עלילות גלגמש
אני שמח לבשרכם כי השבוע יראה אור תרגומי לאפוס "עלילות גלגמש" ,בהוצאת 'בשער'
(מינרוה) .עלילות גלגמש הוא האפוס הקדום ביותר המוכר לנו .הוא נכתב בלשון האכדית (לשון
שמית קרובה לעברית) בכתב היתדות לפני כשלושת אלפים שנה על גבי לוחות חמר והתגלה על ידי
ארכיאולוגים שחפרו בנינוה ,בירת אשור הקדומה.
האפוס מתאר את מסעותיו של גיבור קדום ,גלגמש מלך ארּכ (ארך המקראית) .בין היתר מופיעים
באפוס תיאורים של המבול המזכירים מאוד את תיאורי המבול בספר בראשית.
האפוס תורגם פעמים אחדות לעברית .מה המיוחד אם כך בתרגום שלי?
מדובר בתרגום שאיננו מתיימר להיות תרגום מדעי ,אלא תרגום פיוטי המיועד לקהל הרחב
ומנסה למסור משהו מאופייה הייחודי של היצירה בצורה קריאה וקליטה ללא הערות שוליים.
תרגום זה פותח שורה שלמה של תרגומי אפוסים שיראו אור בקרוב בהוצאת 'בשער' כמו האפוס
הפרסי "שבע הנסיכות" ,האפוס הוולשי "מבינוגיון" ,האפוס הארמני "דוד מססון" ועוד.
הוצאת 'בשער' היא הוצאה פרטית קטנה בירושלים שמפיצה את ספריה שלא באמצעות הרשתות
הגדולות של סטימצקי וצומת ספרים .לי עצמי אין כל רווח כספי מהפרסום .חשוב לי לתמוך
בהוצאה זו שבימים אלה כמו עסקים פרטיים רבים בקושי צפה על פני המים .לכן אני קורא לכם
לתמוך במפעל התרגומים על ידי רכישת הספר (מחירו .)₪ 88
הזמנות ניתן לעשות דרכי ,או ישירות על ידי פנייה להוצאה (הוצאת מינרוה "בית מיטשל" ,רח'
סוקולוב  15ירושלים טל'  .)www.minerva.co.il 02-5661612בהזמנה מרוכזת של שלושה ספרים
ומעלה תינתן הנחה והספרים ישלחו במשלוח ישיר עד הבית ללא חיוב על דמי המשלוח.
אני מביא כאן את המבוא לספר וכמה ציטוטים מן התרגום עצמו.
בברכה,
יואל שלום פרץ

מבוא
מהו אפוס?
אפוס הוא שיר עלילה המספר את עלילת חייו של גיבור אחד או כמה גיבורים ,לעיתים אף מדובר
בסגה הנמשכת על פני כמה דורות .האפוסים כתובים ברובם בשפה שירית קצובה .באפוסים
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
אפוסים לאומיים שבהם הדמויות המככבות הן דמויות היסטוריות שמילאו תפקיד בהיסטוריה של
עם זה או אחר ואומצו על ידי אותם עמים כחלק ממורשתם הלאומית .כך היא למשל שירת רולן
הצרפתית או שירת מנאס הקזחית והקירגיזית.
איזו משמעות יכולה להיות ליצירות כאלה עבורנו במאה העשרים ואחת? בדומה לסיפור העממי,
גם האפוס מכיל את מה שניתן לקרוא "חוכמת הדורות" ,על אפוסים מסוימים ניתן לומר את מה
שנאמר על ספרו של לב טולסטוי "מלחמה ושלום" שהוא אנציקלופדיה של החיים .אפוסים כאלה
עוסקים בבעיות שמעסיקות גם אותנו עד היום :מהם החיים ומה משמעותם? איך מתמודדים עם
אבל ,שכול ומוות?
