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מבוא

אורשראוספריואתאפילוארכיון.לוהיהולאניירותשמרלאאלתרמןנתן

בסוףגםיפיתגורס.משפטהמחזהשלטופסלהוציאבספרייתו,החזיקלא

אףהואניירותיו.אתסידרלאקרב,יומוכיההרגשהבוקיננהכאשרימיו,

הגהותועלטיוטותעללאובמיוחדהגהות,עלאוטיוטותעללשמורנהגלא

הושמדובדפוסכלשהייצירהשלהופעתהלאחרפורסמו.שכבריצירותשל

רקיצירה.ולבטייוצרביתשלעדויותושארעבודהדפיקודמות,נוסחאות

עצמועלקיבלנ"אשלמותולאחר 2 •נשמרידידיםלידיבמקרהשנקלעמה

תיקניירותיוביןמצאאשרוהואהספרותיבעזבונולטפלדרומןמנחם

רביםפזוריםדפיםוגםפראגמנטארי,מחזהשלמאורגן,ולכאורהמסודר,

שנכתבובודדיםקטעיםהכנה,דפילמחזה:אחרתאוזובדרךהקשוריםלמדי

שנ"אוצילומיםדפיםיותר,מאוחרשייכתבובפרקיםלשלבםכוונהמתוך

המחזה,תקופתשלההיסטוריהרקעבלימודאותוששימשוספריםמתוךגזר

אחדיםבספריםשרשםאחריםמדגישיםוציוניםקוויםהערות,וגם

נמצאהזההחומרכלהמחזה.שללנושאנגיעהלהםישואשרשבספרייתו

בוהקשורולכללמחזהנתןדרומןמנחםאלתרמן.מוסדשלבארכיוןעכשיו

שגיבורומחזהלכתובנ"אחשבבהתחלהשכן"גלגמש",המצייןהשםאת

מןגדולחלקואמנםהעתיק,גלגמשאפוסעלתישעןועלילתוגלגמשיהיה

שלובסופואחדיםשינוייםעברזהראשוןרעיוןכך.עלמעידשאסףהחומר

שהיהאור,מלךלאוך~אמו,מקומואתגלגמשפינההאחרון,בגלגולודבר,

אור"ימיהשםגמורהלאלמחזהכאןניתןלפיכךהיצירה.שלהראשילגיבור

תוכנו,מצדלומתאיםשנראהאור"),"ימיקיצור,לשם(להלן,האחרונים"

ולאעצמובטכסטלאנ"א,שכתבבמהכלשהורמזזהלשםשאיןפיעלאף

ההכנה.בדפי

הידכתבתיאור

לקראתהכנהדפיכאמור,יש,בעזבוןשנמצאאור""ימישלהחומרבכלל

קריאהכדיותוךהכנהקריאתלכתיבההקדיםנ"אעצמה.והיצירהיצירה

קרא,אשראתרבהובתמציתיותפרקיםבראשיבכתבלעצמולסכםנהג

לרשוםגםוהתמצותהקריאהואגבכלשונםאחדיםמשפטיםלעתיםלהעתיק

שאסףהגולמיהחומרשללהפיכתותוכניותולהתוותוהתרשמויותמחשבות
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מןלגזורנהגגםהואתיאטרוך.במתעללהצגההמיועדתדראמאטיתליצירה

ולשלבםחלקיםניירותעללהדביקםוצילומים,דפיםחלקיאודפיםהספרים

אתואילו"מחברת",כינההואאסוףחומרשלזהמכלולההכנה.בדפי

בפרקלהלך(וראה"טכסט"כינהשליקטהחומרסמךעלשחיברהיצירה

יצירה").ותהליכיהעבודה"דרך

רביםתיקוניםמוכנסיםהמכונהובכתבכתיבהבמכונתמודפסכולוהחומר

תיקוניםאלאבלב,דהדפסהשגיאותשלתיקוניםאלהאיךי.דבכתבשנעשו

ושינוייהשמטותהרחבות,נוסח,שינוייכמויצירה,לבטיעלהמעידים

שלהכתיבהמכונתלמקום.ממקוםקטעיםבהעברתביטוילידיהבאיםמבנה,

לאמהךחלקקפצו,האותיותהמשובחות.מןולאהחדישותמןהיתהלאנ"א

בהךשחסרותמעטותלאמליםוישכללהודפסולאבדףנגיעהלידיהגיע

וממילאכתובמההביךהריהואכילהשלימך,טרחלאונ"אאחדותאותיות

לקריאהקשהנ"אשלידוכתבהדברים.אתלקרואאמורהיהלאמלבדואיש

שהכניס.וההוספותהתיקוניםאתמוחלטבכטחוןלפענחאפשרתמידולא

יותר.ארוכהבמסכתכךאחראותםולשלבקצריםקטעיםלחברנהגהוא

למקום,ממקוםומעבידםקטעיםגוזרמבטל,מוחק,היההשילובבתהליך

כךואחרעמודיםממספרמשאיר,וחלקחלקמבטלדפים,גזרייחדמדביק

רכות.פעמיםאלאאחתלאוזאתהמספור,אתומבטלסדרםאתמשנה

אתלהםנתךשנ"אעמודיםעלמודפסיםפרקיםחמישהכוללחטכםט

הששילפרקשהוכנואחדיםקטעיםניגימישו","לבטיקטע , 55-1המספרים

"גלגמש",מנוסחקטעיםושלושההסיום,ופרקהמועצהדיוניפרקוהשביעי,

ולמעןבהירותלשםמנוק.דאינוהמכריערובואור".ב"ימישולבושלא

הפרקיםחמשתכלהלך:"הטכסט"שורותכלמוספרוהציטוטנוחות

פרק ; 2113-2059-ניגימישו""לבטיקטע ; 2058-1שורות-הראשונים

 ; 2353--2809-(קטעים)הסיוםפרק ; 2352-2119-(קטעים)המועצהדיוני

מןהציטוטייעשהואילךמכאך . 2920-2810-"גלגמש"מנוסחקטעים

השורות.שלזהמספורפיעל"הטכסט"

נ"א:בידישמוספרוהבאים,ההכנהדפינותרו"המחברת"מןהמחברת.

5-1 , 9 , lO ,37ומלבדם ; 104-72 , 67-63 , 33-31 , 22--29 , 20-19 , 12-11ב 

גזוריםצילומיםעליהםשהודבקודפים(רובםידיועלמוספרושלאהכנהדפי

בתוךההגיונימיקומםפיעלמיספרתימספריםללאדפיםארבעהמספרים).

אחדדףלמעשה,הם,האחרונים(שניג 82ב, 82א, 92א, 78ההכנה:דפי

שלביותרהמאוחרתהתוכניתובהםנוספים,עבודהדפילשנים):גזרושנ"א

 ) 2352-2119(שורות"הטכסט"לקטעימצורפיםאחרונים,הפרקיםשני

 . 10-6מספרםאותם.וממשיכים
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וכךההכנהדפיאתנ"אהשמידלאהיצירהמלאכתהסתיימהשלאמשוםרק

חומראחרות,מיצירותכמוהושרדשלאבמינומיוחדחומרבידינונמצא

מתחילתהמשוררשליצירהולדרכיהכנהלתהליכילהציץלנוהמאפשר

וקטעיםפרקיםאותםשלהליטושואופניהביצועלשלביועדהתכנון

משוםוגםייחודובגללזהבחומררבענייןישוללטש.לכתובשהספיק

ליצירההובילהתמידשלאבלבדהכנהבבחינתהםאפילודפים,שאותם

שטחיעלנ"א,שלהרוחנייםאופקיועלרבותפרים Qמומוגמרת,סופית

אופניגםומאלפיםמענייניםוהשכלתו.קריאתוהיקףועלהתעניינותו

דו·שיח,ולקטעילמונולוגיםוהפיכתםהגולמייםההכנהחומרישלההטמעה

ובעוצמה.בבהירותבהטבועהאמןשלשחותמויצירהלמרכיבי

המחזהתכנון

עיקריים:עבודהשלבישלושהעלמעידיםההכנהדפי

מחזהלכתובנ"אהתכווןהיצירהתכנוןשלביותרוהקדוםהראשוןבשלב

שלהעבריבתרגוםלאקראשאותוגלגמש,אפוסשלהעלילהעלשיתבסס

ולצדודיאקונוב,א.מ.ידיעלשתורגםרוסיבנוסחאלאטשרניחובסקישאול

הספריםשניפנגווין.שבהוצאתסאנדרסנ.ק.שלהאנגליבנוסחגםנעזר

מליםשלובעטבעפרוןהדגשותובהםנ"אשלהפרטיתבספרייתונמצאים

 3וקטעים.משפטיםבודדות,

ההכנהדפיבלב.דברמיזותאליומתייחסוהואהאפוסאתהיטבהכירנ"א

הקריאהשלבאתומשקפיםבעבודתושנינדבךבבחינתכברהםהראשונים

-מצריםבבל,אכ,דשומר,-העתיקהעולםשלספרותייםבמקורות
מצייןשנ"אהספריםכלל.בדרךפופולאריתמודרנית,מחקרובספרות

שפורסמומקורותספריבעיקרםהםה"מחברת"של 5-1בדפיםמפורשות

בתחילתבידיוהיהכברכןכמוהששים.שנותותחילתהחמישיםשנותבסוף

ש.ב.מאתכשומרמתחילהההיסטוריההספרשלהעבריהנוסחהמחזהתכנון

דוד 4שנה.חמישיםלאלתרמןשמלאושעה , 1960בשנתלאורשיצאקומר,

פועלים,בספריתלכל"מדע"ספרישלהסידרהעורךעתאותהשהיההנגבי,

בקרןבמושנוהיקר,"לנתןההקדשהעםבמתנההספראתלנ"אהעניק
הראשון,בחלקובעיקרבספר,נ"אשמתחהרביםהעפרוןקווי ."-היובלות

מעידיםהביצוע)עלגםשםאיפה(ואיהיצירהתכנוןעלהישירהוהשפעתו

המבקשאקאדמיחוקרהיהלאשנ"אלזכורישבעיון.רובואתשקראכךעל

לחדשאושקרא,הטכסטיםמןהעולותבעיותשלמחקרןלעומקלרדת

בסיסשישמשוממצהמעמיקמחקרלערוךיצאלאגםהואמדעיים.חידושים
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ההיסטוריים.למקורותשאפשרכמהעדנאמן"ארכיאולוגי"מחזהלכתיבת

הקדומה,התקופהשלוגווןאמינותליצירתולתתכדיהרבה,וקראקרא,הוא

מהלמצוא,בידושעלהמהקראהואוהשראה.חומרלאסוףכדיבעיקראך

לאמדעיים,בכתבי-עתספציפייםמאמריםלאבקלות:אליולהגיעשאפשר

מכיווןפופולאריים.סיכומיםאלאמצומצם,מלומדיםלחוגשנועדוספרים

הגיעשונים",סיפוריםשלצירוףלמעשהגלגמש"אפוסכילדעתשלמד

יש ...במחזהאחריםמקורותצירוף"מצדיקהדברכיהמעשיתלמסקנה

עמ'("מחברת",אחרות"מתרבויותואגדהמיתוסתגיאפילולשלבהצדקה

מקורותקטעישלהאסופותאלפנהאלהחומריםלמצואכדיעשה.וכך ,) 2-1

מתורגמים.

אחרלמחזהגםחומרנ"אאסףהקדוםהמזרחבספרותהקריאהעםבבדבד

זהנושאעלהספרים"מחשב".להיותחיתהאמורהמדמויותיושאחת

שנותותחילתהחמישיםמשנותהםנ"אשלהפרטיתבספרייתוהמצויים

גלגמש,עלבמחזהזהחומרלכלולבמחשבההשתעשעאפילוהואהששים.·

שאסףבחומרהשתמשכידוע,דבר,שלובסופוהרעיוןאתמימשלאאך

כימכאןיוצאמחשב.הואהראשישגיבורופיתגורם,משפטהמחזהלכתיבת

משפטלכתיבתקדםגלגמששעניינוהמחזהשלהראשוןההכנהשלב

ביום"הבימה"בתיאטרוןשנערכהלבכורהוחומר'קלוקדם,פיתגורם

לסיפור",סיפרה"ביןבמאמרמצויהלכךמעניינתעדות . 2.10.1965

הקיבוץבהוצאתפיוסםאותופיתגורם,משפטהמחזהלטכסטנ"אשהסמיך

קצריםהיוהתיאטרונייםשחייהשההצגה,לאחר , 1965בשנתעודהמאוחד

עלילותשלהחרס"לוחיותמוזכרותבמאמרהבמה.מןירדהכברלמדי,

ואיןאין-שחרעלהתהייה"אתששיקפוהקדומותהיצירותכאחתגלגמש"

 .) 145עמ'(שם,המודרניתהאבסורדבספרותביטוילידיהבאהתכלית",

שנותבתחילתהחל"גלגמש"שלהראשוןשהתכנוןלהניחכן,אםסביר,

 .נשומרמתחילחחחיםטוריחקרמך'שלספרולקבלתמאודסמוךהששים,
למדיממושכתלתקופהזהמחזהעלהעבודהנפסקהמכןלאחראולם

פיתגורם,משפטשלהנפלהצגותלאחרהנראהככליותר,מאוחרוהתחדשה

אורשראוספריםסוכמובהםאשריותר,מאוחריםעבודהדפישמעידיםכפי

תוכניתואתלזנוחנ"אהחליטהאחרוןהעבודהבשלבהששים.שנותבאמצע

מלךאורנאמו,אלאגלגמשעודלא-הראשיגיבורואתולהחליףהראשונה

ספרמתוךמאמריםשלתמצותזומתקופההעבודהבדפישישמכיווןאור.

והעבודהבספרהקריאהכילהניחסביר , 1969בשנתבמוסקבהשפורסם

לאחררקלהיעשותיכולהחיתה"גלגמש"עלזוקריאהסמךעלשנעשתה

שנה,אותהבאמצעאלא 1969בתחילתלאבוודאילידיו,הספרשהגיע
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לאהיצירהעלעבודתווכיסופה,לקראת ,יותרעודמאוחראפילוואפשר

 5 •מותויוםעדפסקה

גלגוליםעברושהדבריםהגםלכתוב,נ"אשביקשהמחזהשלהמרכזיהנושא

אחרתאוזובדרךנזכרהמימוש,לדרכיבאשרבעיקררביםושינוייםאחדים

השולטיםהכוהנים,ובנציגיהבדתהמלחמהההכנה:דפיבכלמפורשותשל

הבעיותמסווה,להןמשמשתשהתיאולוגיהמאניפולאציותבאמצעותבמדינה

מקומהאתהתופס"המוסרי"המדעהאלים,סילוקעםעמהןמתמודדשהאדם

לאמונהההופכותהחברתיותהאידיאולוגיותאמונה,עצמווהואהדתשל

אשרמדינהבהיסטוריה,הראשונההחילוניתהמדינהשללכשלובהוהסיבות

שף~רונציגיהם.האליםשלמקומםאתתופסיםומפעליוהמלך-האדםבה

שללבעיותיהומשלהעלילהשלהתרחשותהמקוםלהיותחיתהאמורה

המודרנית.החברה

 ) 5-1עמ'("מחברת",ראשוניםהכנהדפי

אינדיווידואליסטיתכחברהנ"אבעיניהצטיירההעתיקהשומרשלהחברה

למרותונהנתנית.עובדתמאטריאליסטיתחברההפרט,חירויותבהשרבות

"כמהלעתה:אזביןהגדולההדמיוןמידתאותוהפעימהההיסטוריהריחוק

שלשבועיתתוספתבכלכמעטבונתקלאתההזה.הנושאויסודיאקטואלי

טכנייםהישגיםשל'תקופהזמננו.עלעיונימאמרבכלבעולם,עתרן

קשירתלאהיאהשאלהרוחני'.אופלשלתקופהלהיותעשויהמזהירים

המזהיריםההישגיםמשלו.גבוההתודעהאלקשירתואלאלטבעהאדם

שלאחריםתחומיםחשבוןעלהושגוהעולםאתתפיסתנואופןאתשקבעו

לרכישתביותרהטובהואזהמעמדלצופה.ממשתתףהפךהאדםההוויה.

תודעת-והאמנות.הדתמקורותאתמדלדלהואאךהדברים,עלשליטה

עמ'("מחברת",משמעות"חסרנכריעולםבתוךהאדםאתמבודדתהצופה

באיתנימלחמהבסימןעמדהנהרייםארםתרבותשכללפניורשםנ"א ,) 2

רבהבפעלתנותצורךהיהוכיהנהרות,שלבשטפונותבעיקרהטבע,

הזאת,העמלניתהפעלתנותלשרו.דכדיהמדינהידיעלהיטבומאורגנת

האדםשהמציאוהטכניקותהמדעבסיועלהשתלטוהמאמציםהתעלותבניית
בכךגםהאנושי.אלהאלוהימןהכובדנקודתאתהעבירוהטבעאיתניעל

-המוחות!אתמעסיקזהכמה"ושובהמודרנית:ההקבלהאתנ"אראה
המוסראתגםהדתיתהחזותנעדרותתערערשמאמודאגים,רביםחוגים

עלומעליםהריקהחללאתלמלאהעשויהתורהמחפשיםהאנגליםהאנושי.

 .)םש(האדם"פולחןאתנס
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מרכזיותשלזההיבטגלגמשבאפוסמדגישנ"אשקרא,הספרותבעקבות

מפניהפחד-הנושאאדם.בניאלאאליםאינםהזההאפוס"גיבוריהאדם:

משמעותלהוישנצחלשירתהזאתהשירהאתהעושההדברזהומות.זקנה

דור,בכלאדםבניהמעסיקותאלה,בבעיות .) 1עמ'("מחברת",היום"אף

גםאוליבגלגמשנצחחיי"שאלתהמוות,שלמהותו.שאלתאתנ"אקשר

אינואםלמותאדםצריךמדועעונש.הואהמותצדק.בקשתשלשאלה

 • ) 2(עמ'חוטא"

נשלטתשאינההאנושיתהחברהאתהחידוש,אתבמחזהולהראותתיכנונ"א

בשבילם,לעמולתפקידוהאלים.עבדנקראהאדם-כן"לפניהאלים.ידיעל

האלים"-שמושליההיקוםמדינתחיתההריבוניתהמדינה ...להםלציית

חילוניתמדינהשלייסודבעקבותיוגוררהאליםעלהאדםשלנצחונו .)םש(

בה.השולטיםוהםהאדםבניבשבילקיימתהיאשונות:בהשהקדימויות

ולהלחםהחוקאתלקייםהמלךמקווההאליםעלהנצחוןאחרי"במחזה

שנילמלךהחילוניתבמדינה .)םש(בהרים"עללהגןכיבוש,מלחמות

החוקשמירתעלהמבוססתקיןחברתיסדרקיוםעלשמירהתפקידים:

התקפותמפניזהתקיןסדרעלוהגנההדתית,האמונהתחתשבאהאנושי,

האמונהשלערעורהלמעשהשמשמעוהאלים,עלהנצחוןמבחוץ.אויב

המוקדגםהאמונהעםהאדםמבניניטליםאםבעייתילהיותעלולהדתית,

להציגנ"אביקשזובעייתיותמוסרית.להתנהגותהמידהאמותוגםשליכדם

יד:בכתברשםהואלאנקידו.גלגמששביןוהריבההיאבקותבתמונת

להםשחיתההאמונהטיבהיהמהיודעאתה-אומרגלגמש-הריב"בתמונת

נ"א .)םש( ,,_זהבמקוםלהםנתתמה-לזהמעברמשהוגםהיהאנקידו-

שלאוכזבהלמשמעותבמחזההאמונהשלאוכזבהתופעתאתהשווהגם

"האידאולוגיהלדת",תחליףנעשיםהטבע"מדעיבימינו:ותחליפיההאמונה

בנילמעשיהעניקהאשרהדתאתירשו"האידאולוגיותחילונית",דתהיא

החסרהפוליטית"פעולהאלה",למעשיםמעברהחורגתמשמעותהאדם

יד(בכתבהחדלון"''קלותשלהרגשהעליהמשתלטת ...אנושיאמונהמימד

לסיפור":סיפורה"ביןבמסההדיבוראתהרחיבכךעלגם .) 2עמ'גבעל

ונטול-משמעותנכרייקוםבתוךהאנושיהיששלזרותותחושת ...

