּ ר בַּ ב  ֶהם ד   ה ל 

ֵבט  בַּ ֶא הַּ ף הַּ ֵשש ת, יִּ ל סַּ ים,מַּ ן ְקדּומִּ ְפתַּ  מִּ

ב  ְשּכַּ ֶא ְקרַּ ב הּנַּ אַּ ֶא ל ר, ֶא ת  ְש אִּ ן ל מִּ  ,ְקרַּ

ְשוֶ  ְשּכַּ ל א יִּ ֶק ה לֹו ֵבית ֱאנֹוש, מִּ ְלֵכי הַּ  ֶדם.ן מַּ

ת  ל חֹומַּ ֵלְך,ֲעֵלה ּכר  א  עַּ ְתהַּ ֶליה  הִּ ל ְּכת   , עַּ

ןְיסֹודֹוֶתיה   ְתבֹוֵנן ְבחַּ ֶניה  הִּ ְמֶלאֶכת ְלב   , בִּ

ֵאש ח   ם ל א ב  ל ְלבֵ  מּוְס אִּ ,ּכ   ֶניה 

ם ל א שִּ  יבּו יְ ְבעַּ אִּ צִּ ים הִּ מִּ ֲחכ  ּה.סֹות הַּ  ד 
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יש  ע אִּ תְר בַּ א  ן לְ , בֶ ּכפַּ רִּ  ש  ְשמַּ  :ּות 

ים נְ  סִּ ים!ט  ע ֶשר ּוְנכ  יִּ ה חַּ ְלט   ש, מַּ

יֶ  ֵצל חַּ ֵשב, הַּ ְתחַּ ל תִּ ים אַּ ֵאלִּ  !ָךיב 

יֵנהּו  י ְלמִּ ל חַּ ע ּכ  ה ֶזרַּ ינ  ְספִּ  א,בֵ ה  לַּ

ה  ינ  ְספִּ ֶדיָך.לַּ ְבֶנה ְבמֹו י   ֲאֶשר תִּ

המַּ אַּ בְ  ד  , ,ת מִּ דֹוֶתיה  ֵּכן ֶאת מִּ  תַּ

ּה ְרּכ  ת א  דַּ ת ר  , מִּ דַּ וב  ְח מִּ ה ֹותּה ש  ְהֶיינ   תִּ

הצ   ֶסּנ  ג ל ֶשְיכַּ ק ע  ג מּוצ  ּה גַּ  ,ר ל 

ְמרֹון מֵ  ל ְשאֹול.'י תַּ ְּכקִּ יֹות עַּ  ְחתִּ

 ** * * * 

ים ה י מִּ ש  ה ֵלילֹות נ  , שִּ ש  ,שִּ רּוחַּ ה ה   ְשב 

פֹות ֶגֶשם  ְלע  ר, ו  זַּ עַּ  סַּ

ה ֶאת ְפנֵ טֶ שֶ  ס  ז ּכִּ ה.ף עַּ מ  ֲאד   י ה 

י הִּ  יעִּ ְשבִּ יֹום הַּ ,ֵעת הַּ יעַּ  גִּ

ְככּו  בּולש  מַּ ה ְוהַּ ר  ְסע  ְלֲחמּו, ,הַּ א נִּ ב   ֲאֶשר ְּכצ 

י ם, ר  קַּ ש   בּולט הַּ מַּ ר, הַּ עַּ סַּ ע הַּ ל גַּ דַּ  .ח 

ר  ינ ההַּ צ הַּ ל פ   ְספִּ י, עַּ ְחתִּ תַּ אֹור,נַּ פ  ל ה  פַּ  י נ 

י ם הִּ ֶא   .יתִּ פְ ְשקַּ ל ֶמְרֲחֵבי הַּ

ה בַּ  מ   ל,ּכ  ֶשֶקט ּוְדמ 

ל בְ  יּו ּכ  ר ה  פ   ֵני ֱאנֹוש,ְלע 

טּוחַּ  ג ש  ְפֵני גַּ מּוְפנֵ  ,לִּ י ם ד   .י הַּ



 ** * * * 

, יעַּ גִּ י הִּ יעִּ ְשבִּ יֹום הַּ  ֵעת הַּ

ה  י,לַּ שִּ יֹונ  ְחתִּ ּנַּ עּוף הִּ ּה ל  י, ל   ְחתִּ

ה ְתעֹוְפפ  ה הִּ יֹונ  ה, יאהִּ  יְוֵאלַּ  ,הַּ ב   ש 

ה ְלכַּ  ְצא  ,ל א מ  נֹוחַּ ּה מ  ְגל   ף רַּ

הלַּ  ינ  יא ש   ,ְספִּ ל ֵּכן הִּ  ה.ב  עַּ

ית שִּ  י,לַּ ְסנּונִּ ְחתִּ ּנַּ עּוף הִּ ּה ל  י, ל   ְחתִּ

ה ְתעֹוְפפ  ית הִּ ְסנּונִּ יא י ְוֵאלַּ  ,הַּ ה,ש  הִּ  ב 

ְצא   ,ה ְלכַּ ל א מ  נֹוחַּ ּה מ  ְגל   ף רַּ

הלַּ  ינ  יא ש   ,ְספִּ ל ֵּכן הִּ  ה.ב  עַּ

י,לַּ עֹוֵרב שִּ  ְחתִּ ּנַּ עּוף הִּ י, לֹו ל   ְחתִּ

ְתעֹוֵפף, ְרּכֹו הּוא הִּ  ְלדַּ

ם. יִּ מַּ ֲחתּו הַּ י פ  ה ּכִּ א  ד ר   עַּ

ְרֵקר ל, קִּ כַּ הלַּ וְ  ,א  ינ  ב. ְספִּ  ל א ש 

ע רּוחֹות ש   ְרבַּ י שִּ  ,םיִּ מַּ ְלאַּ יֹות ֲאזַּ חַּ י,הַּ ְחתִּ  לַּ

ים ֵאלִּ י מִּ  ,ל  ְבתִּ ְקרַּ י.ח  נְ הִּ  תִּ

 

 

 