עלילות גלגמש הוא האפוס העתיק ביותר בעולם המוכר לנו .אפוס קדום זה כמובן לא כונה אפוס
על ידי האכדים .השם שנתנו לסוג זה של יצירות הוא זְ ָמ ְרתּו ( )zmartuמהשורש המוכר לנו גם
בעברית ז.מ.ר  .כלומר זמרה ,ואכן היצירה בוצעה בצורה שירית ונראה שגם לוותה בכלי מיתר,
לוטה קדומה ששמה הוא גִ יש-גּוִ -די המוכרת לנו מתבליטים עתיקים ומזכירה בצורתה כלי מיתר
מודרניים כמו הסז הטורקי והקֹומּוז הקירגיזסטני.

באמצע המאה התשע עשרה ,כאשר החלו הארכיאולוגים לחפור בחורבות הערים ששכנו לחופי
הפרת והחידקל ,נחשפה בנינוה ,בירתם של מלכי אשור ,ספרייה מלכותית ובה עשרות אלפי לוחות
חמר כתובים בכתב היתדות.
הלוחות היו כתובים אכדית ,שפה שמית עתיקה שהיתה בשימוש נרחב בעולם העתיק במשך
מאות בשנים ויש לה קרבה מסוימת לעברית באוצר מילותיה ובצורותיה הדקדוקיות.
כאשר החלו החוקרים לפענח את הלוחות נדהמו לגלות בהם בין היתר קטעים ספרותיים שדמו
בפרטים רבים לסיפור המבול במקרא.
עד מהרה התגלה שקטעים אלה הם חלק מאפוס גדול שגיבורו הוא גלגמש מלך ארּכ (היא ארך
המקראית המוזכרת בספר בראשית).
לימים נתברר שגרסאות כתובות של היצירה כבר היו קיימים עוד בשנת  2150לפני הספירה .שברי
לוחות נוספים עם קטעים מן האפוס נמצאו בכל חלקי המזרח התיכון כולל טורקיה וארץ ישראל.
לאמיתו של דבר האפוס האכדי הוא עיבוד ספרותי מאוחר של סיפורים שונים שמלכתחילה לא
היו קשורים זה לזה ושהגיעו אלינו בגרסאות קדומות עוד יותר שנכתבו בשומרית.
השפה השומרית איננ ה שייכת לקבוצת הלשונות השמיות והיא שונה מן האכדית תכלית שינוי.
שפה זו שימשה את תושבי ארם נהריים בתקופות קדומות ולימים נדחקה על ידי האכדית.
יש לשער שלגרסאות השומריות הכתובות קדמו דורות רבים של העברה בעל פה וגם כאשר הועלו
על הכתב עדיין נמשכה המסירה האורלית .על כך מעיד מספרן הרב של הגרסאות שהגיעו לידינו.
התרגום שלפניכם נעשה על ידי על פי תרגומים אנגליים וצרפתיים .הוא אינו מתיימר להיות
תרגום מדעי מדויק .בדומה לשאול טשרניחובסקי ,מתרגמה הראשון של היצירה לעברית ,בחרתי
להביא בפני הקורא העברי תרגום פיוטי קולח וזורם .השלמתי פערים שהיו קיימים בטקסטים
שעמדו לפני והשמטתי חלק קטן מהיצירה שלדעת מרבית החוקרים הוא בגדר תוספת מאוחרת
לטקסט המקורי .המבקש לקרוא תרגום מדעי מדויק שנעשה ישירות מאכדית ,מופנה לספרם של
ש' שפרה ויעקב קליין "בימים הרחוקים ההם :אנתולוגיה משירת המזרח הקדום".

היצירה מגוללת בפנינו את סיפור חייו של גלגמש ,המחפש את החיים .יחד עם ידידו ֶאנְּכִּ דּו הוא
יוצא ללחום בְ ח' ְמבַּ בַּ ה ,מפלצת היושבת ביער הארזים ,כדי לרכוש לו שם עולם .לאחר שחוזרים שני
ה ֵרעִּ ים ממסעם ,נופל ֶאנְּכִּ דּו למשכב ומת .גלגמש המצר על מות ידידו יוצא למסע חדש לחיפוש
החיים הנצחיים ,אך לאחר הרפתקאות רבות הוא שב ממסעו זה בידיים ריקות ומסיים את חייו
ככל האדם.