האידאולוגייםהמבניםבהתרופפותסיועלהמצאההמדע,בידישנחשף

וחוקי-התנהגותאמונהעיקרילהיותהאחרונותהשניםבמאתייםשהוקמו

ידיעלשנקבעווהחובות,ההלכותשבתוכה.ולפרטהחילוניתלחברה

וגלגוליהם,שלוחותיהםעלהסוציאליזם,אוהלאומיות,כמומהויות
עםשנתהווההריקהחללוביןבינהוחצצוהאנושיתהתודעהאתאכלסו

העולם,הראשונה.המדעיתהמהפכהידיעלהדתשלשלטונהערעור
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אתשירשוחוליךאמונותשלאולימפוסנתאכלסאל,בליכביכולשנשאר

שלעולמםעלוחולשותתקיפותגבורתך,בעידןוהיו,העליוןהכרחמקרם
 6הדתית.הסמכותמןפחותלאיחדגםוהכללהפרט

תחתלבראהיהאמרר-"גלגמש"בעלילתושילובו-בבלמגדלשלבניינו

העםליכודהשמים.והתרוקנותהאליםסילוקעםהקץעליהשבאהאמרנה

התחליףהחילונית,האמונההואהמדינהשלטכני·חילונימבצעסביב

גוררתהא,אשרמהותהתהאאמונה,שלהיעדרהשכןדתית,לאמונה

חדלונועלגלגמשהרהוריהאדם.שלוחדלונומרתירתרתחושתאתבעקבותיו

אותנפישתים,אלשהביארהונצחחייאחריוהחיפושיםאנקידומותלאחר

שלביותרוהחשובהעיקריכחלקנ"אידיעלצוינובהם,שזכההיחידהאדם

נושאומתחילוכאןגלגמשאתתוקפתהחדלרןתחושתמת."אנקידרהמחזה:

לאגלגמששלללבטיוהתשובהאולם .) 5(עמ'המחזה"שלוהעיקריהשני

"המחשבכימחשב,צורתלקבלהיהשאמוראותנפישתים,מפילבואתוכננה

מדעאנשישלמפיהםולא ,) 1עמ'גבעליד(בכתבחי"שאינומפנילנצחחי
הפראאנקידואתלהביאהנשלחתהקךשההיאאשה,שלמפיהאלאומחקר

באנקידונוסכת"היאנ"א,כתב-ראשית"נפש-"האשהאודרך.העיראל

אליהחוזרשגלגמשלאחר .) 4(עמ'לגלגמש"אהבתהאתידועיםבלא

הפתרון:אתלונותנתהיאולחיפושיו,לתהיותיומספקתתשרנהבלימנדדויו

כלומר, .)םש(אוהב"לבבתוךשמךאתחרתלאאךבאבן,שמךחורת"אתה

בעלילותיושםלעצמולרכושנצח,בחיילזברתמנסהגלגמששבההדרך
שרוחשהאהבההנכונה.הדרךאינהעולם,לזכררןאבןלוחותעלשייחרתו

לו.אשרהחלוףבחיילאדםלושישהיחידהנצחיהדברהיאלאשהגבר
היהאמורהמחזהבסיוםאוכסימורון:באמצעותשניתאלתרמךניסחזהרעיון

ייכתבושעליולוחלהכיןולנקשרהחימרמוכראתאליולקרואגלגמש

-ואומרתהאשהפונה"אזשיישאר.הואוהפשוטהעלובהחימרכידבריו,
לביותר.עודקיימיםדבריםנחרתיםובויותרעודשבירמשהוישאךכך,

 .) 5(עמ'נצח"הואקיומומשךאךחולף,זהאהבה.ברשכרתכיםהאדם

חולף,דברהיאמסוימיםואשהגברשלהאחתהקונקרטיתהאהבהכלומר,

צאצאיםויקימוהםאףשיאהבוצאצאיםחדשים,חייםהםתוצאותיהאך

ערבוןואיןבצאצאיואלאנצחקיוםאיןמוותבןשהואלאדםהם.אףחדשים

והבטחתם.חייםשלהמשכםלשמירתהאהבהמןיותרטוב

דיכינ"אסברהמודרנייםלזמניםכךכלברורותלושנראוההקבלותבגלל
לצרפהמאליהםמובניםיהירשהדבריםכדיהעתיקהבתקופההמחזהאתלעגן

אתלהביאפשוטאלאואלגוריה,ומוסרלקחלאהמחזה"מטרתבן·ימינר.

בשינויים"ולספרושלה,התמידסיפורשהואהאנושות,שלהראשוןסיפורה
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ביסודותלהבחיןאפשרהאנושותשלהראשוןבסיפורכברכי ,) 5(עמ'

אתלספריותר.מאוחריםבדורותגםכסדרויופיעושישוברובתופעות

הואשבר,הסמליותהדגשתבליבפשטות,האנושותשלהראשוןסיפורה

דבריבין(הקורא)הצופהזה.בכללולדורנוהדורותלכלמשלכשלעצמו

"במידההוא:בכוחותיוהנמשלאתלעצמושישליםוהואדברמתוך

אתלומראפשרותהמחשה,גםהואשהמשלהרילזמננו,משלשהדברים

 .) 1עמ'גבעליד(בכתבשבהם"המשמעותמצדמתוכם,הדברים

הבמהעלמומחש.משלכן,אםהיא,גלגמשאפרסעלהמבוססמחזהעלילת

שלהןבענייניםהשחרתפועלותלנפשותהנרגעיםאירועיםמתרחשים

מתייחסיםהםפנים·דראמאטית."מקרמית",משמערתישהנאמריםולדברים

בזמןבראולםפועלות;נפשותאותןשלולמחשבותיהןלעלילותיהןלחייהן,

לקהלרלרראנטיתשהיאחרץ·דראמאטית,נוספת,משמערתגםלדבריםיש

המשל.רזההצופים,

אתצייןותמונות,מערכותלפיעלילהשלדכללייםבקוריםשירטטנ"א

לשיחותפרקיםראשיאפילורשםוהמשניות,העיקריותהפועלותהנפשות

המופיעיםרביםיסודותלא·מילרלירת.במההתרחשויותשלותיאורים

פתיחתהפסלים,זה:ראשוניבשלבכברתוכננואור""ימישלבטכסט

המגדלבנייתאורח,ועובריקרנותיושבישלבשיחותהעירבשערהמחזה

כנפשהחימרמוכרבבנייתו,הקשורההכוהניםובגידתילרני nמדיני·כמפעל

וער.דהרופאהאשה,רכןמרכזיתפועלת

הראשונההתוכנית

שלהעיקריותהנקודותאתברולספרבפרולוגהמחזהאתלפתוחהתכווןנ"א
אךגדול,בנאיחכם,אמיץ,אמנםהואארוך.למסעיצאגלגמשכירכןהאפוס

לודרמהאחדושיימצאלהםשיניחמתפלליםהעירואנשיקשהשידררודןגם

תמונות.שלרשבתלהיותאמורההיתהחראשרנחחמtנרכחתחתיו.שיברא

קרנותיושביהעיר:בשערלהיותצריךהיההתרחשותמקרםאבתמדנח

מהםאחדהעירה.הבאיםאורחלעוברימחכיםארהיוםענייניעלמשוחחים

חרדתשמתחילסופרהואאחרהנהר,מןסחורתוהנושאהחימרמוכרהוא

כתבניותאשורית,לקרחתתרופהמציערופאגלגמש,עלילותסיפור

ולפניוביקור),כרטיס(ארשירעםמחברעובריתדות,כתבמטקטקרת

הכריעיותר(מאוחרכךכלכבדהואכיהי,דכתבאתהנושאיםסבלים

ההולךעשירלאישהמשורראתושינההביקורכרטיסלטובתאלתרמן

השיחותמקהלה.ברני·המגדל,מלרמזים ,) 122-109ארד""ימיראהלארמון;
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בשערהיושביםביןוהשיחהההוריקטעיומתוךהיומיוםבמעגלעוסקות

המדיני-חברתי-רעיוני.הנושאויומחשיתברר

בשבילהחימרחופרהרוכל,להיותהיהאמודגלגמש,לצדשני,ראשיגיבור

סיפורהמלך.והיכלהמקדשהאולפנים,שלהספקיםאחדהחרס,לוחות

צדיךאינו"המשלאולםגלגמש,שללסיפורולהקבילהיהצריךשלוהמעשה

ושם"פהלהציץדקעליולהיפר,המחזה.כללאודךומקבילשקוףלהיות

 .) 5עמ'("מחברת",

מהיספרשבההרוכל,שלבתפילתוהמחזהאתלהתחילחשבאפילונ"א

"מתפללהרוכליותר.פשוטותעצמושלושהאמביציותויאמרעושהגלגמש
לגזולכדילאהמגדלאתלבנותשישאומרבנושיו,חמתםשיכלוהאליםאל
בראשלשלחםכדיאחת,לפעםרקלואלאהאלים,מידיוהברקהרעםאת

"אומדסחורתו,אתמשבחהחימדמוכרהמחזהבראשית .)םש(שונאיו"

הואגםצוחקים.המגדל.מןיותריתקיימוהזההחימדמןשיעשושהלוחות

המדיניהמפעל .)םש(גלגמש"זאתישמעפןפוחדשהואאומדצוחק,עצמו

יותר.חזקנעשיתילא"אניאומד:הרוכלדקהמגדל,בשלגאיםוהכלמצליח

 .)םש(בשרידי"זאתמדגישלאאנייותר,חזקהשהממלכהאומדיםהם

והרוכלאנקידוגלגמש,עםיחדראשיתנפששהיאהאשה,כבתמוכה

משקהומלחמה,אהבהעולם,הוויותאותוומלמדתהעידהאנקידואתמוליכה
אהבתהאתיודעים,בלאבו,ונוסכתגלגמשעללומספרתיין,אותו

זובדרךולממשהקדושיםהנישואיםטקסאתלערוךעומדגלגמשלגלגמש.

אתמביאהוהאשהבעירו,העםשללבולמגינתהראשון,ללילהזכותואת

שאמורההנערה,שלהכלולותמיטתאלהדרךאתבפניולחסוםכדיאנקידו

 ,) 5(עמ'מאהבה"זאתעושההיא"במחזהאינאנה.האלהאתלייצגחיתה

שאםיראהעםאחרת.מישהיעםגלגמששלהתייחדותואתלמנועכדי

כךעלמדבריםהעידובשערכמוהחזקיהיההואהאלהעםיתייחדגלגמש
ביןהיאבקותכתמונתתוכננהגתמונחאנקידו.אתלהביאהלכהשהאשה

נערכתוההיאבקותהעירלשעראנקידועםחוזרתהאשהלאנקידו.גלגמש
גלגמשאפוסשלהרוסיבנוסחלמקהלה.נהפךבשערשהיההקהלכלשם.

בהיאבקות.העוסקבקטעוללהקהפועלותלנפשותשיוךהעדותנ"אסימן

אנקידואתלתאראמורהחיתההלהקהחלקים:לשבעההקטעאתחילקהוא

נערהבדמות ה;;י~אלגלגמשיצא"בינתייםהעם:עליואומדמהולמסור

מהמתאדת"הלהקההנעשה,אתלתארממשיכההלהקהלהינשא".שעומדת

עצמם",ואנקידוגלגמש"מכאןלאנקידו.גלגמשביןהמפגשעדרואים"

"בליווילהיותחיתהאמורהעצמהההיאבקותביניהם.בדו-שיחכלומר
כימכאן,יוצא .) 20-18(עמ'אנקידו-גלגמש""שיחתשובולאחריההלהקה"

מספרמעיןשלתפקידללהקה,דראמאטיתפקידתוכנןזהמוקדםבשלבכבר
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הלהקהשלמתפקידהשונהזהתפקידהבמה.עללהציגושנבצרמההמתאר

העיקרית.בעלילההמשולביםפולחןחזיונותהמציגהאור","ימיבנוסח

אינו"אנקידוהמעשה:מסיפורלסטותנ"אתיכנןאנקידושללדמותובאשר

הםאךגלגמש,אתלנצחכדיהובאכוח.וגםתוםהתמים.ההוגהאלאפרא,

 .) 4(עמ'ידידות"לחיבוקנהפךמאבקםבנפש,ידידיםונעשיםנאבקים

בגידתנגדומתייצביםהמגדלאתיחדבוניםהםשניים,פיחזקיםיחדשניהם

הכוהנים.

ואישההוגהאנקידואולםיחדיו,מושליםואנקידוגלגמשהשכייהבמ~נרכה

נגדמתמרדהואכןעלרעה.הביאהמעשהלעולםשסיועולדעתנוכחהרוח

גלגמש.אלאותושהביאההאשהאתמקללאנקידובו.מכהוהלהגלגמש

אותותוקפתחדלוןתחושתהמגדל.ובליבלעדיונשארוגלגמשמתאנקידו

למסעותיו.יוצאוהוא

והעיקריהשנינושאוופיתוחביטוילידילבואהיהאמורהשלישיתבמ~נרכה

גלגמשתחילהוהאלמוות.הנצחאחריוהחיפושהחדלוןשאלתהמחזה,של

המערכהובראשיתהזההעולםבהנאותהחדלוןמתחושתמפלטמחפש

שלהגדול(השטחהתחתון""העולםהואהשאול,אליורדהואהשלישית

מוצאהואאיןאצלוגםאךאותנפישתים,אללמסעיוצאהואכךאחרבבל).

אתלוונותנתהחלוףברכתאתלומפרשתהאשההמסעמןשובועםתשובה.

בדרךאותנפישתיםאתלעצברצהנ"אהחיים.סודהיאהאהבההפתרון:

עםהשיחה'המחשב';-שמו"בפשתיםמחשב:צורתלולתתוחשבמודרנית

שהאדםמשוםוזאתמודרני",בלבושאותנפישתיםעםשיחהבמקוםהמחשב

בןהואשהמחשבומשוםהמחשב"אתאלאלשאולמיאתלו"איןהמודרני

גםנ"א .) 1עמ'גבעליד(בכתבחי"שאינומפנילנצחחי"המחשבאלמוות:

ונפישתיםלחודהמחשב"אףתדמויות:לשתיאותולהפרידברעיוןהשתעשע

גלגמשביןדו-שיחתמונתגםנ"אתיכנןהשלישיתבמערכה .)םש(לחוד"

הואשגםלואומריםהםהחי.החומרסודאתהמחפשיםומחקרמדעלאנשי

ימצאוהםאםגםעמהם:מסכיםאינוגלגמנשאךאח,דדברמחפשיםהםוגם

עצמובכוחותלחפשויוסיףהואהחי,החומראתויבראוהחייםסודאת

מהם.בנבדל

לכךשנותןמספקתהבלתיוהתשובההחייםסודאחריהחיפוששלזושאלה

להנתןוהואארוכה,תקופהנ"אאתהעסיקהאמת,תשובתשאינההמדע,

לסיפור":סיפרה"ביןבמסהכתב-1965בשונים.באופניםבכתבביטוי

הביאולו-תורתשלבספרלמשל,מוצאים,שאנושעהכישנדעהדיןמן

תנאי-לחץשלצירוףעל-ידיהראשוניבתאנתעוררשזיק-החייםגיה

יסודותשלהדדית"השפעהמכוחאווכדומה,ולחות,וטמפראטורה
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פחותמסביריםאנוהחומר",מבנהבארגוןלשינוייםשגרמוחימיים

השאלהניסוחרקאלאלשאלהתשרנהזואיןלמעשהשכןלנו,משנדמה
עלינוהגיחוך.מןרחוקהולאמשרנהגםהיאזהשבמקרהשונה,בדרך
להרכיבהסיכויאלומתקרבהולךשהמדעאנושאומריםשעהכילדעת

לפניעומדיםשאנוסימןזהאיןנסיונית,מבחנהבתרךהחיהתאאת
 7מעבדה.בתנאיהדגמתההצלחתשלסיכוילפנירקאלאהחידהפתרון

כך:הדבריםאתניסח 1968בשנתואילו

מנגנון-שלהגנטיהצופןפענוחראשיתשלאדירהישגאותואפילו
הנראות-לעיןותוצאותיופעולתודרכיאתאלאלנומגלהאינוהתורשה,

אפילונפתורלאמעבדה,בתנאילהפעילונלמדאםואףזה,מנגנוןשל
היווצרותוסודמולאלעומדיםאנולאחריורגםומקורומהותוחידתאפס
עלהרהוריובראשיתהאדםמולואלשעמדכמוממש ,החיהיששל

היאהחידהכילתפוסמתחיליםאנושכיוםבכךרקהואההבדלאדמות.

אמרתיישןבפזמוןמעולם.שיערמשהדמיוןיותרעדרומפליאהמורכבת

למעשה,חיזרת".הפותרתחידההוא"האדםכיההיתול,דרךעלפעם,

שהואבכךהיאהמדעשלגדולתוחדשות.חידותהחושפתחידההוא

אילםהואהפתרוןואילוהיקוםשלהחידותשפתאתלנרומפרשמגלה
 8ופירושים.שפהלוואין

לוחלהכיןאותוומבקשהחימרמוכראתגלגמשאליוקוראהמחזהבסיום

היאוהעלובההפשוטה"סחורתךלו:אומרהואעלילותיו.אתבוולכתוב
הכתוביםהדבריםבזברתרקתשמר"סחורתיעונה:החימרומוכרשתשאר"

 .) 5עמ'("מחברת",אותם"שיצרוהחייםבזכותרקישמרווהכתובים-עליה

מסתייםרבבךהאהבהשלנצחיותהעלדבריהאתואומרתהאשהפונהאז

המחזה.

כמוחזותיים,תיאטרוןויסודותהפועלותהנפשותהעלילה,שלדלתכנוןנוסף

יתדות,כתבהמטקטקותהכתבניותסבלים,בידיהנישאהביקורכרטיס

הפועלות.הנפשותשינהלולשיחותחומרנ"אהכיןההיאבקות,המקהלה,

וניסוחיםנושאיםשלפרקיםראשיסוגים:משניהואאלהלשיחותהחומר

(ראהמדייותרכרתכיםאלתרמן:שסימןהנושאיםביןרפליקות.שלסופיים

עלהעולם,קץתחושתעלהמגדל,עלמשוחחים ,) 108-104אור""ימי
הרובפיעלהםהרפליקותשלהסופייםהניסוחיםוהישגיה.הקוסמוגרניה

רפאראדוכסאליים:גראמאטייםאפישנונים,ניסוחים
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אלהים.איןאליםמרוב

עליון.מוסראיןעליוןאלבלי

האדם.מןיותרדרכםהשחיתוהאלים

אלים.כלקץויאמראדםיקדיםבשר'כלקץיאמרושהאליםבמקום

האלים.אתלראותחדלנואליםמרוב

אךהעולם,אתבראושהםמאמיניםאיןבאלים.גםמאמיניםאיןכבר

להחריבו.עשוייםשהםמאמינים

משעמם.יותרעודאולילנצחמתלהיותאךמשעמם.-לנצחלהיות

 ) 3עמ'("מחברת",

מוקדםבשלבכברנתחבראור""ימישלהטכסטמןמהבמדויקלדעתקשה

שאפשרקטעיםבאותםהדבראמורבעיקרהמחזה.תכנוןשלזהוראשוני

לנפשותאחריםשמותמתןידיעלוחדשאחרלהקשרקושיללאלהסבהיה

הראשוןשבשלבגםמהלהן'ניתנושכברשמותהסבתידיעלאוהפועלות

עםבבדבדכיברורזאתעםהחימר.ולמוכרלאשהשמותנקבעולאכלל
השניבשלבוכייצירתית,בכתיבהנ"אעסקהחומראיסוףומלאכתהקריאה

תפיסהושינוייהעמקותחדשים,פרטיםהוספתהקריאהגררההעבודהשל

ומעמדים.דמויותשל

 , 29-22 , 20-19 , 12-11ב, lO , 9עמ'("מחברת",השניהקריאהשלב

33-31 (. 