מהו המסר שנושאת עמה היצירה? מפרשים רבים רואים בה ביטוי טרגי לחיפושו של האדם אחר
חיי נצח ,חיפוש שנדון מראש להסתיים בכישלון ובמוות.
לדעתי פירוש כזה בטעות יסודו .היצירה במקורה נקראת על שם מלות הפתיחה שלה "אשר ראה
הכל" ושם זה הולם אותה מאוד שכן היא מגוללת בפנינו מסכת חיים שלימה של אדם המחפש את
החיים ומתנסה בכל מה שהם יכולים להציע לו :אהבה וידידות ,גבורה ולהט העשייה ,כמו גם צער,
בדידות ,כאב וסבל.
זמן קצר לפני שיוצא גלגמש לארץ הארזים להילחם בְ ח' ְמבַּ בַּ ה מנסים זקני ארּכ להניא אותו
מכוונתו .גלגמש צוחק ובצחוק זה מקופל הכל; הוא יודע שהפור כבר נפל ,הוא קיבל את החלטתו
ושוב לא יוכל לחזור בו .אבל דווקא ברגע זה של חוסר אונים וחוסר אפשרות להשפיע על מהלך
המאורעות החיצוני מתגלית האפשרות האחרת :החופש הפנימי להביט במציאות בעיניים פקוחות
וללא אשליות ולחייך.
חופש זה קיים בנו תמיד ,אבל רק ברגעי חסד אנו פוגשים בו באמת ,ועם זאת ,כאשר דבר זה
קורה מתגלית לנו לרגע המשמעות האמיתית של החיים ושל הווייתנו כבני אדם.
בלוח התשיעי מספר לנו המשורר כיצד מגיע גלגמש אל הרי משו ,הרי התאומים שאנשי עקרב
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
את? עַ ל מָ ה ִה ְרחַ ְק ָת ,עַ ד ֵאלַ י ִל ְנדֹּד? ַי ִמים ּונ ְָהרֹותְ ,ברֹּב ְתלָאֹות עָ בַ ְר ָת,
מסעו" .עַ ל מָ ה ,לְדֶ ֶרְך אֲ רֻ כָה יָצָ ָ
הֱ בִ י ֵננִי מַ ה ַתכְ לִית בֹואֲ ָך ְל ָכאן?"
גלגמש מודיע לו שהוא מחפש את א ְתנַּפִּ ְש ִּתים ,בן דמותו של נוח המקראי ,כדי ללמוד ממנו את
סוד חיי הנצח .איש העקרב מזהיר אותו מפני קשיי הדרך" :גִ ְל ָג ֶמׁשְ ,לכָאן ִאיׁש עֹוד ל ֹּא ִהגִ יעַ ִ ,איׁש
ָטה כְ בֵ ָדהֵ ,אין אֹור,
עֹוד ל ֹּא חָ צָ ה ֶאת ְׁשבִ ילֵ י הָ הָ ר! דֶ ֶרְך ְׁש ֵתים עֶ ְש ֵרה ׁשָ עֹות כְ פּולֹות ְבלֵב ָהאֲ ֵפ ָלהֲ ,על ָ
ֶאת הַ נ ִָתיב אֹו ֶפ ֶפת!"
גלגמש מתעקש" :גַם ִאם דֶ ֶרְך חַ ְתחַ ִתים דַ ְרכִ י וְ ַרבַ ת מַ כְ אֹוב ,גַם ִאם ַה ָק ָרה בַ ֵליל ת ֹּאכְ לֵנִ י ,ח ֶֹּרב,
ּושמ ֹּאל ,לְ ָפ ַני ֶאת ַׁשע ֲֵרי
לְׁשַ ִדי י ְִמ ֹּצץ בַ ּיֹום ,גַם ִאם אֲ נָחֹות ּונ ְִהי לִי נָכֹונּו ,ל ֹּא ָאסּור ִמן ַהנ ִָתיב י ִָמין ְ
הָ הָ ר ,פְ ַתח עַ ָתה ".לבסוף נעתר לו איש העקרב ואומר לוֵ " :לְך גִ ְל ָג ֶמׁש ל ְַד ְרכְ ָךִ ,ב ְרכַ ת ֵאלִים עָ לֶיָך
יִהיֶה!"
ְתגֹונֵןֶ ,את הָ ֵרי מָ ׁשּוְ ,לָך לַחֲ צֹות ַאנִיחַ ֶ ,את ׁשַ לְׁשֶ לֶת הֶ הָ ִריםְ ,ב ַרגְ לֶיָך ַת ֲעבֹּר וְ ָׁשלֹום ׁשּו ְבָך ִמ ָשם ְ
וכאן מופיע קטע נפלא על התמודדות עם קשיים ,לא רק התמודדותו של גלגמש ,אלא התמודדות
עם קשיים שעל אדם ניצב בפניהם :החשש ,התקווה ,הייאוש ,הנחישות והניצחון.
שעה אחר שעה פוסע גלגמש בחשיכה ודווקא החזרה הריתמית היא שמעוררת בשומע את כל
התחושות שמניתי ומאפשרת לו להזדהות עם מסעו של הגיבור .לדעתי זוהי שירה במיטבה.
כלום השיג גלגמש את חיי הנצח שחיפש? לדעתי התשובה היא כן .העובדה שארבעת-אלפים שנה
אחרי מותו עדיין קוראים ,שרים ,מנגנים ומספרים את עלילותיו ברחבי העולם ,היא עדות לכך
שאכן זכה לחיי נצח.
יואל שלום פרץ
סיון תש"ף

קטעים מן התרגום
פתיחה
אֲ שֶ ר ראה הַּ ּכל עַּ ל פְ נֵי האֲ דמה,
נֹודעּו לֹו הַּ ְדב ִּרים ּכלם,
אֲ שֶ ר ְ
לא נֶעְ ַּלם ִּממֶ ּנּו ּכל
וְ חכְ מתֹו ע ְמקה ִּמים.
חדַּ ר לְכל סֹודֹות הַּ ְיקּום ,חשַּ ף סֹודֹות עֹולם,
דּומים ,בְ ֶט ֶרם בא מַּ בּול לא ֶרץ.
נשא עִּ מֹו ְתבּונַּת ְק ִּ
דֶ ֶרְך אֲ רּכה עבַּ ר ,י ַּגע ְבלא ֵלאּות,
ּכל עֲמלֹו ,ח ַּרת עַּ ל לּוחַּ ֶאבֶ ן.
ֶאת חֹומַּ ת ארּכ בנהִּ ,מ ְש ַּּכן ֶא ַּא ַּּנה הַּ קדֹוש,
מַּ ְמגּורֹות הַּ קדֶ ש ִּתּכְ נּו ידיו.
צְ פֵה בִּ בְ ַּרק ּכְ תלֶ יהּ ,כִּ נְחשֶ ת זהרם,
תֹוכם ְר ֵאה וְ ִּה ְשת ֶאה,
לא י ְִּשוֶ ה להֶ ם דבר בַּ חֶ לֶד.
דּומים,
הַּ בֵ ט ֶאל סַּ ף הַּ בַּ ִּית ,מַּ שֵ ש ִּמפְ ַּתן ְק ִּ
ְק ַּרב ֶאל ִּמ ְש ַּּכן ִּא ְשתרֶ ,אל ֶא ַּא ַּּנה ְק ַּרב,
לא י ְִּשוֶ ה לֹו בֵ ית אֱ נֹושִּ ,מ ְשּכַּ ן מַּ ְלכֵי ַּה ֶקדֶ ם.
עַּ ל חֹומַּ ת ארּכ ֲעלֵה ,עַּ ל ּכְ תלֶ יה ִּה ְת ַּהלְֵך,
ְסֹודֹותיה ְבחַּ ן ,בִּ ְמלֶאכֶת ְלבנֶיה ִּה ְתבֹונֵן
ֶ
י
ִּאם לא ב ֵאש ח ְסמּו ּכל לְבֵ נֶיה,
ִּאם לא ִּשבְ עַּ ת ַּהחֲ כ ִּמים ִּהצִּ יבּו ְיסֹודּה.