ב"גלגמש"לעסוקנ"אשבלהעריך,קשההמדויקמשכהשאתהפסקה,לאחר
דוקאלאוהמחזהשלתמונותכמה"לכתובהחליטנוספתקריאהובעקבות

מןיוצאואמנם .) 24-22עמ'("מחברת",שמצויה"כפיההתחלהסדר.לפי

קצריםבודדיםקטעיםחיברהואדרכו:היתהשכזאתבידינוששרדהחומר

שנכתבובתמונותשילבםאוזהעםזהצירפםכךואחריותרארוכיםוגם

כינראהלשער.רקאפשרשמצויה"כפי"התחלהאותההיתהמהלכן.קודם

שתכנונהראשון),פרקאור",("ימיהמחזהשלהפתיחהלתמונתהכוונה

המתוכנניםממרכיביהורביםהראשון,החשיבהבשלבכברהושלםהמפורט

(ראההוסבושלאאחריםקטעיםאור".מ"ימילחלקוהיוהפועלאלהוצאו

עדותהם ) 2912-2802אור""ימי'גלגמש'",מגירסת"קטעיםנספח,

היו,סדר".לפידוקאלאו ...תמונותכמה"לכתובההחלטהשללביצועה
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כלל.בוצעוולאשתוכננוקטעיםגםכמובן,

מהובהירותביתרללמודאפשרהשניההכנהמשלבשנותרוהעבודהמדפי

-אנקידוהעושה.האדם-"גלגמשהמרכזיות:הדמויותשלוששלאופייו
עשייתו .) 24-22עמ'("מחברת",האשה"-החייםהיסו.ד ,הקוסמיההוגה

הממלכהתחתבני-אדםשבמוקדהממלכהביצירתמתבטאתגלגמששל

ששמרוהכוהניםידיעלדיוקליתראוהאלים,ידיעלשנשלטההקודמת

אתהכניעשגלגמשלאחרמתחיל"המחזההמדע.סודותעלכמקרשיהם

הרוחותמפחדהעםאתשיחרדגלגמש .)םש(העם"אתששעבדוהנהנים

ערךהכרת ...האדםשלגאונוהכרת"נסךוהידעונים,המכשפיםמןוהשדים,

פורענויותמולהאלים,מולכוחוהכרת ...העליוניםהכוחותפניעלהאדם

האליםשלאלהםלימד ...הברקיםהרעמים,הרוחות,השטפונות,הטבע,

הדבריםשלערכםהקובעהואהאדםאלאועונש,שכרונותניהצדקשומרי

הגדול""הרפורמאטורבשםגלגמשאתמכנהנ"א .)םש(ותכליתם"ושכרם

מרחיקיהשינוייםובשלומעשיואמונותיוהישן,המשטרנגדפועלובשל

מפחדמשוחררתחופשית,ממלכה"מיסדהואממלכתו.בסדרישהכניסהלכת

המודרנית:ההקבלהבעיניומהיגםצייןנ"אהנהנים".מןומשוחררתהאלים

השפע"חברת ...כיוםהבריתארצותכמיןחילונית,ממלכהגלגמש"ממלכת

מצבשהוא /בחילוןנ"אראהלימינוהמיתוסשלהרלוואנטיותאת .)םש(

בצורהבהם.נתוןשהאדםהחדשיםהמצביםביסודהואהזה"המיתוסחדש:

גרוש"לאחראלים.ללאהעולםהואהחדשהמצב .)םש(אותו"לחשוףכזאת

ההוגהאנקידוכינוסף",במשהואותםלמלאצריךהשמים.נתרוקנוהאלים

התוהים,"הכוחותנציגהואהריקים.השמיםפחדאתגלגמששלבלבונתן

האדירהוא"שאמנםלגלגמשאומראנקידו .)םש(החיים"תכליתהמבקשים

ממנונוטלאותו,מגמדוזההריקסוףהאיןמולאותוהעמידאךהאדם,את

 .)םש(גלגמש"בלבספקותמביאפח,דבונוסךבוד,דאותועושהתכלית,

אדירכוחבעלדו-אדם,בתוראנקידואתלעצבבמחשבההשתעשענ"א

סמלדוקא"הואאנקידושבוהמקוריהאפוספיעלוזאתברוחניות,משולב

יותרלהדגישנטהלבסוףאך .)םש(אדם"חציושור,חציו ...הגלמיהכוח

העדראתיותרטובמביןולפיכךהמדברמןהעולהנזירהוארוחניותו:את

הריקנותאתממלאיםאינםגלגמשאתהממלאיםהממלכהענייניהאמונה.

הממלכהשכןהריקים,השמיםפחדזהמהיודע"הואישירות:להעדשהוא

 .)םש(גלגמש"לגביכמוהזההפחדוביןבינוחוצצתאינה

סוטהוהומאני,חדשןכרפורמאטורגלגמש,דמותשלזהחדשפיתוח

נאנקשהעםאבסולוטישליטשלהראשוןהעיצובומןבאפוסמתיאורו

חייבהומחדשמהפכןמלךלעצבההחלטהלו.להעניקביקששנ"אתחתיו,

והןהכללבחייהןלחוקה,כפוףהכל"במסופוטמיהמחוקק.כמלךגםלהציגו
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המסופוטמית"המחשבהשלאופי"קוזהובמחברתו.נ"ארשםהפרט",בחיי

ומשוםמחוקקהיהלאשבאפוסגלגמשכזכור,,אולם, .) 29עמ'("מחברת",

(שם)חמורביחוקיאתגלגמש"על"להסבנ"אביקשהנראה,ככלכך,

ביןשאפשר;כמהעדומתקדםמודרנילמחוקקאלאלמחוקקרקלאולעשותו

 or-פיעלהפוסקיםהחוקיםאתביטלכיהקביעהבאמצעותלמשל,היתר,
deal . חוקשיצרתי"מפנילאנקידו:לומרגלגמשהיהאמורהחוקבעניין

המפרץמןעכשולנסועאדםיכולהנהנים,חוקבמקוםמלכותשלאנוש

הםהאליםשכןאח.דחוקלפימוגןכשהואהתיכוןהיםועד )!ךכ(הפרסי

אניואותואחדחוקלהיותיכולהאדםחוקאךשונים,הםארץובכלרבים

זהובכללהנ"ל,לרעיוןבאשרב. lOעמ'("מחברת",להשליט"מתאמץ

 .) 245-243אור""ימיראההפרסי","המפרץהאנאכרוניזם

תולדותיהםאתומביןהחידושיםשללעומקםהיורדההוגה,הפרטלעומת

היהאמורשאנקידואדם-תוצאותיהםאתלחזותמסוימתבמידהמסוגלואף

עמ'("מחברת",בחירות"רוצהאינובוד,דנשאר"ההמוןהרי-לסמלו

 .)םש(לי"ולאלאליםלאעבדים"אינכםלאזרחיו:גלגמששהביא ) 24-22

פיתחשנ"ארעיוןהחילונית,והמלכותהרפורמהשלכשלרנןלסיבותרמזזהו

להלן).(ראהאור""ימיבגירסתוגםהעבודהבדפיגםיותרמאוחר

הפולחןחגיגותעלאחדיםדבריםגםנ"ארשםזומתקופהההכנהבדפי

נישואין,טקסלפעמיםהיה"מרכזןשנה.מדיבבבלנערכותשהיוהגדולות

ממלאהמלךהיהפעמיםותחיה.מותחזיוןלפעמיםקרב,חזיוןלפעמים

האלהביןהקדושיםהנישואים .) 31עמ'("מחברת",בחזיונות"ראשיתפקיד

הנישואין"טקסהטבע:התחדשותאתסימלו(דףמףךי)תמוזוהאלאינאנה

הואהמלךתמוזעםהזדהותידיעלהנהנת.עםהשליטנישואיבצורתנערך

"היוהנישואיםמלבד .)םש(אינאנה".כאילוהיאוהנהנתהתמוזכאילו

להחזירמאיימיםהיושהשטפונותשעהשנה,כלהקרב.חזיונותגםנערכים

נכבששבההמלחמהאתשוביערכושהאליםצריךהיהלתוהו,העולםאת

התוהו"לכוחותמלחמהומשיבאכלילהאלתפקידממלאהיההמלךהעולם.
 .)םש(

גלגמשביןלהיאבקותמספקפתרוןעתאותהעדהנראה,ככלמצא,לאנ"א

כזה.לפתרוןפתחלפניופתחוהפולחניהקרבחזיונותולסיבותיה.ואנקידו

הפעםמבקשהפולחני,בקרבשנהמדילהשתתףשמחובתוגלגמש,המלך

"שמעהמסורתי:הפולחןטקסבמקוםאנקידועםממששלקרבלערוך

נזירהעולם,מןמתרחקהממלכה,בסדרכופרהתהו,כוחבאהואשאנקידו

יסודותשזירתשלהעקרוןעלמבוססזהפתרון .)םש(במדבר"שגר

לתמונתחדשים.עלילהלמרכיביופיתוחםגלגמשבאפוסחיצוניים

הבאה:התוכניתאתנ"אהתווהכן,אםההיאבקות,
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גלגמשאליושלחוהפעםהשנהחגיגותלימיכהעדלבואסירבאנקידו

כלאתגלגמשניצחכהשעדכךלקבוע ...אותולשכנעהקדשהאת

הללו.החגיגותמןעייףוהואהחדשההשנהבמשחקיאתולהיאבקהבאים

כישאומריםכיווןנתעוררהוא-ברחובהאזרחיםאומריםכך-כעתאך

מדועגלגמש.עםלהתמודדלבואהסכיםסוףסוףאנקידוהפראהנזיר

היאמדועאומרמישהוהקדשה.אתשלחשגלגמשמפנילבוא.הסכים

בהדוקאבחרשגלגמשומכיווןגלגמשאתאהבהשהיאמפניהלכה

קנאהומתוךבחשקזאתעושההיאהריפיתויידיעלאנקידואתלהביא

 ) 33-32עמ'("מחברת",ההיאבקות.פשרבעיתנפתרהבכך ...כשאולקשה

הפועל:אליצאהשלאתוכניתבגדרנשארהאנקידועםההיאבקותתמונת

ביןהקדושיםהנישואיםרעיוןאחדיםגלגוליםועברועובדפותחזאתלעומת

השליטביןנערךהיהשהטקסכיווןאינאנה.האלהשללנציגתההמלך

דברילגלגמשוכתבהפועלותלנפשותהכוהנתאתנ"אהוסיףלכוהנת,

("ימיעמהולשכבהטקסאתלקייםמסרבשהואשעהלהאומרשהואדחייה

עלילהליסודהדחייהרעיוןאתנ"אפיתחאור"ב"ימי .) 2866-2854אור"

מסיבותלמלךהמתנגדיםהכוחותבראשהדחויההכוהנתאתבהעמידו ,מרכזי

רחבאחר,נוסחולהלאורנאמווכתבהאישי,עלבונהבגללגםאךמדיניות,

 .) 863-842ובמיוחדשני,פרקאור""ימי(ראההדחייהדו-שיחשליותר,

הכוהנתאתלהחליףתיכנןנ"אנוסף:לנדבךזכההקדושיםהנישואיםרעיון

שמכינהזקנהלהוצירףשמחאטשמהקראהואהמלך.ישכבשעמהבנערה

להמספרתהיאהקדושים.הנישואיםבטקסתפקידהאתאותהומלמדתאותה

נ"אהסמיךזהלמיתוס .) 64עמ'("מחברת",ונינלילאכלילשלהמיתוסאת

כפישניהם,אתצירףדברשלובסופולשאולהיורדתאינאנהסיפוראת

אור"."ימימנוסחלהיווכחשניתן

השםאתהחימרלמוכרנ"אקבעגםוהתכנוןהקריאהשלזהבשלב

יחדיונזכריםשבו , 2853-2802אור"מ"ימיללמודשאפשרכפיניגימישו,

שמהאתהחליףזה,תכנוןבשלבעדייןאךיותר,מאוחרוגלגמש.ניגימישו

 .) 2912-2767אור""ימי(ראהלנינגיזידמשמחאטהנערהשל

א) 82-79עמ'("מחברת",האחרונההתוכנית

והכוהנתהנערהוהוספתמרכזיעלילהליסודהקדושיםהנישואיםטקספיתוח

אלתרמןשהתווההראשונההתוכניתאתלגמרישיברהפועלותלנפשות

היתהשאמורההאשה,שלמקרמהאתלחלוטיןדחקווהכוהנתהנערהלמחזה.
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משירתומוכרת(דמותוהאהבההחייםאתולסמלמרכזיתדמותלהיות

העסיקהשכהעמו,ההיאבקותאנקידו.גםנעלםהאשהעם .)א"נשלהלירית

למלך,הכוהנתביןלעימותנהפךבמחזההמרכזיוהעימותנמחקהנ"א,את

הטכנול,-והקידמההחילוניתהממלכהלנציגהישןוהמשטרהדתנציגתבין

לזניחתלמעשה,הביאה,הראשונההתוכניתמןזומשמעותיתסטייהגית.

בסיסישמשגלגמששאפוסמחזהכתיבתעלולוויתורכולוהמקוריהרעיון

"המלך"המלהגלגמשבמקוםמופיעההאחרוניםהעבודהבדפילעלילתו.

בהלקרואשהמשיךהמחקרבספרותנ"אחיפשעתההמרכזי.הגיבורלציון

דמותשפיתח,המלךדמותשלדרישותיהעלשיענהרפורמאטורמלך

לעיניושהצטיירגלגמשמאותווגםהאפוסשלמגלגמשגםמאודשהתרחקה

עבודתו.בתחילת

הרפורמא-המלךהוא"אורוקאגינהלא~אש.מלךא~י~ה, Rבאורובחרתחילה

אואורוקאגינהזהיהאאםהתלבטכךאחר .) 79עמ'("מחברת",כתבטור",

הרפורמאטורהמלךהצידה.נדחקגלגמשלאגאש.מלךהואאףה, 1$גוזי

לעצבותנתפסאךלרפורמהיסודשהניחגלגמשאתפעםמדי"יזכיר

חדשמרכזיגיבוראחריהחיפושכדיתוך .)םש(יסוד"שאלותולחיפוש

לביןבינומפגשלאפשרמנתעלוזאתאור,תהיהממלכתועירכינ"אהחליט

העלילהשלזמנהקביעתהיתהאחרתמכריעההחלטהאברם.אביתרח,

כלאתשיחריבאויבבידיממלכתונפוללפניהמלך,שלהאחרוניםלימיו

העריצההשושלתאתהוריד ...אורוקאגינה"המלךחזונו.אתוימחהמפעלו

 .) 80(עמ'אורוקאגינה"שלהאחרוניםימיולמעשההואהחזירן ...הקודמת

עםבא"הואתחתיו:ימלוךוהואהעיראתלכבושעומדצי,דגיבורנמרו,ד

עלילהציונישלמרביתם .)םש(אחרת"המגדלאתיבנהוהואאחריםאלילים

שתיכנן,אחדיםקטעיםגםזהבכללהעבודה,שלזהבשלבנ"אשרשם

להרעילהרופאאתמשסה"הנהנתאור":"ימישלבנוסחהפועלאלהוצאו

ניגימישועםמדברת-המריבהאחרילהבזשהואהבוזבשלהמלךאת

המלךביןהפגישהגם .)םש(ניגימישו"שיסויקטע.הרופא.עםשידבר

בקוויההותוותה , 2553-2352אור"ב"ימימופיעהשהיאכפילתרח,

זה:בשלבהכלליים

ולאאנילאשכמוך,זקןתרחהסיום.לפניאורוקאגינהוביןתרחביןקטע

ואורוקא-הזאטוטעללבקשבאתרחזומם.שלךהזאטוטמהיודעיםאתה

זאת,יודעאתהכדעתו,דעתיהמאסר.מןאותואשחרראנילואומרגינה

לכואזלך","לךהאומרקולשומעהואאםמפה.שתסתלקומוטבאז

נמרודזמן.הרבהמעמדאחזיקלאאניפה.מתרחשמהרואהאתה ...לכם

רוקנתיאנייתבסס.שהואעדשתסתלקומוטבלמלוך.עולהצידגיבור
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אותםשימלאבמהלאחדש.במשהואותםלמלאצריךעכשיוהשמים.את

(שם)צי.דגיבורנמרוד

נ"אנמשכה.וההתלבטותנפלהלאהמלךשללזהותובאשרההחלטהאולם

אחתלדמות ) 81עמ'("מחברת",וגודיאה"אורוקאגינהדמויות"לצרףשקל

בסופוהביאהמחזהשלזהומיקום ,אורהעירהואשלטונושמקוםמלךשל

באור,שמלךאמו, Jאורהמלךכימצאנ"אהמלך.שלזהותולשינוידברשל

הקדמוןהחוקיםאוסףהואשלוהחוקים"אוסףוכיחסדומלךמחוקקהיה

יהיה"אורנאמוסופית:להחלטהכן,עלוהגיע, ,)םש(כיום"הידועביותר

חזרזוהחלטהעלוגודיאה)ן"אורוקאגינהיתאחדו(בוהחזירןגיבורהמלך,

השםבועוררומיד ,)םש(אור-נאמו"הואהמלךאור.היא"העירבנחישות:

(ראהיותרמאוחרבוהשתמשאשר ,)םש(נאמו""נומה,המליםמשחקאת

 .) 2618אור""ימי

המחזה,שלהסיוםלתמונותתוכניתנ"אהתווההאחרוניםהעבודהבדפי

אחדיםשקטעיםיותר,מאוחרתשנייה,מתוכניתאחדיםבפרטיםהשונה

מקוםובנייתוהמגדלתופסיםזוראשונהבתוכניתלכתוב.הספיקממנה

 ,) 81עמ'("מחברת",המגדל"אתבוניםכי"אומריםהרחובבשיחותמרכזי.

-הבנייהלתכליתהשואלואורחעםמנהלשהואלילהבשיחת-המלךואילו
אשראחתעבודהדרושהמפסיק.אינוהואאךלפניו,עודהתחילו"כיאומר

יודעיםאךלמה,יודעאישאיןגדולה.משימהזופועל,וזההעם,אתתאחד

בוניםלמהיודע"אינניאומר:אורנאמו .)םש(אותם"מלהיבוזההכרחזהכי

רוטט"המגדלותפארת";כוחשלמבנההואאותו.אוהבאניאךהמגדלאת

יודעשאינניכשםממנו.חלקואניממניחלק"הואאורנאמו,אומרחי",כמו

כוחזהואךבונה.אנילמהיודעאינניכךהתחלתיואיךקייםאנימהלשם

תלךרוחםקומה.זקיפותבכוחם;אמונהגאוה,באנשיםנותןזה ...אושרוזה

 .) 82(עמ'העפר"סליתחתלכרףיחדלוגבםישלםשהמגדללאחרותזדקף,

עליודעיםשאינםזקיפיםשנימופקדיםועליומרתףמצויהמגדלבתחתית

סודותאתמכילהמרתףכיאומרותהמהלכותהשמועותשומרים.הםמה

מספרהמרתףתכולתאתלשדודשבאליסטיםהעולם.טבורהואוכיהבריאה

ראהמהמגלהשהליסטיםולאחרהכן"העומדותהשושלות"אתבו:ראהמה

המרתףכיהוא,הסוד .)םש(שם"מהיודעהוארק"כילאורחאורנאמואומר

וכיו"ב,מנגניםחצר,גבירותשלמה,מלכותחצרובוהמלכותיהקברהוא

המעברהיאלמרתףהירידההארכיאולוגיות.בחפירותהתגלהשהדברכפי
יורדלשאול",המלך"יורדשבוהפולחניבטקסלהצגהבדומהאחר:לעולם

שבמרתף.לקברולמעשה,המלך,

תחתיו.חותריםוהםבכוהניםפגעואורנאמושלהמדינייםומעשיופעילותו
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עשהוהואהממלכהשלוםלמעןבולפגועהרופאאתשיכנעההכוהנת

עםבבדבדהרס.לפניעומדחייומפעלוגםלמותחולההמלךכדבריה.

האנשים,ביןובתקשורתהמגדלבעבודתמשתבשמשהוהכוהניםמזימות

כברמצויכאן .) 79(עמ'במקראמסופרשעליובתקשורתהבלבולדוגמת

המועצהדיוניבפרקבהרחבהכךאחרשפותחוהבלבולשיחותשלהגרעין

 :) 2352-2119אור"("ימי

כיויתכןמעבר,תקופתרקבאמתשזהיתכןנרדם;שהואתוךאומרהמלך

היאתעלהכי-לזכורישזומעברבתקופתבינתים,אךויעבור,הואחלי

דבריםועודשטפון.זהושטפוןסכרזהוסכרחפירההיאוחפירהתעלה

אתםלהיפר:טפו,לא,דרום.זהוצפוןצפוןזהדרוםלשריין,ישאחדים

אומר-מזרחזהומערבמערבזהמזרחכן,כן,הכוונה.מהמביניםכבר

אותו.מגרשמפה.הסתלקבכוונה.מבלבלאתהשמע,המלך, ...הכהן

(שם)

חתרנותהתפוררות.למקורנהפךהאיחו,דמקורלשמשבמקוםהמגדל,

הסיבהאינההמלך,שלולמותולחוליוהישירהגורםהיאאםגםהכוהנים,

לאורנאמומגלההרופאכאשרמפעלו.לכשלרןהאמתסיבתהעמוקה,

בהתפוררותגםאשמההיאאוליוכיאותולהחליאאותוהסיתהשהכוהנת

אךהאישית,במחלתואשמהבאמתאולי"שהיאאורנאמואומרהכללית,

סילוק .) 82עמ'("מחברת",אחרות"מחלותהןהעירומחלתהמגדלמחלת

בסיוןהאנושות",בשחר"בסיוןבבחינתהיוחילוניתמדינהוהקמתהאלילים

אינואורנאמושלכשלובואךהמידה.עליתרראדיקאליוגםמדימוקדם

בסירנות.עודויהיוהכל",אףעלעולה,שחר"זהלהיפר:וחשכה,קץמבשר

המגדל, ,ייהרסוהתעלותותמונה".צלםבליחדשה,אמונהקמהשם"אי

הפועלכאדםהאדםשלהאדירהויכולתוהמתקדמתהטכניקההמדע,סמל

ולאיקומוחדשים"אליליםאורנאמו,אומראבל,יקום,לאהאליםסיועללא

ומיד .)םש(והעריצות"הרוחאלילייהיויותרמסוכניםואבן.עץאלילירק

יהבהבתמידאךהאפלים."הפולחניםטלגראפי:בקיצורנ"ארשםבהמשך

הרישוםלמרותמעמד".להחזיקסופהאשרהמבוקשת,האמונהאור

אותהשכינהאברם,לאמונתהכוונהכיולחשובלטעותאפשראיהתמציתי

האדםשלביכולתוהאמונההיאהאמתאמונתוהעריצות".הרוח"אלילי

ולאתתאבןלאהיאתכלית,להשישאמונהזאתהמגדל.הואוסמלהובינתו

חגיגתמשיריבאחדפיוטיללבושזכההרעיון .)םש(באחרתלהחליפהיוכלו

i' ,המחזה:עלנ"אעבדשבהבתקופהשפורסםיץ
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f כג;ןn ; לpנ!ז~ n ן;

ה 1ה~י; wה 1 י~;:ו::וכמ

;ת n ~ג.זך~יךאיזזינ;::ומוr:ושי

ה, 1 ,מ$זז::ט;ת w פו::ו;:::זג.זז·;תמן

::וכל,ף 15ג.ולזp:;זע;ךם,זpז.פג.זי,דזגה
 9ה. 1ז;רמווזזיןל;t:כל gזזין

אתלהחביאהחימר,מוכרניגימישו,עומדהמחזהשלהסיוםבתמונת

"כדיופועלו'נאמואורשלממלכתוימידברינכתבושעליהןהלוחיות

זהעםיחדאךההריסה,רעשנמשךשעהואותההימים.בבואאותםשימצאו

יחד"מתערביםהללוהרעשיםשנישנסתיימו.לתעלותהנכנסיםהמיםרעש

הכובשוהמלךהכוהנתהכוהנים,עוליםבסיום .) 82עמ'("מחברת",

חזיוןאתמציגההלהקההמלךהיכלשלהשריפותלאורהמגדל.במדרגות

החייםנותנתהאשהדמותאתלמעשה,(המסמלת,נינגיזידשבוהפריון'

אתממלאת"גלגמש")מנוסחהאשהשלממאפייניהחלקאליהשהועברו

הפסיליםשניאתרואיםדבריה.אתומשמיעהאינאנההאלהתפקיד

שיחתם"המשךכאילו"מתחיליםיושביםאור")"ימיבתחילת(המופיעים

המלך,עםלכןקודםששכבהנינגיזי,דוהמלך.נינגיזידעלשנסבה ,)םש(

כמובמקומה,לשאוללרדתרוצהוהמלךחלציויוצאאתבחובהנושאת

סבורההיאממוות.העובראתלהצילכדיהלהקה,ידיעלשהוצגבמיתוס

לפחותזהנכון.זה"אוליעונה:והואהמלך,שלובאהקרבלמותוהסיבהשזו

עלוהמלךנינגיזידיושביםמשוחחים,שהפסליםבשעהלדברים".טעםנותן

עוממת.הזהב"מיטתמתעמעמים.האורותבאופל.הנוצצתזהבמיטת

 .)םש(בהדרם"נגליםמכוכביםשמיםומאפילים.הולכיםואורנאמונינגיזיד

וחלקשתוכנההפסילים,מקהלתשלבשירהלהסתייםהיהאמורהמחזה

פרקים.בראשינ"אידיעלנרשמומדבריה

מחזההאחרונים",אור"ימיהמחזהבכתיבתנ"אאתשימשואלהתוכניות

הושלמה.לאיצירתושמלאכת

האחרונים"אור"ימי

שמלאכתפרקיםחמישהכוללנ"א,שלבעזבונושנמצאכפיהמחזה,טכסט

מספרבהםישאךסופי,לליטושזכולאוהםלגמרינשלמהלאאמנםכתיבתם

והמשכיותתכנוןעלהמעידבמבנהומשולביםמוגמריםקטעיםשלמבוטללא

נחלקיםבחרזושלאואלהברובםמחורזיםהשיחהקטעי .) 2058 ~ 1 (העלילה
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וכאלהמחורזתלאבפרוזהלהיכתבמלכתחילההיושאמוריםכאלהלשניים:

אחדים,פרקיםלשנייותר.מאוחדבשלבנוסףעיבודלעבדםתיכנןשנ"א

כלליים,בקוויםשתוכננו ,) 2809-2119 (הסיוםופרקהמועצהדיוניפרק

עלילהלמבנהמצטרפיםאינםהללואךאחדים,קטעיםלכתובנ"אהספיק

הספיקקוויהםשאתפרקיםלאותםשייכיםהםכישבדודפיעלאףרצוף,

 ,) 2118-2059 (הס~דניגימישושלהתלבטותמונולוגגםנותרולהתוות.נ"א

קטעיםושלושהמקומו,היכןלשעראפשראבלהעלילהברצףשולבשלא

 : 2920-2810 (אוד""ימיבנוסחשולבוולאהוסבושלא"גלגמש"מנוסח

לעיל).היד"כתביארד"תודאה

המבנהמצדואףהלשוןמצדביותר,המלוטשהפרקגםהואחראשוןחפרק

מדברחולותהמסמלבמרחבשניםתנומתהנמהפסילים,קבוצתהדדאמאטי.

מלכת.עמדאונעלםהזמןכילדעתונוכחתלחייםכעודהחרב,ושממון

בסיומוגםתופיעוהיאמקהלהשלבתפקידבמחזהמשמשתהפסיליםקבוצת

בוויכוחלחייםשובועםמידממשיךהפסיליםמןנשויזוגאותו.לחתום

אלהעלילהשלהדדאמאטיהזמןאתומשיבההתאבנותלפנישניהלמשפחתי

מפעליה.והריסתכיבושהלפניאודהעידשלהאחרוניםימיהאלהעבד,

העוסקבמחזה,ראשיתדמותהחמר,ניגימישוגםיוצאהפסיליםמקרב

שלהימיםדבריגם /היתדביןנכתבים,שעליהןלוחותלהכנתחימדבמכירת

(ולאחדנעלמיםהפסיליםהעיד,אלוסחורתוחמורועםהולךהואהממלכה.

אלבבואוניגימישו,ואילוהעיד),בשעריובאיםהיוצאיםלהמוןהופכיםמכן

עםמשנתואדםכהעדבבואואותהמעידשחרבה,עתיקהעיראותהאוד,

מוחשיתבהתעודדותשחרבהעירשללחייםשיבתהרעיוןמומחשכךשחד.

יומם.לעמלאומנויותבעלישלרגילה

כותבסופרגםהעירבשערנמצאוהייןהמגדנותמוכריהרוכליםבין

שהביאהחימדמטעןתמורתמכתבלמענולכתובלניגימישוהמציעבקשות,

ופניההאמונה-המחזהשלהמרכזיבנושאנ"אנוגעכאןלמכירה.הנהרמן

 .החמראתחשובאפיוןמאפייןגםזאתועם-העדרהזהובכללהשונים
ח:~יו t::1ז.כ"אr:ידבמיוח,דחשובשאינואלילאלמכתבלכתובמבקשניגימישו

אל .) 158-156 (ה" n;9אניב;ר t::1 /ס~ד;לים,מןלאהוא .ם~רו::tיiל;ךיז;{ל /
שלידומשלחמאחרים.נופלאינואךרצונו,אתלעשותפסקאמנםזה

ובאפקטיביותונחות,משניבהיירארכיהשמעמדובאליל,ואמונתוניגימישו

הצופיםלפניאותוהמציגיםהאופיקוויהםאליוהנשלחיםמכתביםשל

בנאיביותבתמימות,המצטייניםהעםלפשוטיהחברתישיוכועלומצביעים

והסופרניגימישושלדבריהםבניסוחאבות.באמונתהרהורללאובדבקות

אמונה-המצומצםבמובנהלדתבמחזהההתייחסותאתכירמזנ"אמגניב

לכלמשלהיאבאליםהאמונהיותר:הרבהרחבפירושלפרשאפשר-באלים
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שבהםהלשוןמטבעותמודרניות.חברתיותאמונותגםזהובכללאמונה

הוועידהלאחרבמיוחדבו,האמונהולשברוןלקומוניזםמרמזיםנ"אמשתמש

הרבהבוזןשנ"אנושאבברה"מ,הקומוניסטיתהמפלגהשלהעשרים

המדוזה):חוףבמחזהורק(ולאהששיםבשנות

נ'ג'מ'שו

;:~א,חרים

ש;ז;?ע ה,:~ 15 ם;~כ;: ·י;ה.ר:;גטףחיםם 1~י

זpה:;רזיב.~ל~יןהא;ך;תעל~ימ;נל

הסופר

ר~פףצףמ;גף 1~סףחים J; 'ן;כ;

 ...~:;רךלריקים ת;ע~~ J; ו:;י p~י 9ף
 ...ר;:וךז;לף~י;תז;ת 1,'! ו:;הנ;ו:;גדף

נ'ג'מ'שו

 ) 164--170 (ל. 31 ו:; ן~~~עט ?7ננ;ועך~ר ?iד,חף,

מצביעה,המקדשבשערהמכתבאתלמסורהחמרשלבכוונתוכיההטעמה

הכוחהכוהנים,מחנהעםשלוהקשרעלהמחזה,שלזהמוקדםבחלקכבר

עימותלכללעמויבואשהמלךמעמדלו,והמתנכלאורנאמולמלךהמתנגד

זראמאטי.

לאשאשו,שלהופעתועםהעיקרישלבהאלמגיעההמחזהשלהאכספוזיציה

והצגותמחולחזיונותומציגהלמקוםממקוםהנודדתמשחקיםלהקתראש

לניגימישולספרויכולהעולםבארצותהופעותממסעשבלאשאשופולחן.

מקצהבולעבורשאפשרהעולםשלטיבוועלמסעותיועלהנוכחיםולשאר

אים wרזiנףלק.ם,ל;ז.?רלי 31ר / · ·ףגמךם.ה W ~~כים 199ל;נגת o":;גלילקצה
ןים Wר:;נאףרק.לר /אמף, 1אףךלז.?ך:;כנףה;ך;ת~הר:;גמןהד,ה ל~; /להנ;ו;א;ת,

שהתרחשמהעללולספריכוליםהנוכחיםואילו ;) 248-245 ( " ...רג:כרךם

חוץ.בארצותלושיצאובשםאורנאמושלבמעשיוולדוןבהיעזרובאףר

ולאמהפכניותזעותישלחלוטין,חדשמטיפוסשליטאורנאמו,למלך

רפורמותבמדינתושערךשליטביקורת,חושובעלספקןהואמקובלות.

 ) 252-251 ( "'ל~ י~~י~'זpה:;רריז /::;גים ?77 ו:;ראש;ן"הףאומדיניות.דתיות
ומועצהעםאסיפתשקבעהראשוןגםהואהאלים.שלבשרירותםכופרוהוא

והתנגדותםזעמםאתעליועוררכךובשלמסורתייםפולחןסדרישינהואף

רגיעהאיהמבטאיםרוחהלכיבעםישבמלךדבקותוכלעםהכוהנים.של

-היתירההטכניתההתקדמותשונים:להסבריםזוכיםואלהנחתוחוסר
ךזקי ?fi.!~נ:וקנףא,גחנף / ,די ?iי;ה.ר~נף Wהא,גז;ונף / ,די ?iי;ה.רי;ן~ים"א,גז;זנף
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ןהל~ם,"::ךריהחמדנות:לעלייתהביאההאמונהשקיעת .) 321-319 ( "ה;ך~כ:
ריקים w;זקזקים nל"אזcןם~גי /::י~לים.גר~ש~ם םן;~ו:: / ,נr~ר-ןדל,י::
רע,מבשראותבתור .) 331-329 (ךקים" w ו::i7יל~ים W ר~~י:: ;::ו~ו;וקים,
לאשאשובפימושמיםהבאות,אתומכיןהעלילההשתלשלותאתהמקדים

ישאךצור,המלךעםובמפגשוממסעותיובאחדלכאורההקשוריםדברים

לאשאשואורנאמר.שלמלכותרעלגםהמוסבתכלליתלאמתביטויבהם

הרסשלחלוםצור'מלךשחלםבלהותלחלוםשהציעפתרוןעלמספר

~מתו;וע;ד ;ךנ;ת-~זוז~ז;נךכ;ת;נלג;ךלז.:ה W ;~~רדול;~רז:רי 1$ "וחורבן:
 .) 295-293 ( " ...הןהע;ןה~סרתי;ןךת

הואבואשרהאביב,חגביוםהנכון,במועדבדיוקלאורחוזרלאשאשו

האלהשלירידתהעלהמספרידועפולחןחזיוןלהקתועםלהציגמתכוון

העובר;נרוזארתה.שעיבראנלילהאלאחרבחיפושיהשאולהנינליל

חלק,בולקחתאמוראורנאמושהמלךהטקססדריאתמפרטהעירברחובות

אות-דומעותשעיניועדפניועלהכוהניםאותומכיםשבומשפילטקס

עםדודיםבמשכבמסתייםוהוא-כולהלשנהופריוןשגשוגטובה,מבשר

הפולחןבסדרישינוייםהכניסהמלךאמנםעשתר-אינאנה.האלהכוהנת

סטירותטקסוגםהכוהנתעםבהכרחאינוהדודיםמשכב-הטקסובפרטי

"לtקג:ייןהכאותנותראלאסולק,לאהכרוזאולם-בוטלהמשפילותהלחי

v. ן"ו;וןש~יןקר;;יתvהקונפלי-הואלדבירהארמוןביןזהעימות .) 39(סך;ז
הכוהנתהעלילה.ומתפתחתמסתעפתוסביבווממנוהמרכזי'הדראמאטיקט

::י~יר;נל::יזc:;ןיב"לזכגואילושונים,באופניםשערהמלחמהמשיבההזועמת
n 7:כ~זר;תך;כל /;לה;n 487-485 ( " ...::ו~ד;ןה ת;~:;ככ:ז;נק;ם~תל~לא /מ;ת ( 

ניגימישושלהצעירהאחותונינגיזי,דוביניהןהפולחניהדודיםבמשכב

העלמה-במחזההארוטיתהנשיתהדמותוהיאבמלךשהתאהבההחמר,

הפנימיהמעגלאלנשאבלאשאשרהמתחדשים.החייםסמליח,דגםרהאשה

אתלמלאנינגיזידאתשוכרשהואשעההעיקריותהפועלותהנפשותשל

ולהצגתוהחזירןעללחזרותלהציג.עומדשהואבחזיוןנינלילהאלהתפקיד

אתהמלווהמחזהבתוךמחזהזהוחשוב:דראמאטיתפקידהמחזהבסיום

משללהמשמשואףאותהמשקףסופה,ועדמתחילתההמתפתחתהעלילה

הפולחןחזיוןשלההצגהביןהגבולותוטשטושהתחומיםלפריצתעדוהסבר

שנ"אסיוםמשולב,הואשבתוכההעיקריתהעלילהשללמציאות-כביכול

מקצתו.אלאלממשהספיקלאאולםתיכנן

בנייה,בשלביעדייןהנמצאהמגדל,שלהז,וצפהבחדרמתרחשהשניהפרק

מרומיאלמגיעהנמרץאורנאמרהמלךכולה.העיראתלראותאפשרוממנו

שעברלאחרמעלות),ומרובהרב-שכבתיבבלי(זיקוראטהגברההמגדל

לרפיונםמונגדיםהמלךשלורעננותואונוהאחרון.המדרגותטוראתבריצה
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באיטיותדרכםעושיםאובאפיריוןהנעזריםוהכוהן,הכוהנתשלהפיסי

שלהאחרוןבחלקהמלךעלשתיפולהמחלהלחולשתוגםרבים,ובמאמצים

התעלות-מפעליושלהממשיתבעשייההמעורבמלךהואאורנאמוהמחזה.

בהתרתמקרובוחשהבוניםעםובונההחופריםעםחופרהוא-והמגדל

המלךביןבשיחהולהישגיות.למצוינותממלכתואתהמצעידהאדירהכוחות

מעשיווכןעולמווהשקפתרעיונותיונחשפיםאףרוגןה,הזקן,לאומנו

כולונתוןהואאותו;מעניינתאינהכמלךהאדרתולבוא.לעתידותוכניותיו

ר;~ה י~~,,כיהמגדל,אתבונההואהמגדל.ובנייתהתעלותרשתלחפירת

לכל"ך~לוילכלוכף W ??ע~~ן~יןהז, fו?.רןרוש:;נ~קדת;מ;ק.ד ...:;נצ;ינ.תא;ת;
"rוק;תבוהמושקעהרבהעמלמקבלועולהצומחשהמגדלוככל .) 663-662 (

ל~קןה~ד ... ;ל:;כ,דו1בתה;לר ... רו::w r~ין ; רב;כ;tנ;:ל:;וי;תזכדלר~ו~ה,:;נוון
;iw ע;דש;~ל~י~יףהI כ:;כלית~גהיz:כ~ wv איןכלומר, .) 675-670 ( " ...ה

ר:;ני~ייף 9לע;ד:ככל w "ההוכחההואמופשטת:תכליתומעשית.תכליתלמגדל
להעניקלצורךמודעאורנאמוזאתעם .) 678 ( " ....ןת .l:נ:;נ~י~הס:;כליתשום

מופשט,ולאמוחשיהסברהעם,לכללמובןשיהיההסברהמגדללבניית

זpלןב~~ה / ,ו::rףק pןב:;נגהןב:;נ~ר,ןב~~ה,":;נת;ךתלתארומסכיםהואולפיכך
שללדידואך .חילונייפראגמאטיתיאורכלומר ,) 687-686 ( "םי~;:~;נ

 /ז:וי ?7 (;:כ;tך;"התהיות.להשקטתפוליטיתמחווהשקרי,הסברזהואורנאמו
 ,, ...:כzכ:;כליתז-;הי w ;:כצרר, ת~נ;:זגt;כביר י~~י, w ~גנ;:קר wלע,ש;ת

דתימובןלתתהזקןהאומןשלהצעתואתבתוקףדוחהאורנאמו .) 689-687 (

 ,העשוימעשה ,העליוןבחדרהפריוןלטקסהמשכבהתקנתידיעללמגדל
 " ...:כ;ד;לה:ככה~תזpל /ו:והיך~;והןב~גי"הריסלהוותהאומן,לדעת

לביןבינהולעימותהכוהנתשללהופעתההדרךנסללתכך .) 706-705 (

המלך.

הנובעמאבקבעיקרוהואאישית,נימהבושישפיעלאףביניהם,המאבק

הכוהנתושלטון.כוחעמדותעללשמורהרצוןומןעולםבהשקפתמהבדלים

הקדישזהממסדהמלך.שלהרפורמותמןשנפגעהדתיהממסדנציגתהיא

שםשניתןוהפירושהמגדל,שלובתכליתובמשמעותולדיוןשלמהישיבה

עםאחדבקנהועולההכוהניםשלהדתית-פולחניתהאוריינטציהאתהולם

;ינ.ל pנל;ךי;תנ;~ד":כזנ;ןלהגדולה:הכוהנתשלהאישייםהאינטרסים

שלהחילוני-מדיניהפירושאתנוגדרקלאזהפירוש .) 758 (:;כרות" 1:כ

לשאיפו·הכוהנתשמגלההמוחלטההבנהחוסראתמדגישגםהואאורנאמו:

לאמשותףמכנהולאורנאמולכוהנתאיןוכמושל.כאדםולכוונותיוחיו

ויתור-לומציעהשהיאהפשרההצעתאתהפרט.בעסקיולאהכללבענייני

עםהמיניהפולחןטקסקיוםתמורתהלחיסטירותשלההשפלהטקסעל

מטעמיםדוחההוא-וטובההוגנתלההנראית-האלהעשתר·אינאנהנציגת
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אתממילאביטלכברשכןמתוכן'ריקההיאשלגביוגםמהאיזיאולוגיים,

החילונית-עמדתולמעשיו.הכוהניםשללאישורםזקוקואינוההשפלהטקס

אתרוקןהואלזיזההיסו.דמןומוטעיתחצופההכוהנתבעיניהיאמעשית

לדעתוואילו ,) 898 ( 11 ..•ןםקפי~י ?iריקים,"נ;ךאים,עכשיווהםהשמים,

 /;:וגנובמן~לילים,ל v.j;ריזןגא;ת;לרגעפטורים /"~לולים,השמים
המאפשרתצלילותזאת .) 901-899 (::ו~לילים"ז:;ל~ר wר::ו::זרכךני ,::~~כזרי

הובקעטכנולוגי.ולפיתוחלמדעופולחןדתמענייניהאדםבנישלהתפנותם

נזמהולאורנאמויצירהכוחבווגואהחדשהעולםלהווה,העברביןהגבול

אוליייקבעפיהשעלדרכיםפרשתשלתקופהמיוחדת,בתקופהחיהואכי

וגבבבסיגיםלטשטשאסורולפיכךלחס,דאולשבטהימיםזכרישלהמשכם

המחשבהכמוחדשיםבכליםהמשתמשותהחדשות,הרוחותאתהעברשל

והרצון.