קטעים מפרשת המבול
ְשמַּ ע ִּאיש ש ִּר ַּפּכ ,בֶ ן ְלאבַּ ְרתתּו:
עשֶ ר ּונְכ ִּסים ְנטשַּ ,מלְטה ַּח ִּיים!
ב ֵאלִּים ַּאל ִּת ְתחַּ שֵ ב ,הַּ צֵ ל חַּ ֶייָך!
ז ֶַּרע ּכל ַּחי ְל ִּמינֵהּו ַּל ְספִּ ינה הבֵ א,
ל ְַּספִּ ינה אֲ שֶ ר ִּת ְבנֶה בְ מֹו י ֶדיָך.
דֹותיה,
בְ ַּאמַּ ת ִּמדהַּ ,תּכֵ ן ֶאת ִּמ ֶ
ִּמדַּ ת א ְרּכּהִּ ,מדַּ ת ר ְחבּה שוֹות ִּת ְהיֶינה
צר לּה גַּג מּוצק עגל ֶש ְיכַּ ֶסּנה,
ּכְ ִּק ְמרֹון ֵמי ַּת ְח ִּתיֹות עַּ ל ְשאֹול'.
*****
ִּששה י ִּמיםִּ ,ששה לֵילֹות נ ְשבה הרּוחַּ ,
גֶשֶ ם ַּזלְעפֹות וסַּ עַּ ר,
שֶ טֶ ף עַּ ז ּכִּ סה ֶאת פְ ֵני האֲ דמה.
עֵ ת הַּ יֹום הַּ ְשבִּ יעִּ י ִּהגִּ יעַּ ,
שכְ כּו הַּ ְסערה וְ ַּהמַּ בּול ,אֲ שֶ ר ּכְ צבא ִּנלְחֲ מּו,
ש ַּקט הַּ ים ,רגַּע הַּ סַּ עַּ ר ,הַּ מַּ בּול חדַּ ל.
צהַּ ר הַּ ְספִּ ינה פ ַּת ְח ִּתי ,עַּ ל פ ַּני נפַּל האֹור,
ֶאל מֶ ְרחֲ בֵ י הַּ ים ִּה ְש ַּקפְ ִּתי.
ּודממה בַּ ּכל,
שֶ ֶקט ְ
לְעפר היּו ּכל בְ נֵי אֱ נֹוש,
לִּפְ נֵי גַּג שטּוחַּ  ,פְ ֵני ַּהים דמּו.

*****
עֵ ת הַּ יֹום הַּ ְשבִּ יעִּ י ִּהגִּ יעַּ ,
יֹונה ִּש ַּל ְח ִּתי ,לּה לעּוף ִּהּנ ְַּח ִּתי,
הַּ יֹונה ִּה ְתעֹופְ פה ,וְ ֵא ַּלי ִּהיא שבה,
לא מצְ אה ְל ַּכף ַּרגְ לּה מנֹוחַּ ,
ַּל ְספִּ ינה ,עַּ ל ּכֵן ִּהיא שבה.
ְסנּונִּ ית ִּשלַּ ְח ִּתי ,לּה לעּוף ִּהּנ ְַּח ִּתי,
הַּ ְסנּונִּית ִּה ְתעֹופְ פה ,וְ ֵאלַּ י ִּהיא שבה,
לא מצְ אה ְל ַּכף ַּרגְ לּה מנֹוחַּ ,
ַּל ְספִּ ינה ,עַּ ל ּכֵן ִּהיא שבה.
עֹורב ִּש ַּל ְח ִּתי ,לֹו לעּוף ִּהּנ ְַּח ִּתי,
ֵ
לְדַּ ְרּכֹו הּוא ִּה ְתעֹופֵף,
עַּ ד ראה ּכִּ י פחֲ תּו הַּ ַּמיִּם.
אכַּלִּ ,ק ְר ֵקר ,וְ לַּ ְספִּ ינה לא שב.
ל ְַּא ְרבַּ ע רּוחֹות ש ַּמ ִּים ,הַּ ַּחיֹות אֲ זַּי ִּשל ְַּח ִּתי,
ל ֵאלִּיםִּ ,ה ְק ַּרבְ ִּתי ִּמ ְנח ִּתי.