שהיאכךכזיעזהמדעיתוהקיזמההתגליותבהתלהבותשבויאורנאמו

מקוםמותירהואינהדתיתכמעטדבקותשללהתלהבותאצלוהופכת

הקיזמהמקדשהמגדל,המסורתית.הדתלטקסילאובוודאיאחריםלרעיונות

::בין ,זp;כאןע,רים ?WIם ry ~"הכוהנת.שללמקזשהבסתירהעומדהטכנולוגית,

זב.קםפתאםז:;ע,'רך /;:ו~חקר' יל,;:;:ו~פיךה,זיןה, ?7 ו:; יל,;: /;:וךלו,ה Q;:ודן יל,;:
W קי; ה~;י,;:~לw הI נאמואור .) 951 , 944-942 ( ,, ...:כל~הז; ... רס~??ד.ה ] ...נ
ת;ךבלינותרהעולםואמונה,דתללאאלים,ללאכיהטיעוןאתדוחהגם

אורנאמוחוקתאתחוקקאורנאמו'הוא, .מוסרובלימשפטבלירעיון'ובלי

חוקעיקריהעיר'כיכרבלבשהוצבעמודעלעיקריהאתלחרוטוציווה

ושבזיריים i?W~לילי"לאעצמו:השליטעלגםהכול,עלהחליםומשפט

r;, ,אםני /ה;םi? ~~חוקיעםיחדאלה,אזםחוקי .) 979-978 ( "ם;ת~ו:;ך;:וגר ט

לידי /ג,זה Wלפיר Wזtרים ?Pע::דם /ר 99ך;:ומ ו,:ק~:;"חק;תוהמדע,הטבע
החרפתמבשרתהדתנציגישהציעוהפשרהדחיית .) 984-982 ( " ...;גהם

לשיםהזקןהאומןשללעצתושעהלאנאמואור .לארמוןהזכירביןהעימות

הכוהנת.שללחתירתהתריס

נערכותשםניגימישו,החמרשלביתואלהצופיםאתמעבירהשלישיהפרק

אתמזריךהבמאילאשאשושאולה:נינלילשלירידתהחזיוןעלחזרות

בחזרה.צופיםנינגיזי,זשללעתידבעלהוהרופא,ניגימישוואילונינגיזי,ז

חוזרוהואהמיתוסמלותאתפהעלהיודעאחזמופלגזקןגםנמצאהבמהעל

גיווןלשםאותן.שוכחתשהיאשעהנינגיזיזשלבאוזניהומדקלמןעליהן

הערותמעירהרופאבימוי,הערותמעירהבמאיפעם:מזימופסקתהחזרה

הואכימתגלהאשרעזהמלים,בשינוןלנינגיזיזמסייעוהזקן-הגנזךריפוי,

אינווכיהמלךנגדושיסויהסתהזכריוהידועהקבועהנוסחבתוךמשלב

תעמולההחזרתידיעלבמלךלפגועהמנסיםהכוהניםבידימכשיראלא
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ופעלוהיססולאהכוהניםכיבעלילנראהבפומבי.שיוצגהפולחןחזיוןלתוך

הפשרהדחייתשלישירפועל-יוצאהיאהזקן-הגנזךשלשליחתווכימי,ד

זהראשוןכסיוןנגדו.החתרנותכסירנותשלמיידיתוהמחשהלמלךשהוצעה

נוספים.כסירנותאחריושיבואוברורעתהאךנכשל,

שלמפיוהציבוריות.העבודותבשדהפיקוחבאוהלמתרחשחרכיtניחפרק

ד 1ממלזtה ריע;;;"בעיר:ההתרחשויותשלהשניותעלנודעהעבודהמנהל

::זמלאכ;תדזכת )iש.ניד 1ומ /לסג, ת;נ~~ J;ל !J' /;:;קטרת~גןמזקא;תזזסד
הכוללאכינודעהראשונההפעםוזו ,) 1327-1324 (::זפש.למ;ת";:;צבוך';ת

התקלותלהמחשתמוקדשהפרקשלעיקרוהחילוני.במחנהכשורה

מעיןהואהבוניםעלשנחתהבלבולתיאורהבניין.לעבודתהמפריעות

המגדלשלבבוניושפגעוהתקשורתוהפרעותהשפהלבלילתפירוש

מקדח,ומקבלפטישמבקשמישהומתרחשים:מוזריםדבריםהמקראי.

לאדםאיןתגרות.פורצותכאלההבנותאיובגללזפתומקבלסידמבקש

גוברותכךובשלמעצמןמדברותהמליםמפיו,היוצאיםהדבריםעלשליטה

שלזהבטירוףמובןבלתימשהוישהטירוף.והתקפותההתפרעותתופעות

סודאתומוצאחומריואתמדבירהטבע,אתמכניעהבונהשהגיונוהאדם

מורדפרוע,האדםורקלחוק,נשמעצלול'שפוי'הכלהיקום.שלחוקיותו

שלתוצאהאיננההתקלההסבר.וללאסיבהללאטעמוומשנההפכפךבסדר,

הדברים.במהותאלאתקשורתובקשייבמליםלאומקורההכוהניםחתרנות

הבטחתונושאמתקדםראציונאלי,ומתוכנן,נאהלכאורהשהכולפיעלאף

 11 ...הו;נר ....ןק 9 ~ ... ;מ;קpז?,ע )j ~ /מזזןהו ...ע )j ~"ז;זזןהוהרישפע,

הוכחהשיעילותהסברהמעלההדעתעלמתקבלהסברהעדר .) 1612-1611 (

שמועותלסכלכדי .) w ... " (1601 םי?,~;ז;;;אליםש.אולירים ?7 ;א"אחת:לא
אסיפהכךלשםולכנסאחרהסברלמצואהמלךמןמבקשהמנהלאלה

מעשיתעצהותטכסותנתחןהסיבותאתשתבדוקמומחיםמועצתחילונית,

המעוות.לתיקון

היאהכוהנת.שלטרקלינהאלההתרחשויותזירתעוברתחחמישיכפרק

מחכהוהואחשובבענייןעמולדברצהרייםלסעודתניגימישואתהזמינה

הבנתבאיועוסקפארסהשלצביוןנושאהפרקשלחלק-הארילבואה.

הואשניגימישוסבוריםשלההמטבחואשףמשרתההכוהנת.שלהוראותיה

 ת~?,~ג;:;ב~ק י~;סיכ;:"בצורתלשולחןלהגישועליהםוכיהסועדולאהסעודה

אךכוונתה,היתהשזאתמכחישהבבואההכוהנתאמנם .) 1742 (~יגימישו"

 ,) 187 4 (איך""ע;דקורות,כאלההבנותשאיחשדמעוררתהמשרתתשובת

להופיעניגימישו,עלאימהלהטילכדיההבנהאיאתתיכננההכוהנתוכי

לבקשותיה.אוזןלהטותיותרולנכוןלאסיר-תודהלהדפנווכךכמושיעתו

דרךעתהמנסההכוהנתבמלך,לפגועהראשוןהנסיוןשלכשלובולאחר
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במדינההשלטוןעלהמלחמהבחייו.התנקשות-יותרובטוחהחדשה

לגוףלפנייהכולוהכוהניםמעמדאתהביאההכוהנתשלהאישיתונקמתה

אידיאולוגית-לגיטימאציהניתנתזולפנייהאור.למדינתועויןזרחיצוני,

ככהו.לiרהודה .Pך:כמ:ך /דה .Pלמהר 1!לי::זע,שוי;ת::זזt:;ביב"יכ~יג;תפאטריוטית:
המשא-מטרות .) 1967-1965 (ג:כרים"~תה;זקיע 7ע;ד /יו;~לזרז.ב.לרךךק
מןמוכרותפוליטיותבמטבעות-לשוןמנוסחותהכוהניםשמנהליםומתן

על /;מוךה,מ??ל~ז:ויתמפלת??~יעת"עלהםהדיוניםהאורוולי:המילון
 ,) 1974-1972 (:כ~ךט"~ש hך לל~;:כ:;ן n19:;iעל /:כס;וךה,זt~י;ת:כr;זזרת
 ...לבגידהלהיחשביכולותאינןאופןבשוםכאלהנעלותומטרות

רוציםמיותרתדמיםשפיכותבליזרמלךלידיהעיראתלהסגירכדי

רחמיםשלכאקטזאתמציגההכוהנתמלהילחם.אורנאמואתלמנועהכוהנים

בזליולחוס ש:"ולממלכה:לעםוכדאגהבאורנאמוהומאניתוהתחשבות

 ,, ...ומ??ל~ת;עמ;ולמעז ;למע,נ;לזכ~ה, ?7זקלרות W ~~.ב.ז ;ול~~ע;
ישו", ?7ני~ילמות,ז:ו~בהוא"!:ייזניגימישו.הוזמןכךלשם .) 2001-1999 (

אתיעשהומי .) 2006-2005 ( " ...;לה nך:ך.~ה~ם"ד:נוהכוהנת,אומרת

מחניפההכוהנתנינגיזי.דשלחתנהגיסו,להיותהעתידהרופאהמלאכה?

מפיולהוציאמצליחהולבסוףאותומשחדתעליו,מאיימתלניגימישו,

יה.יהז.:ה Wב w;n י~$!"רצונה:אתיעשהשהואמפורשתכמעטהבטחה

 .) 2052-2051 ( " ...:;גרךהלי1:ייז / ...ךר Q ג;:

ניגימישולבטיקטע

עלרבהבדחיסותכולוכתובנפרד,קטעבתורשנתחברההתלבטות,מונולוג

בשורהמסתייםשלישיביתכל-מחורזפזמוןשלצורהולואחדדףגבי

אנישובלשוא,ההתיעצות"כלהוא:תוכנועיקרישו!" ?7~י~יישו, ?7~י~י ,הtז"

אמנםצייןנ"אנקבע.לאהעלילהברצףהמדויקמקומואךהמצפון",עםלבד

 35המספראתמחקכך(ואחר " 35עמ'לפניאוליזה"קטעהדףגביעל

העמודים,מספוראתרבותכהפעמיםשינההואאולם ,)-53בוהחליפו

איכיעדחדש,בסדרוהדביקשבהגזריםואתגזראחריםרבים,השמיד

אתלשלבשקלבואשר , 53או , 35עמודאותוהיהמהלדעתהיוםאפשר

לאחרמידשמקומונראההיוםבידינומצוישהואכפיהטכסטמןהקטע.

אתישקולשהואלכוהנתניגימישושלבהבטחתובסופו,כיהחמישי,הפרק

ההתלבטותנרמזתתשובה,להוישיב ) 2050 ( "ר;ן~;~r;זשב י~$!"בקשתה
בקטע.ביטוילידיהבאה

בצדושכןהחמישי,הפרקלכתיבתקדםהקטעשלחיבורוכינראהזאתעם
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כיצדלהראותהכרח"איןהבאות:ההערותאתידבכתבנ"ארשםהדףשל

"תאמרהלהקה";תעשהזאתזה.מונולוגלפנילשכנעולבועלמדברים

מתלבט".הואועכשוהרופאאתלשדלניגימישואתשביקשואגב,בדרך

אתהמספרתמקהלהשלתפקידללהקהלייחדתיכנןשנ"אמכאךיוצא

כתבזאתתחתשתיכנך.מהאתלפועלהוציאולאהקלעיםמאחוריהמתרחש

לפרש.לאביקשאשראתפירשובולכוהנתניגימישוביןהפגישהפרקאת

שאיךלכתובנ"אהיהעשויהחמישיהפרקשלחיבורולאחרכילהניחקשה

והראה.טרחשכברמהלהראותהכרח

למקומודואגשניגימישוהדאגהגםעומדתהחמישילפרקבסתירה

והדורותהחוקריםעליולהטילשעלוליםהאשמהאתיראהואבהיסטוריה.

עלדווקאעולםלדוארךשמוהנצחתשלהאירוניההיבטאתומדגישהבאים

מפורשותמבקשהואהחמישיבפרקואילוומוכר,מייצרעצמושהואלוחות

 .) 2058-2056 (חלקיישארשלושהלוחבפרשה,חלקויוזכרשלאהכוהנתמן

העולם.שלהימיםבדברישמונזכרלאמדוע"מסבירה"זובקשהואמנם

אועצמו,החמישיבפרקהקטעשלשילובועלהקשואלהשסתירותאפשר

כגמורהקטעאתראהלאגםנ"אלכת.מרחיקישינוייםללאלאחריו,מיד

שלושהשנים"להחליףבשולייםידבכתבלעצמוורשםהצורךדיוכמלוטש

הקטעשלמקומוכיזאת,עםנותנת,הדעתלשוך".כפלמחמתבאחריםבתים

עלזהשכנועהוצגאםביןניגימישו,שלהשכנועתיאוראחרילהיותצריך

מןהמשתמעסמךעלכן,עלהלהקה-מקהלה;בפיסופראםוביןהבמה

החמישי.הפרקאחרימידהקטעאתלמקםיששבידינוהטכסט

האחרוניםהעבודהודפיהמחזהסיום

בדפינ"אהתווההסיום,ופרקהמועצהדיוניפרקהאחרונים,הפרקיםלשני

לנוסחשעיבדהתוכניתמןבמקצתשונהכלליתתוכניתהאחרוניםהעבודה

האחרוניםהעבודהדפיאלה.לפרקיםאחדיםקטעיםכתבואף"גלגמש",

אור"("ימיהלשוןבבלילתהעוסקיםהמועצהלדבריהמשךכדפימצורפים

אתאירגךולבסוףקטעים,קטעיםאלתרמךחיברשאותם ,) 2352-2119

מהכליחדוהדביקומשםמפהשגזרידיעלכלשהולרצףמחדשסידרם

זהובכללאלה,קטעיםלמכלולנתךהואהלשון.לבלילתשייךוהיהשכתב

הדפיםחמשת . 1--{)1חדש,מספוראותם,הממשיכיםהעבודהלדפי

הדפיםואילואור","ימישל 2352-2119השורותאתכולליםהראשונים

שהואכפיהכלליבתכנוןלסיומו.עדהמחזהשלהמשכואתמתווים 6--{)1

לאכיעדכזו,במידהבזהזההפרקיםשנישלההתוויהקווימעורביםלפנינו
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שללכתיבתוקדמואלההכנהשרשימותאפשרלמה.שיירמהברורתמיד

אליוהתייחסויותשתיבהןיששכןכתיבתו,לסיוםלפחותאוהחמישי'הפרק

"לפרקההנחיהאתיד)(בכתבכתבנ"אא.לביצוע.הנחייהבחינתשהן

עליךלניגימישו,"אומריםהבאים:הדבריםלידניגימישו"הנהנתשיחות

עלוחושךשמיםולאאדמהלאהיוולאזמןהיהבנצח.רגערקשאנולדעת

עלולשזהחוששאנימאמין,רקלאאניניגימישו:מאמיןןאינךתהום.פני

עליךיחזורלאשזהכדילו:אומריםוכאןבמקדש.שלובשיחהזאתלחזור.

אור""ימיראההתהום,לעניין . 9(עמ'השיקום"לתכניתידלתת

לאהמלךאומרת:היאהכוהנתעםניגימישושל"בשיחהכ. ;) 1911-1908

מהפכה.אלאמלחמהלאמהפכה.אלאמלכיםחילוףיהיהלאזהשכןיילחם

חיתהלאשעודמהפכהאוליהואעשההזהשהמלךמהאומר:ניגימישו

כהתווייתן.החמישיבפרקבוצעולאהאלהההנחיותשתי .) 10(עמ'כמוה"

למנהלהמלךשמבטיחבהבטחההרביעיבפרקנרמזתהמועצהשלהתכנסותה

מתבררהדבריםומתוךהדיון"באמצעלהתחילהיהאמורהפרקהעבודה.

 .) 1עמ'בראשיד(בכתביחד"גםוהמדינאיםהכוהניםשלהמועצהשזו

וההתפור-הבלבולמתופעותהםהמלך,שלחוליוגםכמואח,דבגוףעירובם

המדעיהפיתוחמרעיונותנסיגתהומסימניהממלכהאתהפוקדותרות

אנשים,ארבעהאומשלושהיותרלא"המשוחחיםומהחילון.והטכנולוגי

מזה,זהבמרוחקיושבים"הםהמדע.כוחבאשהוא ,) 7(עמ'הרופא"גםוכאן

מןשנייםמתווכחים.עודיושביםביניהםכאילוומדבריםוריק,חלולבמרחב

שלהעבודהמנהל-עודמשתתפיםוהרופא.לאשאשוהםבדיוןהמשתתפים

דיוןשונים:נושאיםלכלולהיוצריכיםהמועצהדיוני .)םש(הקודם"הפרק

סוגרן,שלהמלחמהבאיומיובאלימות,במיןהפולחן,בחגיגותהכללי,במצב

מכלהנבללת.הלשוןבענייניגםוכמובןהמגדלבתכליתפלאסר'תגלחאו

ואףהלשון,בבלילתהעוסקיםהקטעיםרקלמעשה,נכתבו,הזאתהתוכנית

 .) 7.3.1980מיוםאחרונותבירי~נותפורסם(חלקםסופילליטושזכולאהם

אושנייםמופיעיםהרובפיועלפועלות,לנפשותמיוחסותהרפליקותכללא

לאשזהותוהדוברשלהתחלפותולציוןהרפליקותלפניאיקסיםשלושה

רצףבהםואיןבזהזהמשולביםהםשאיןפיעלאףאלה,קטעיםנקבעה.

טיפוסיםועלואסיפותדיוניםעללפארודיהיחדמצטרפיםכרונולוגי'

סטריאוטיפיים.

הגורמיםכליח,ד"נתכנסנוהאספה):יו"ראו(המלךאומרהדיוןבראשית

קודםלקבועצריךאומר:אחדוהחומר.הרוחהארמון,המקדש,האחראים,

קודםלקבועצריךאומרוכןיח.דיח,דזהאומרים:לחו.דאויחדזהיחדאם

אתלשלביד)(בכתבאלתרמןסימןכאן .)םש(וכיוצא"חושךזהחושךכל

שדן ,> 21s2-2119אור"<"ימיונו'"שי:;(ים ?1 ~נ~ 1$Wל~גירגע,".רגע,הקטע

34 



לאחרואילך). 2126 (אורזהואורחרשךזהשחרשךהיסודבהנחותבהמשכו
ברוחהואאףבמצב,יותרכללידירןתוכנןאלהראשונותהנחרתקביעת

רעלבאסיפרת,זיוניםשליעילותםוחוסרריקנותםעלהמלגלגתפאררזית
אמת.כוונותלכיסויבלשוןהספקרלאטיבי-זמאגרגיהשימוש

כמצבהריון

X X X אךטוב,הואשהמצבאומריםוישרעהואשהמצבאומריםיש

מצב.איןלמעשה

X X מצבןאיןפירושמה

X X X ולקבעןאותוולנסחאותוליצורוישאינכןשהמצבהואהפירוש

יכוליםאנואין .מהולזעתנוכלמצבשיהיהאחרירקאך ,מהוולזעת

שאיננו.מצבלהעריך

כולם

יזינו.מעשהבהחלטוהואבלבולהואהמצבישנו!הואישנו,הוא

מביאשאניכךבא,לאעוזשיהיההמצבונהרס,הולךשהיההמצב

מצב.איןהעובדה:אתלבכםלתשומת

המצב.עיצובועזתנחרצה

 ) 7-6(עמ'מצב.איןרבותי,אשליה,הואהעבידכל

שלכוחהבאהואחזיונותהמציגההלהקהראשבתוראשרלאשאשו,

הדבירשלהמנוגדיםהכוחותמעירובהואגםמושפעוהאמנות,התרבות

העשתונותבלבולשניהם.אתמשרתונמצאבאסיפה,המשתתפיםוהארמון

קטעיבהכנסתבמעשיו,וגםשפתובבלילתגםביטוילידיבאבואףהפוגע

אתומשרתיםהמבטאיםקטעיםשהכין'להצגההמנייןמןשלאחזיון

אומרונו'),חושךזה(חושךהיסודהנחותלקביעתבסמיכות 10הכהונה.

להמשיךישמתהפךוהכלרגיללאשהבלמאחרשזרקא"חושבנילאשאשו,

שתוכנןכפיהחגיגיהמסורתיהטקסאתלערוךישכלומר ,) 7(עמ'כרגיל"

השלישי).(בפרקשערךהחזרותפיעללאשאשושהכיןהחזירןאתבוולהציג

לו:משיביםכךעל

ויכוח.איןכךועלמאליומובןזה

כמוה,מאיןואיולתגמורהשטותשזוומאחר

זהאתלקבועיש

(שם)ניסוח.שלעניךאלאזהאיןומעתה
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לעשותאומרהואהריכרגיללהתנהלצריךשהבל"מאחראומר:ולאשאשו
וכדומה"טלפינוהאלעלחזיונותגםולשלברגיללאמשהוהחזיונותמן

יסודותהעבר,מןופולחןדתיסודותשיכילוחזיונותלהציגכלומר ,)םש(

האנושהמחלתוהיוודעעםמידשהריממקומם,אורנאמוודחקביטלשאותם

וסולקו:שהודברוהעברכוחותומתעורריםשביםברביםהמלךשל

חלקליטולהנכוניםגורמיםשלפניותגםקבלנו-אומרבהתייעצות"היו"ר

חזיר'אניהבריאה',בעתתהוםעלששמרהגדולהקוף'אניקוראבשלטון.

הנחש''אניוכיוצא.האדם'היותלפניהעדןשעריעלשמראשרהבר,

השאיראורנאמושלשמשטרזכויותרביעסקנים'אלהאומרהיו"רוכיוצא.

פרותכמהעללדברשלאשרותם.אתמציעיםהםועכשוהצדמןאותם

שהודחואליליםמאתמכתביםאלהכל .) 9(עמ'זכויות'"רביוקופיםקדושות

פנייהמכתביגםיש .)םש(ועסקנים"אליליםפעלים,"רביבשעתם,

אמרובעניינהחזרזיריה,האוכלתהחזרזירהמןכגוןמעסקניות,שהתקבלו

 .)םש(אותם"היולדתהיאשכןלאוכלם,רשאית"היאהאליםראשוקבע

זו,גורליתבעתהזמנים,ביןשלזה"בעידןכילקבלםישהיו"רשללדעתו

לאשאשומציגבתגובה .)םש(הרחיקה"העולמיתהמשמרתשיתוףלנוחשוב

הישנה"הגווארדיה"מןאליםאותםבהםשמופיעיםחזיוןמקטעידוגמה

כלושתהלדםאויביואתהפךהאלילים"ראשהשקפתם:אתוהמבטאת

אחדיםנשארועודעמלתי,לשואואמר:שכורהתנודדבבוקרהלילה.

רוצהאתהאםעייפת.פשוטאתהאלילים:אמרוואזשלם.היהלאוהחיסול

והםאשמים.שאנחנונודהאפילוואנולרשותךאנחנובבקשה,להמשיך,

הפוךיותרעודונישארםשתהיהכדיאךונישא,רםאתהואמרו:הוסיפו

צריכיםהבריותהאלילים:ראשוהוסיףגבנו.עלועמודאשפותלתלאותנו

יצרתיאניהאליל:אמרכךואחראותם.רואהאנישוקעכשאניגםכילדעת,

הזדקןהראשיהאלילאךעצמי.אתיצרתיאנילי.היולאושותפיםהכל

קםאשרעקלתוןנחשובראוהריראתהאליםנטלוואזריר.מורידוהתחיל

הואהזההנחשכילהכריזיכולאתהללאשאשו:אומרהיו"רהגדול.האלעל

הציעגםהיו"ר .)םש(בדבר"אעייןאניאומר:לאשאשוהגוסס.אורנאמו

נוטההמלךוכהכהשביןכיווןכחנוטה,בחגיגותהמלךשלגווייתואתלשלב

אשרהמקדששלחזיוןלהציגמתכווןוהואבדברעייןאכןלאשאשולמות.

הפראני[אורנאמו]:המקדשאויבנגדהמלחמהעלהמספריםקטעים"יכיל

 .) 10(עמ'ממקדשך"אויבךאתהודףאנימקדשך,אויבידםקרניעלהשחור,

משתתפתשבוהחזירןעםזמניתבוהסיום,בפרקלהצגהנועדזהחזיון

שייאמרולפסוקיםהמנוגדיםשלה,בפסוקיםפעםמדיתשיבוהיאנינגיזי,ד

בו.
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שלבסירנומכשלדןהנובעתהקודם,המשטרשלהאמונותאלהחזרה

אותם:המסמלבמגדלוראשונהובראשבמפעליופגיעהגםגוררתאררנאמר,

X X המגדל?מהרהריריקות,העליונותהספרותאם

מדרגות.רקהואהמגדל

בהן,לעלותמדרגותהואראם

לרדת.מדרגותגםהואמידהבאותההרי

ההדרדררת.ומכאן

X X X המגדל?מראשרואיםמה

מסופוטמיהקצרירואים

וחילחרמהורואים

באספמיה.חלומותורואים

X X X היוםאתורואים

לעזאזלנלךכולנושבר

תכלית.איןאם

X X שהמגדלבכךהואהפאראדרכס

מלכ,דכחישוקכצומת,אותרשהגר

 ) 6(עמ'מחלוקת.סלענעשה

לקבלנתיניושלנכונותםבאיבעיקרנערצהאררנאמרשללכשלרבוהסיבה

זינק"האדםאומרים,באסיפההמתקדם.אופייםבשלשהנהיג,השינוייםאת

זקוקערדהואהריק.סוףהאיןסףעלמדימוקדםוהועמדמדירבזינוק

ויקרמולאלילים,זקוקהאדם ...מרננותלנוסחאותלהשבעות,לאלילים,

ותיאוריה.וניסוחרעיוןאליליאלאואבן,עץאלילילאחדשים.אלילים

"הישגים .)םש(ההתחלה"אלאאינהנירםרואיםשאנוהזאתהשפהובלילת

 .)םש(רוחני"אופלשלתקופהלהיותיכוליםמזהיריםטכניים

אלבחזרהגםביטוילידיבאההראצירנאליתהגישהומןהמדעמןהנסיגה

מסקנותלידיהמגיעיםמרמחיםבדעתשאילהואלהישנותההכרעהשיטות

צפרדע":שלמרהובכיסנשרשלקרביםבמעמקיעירןפי"עלוהמלצות

מוסמכיםממקררותאומרים

נשרשלבכבדהחוזיםשאף

נבללת,שהשפהמוסרים

(שם)כגשר.רגםנבדלתכמהרת
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הכהונהאתהואאףמשרתההגיונית,והחשיבההמדעכוחבאהרופא,

בזק"שהואאומרהרופאבמלך.ו"טיפל"להפצרותנענהאשרהואבמעשיו.

מחלהכלומראותו,מרפאוהואבריא,כלומרחולה,אותוומצאהמלךאת

גםנרתםהרופא .) 7(עמ'ברורים"יהיושהדבריםכזיזאתאומרהואאותו.

הואילדיההאוכלתהחזירהלענייןהישנים.האליליםשלהחזרתםלהסברת

שליסודותחושףזההמודרני,האדםבנפשחזקיםהזיםישזה"לכלאומר,

אומר:הוא .) 10(עמ'אנושית"הוויה

ליצורקלזהאמונות

יכול.כלהואזהבעניךוהמדע

אפילויוכיחהואהמדעברצות

עגול,הואשהעולם

ביצה,אוכדורכמו

יאמינו.והבריות

(שם)עצה.אין

לוגםאחרות.מאמונותיותרואובייקטיבייותראמיןאינוהמדעכלומר,

הזעת,עלמתקבלתבלתיתכליתהיאאפילומשרתה,והואמשלותכלית

עזגזולהכההיאהמדעשלהאותוריטההישר.והשכלההגיוןאתהנוגדת

נובעת(האירוניהלהוכיחהמדעאנשיירצואשרבכליאמינושהבריות

הרופא,לזעתהמדע,דבריו).לחיזוקהרופאשבחרהדוגמהמבחירתכמובן

כליחוץ·מזעיות,תכליותהמשרתכליהואאלאעצמה,בפניתכליתאינו

ביטוילידיבאהמועצהבזיוניכרצונו.אמונותהיוצראזירהעוצמהבעל

הקודמתהשושלתלמצב.מצבביןנמצאים"אנובו:נמצאתשהמזינההמצב

האלילים .) 7(עמ'הביניים"חולייתואנוהחושךשושלתעםלהתאחדעומדת

המיןתפסושנוצרהחללואתשבולאעדייןבשעתםשנדחוהישנים

עלמספר"אחז .) 6(עמ'והאלימות"המיןפולחןעל"מדבריםוהאלימות:

תצילינה.עיניםממש-וציוריםמודעותהוציאואומר:המין.הילולות

נאמריםוגםלומר.רציתיבדיוקזההוא:-אזנים!אזנים,-לואומרים

"כאליללאשאשו:מעירזהלעניין .) 7(עמ'מראות"חשכושאזנידברים

אתיתפוסלאשהואלבלשיםרקצריךהשפעה,רבבהחלטהואהמיןביניים

פחותמזיקהואיזיק.לאזהלו:אומריםומי.דהאחריםהאליליםכלמקום

שאתהפולחןמחגיגותחלקהןוההוללותהמיןחגיגות .) 8(עמ'מאחרים"

אתנינגיזיזמשחקתשבוהחזירןלפנייבואווהןלאשאשו,אומרסדרן

 .) 8(עמ'האלילה

לא(נ"אהעירעלזרכובששלעלייתו-המייזיתבסכנהגםזנההאספה

אםובשאלהנמרוד),אוהראשוןפלאסרתגלחאוסוגרןזהיהיהאםהחליט
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הולכיםהכרעה,ללארביםדיוניםכדרךהדיונים,אולםמלחמה;לולהשיב

סיומולקראתאשר,עדידיים,בחיבוקיושבאינוהכובשואילוונמשכים,

ושוטףגואהוהפרתסכריםהרסהזההמלךכי"מוסריםהמחזה,של

 .) 10(עמ'המרחבים"

רצהלאהואהלשון.בבלילתהדיוןשלהמדויקמקומואתקבעלאנ"א

שיבואאלאהאסיפה,בתחילתמידבושדניםהראשוןהדברזהשיהיה

אפשרויותפותחהנושא .) 7(עמ'יותר"כללידיון"לאחריותר'מאוחר

ורשםפעםמדיאליוחזרונ"אלשוניתולהשתעשעותהומוריסטייםלניסוחים

דעתו.עלעלושאלהאימתכלשונות,מהברקותהברקותהעבודהבדפי

גזול):בפטיש(מקיש : l "lה'

לעניך!לדברלאבאמתמבקשאנירבותי,רבותי,

 ) 7(עמ'מוחלטת.לבתשומתחוסרומחייבנכבדהואשלפנינוהנושא

X X X לעםלומרוישההיסטוריהשלדרכיםפרשתעלעומדיםאנחנו
יוגדהיוםובבואהקורותבעיצובחלקלויהיהלעצתנוישמעהואשאם

כלרביםלאנשיםמועטתכהתודהחייבתהאנושותחיתהלאמעולםכי

כך.

X X X שהמצבהאחריותחוסרמידתאתלהדגיםעלינואחד,דברברור

מחייב.

X X X מדירבותהשאיפותבכלל, 
העידן.שלזעירותואתתפסנוולא

מציעהרינילכן

 ) 7(עמ'מקטן.למגדללקרוא

הין'וך:

במינה,מיוחדתבהתרחשותדניםשאנוכיוון

שגרה,כללמנועעלינו

השעריםאתלחסוםכלוקודם

 ) 10(עמ'והבינה.ההגיוןבפני

השתעשעותפניהם,עלוהפיכתםלשוןובמטבעותבניביםההשתעשעות

שלקריסתוסמלמצדהשהיאהשפה,בלילתאתאור"ב"ימיהממחישה

משרתתהיאבהןאךנ"א,שלאחרותביצירותגםמצויההמלך,מפעל

בפרקהבאיםהדבריםלשוןלבלילתמאודדומיםסגנונםמצדאחרות.מטרות

חאחרונח:חמםכחנ"א,שלהאחרוןספרואתהפותחמגילה","עופי
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בלבושיוצאתהאיולתוכך ] ... [צורהולובשיםצורהפושטיםהדברים

פנתרןמכוניםדמדוםשלוניסוחיםכאיולתנראיתוהחכמהחכמהשל

ייכהזיות-קדחת.נחשביםומושכלות-ראשונים

מצדוגםמבנהומצדגםוזאתהמועצה,דיונילפרקדומהמכליותראולם

הנערכת,באסיפהiגיץ.חגיגתבספרהמחבר",עם"ראיוןהפרקסגנונו,

מטילונמצאלשבחהיוצאנאוםיו"רנושאהמחבר,שללכבודוכביכול,

דופי:

~ז:וד בר.~~::נו 9ג~;וכג

מ;~ן;גא:;כי- ר";"ו:;זזמר-

גז:ותו:;גרב:;גt;כפוק ,~~ל
ל~ידה Qוק wו:;גזp!גע

ז:ות w.רדתrד~יגת~עת~ת
 .ט~ג;:ך p~ומ;~זיזזpל

ל~גינוהואךהגה~וקםכ.ר,זfל~הלא::וז·מד~ד:;כי ,ר";·יו:; ן~:,;:~כ.ןל1י.tז:ור
זזמר:ר~ר~;ומור;ת.ללא ,ה~ך:pזנ;:

לוקז:ו:;~רנו,~~לול·אגים w ו::
ולמראית,ל~יבזקפוהול"א
כ.יגינולךא;ת;ט;בומה

 ד.י~ו;~נ;:רוז:ו-ז:וייםגטול

~אפיקי-נטויז-ר~ה wךצירת-::ווקז:וכ.ר,זpל ז::י~ו~ונויעלמד wל::ולד
רזזמר:ש;גים,

t;מרהיב~:;געים:;ג~ללך:;גים ת;נ;נ~כ
~ונו.וקז:ו:;גרנוי:;,:יךת~ת

ריב יל~;:הם~נו wזה י~~;:זה
גרנו. הן~ו;~ו:;ג;:זה~תרזה

ה ww:;i::וער~הדבריל::ורב;ת~יד:;~וקז:ו:;גרנו w~וה v~דת~~גי י,;: ,~:,;:ל::ולד
;נך::;גזזוקר;ךt;ככ.ם ,;ז

א~ר;:ו!;כעםגר;נ,הלא

 וי~~ג;:~~רשולא
ר- qךח ;ן~-ר~ק;נל

 .ו~ן!:ך~יש:;כיא;~יו,

נןם~ז:ודt;כ:;נמומכ.דולז.tז:ורבוקחיא;ת-כ!;כרם םיח~;פ~:;רצו 9~ל.הד:;גריומע wל
כלמלך: הג;כ;J ??t;~ת ר.כו:ז??ו::

w לאדן;:ון:;גדיםרבו

גלז:וז~ילזהזהי wרע~
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 ן~רiז:;~ג~רף~~ר
 12 •ךץ ?7 ~~~עףר-ה ,T ?,ןה

נכתבושבהםהזמניםמסמיכותנובעהדבריםודמיוןמקרהזהשאיןואפשר

היצירות.שתי

שבהםביניים,בחזיונותהמועצהדיוניאתפעםמדילהפסיקתיכנןנ"א

היומיומיההורישכןהמלך,אלהבאיםשוניםאנשיםלהופיעהיואמורים

אתרואיםהראשוןהבינייםבחזיוןאברם.אביתרח,גםוביניהםנמשך,

אור"("ימיהלשוןבלילתעלדבריםואומרברקעממשכבומתנשאהמלך

לבאותלחדשצריכיםשאנו"מההבאים:הדבריםאתכןוכמו ,) 2153--2190

פעםמדיסוטותתהיינהשהמליםהשפה,בלילתשלזהעניךדווקאהוא

שביןהפעריםובאחדחדשיםלמושגיםחדשים,לרעיונותרווחביניהןויורצו

 .) 8(עמ'בהרים"עלעכשוהעולהזהסוגרן,ממלכתגםתידרדרהללוהמלים

לאנינגיזיד"אםבאסיפההמשתתפיםשואליםהשניהבינייםחזיוןלפני

אומרת"נינגיזידהמלך:כנראהעונה,כךעלהחזירן".בעתהשפהאתתבלול

נינגיזי,דמופיעהאח.דבעניךרקהוגההיאשכןלבלול,יכולהאינהשהיא

שהכוונהנראה .)םש(השער"ארוכתאניהמלך:אלאלאאליהםלאמדברת

כךואחרשמחאטלנערההוסבאינאנה,לאלהבתחילהשנכתבלמונולוגהיא

השער"ארוכת"אניהשורהמופיעהובו ,) 2875--2920אור"("ימילנינגיזיד

 .) 2917 (לגלגמשמופנההיום,בידינונמצאשהואכפיזה,מונולוג .) 2894 (

אור","ימישלזהבפרקולשלבואורנאמואלאותולהסבביקששנ"איוצא

להלן).(וראהזאתלעשותהספיקלאאך

 ,"בעלילווקוראתהמלךאלמדברתנינגיזי,דמופיעההשניהבינייםבחזיון
מציאות.אודמדום"זהאםהרופא,אתשואליםבמועצההמשתתפיםאישי".

מציאות.שהואהריבמציאות,הזההדמדוםאתרואיםשאנוכיוון-הרופא

 .) 8(עמ'מציאותי"הואהזההדמדוםאךמזמזמת,המציאות

כךלו.הרהוהיאהמלךעםשכבהנינגיזידרבה:לעלילהחשיבותוזהיסוד

חזיוןזהואמנםממשות.הסיום,בפרקלשחקאמורההיאשבו ,החזירןמקבל

נינגיזידבומשתתפיםהפעםאךשנה,מדיאותוומעליםשחוזריםפולחני

בדפיממש.שלירידהשאולההמלךירדוהפעםעצמםאתהמשחקיםוהמלך

שאנימפנינוספתמשמעותיקבלזההפעםאומר"הרופאנ"א:כתבההכנה

אדאגאניכלומר, .) 8(עמ'עליו"ממונהאניבפועל.הזההתפקידממלא

הארצית·ממשיתהמקבילהשם.ויישארלמעשההלכהשאולהירדשהוא

אתלהצילכדילמותאורנאמושלנכונותוהיאהפולחןבחזיוןשמוצגלמה

נינגיזי.דשלעוברהבנו,

להצילםלמשמרת,לוחותאוסףניגימישואתמראההשלישיהבינייםחזיון
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ולשמרלאסוףאומנולאףרףגןהאומראורנאמוובא.המתקרבובוהוהתוהומן

איךטיט,יוצרים"איךכתובשעליהםהעיקריים,הלוחותאתהבאיםלדורות

הכוכבים,ומההמזלות,גלגלמהומים,שעוןעושיםאיךמלט,מכינים

דיןעלהשוקבככרהכתובההאבןעיקריוהעתקהמעגל,חלוקתוחשבון

אורונדהלידעוזרניגימישו .) 8(עמ'והיתום"הגרומשפטואלמנהיתום

עכשולך,אכפתלא"אםלו:אומרההתעסקותכדיותוךהלוחותאתלאסוף

עלאנילמעשהחוללתיהזהההיסטוריהמהפךכלאתאךחשוב,לאאוליזה

 .) 9(עמ'חשוב"לאבאמתעכשו-אומראורונדההמלך.מחלתידי

נינגיזי.דשלוחזיונההמקדשחזיוןהחזיונות,שניאתמציגיםהסיוםבפרק

בטנך.פריעםנינליל,"התחבאי,לנינגיזיד:אורנאמואומרהחזירןבעת

אחריתרדיאלהנהריים.ארץאתאחרייירשוהואיגדלשהואעדהתחבאי

(ככלבמונולוגלועונההיאכךעל .)םש(השארי"למעלה,עלישאולה,

הדבריםהםזהלמעמדנוספיםדברים .) 2733-2634אור""ימיהנראה

אנקוםאניהסו,דבתוךציפור,"אנימשיב:והבןהציפור".בני"הה,הבאים:

שרהבתשובה .) 10(עמ'אורנאמו"ובןנינלילשלבנהאניאבי,נקמת

תהיהאתה ...אביושלנרקמואתנושאתנינליל"אניהיתר:ביןנינגיזי,ד

סיומו .)םש(ואשרינו"אשריךאמך.ובכוראביךבכוראתההעולם,לךגדול,

שפההעולםיהיה"לאאורנאמו:שלסיכוםדברילכלולהיהצריךהמחזהשל

שפתוהטירוףשכןבעולם,למלוךרצוףגשרלוימצאלאשהטירוףכדיאחת

וההגיוןאותוהקימההבינהשבניתי,המגדלאלף.שפתיהוהבינהאחת

מנתעלבולטפסיתחילשהטירוףבשעהאלאימוטלאוהואתלו.עלהעמידו

אורונדההסכרים.אתהורסהזרהמלךכימודיעיםאזאו .)םש(למשול"

לאלפיםגורלחותכתתפניתאלובשעותפוניםהעולם"תולדותאומר:

ובעקיפיןהמלךשלובמותובחוליוהאשםהואכימודהניגימישובשנים".

ואומר:צוחק"אורנאמוהעולם.בתולדותשליליתתפניתלאותהאחראיהוא

שלגסיסתועם .)םש(פחות"וחשוביםממךפחותנכבדיםאחרים,גורמיםיש

הזרהכובשועלייתהשפהבלילתושליטיו,העבררעיונותהחזרתהמלך,

לערוב,נוטה"היוםאורנאמו:שאחריהחושךתקופתלמעשה,מתחילה,

הנוכחים"בסיום .) 7(עמ'האין-שחר"עמודועולהלזרוח,נוטההחמה

ותוךהבאהוהתקופההבאהמושלפנילקבלההיכלמדרגותעלמסתדרים

 .) 10(עמ'הפרולוג"שללפסיליםנהפכיםהםדבורכדי

החיצוניתהטבעתכפולה:טבעתשלמבנההיאהעלילהעלהסוגרתהמסגרת

הפנימיתוהטבעתובסיומו,המחזהבתחילתהמופיעיםהפסליםהםביותר

עםהפסיליםממקהלתהיוצאהחמר,ניגימישושלהופעתוהיאשלאחריה

זאת,לעומתבסיומו.עמהיחדוקופאלתוכהונכנסהמחזהבתחילתחמורו

שלמבנהישאלה,טבעותבשתיהמוקפתהמחזה,שלהפנימיתלעלילה
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הפולחןחזיוןעלהחזרותמתלוותהעיקרית-ממשיתהעלילהאלתקבולת:

בסיוםאשרעדהמאורעות,אתומפרשהמשקףמחזהבתוךכמחזהוהצגתו

למציאות.הצגהביןהגבולותבטשטושהמקביליםהקוויםשנינפגשים

תרחקטע

ליטושלוטשמהםאחדלאאףאולםאחדים,קטעיםנ"אכתבהסיוםלפרק

במאזניםבחלקושהתפרסםתרח","קטעהואביותרהארוךהקטעסופי.

הגיעהשלאיצירהבעבודתשלבהואהקטעכיבבירורניכר .) 1982(אפריל

שמותיהםאתושםפהנ"אהחליףבמיוח,דבולטזהודברהיתר'ביןלסיומה.

החדשים.לדובריםהדבריםתוכןאתהתאיםלאאבלהרפליקות,אומרישל

עלעדייושהואמסתבריותרמאוחרוהנהיוצא,תרח 2477שורהאחרי

העונההמלךואילו ,) 2518-2501אור"("ימיהמלךאלדבריםונושאהבמה

 .) 2529 (ניגימישוהחמר,בשםאלאבשמולאאליופונהלו

אשרחזזיןגםנ"אתיכנוהמועצהדיוניאתהמפסיקיםהבינייםחזיונותבין

(ראהתרחהואמהםואחדהמלךפניאתלראותשוניםאנשיםיבואובו

להסיקאפשרמכאןהסיום.לפרקמיועדהואכיצייןהקטעבראשלעיל).

ביניים.חזיונותידיעלהמופסקיםהמועצהדיונינמשכיםהסיוםבפרקשגם

~t;וילים"י;~ררגם /::וז;כתות,בזקלא:כ.תע;~ד ,לן.,;~ג"זגז.ק~יז:והואתרח
לרפורמהלהתרגליכוליםשאינםעםפשוטילאותםהמיועדים ) 2363-2362 (

שנעצראברם,בנואתממאסרשישחררולבקשבאתרחהמלך.שלהדתית

שלבממלכתוקודשחילולשלעבירהזואיןאמנםפסילים.שבירתבאשמת

תרח,שלרכושהואשהרכושמכיווןאולםרכוש.נגדעבירהזואךאורנאמו,

המלךבעיניחןנושאתהפסיליםשבירתבנו.שחרורעללבקשבאהואהרי

ר r ;ע"כלבבו:ילדלונראהאברםבו.עוסקעצמושהואאליליםניפוץזה-

אףבפסיליםמאמידשאינותרח,אבל .) 2395 (::ו~זגים"~תךר;קןה wvדזגלי
עלאורנאמואתמעמידמעשייתם,מלהתפרנסבעדומונעאינוהדברכי

שלהשמיםלניקוידומהאינואברםשלהפסיליםשניפוץמביןתרחטעותו.

אמונהשלאחרותבמהויותלמילו;םדרךסוללהוא-להיפראלאאורנאמו,

 .) 2399 (לע;לם"ע;ןא;ןכם"ךר;קןיהיהאפשראיכיעדודת,

שווא,אמונותבסילוקדישלאאורנאמווגםתרחגםמסכימיםלמעשה,

דברשסולקמהבמקוםלהציעישאלאהפסילים,בשבירתהמסומלסילוק

מןלהתבשםמסוגליםאורנאמו,כמוסגולה,יחידירקאחרת.אמונהאחר,

~שגןלות, ש~"האמונות:שארככלאמונהבכפירהולראותהריקההתבל

ךז; ] .. ·נ;:זריקג~~טמז.:ה,ח;ך fג!:ב /ה, Rריה R;:זרי::וז-את,~סות 15 ~ /זח,יזק.ר
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 /~פויןחר~:ימיז /ח 1ז;זמור~ין~קל~יןלהרגם /ח 1:כ~מו ;מנ;:~~חית:;נ1;כיךח
שחר,לחשישהכפירהובתוך .) 2534-2520 (רזvפוי";כח .P ~ז; ח~;ר~:;רי fl!.t!ר

שבקיוםהתכליתוהעזרהשחרחוסראתמגלחעצמהשהיאפיעלאף

שישכשםהחברתייםהחילונייםולמפעליםלמדעמקוםישהאנושי,

 יל~;:";:זע;~זיםלצלמיםמקוםהאינסוףשלוהזוממיםהפקוחיםבמרחבים

הנזקקיםאנשיםישאם- ) 2542-2541 (ר~:כל;מים";וךקת /ר~יש;גיהם~יע,
לחם.

אתהמקדמיםהיוצר,ודמיונוהאדםבינתשלועליונותהגדלותהלרעיון

נ"אנתןלאמונה,נהפכתעצמההכפירהכיעזשוואבאמונותוכופריםהמדע

iכיץ:בחגיגתפיוטיביטוי

 /ד~י;ןמוזקייכ;ת inנ
:נ~זיךה,ר;ת 99:נ~ת '+i ו;:
ו:;בתם ץ~א~;: ~ר~ 1$

:נ:;נ1;כיךח,ירי w ~;::כעז~ת

 /ר;ן l:)1$סףג,ז:נ~גיגז
W לנ;ו1;כךח.ר 9 ז;:.נ;הואגזליו

 די~?,/ 11$לנ;ו1;כךח,ך 9 ז;:.נ;
 ה~(;! ן.ב;~~יןק.ןם ?i:;כי

ית, ?i:ניכל; ה,:~~~ןג?,/לכד
חנינה,שלוהחדההמפנחה

-: ,•' T 1ד --T •,• ' -T 

:כ~ל'הית,ח, 1 ;מ~::המ;ןןת,

ח. 1:נ~היח, 1$:נ;ר,ךת, ,p ;נ~::

!f1$ וךקי· ה~;ר~:;רי;:

סךגל~ם:נ~~ריאה, 1ד~י;
:נםז ;ר;א~;:ון,?~יר

~דע,רא;ן,?ר::כריק~ת

w י~דא ן;ר,;נ(;!נ:~ין;
p,W;n::i נחיןח. יג(;!~תת:

פ;קםתןם 1$ש ,p .נ; T1$ר

;רא,~ינ; w~יש;ן

םר wר~יןמ~לית~יןף 1$רעל
 13לה;ורא.מ;~;כיף םל;ע~:;
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לאןלואיןכייישאר,אורנאמוהנופלת.העירמןיימלטוואברםתרח
לדעותיו.ולאלולאמקוםאיןנולדשלתוכובעולםבגופו.רקולאלהימלט,

ואורונדהאורנאמושיחת

השפה".בלילתעלהמשוחחיםצאת"אחריהסיום,לפרקזהקטעייעדנ"א

לעתידהקורותטיבעלהמרירהדעתואתמביעהזקןואומנוגוססהמלך

הואהעיר:כובשלאגאש,מלךידיעליעףותאורנאמושלמפעלוכללבוא:

ואילךמכאןקבורתו.יהיהוהמגדל ) 2590 (חדשלאלילהמגדלאתיקדיש

עםשייהפכוונפלאיםגדוליםחזונותשלשלשלתהאנושותתולדותיהיו

דתיות,לתנועותרקאיננהשהכוונהברורהדבריםמניסוחלתוהו.הגשמתם

אתלמשל,לעולם,שהביאוולאידאולוגיותחברתיותלמהפכותגםאלא

לע,~לנף ש~'רף ?7יאףב;~יורבןי;ן;קףם~עםךי ?7"ף : 1917שנתשלהמהפכה

w כללתףןכגפ;ת~ךפ;תא;ר 7ף 15ך /~ר;tל 15:;ו:כ~יבןםך 15 /~זכר!'ל 15ך.ררגo ף
 ] .. ·נ ו::י~רת ,v;כפ; /ה Qזכגב; י(;:לדעתף nרנ;~ /גים 9ל 15גים 9יךאףהף /~סךת

לכשלרןהסיבותמהלדעתלמעשה,אין, .) 2511-2510 (מ;גים".רת Wע, ;
לדעתגםאיןולפיכךהפועל,אללהוציאםבאיםכאשרהגדוליםהחזונות

ר 15 ;מף:כ, 1;1:כן~ררזtז?~םל~כ, wג~זכדףעש;~לה 115;1 " •נאמואורנכשלמדוע
למרותכיהואהמעניין .) 2600-2599 (ןכדףע?"י;ךע:כיי~כרכי ,ו;Jו:זל':'ה~לף

בתקווה,הבאותאלורציםושובשובכוחםמנסיםאדםבניהכשלונות

החזון.אתלממשבידםיעלההפעםכיפורענות,כללאחרחליפותהמתחדשת

;שףבל'א ה;ז:;pז"ןכבףלאלאזו'עלזוחוזרותאינןשהפורענויותומכיוון

אלאאינוהואשאףבתחילתובוניכרלאהחדשוהמבול ,) 2582 (ם" 7ע; 7

יד ?7 ו;J ן~pז"לעולם,והכשלונותהתקוותשלשלתתימשךאחר,מבולמבול,

ףזכז·ל /~~לים, J;~הםזpך:;ויםהףאזכז·ךםך t~/ 15;כילים, J;ל::~~ליליםך:;ויםי~יף
;J ך:;ויםהףא~~ליםpהםז~f;J "כילים;t) 2586-2584 (. גםניטלתמאורנאמו

מנפץאורונדהשכרם.יהיהוזהייזכרוחזוןבעלישלמעשיהםכיהנחמה

;ד;ךה~ה wנזכי;.רה.רב .v כ:"וציני:מפוכחבאוכסימורוןהזההסוגמןאשליות

רt;כי~ן ;~יזזה w ו:;זכךכףr;ריף~ר rרז~ךיףף~חףה;ם ?r;,7~ע,לףגזגז:וףףכץ ;זכ~יבןה,

 "ה~ק~א~ה ?77ע;ז.קיםהם ;-ג.ר~ש.ד:ג~הזpלם fדךה J .זp~ן ,ףרי~~~ל'א
נחמההיאגםבו,יקוםוצדקטובשכולויוםיבואכיהנחמה, .) 2606--2609 (

הסדרשלהמוחלטהיפוכואתמניחההיאשכןמסתברת,ובלתיאוטופית

שהואכפיהמצבלהבא.גםבולשלוטהסתםמןשיוסיףסדרבעולם,השולט

תחתחדשאיןכימשתנים,ואינםעצמםעלחוזריםהדבריםכייימשך,

הכרהעלהמבוססתתקווהטוב,פעםשיהיהתקווהישזאתכלועםהשמש
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ועדהעולםשמתחילתמכיווןבעולם.השלטתהמוחלטתבמקריותמפוכחת

פעםשתבואלהניחסבירוצדק,משפטשלתקופהעדייןהיתהלאימינו

עלכגמולתבואשהיאמשוםולאלבואחייבתשהיאמשוםלאכזאת,תקופה
מוסריאוסיבתיקשרובהעדרחוקיותשבהעדרמכיווןאלאכלשהם,מעשים

ובכללםעדיין,קרושלאדבריםאותםבעיקר-לקרותיכולהכולדבריםבין
שביקשהמחזהאםוקשה.פסימיתעולםראייתאכן,ומשפט.צדקשלטון

הראשון"סיפורהאתלספרהיהאמורהאחרונותבשנותיולכתובאלתרמן

האנושותשלהתמידסיפורהרישלה",התמידסיפורשהואהאנושות,של

שמח.כסיפורבעיניוהצטיירלא

 ) 2733-2630 (הסיוםבחזיוןנינגיזידדברי

ברורהחלוקהללאאחד),דףגבי(עלאחדבהמשךכולוהקטעאתכתכנ"א

שלושהאושנייםפעםמדיישעקביות,ללאאךהטכסט,בתוךלשורות.

החלוקהבית.שלתחילתולציון ")וק("המלהאוהפסקים,לציוןאיקסים

סמוךימין,מצדהדף,בשוליבלב.דמשוערתחלוקהאפוא,היא,לשורות

הקטעעלהחלההערה-הסיום""קטעידבכתברשום , 2653-2644לשורות

 . 2733לשורהעדכולו

 ,) 2643-2630 (בחזיוןתפקידהאתנינגיזידאתהלהקהראשמלמדבתחילה

עצמה,החזירןבהצגתהנאמרהסיום","קטעהמסומןבקטעמכן'ולאחר

אינההחזרהכךחדשים.דבריםומוסיפהשלמדהמהעלחוזרתנינגיזיד

מוכרשכברטכסטעלבחלקהנשענתהיאזאתועםארוכה,ואינהמייגעת

גםמושגתזובדרךלקליטה.יותרנוחלפיכךוהואמסוימתבמידהלקהל

חזרות,הפסקות,ישהלמידהבקטעהטכסט.במסירתגיווןשלמידת·מה

במהותהשונהמסירהזובכוונה;ומעידותהמלמד·המנחהשלהערות

יותרחגיגיתהשמעהמתבקשתשבועצמו,הפולחןבחזיוןהטכסטמהשמעת

שעניינןתוספותללאוגםדברים,עלחזרהוללאקיטועללאיותר,ורצופה

הבולטים,הלירייםיסודותיהעלהדברים,לשוןעלילה.קידוםאוקומיתיבול

כדישנכתבוכפיהדבריםשנכתבוואפשרלהלחנההזמנהמשוםבהיש

יכולמימטיריקודפולחן.לחזיונותזריםיסודותאינםוריקודשירהשיולחנו.

חייבתהדבר,כךאםבו.המפורשאתולהמחישהמושרהטכסטאתללוות

מהשמעתםהמוסיקלי,האלמנטבגללשונה,להיותבחזיוןהדבריםהצגת

מןנינגיזיד,שללבושהגםכךובשלהצגהבתוךהצגההואהחזירןבחזרה.

זכמראחותעניים,בתשלהיומיומימלבושהשונהלהיותצריךהסתם,

עמלו.עלשמחייתו
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העבודהבדףאלתרמןשכינהמההנראה,ככלהם,נינגיזידשלאלהדברים

הצעיפיםהסרתמעמדלאחרבאיםוהם"מונולוג",בשם ) 10(עמ'האחרון

שלבנוכחותוהשלישי,בפרקנערכהעליושהחזרהמעמדלשאול,ברדתה

הפולחן:חזיוןשלבסופוהמונולוגשלמקומו .) 1231-1211 (הזקן-הגנזך

בנואתלהצילכדישאולהירדאורנאמו .) 2685 (מt;כביבי"נ;~לתיר ii"ס

~לה 15W:;נדי /שא;ךה,;רדהוא:כ.ז.קא;ל,"זtביזןריבו:אתשיריבהבןהעובר,

~-t ולאידיאולוגיותחדשיםלחזונותסמלהואזהבן .) 2651-2650 (ן;נ~א;ל"ז;רזן

"סרנiי;נ;ת,לבוא:לעתידהאנושותשלימיהולדברישייוולדוחדשות

 / ר~;שז:;tז~;וה::ז!געמ;ן, הו;~זt"הנצחי:המחרליוםסמל ,) 2708 ( "ת;ר;קז:;
זp~ינ; ם;"ז:;~;,מיד / ,~סרי;ם~;,מיד ,~סרי;ם~;ון;ניד / ,~סרי;םמוגרי~

שומעתשהיאהשמחהתרועותאתמפרשתנינגיזיד .) 2703-2700 ( "רס~?/

אולםשבקרבה, ) 2717 (::זזaכלך"ס~לץpללא;ר;לנח;, ,;י~;?"כתרועות

שלטוןאתהמחזירהכובששלפניואתמקדמתהתרועהדברשללאמיתו

לידתו .) 2716 (ר~ליו" ת;פ~;:??ג~קים;:זת;ז?יביםךi,ז,רינ:;כ~סר;ד ?7"נהחושך:
רבים.בדורותתתאחרהבןשל

ותיהפךנינגיזידתשובשבההמחזה,שלהסיוםתמונתגםנרמזתבמונולוג

~ין wל ppנדמותל~~ח~ר w15"כ~ניהפועלות:הנפשותשארעםיחדלפסל
 .) 2678 (ראש"ל;

 ) 2777-2734 (ניגימישושלהאחרוניםדבריו

עמם,יחדוקפיאתוהפסיליםמקהלתבתוךניגימישושלהיבלעותולפני
מפסיקונרדם,הולךהואאחרון.מונולוגהלוחיות,עושההחמר,משמיע

למשמרת,שאסףלוחיותאותןכלסביבומשתתקת.ונפשולחיותלמעשה
כאןכילומרהבאיםהדורותיוכלובהןהכתובסמךועלבעתי,דיתגלוואשר

תרומההיאתרבותלאותהניגימישושלתרומתוהתרבות.עריסתפעםעמדה

שהשאירעמלהלוחות,לתעשייתוטיטחימרחפרימיוכל-יצרנית-חומרית

כפייםכעובדאחריו.עקבותלהשאירלוהניחלאאךבגופו,קשיםעקבות

כלשהכיןהלוחותעל .רוחניחותםלאואףורכושהוןאחריוהותירלאעני

שלהדקנכיהאתששמעהלוחניגימישו:החמרתולדותייכתבולאחייו

כלשהותפקידלניגימישוהיהאםגם .) 2745-2742 (לעולםחלקיישארנפשו

הבאים.לדורותעדותכךעלתישארולאמקריתפקידזההיהבהיסטוריה,

ולנפילתנאמואורהמלךשללמותוהמיידיהמסייעהגורםאולי'היה,הוא

בליגםוהעמוקות.העקרוניותמסיבותיההיהלאהואאךומפעליה,ממלכתו

האלמוניםמאלפיאחדאחר,ניגימישונמצאוהיהנופלתהממלכהחיתהסיועו
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לנפילתהמיידילגורםנהפךשהיהעקבות,להשאירבליפעולתםשפעלו

לאאחדות:פעמיםב"אהדגישזהרעיוןורעיונותיה.אררנאמוממלכת

(ראה,העולםבתולדותהשליליתלתפניתהאחראיםהםהרופאולאניגימישר
איאלא ,) 10-9עמ'אחרונים,עבודהודפי , 82עמ'"מחברת",למשל,

בימיו.העולםשלקליטתוליכולתאורנאמושהגההרעיונותשלהתאמתם

 ) 2809-2778 (הסיוםקטע-הפסיליםמקהלת

חמשתבמקומםניצביםוריק,פתוחמרחבשלבאמצעושנותרוהפסילים,

הריאליהזמןאלהמחזהבפתיחתומתעוררים ) 30אור", ~מי"(שנהאלפים
בשאלותיהםהעשרים.המאהשלהששיםשנותהןהצופים,קהלשל

מישלמוחלטתדיסארריינטאציהביטוילידיבאההקהלאלישירותהמכוונות

"איןמקומו:אתמכיראינואחר,עולםלתוךארוכהשינהלאחרשמתעורר

~ץז j2 זם,?;?',~ ה~"הזמן:חשבוןאתואיבד ,) 3 (~ךמ;ן"איןוקים, f!איןנןיר,
אלבהםהצופההקהלאתהפסיליםעמםמושכיםבהתעוררם .) 15 (ו;~ייכרו"

עדרתעצמםשהםעתיקהתרבותואלקדםבימילהםעדיםשהיומאורעות

העתיק,בזמןהמחודשקיומםאתהפסיליםנוטשיםהמחזהשלבסיומולה.

במאהוהנצחיהקפואקיומםאלושביםההצגה,למשךלהםשהוענק

הזמן.מאורעותלכלמחוץאלשיצאדומםחפץשלקיוםהעשרים,

היואםברורזהאין .במתכווןהנראהככלמעורפלת,הפסיליםשלמהותם
חימרפסלימלכתחילהאלהשהיוארלתחייהושבושבתאבנואדםבניאלה

לךכז;וה"גזיגינוהשורהמטהזהאחרוןלפירושחיים.רוחבהםשבאה

כפקוחותהנראותהריקות,הגדולות,עיניהםאתהמתארת ,) 2 ( "ת; n~קו

 : 4שורהלאחרשנמחקהבתיםמןאחדוגםהשומריים,הפסליםשללרווחה

:ע,שויים;;זיו /סיינו W;:~סייםגם /~סרז ר;נ;:ז.tנו;:זאם /::ייינוז~:זנ;רמ;ל"::זאם
ללאנשאראחדדבר"רקהסיום:בפרקגםלחזורהיהאמורזהרעיוןוך~ר".

חימר".עשוייםהיינו /-במותנוגם ,בחיינוגם /נאמר:ואותו /שינוי

מרמז 12שררהאחרישנמחקהביתזאת,לעומת .)ב 82עמ'("מחברת",

ב;ת, wזכז.ךרצ;נ;ת, ;:ע,טו!;(ים::י~ינו םע:(;;!"הפסילים:שלקדם·אנושילקיום

והאישההאישגםכמר ,"ת;מvז~ו:: ;מ~;:'?כןם /::וגו!;(ים~זק~רו:ע~זvי /זן;מ;ת.
איןהאנושי.לקיומםושביםהפסיליםקבוצתמתוךהיוצאיםוניגימישר

הנ"להבתיםלמחיקתהמניעים,אחדאוהמניע,כיאפשרותמכלללהוציא

שלקיומםמהותעלמדייותרמפורשיםדבריםלומרשלאהרצוןהיה

הנצחיקיומםאישביןהניגודיותאתלהדגישזוובדרךועתה,אזהפסילים

האדם.שלהנצחילחדלונו
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("ימי 2שמספרואחדדףנותרוהמחזהאתלחתוםהיהשאמורהקטעמן

ובוהקטע,שללכתיבתובסיסששימשב, 82עבודהודף ) 2809-2778אור"

 2מס'דףשלבראשולמקהלה.שנועדונוספיםדבריםשללמדימפורטתכנון

גםשמצויוכיוצא",פהאותנוהעמיד"מיחוזר:ופזמוןבתיםשנימחוקים

כלומרהקטע,שלתחילתואתאלתרמןמחקאםלפיכך,לדעת,איןב. 82בדף

כיוםמצוייםשהםכפיהדבריםאב.דזהדףשמאאו , 1מספרהדףאתהשמיד

תכנוןישב 82העבודהבדף ,כאמוראולם,וסוף.התחלהחסרים 2בדף

העלילהשלסיומהלאחרלהיאמרהיושצריכיםלדבריםוגםהמשךלדברי

"המגדלהבמה:מןוהתפאורההפועלותהנפשותשלהיעלמןולאחרהפנימית

אלהאמנםונכבש".וכובשהעיר'חוצותנעלמוההיכל,נעלםנעלם,

כיניכרשהואכפיהגולמיהחומרמןגםאךסופי'לליטושזכושלארישומים

קשריםבוקשורולהיותהפתיחהקטעאתלהזכירהיהאמורהסיוםקטע

המקהלה,שלשנייםאוביתכללאחרצורתו,מצדולשוניים.תוכניים

(כפיהכובשוהמלךנינגיזידשלדבריםלהשתלבהיואמוריםשבתוכה

הפותחחוזרפזמוןלבואהיהצריך ,) 2801-2798אור"ב"ימיבוצעשאמנם

פה?"אותנוהעמיד"מיבמלים

לשאולושביםוהריקהפתוחבחללשניתעומדיםהפסיליםהמחזהשלבסיומו

מה /לילןשחראצלכם?"מההמחזה:בתחילתנשאלושכברהשאלותאת

עמ'("מחברת",ילל?"שלצחוק,שלהדממה,מה /קיץ?חורף-אצלכם

("ימי:ללז";קן n ~ה, ?7?7:כדמה / זו,:~ 9יץז k~~ל;כםזה ?7 "והשווה:ב; 82
 ,"ת; nפקולרכסה"גזיגינווהשווה:(שם;פקוחות""עינינו ,) 16-15אור"

נ;שב;תע;ד":כאםוהשווה:(שם;הרוחות?"נושבות"האם ,) 2אור""ימי

("ימיפהז"זtנודים ?7ע;"מ~וכיהשאלהתחתאולם ,) 2אור""ימי ,"ןת; n;;ורו

עודזמן"כמההמחזה:לסיוםהיאהשאלההפסיליםעתהשואלים ) 5אור"

 .)םש(בעמודן"

משמעותו,גםואבדהלהםאבדוהזמןמתיםואינםחייםשאינםהפסילים,

אךפקוחותשעיניהםבהווה,חלקלהםשאיןכשםבעברחלקעודלהםשאין

נושאובהטעמתהמחזהאתחותמיםנצחי'הואקיומםשאירואים,אינם

-עתהכןהמחזה,בעלילתאז,כמוהאדם.שלוחדלונוקיומומהותהמרכזי:
עםחשבוןלבואהאדםצריךעתהכןאזכמוהשמיים,ריקים-להמחוצה

איןנפתרה.שלאהקיוםשלהגדולההחידהזאתמדתיותו.שאלתועםעצמו

האופייניתהאדםמהותכינצחי,הואהחדלוןכןועלכפרטהאדםלחדלוןקץ

ולהתקייםלחיותמוסיפהככללהאנושותזאתועםמותו,היאביותרלו

והנצחתו.החדלוןשלקיומוהמשךאתגםמבטיחההיאקיומהובהמשך

שלזוחידהיח.דגםוחדלונםהחייםסמלהיאמוותלבניחייםהנותנתהאשה

מכל"יצאנונפתרה.שלאהגדולההחידההיאנצחי(חדלון)מוותשהםהחיים
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החדלוןהגדולה,החידהמולאל"נשארנוהפסילים,אומריםהזמן",מאורעות

לראותה.פנאילנוהיהלאפעם ;הח.דזוהחידה"זויותר:ומאוחרהנצחי".

הממיתה,המקפיאה,אנחנו,והיא /אתה.רקאתה,רקנשארנועכשו /

 .)'ב 82עמ'("מחברת",המביטה"

 ,) 12-9אור"("ימימחזהבפתיחתעליהששמענושאבדה,הנחושתפרוטת

פתרון:להןשאיןהחידותכאחתאותוחותמת

מורא?מהנצחןזהמה

וחיותןלוחשותשפתיותזהמה

אגורה?זומהאגורה,אבדתיאזאי

ב) 82עמ'("מחברת",אחיות.החידותכל

"גלגמש"מגירסתקטעים

כפיהעלילהסדרלפישלאקטעים-קטעים,המחזהאתנ"אכתבעדותו,פיעל

זהקטעיםלצירוףדאגמכןולאחרורצונו,לבומניעילפיאלאאותה,שתיכנן

הראשונהתוכניתואתמששינהאחד.זורםלרצףולארגונםלשילובםלזה,

אתולעצבגלגמשאפוסעלבעיקרמחזהואתלהשעיןהרעיוןאתוזנח

והתאימםלכןקודםשכתבהקטעיםאתהסבראשית,פועלתכדמותגלגמש

בסופואור.מלךאורנאמוהחדש,הראשיולגיבורשגיבשהחדשהלתוכנית

אחרת.מסיבהאחדכלהוסבו,שלאקטעיםשלושהזאתבכלנשארודברשל

 ) 2861-2810 (א;,טט

ככלכך,ומשוםגלגמשאפוסשלבעלילתוהמידהעליתראחוזזהקטע

הואאור"."ימילנוסחהותאםולאהוסבולאשנכתבכפינשארהנראה,

אחדדף(נעלםחסרהראשוןשחלקומכיווןאךמונולוג,בצורתכתוב

להייעדשנ"אללהקהנכתבושהדבריםאפשראומרו.מילדעתאיןלפחות),

גםזוובדרךלהציגניתןשלאמההמספרתמקהלהשלתפקידתחילה

הלשוניהמרקםהואלכךמסייעתעדותהדראמאטיים.המעמדיםביןמקשרת

הרבות,החזרותלמקהלה.המתאיםשיר-פזמוןשלאופיהנושאהמונולוג,של

ושארידו, 1אנוגלגמש,אלהמופניתנוז,ני",נום,"נומו,ההזמנהזהובכלל

הלחנה.מזמינותואפילוקצביתהשמעהמאפשרותהנזכרות,הנפשות

מלחמהלמסעואנקידוגלגמששליציאתםשלפניהלילהמתוארבמונולוג

באפוס .ארץשבקצוויבהריםהארזיםיערשומרחומ;ג;גה,הענקנגדמסוכן

ושואלתלשמשקטורתמקטירהנ~סון,גלגמש,שלאמוכימסופרגלגמש
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מבנהוימנעלהישמעשהאלבתקווהמנוחה,יודעשאינולבלבנהניתןמדוע

למרחק,הצופייההאשהכילהסיקאפשרמכאןהמתוכנן.למסעלצאת

הנזכרתנינסון,היא ,) 2813-2810 (הקטעשלבתחילתוקטורתשהעלתה

באפוס:אומרתהיאשכמותםדבריםובפיה ,) 2856 (בסופובשמהבמפורש

והם ,) 2861-2860 (ןקנוו;וה"זוןע ל~;:: ש~.נ: /גל~משבבנים ('l וt~מדו~ ,הו;;"
לרשימותנינסוןדברישלזהסופיניסוח(והשווההקטעאתהחותמים

נשמהנתתמדועשמש,'הוי-גלגמשאםשל"תפילתההראשונות:התכנון

נכוןאו /עצמוחומבבהאףנזכר .) 4עמ'("מחברת", ,"בגלגמש'מנוחהללא

העלילותלפנישנתםהנמיםואנקידווגלגמש ,) 2850 (חומבבה""יעריותר

ויסודותהפועלותהנפשותלצדלילה.אותולמחרתלהםשנכונוהרבות

ניגימישוהחמרגםבשמותיהםנזכריםגלגמשמאפוסהלקוחיםהעלילה

נ"אהחליטבמחזהראשיתכדמותהחמרשלדמותועלשמחאט.והנערה

לוקראלאאזאך ,) 5-1עמ'("מחברת",היצירהתכנוןשלהראשוןבשלב

ניגימישובשםהחמראתלכנותהחליטנ"אכייוצאשלפנינוהקטעמןשם.

אור""ימילנוסחהעבירווכי"גלגמש",בנוסחפועלתנפשעדייןכשהיה

שמו.עםיחדאותו,שצרכפי

לאהיאאור"."ימיבנוסחמופיעהאינהזאת,לעומתשמחאט,הנערה

ביקששנ"אכדרךמאוהבת,שהיאפיעלאףגלגמש,מאפוסהקדשה

שמחאט, .) 2831 (גלגמשהואאהבתהנושאהסתםומןהקדשה,אתלהציג

הסיבותשמחה.שלספקצערשלספקבכיבוכהוהאוהבת,העייפההנפש

אךברור;אינובעלילהומקומהשמחאטשלתפקידהוגםפורשולאלבכי

אחותולהיותהפכהשזאתלפנינינגיזי,דשלהפרוטו-טיפוסשהיאאפשר

עמ'ב"מחברת",נזכרתשמחאטבאורנאמו.המאוהבתניגימישושלהצעירה

ספרופיעלונינליל,אכלילעלהמיתוסאתלעצמונ"אשתימצתבתמצית , 64

ידובכתבכתבהתמציתלידלעיל). 10הערה(ראה 101-96עמ'קרמו,של

ושמחאט":"הזקנה

גיבורההיהלבדם,האליםשכנו~יפורובעיראדםשנבראלפנימיתוס.

והאשהנינלילהאלילהחיתההצעירהשפחתואכליל,העירשלהצעיר

להשיאביקשהזונונבארשגונו.נינליל,שלאמההיתהבעיראשרהזקנה

זאתמספרת(הזקנההנערה.אתמלמדתוהיאלנינלילהצעיראת

לאורךעובראכליל /רחצי,הזכיםבמיםאשה,הזכים,במיםלשמחאט)

הגורלות,אדוןהרועה, /העינים,בהירהאדון,העינים,בהיר /הנהר,

ישקך.פיהונשיקותבזרועותיו,אותךיחבוק /יראךהעינים,בהיר

אכליל.שירהמשךאותה)מפסיקהמתפרצת(שמחאט
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לאשאשושבואור","ימישלהשלישיבפרקהמעמדאתמזכיריםהדברים

נינגיזידשםגםהחזירן.לצורכיוניכלילאכלילפרשתאתנינגיזידאתמלמד

בפרקמופיעהמספרתהזקנהבמקוםאולםדבריו,אתוקוטעתמתפרצת

בהמשךנ"ארשםשמחאטשלהתפרצותהציוןלאחרהזקן-הגנזך.השלישי

המיתוס:שלנוסףחלקותימצתאכלילשלשירואת

ענתהעמו,לשכבאכלילביקש ...עמולשכביבקשךאליך,ידבריראך,

צעירה.עודילשכב,אדעלאלו,

נודדוהואהעירמכיפוראותומגרשיםהאליםאותה.אונסהואאך

הולכתוהיאלבדהלהשארמסרבתממנושהרתהנינלילאךשאולה.

פירושושכןמכך,מרוצהאיננואכלילאךשאול.ארץאלבמסעואחריו

לשוב).עליהמצרה(והואבשאול.לגוריצטרךסיןשבנוהואדברשל
(שם)

במיתוס,נמצאותואינןנ"אשלתוספתהןלשוב"עליהמצרה"והואהמלים

נינלילאתמעבראכלילבמיתוסשאב.שממנובספרמובאשהואכפי

שלהימנייםבשולייםלשמים.ששבלסיןכתחליףשאול,שלאליםבשלושה

סיכםבהמשךנינסון".אומספרתהזקנה"אולייד:בכתבנ"אכתבהטכסט

הקדומיםהמיתוסיםאחדהשאול,אלהיורדתאינאנהשלהמיתוסאת

היטב:שהשתמרו

שאולמלכתשם.למשולכדישאולהלרדתמחליטההשמיםמלכתאינאנה

השוערוהאופל.המוותאלילתארשקיגאל,ואויבתההבכירהאחותההיא

ממנהמסיריםשערובכלשעריםשבעהאותהמעביראינאכה,אתפוגש

ארשקיגאללפניברכיהעלערומהמובאתהיאועדייה.מבגדיהחלק

לעומתהפוקחיםהםשאול,שלהנוראיםהשופטיםשבעתוהאנונאקי,

שאולה,מיןחסרייצוריםשנישולחאבקימת.לגוףנהפכתוהיאעיניהם

להםלתתויבקשוומזון,מיםכלומרלהם,שיוצעמהכליקבלושלאאומר

אךחוזרת,היאלתחיה.קמהואינאנהזאתמקבליםהםהמת.הגוףאתרק

היאבמקומו.מחליףלשלוחצריךהשאולמןהחוזרכליעבור,בלחוק

המאיימיםנוראיםדמוניםשדים,שניהולכיםאתהיחדאךלמעלה,עולה

האליםוכלהאליםביןעובריםהםמחליף.תמצאלאאםלהחזירה

אותוורואהבעלהדומוזיאלמגיעהאיכאנההזה.למראהאימהמתמלאים

דומוזיהדמונים.בידיאותוומוסרתחימהמתמלאתהיאבמשתה.חוגג

(שם)הזועמת.אשתובמקוםשםלמותשאולהנגררדומוזיומתחלחל.מחריר

סמיכותבגלל .) 109-107(עמ'הנ"להספרפיעלסוכםזהמיתוסגם

מיתוסעםונינלילאכלילמיתוסאתנ"אשילבעבודתובדפיהפרשיות
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(ראההסיוםלפרקשעיצבהפולחןחזיוןבתוךתמוז)(הואודומוזיאינאנה

בשלב .) 2733-2630הסיום,בפרקנינגיזידודברי ,שלישיפרקאור","ימי

חזיוןשלהתוכניתאךבנינגיזי,דשמחאטהנערהאתהחליףיותרמאוחר

מענייןבלב.דשטחייםשינוייםעברהאלאעקרוני,באורחשונתהלאהפולחן

הפריון'אלהואלוויה,בןלדומוזי-תמוזישבמיתוסכיזהבהקשרלציין

להניחישנינגיזידה.ושמוהשמים,בשערעמויחדהעומדהחיים"עץ"אדון

לנערה-אשהשיתאיםשםכשחיפשהשראהנ"אשאבשממנוהמקורזהוכי

שמחאטהשםאתהחליףולפיכךהתמידית,והתחדשותםהחייםאתהמסמלת

נינגיזי.דבשם

שנתןאתהנמותהדמויותשארביןנזכרתהמזימות,חורשתהכוהנת,גם

"אדומתהיאהכוהנתתמיהה.מעוררבתיאורהאחדופרט ,) 2839-2836 (

מתארשנ"אעולםחלקבאותורווחשאינושיערצבע ,) 2837 (צמות"

הנמצאפסלשלבתצלוםמעייניםאםפתרונהעלבאהזוחידהבמחזהו.

צבעוניתצלוםזהו"הנהנת".ידו,בכתבכתובתומעליוב"מחברת",מודבק

חזה,עלהנופלותארוכותצמותולהאלהפסלאדמדם,נחושתפסלשל

14עמ'מאלוואן,שלספרומתוךאלתרמןגזרשאותו דמותשלצמותיה 116.

עשוישממנההנחושתכצבעאדומותולבושה,גופהלשארבדומההאלה,

הפסל.

 ) 2874-2862 (כקטט

המתייחסיםעשתר-אינאנה,האלהנציגתלכוהנת,גלגמששלתשובהדברי

ב"מחברת",שהודבקדףשלגזרעלמודפסיםהקדושים,הנישואיםלהצעת

בבליטכסטפיעלהעתיקשנ"אלאדונו,עבדביןדו-שיחגבי(על 29עמ'

ביןהעימותכילכךעדותוהםבו),להשתמששלאדבר,שלבסופווהחליט,

בנוסחכברהמחזהמעלילתחלקהיהעמהלשכבהאמורלמלךהכוהנת
אבלהראשי,הגיבוראתנ"אמששינהשונהלאזהעלילהיסוד"גלגמש".
מחדש.נכתבו ) 863-842אור"("ימילכוהנתאורנאמוהמלךשאומרהדברים

זהות:כמעטהראשונותהשורותשתיהנוסחיםבשני

גלגמש

;זןןש, n~ני:קילה,ל;~רךצ;~י

w א;??דים~ןw זp~ ;:i::i י::i ל·אw 2864-2863 (גז::ות. ה~~?/~עף ( 

אררנאמר

 ז;:י; ?91קןת;זןןש n י~~ניל;~רךצ;~י
w ן~??~ ;:i::i י::i עףל·א~v15 ) 843-842 ( •••גז::ות ה~~?/ז 
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למעשהשהםהקדושים,הנישואיםלקיוםההצעהנדחיתהנוסחיםבשני

אתמנמקגלגמששונה.לדחייההסיבהאךהאלה,נציגתהכוהנת,עםמשכב

תאווהבהשאיןכמיהכוהנת,קרי:האלה,שלסלידהמעוררבתיאורסירובו

הסכנהאתבהרחבהמדגישזאת,לעומתאורנאמו,תאווה.מעוררתואינה

שדיאלים,בניאלהויהיוהאלה,מאהבישללשלומםהנשקפתהממשית

באפוסהכתובאתמשקפיםיחדגםהנוסחיםשניפרא.חיותאושאול,

עלמבוסס"גלגמש"נוסחאךעצמה,האלההנישואיןאתמציעהשםגלגמש,

להלן).(וראהסופםעלמבוססאור""ימינוסחואילוהדברים,ראשית

 ) 2920-2875 (גקטtנ

השורותאתהאומרהואמיעודלדעתאפשרואיאבדההקטעשלתחילתו

מןהנראהככלושמים,ארץאללשובלגלגמשהקוראות , 2880-2875

אדםרקכי ,) 2876-2875 (ךחרש"ך~ףר;;זאךם /;;זז.זין, ת~"ראהשםהשאול,
הקיוםמהותואתהישאתלהביןיכולהמוחלט,החדלוןאתשראהכזה,

באשרזה.מסוגוחוויותשאלותשללעומקןירדושלאלאלהלעינייםולהיות

ושלישיות.שניותראשונות,מחשבותלנ"אהיו 2920-2881לשורות

אינאנהבשםלהלקרואהתכווןאשרהקדשה,אותןשתאמרהתכווןבתחילה

אחרהדברים;בראשבמכונהמודפסזהשםובאמת ;) 26-25עמ'("מחברת",

אלהאחרוניםשמות(שנילנינגיזידולבסוףלשמחאטהמונולוגאתהעבירכך

הקטע,שלשבתחילתולשורותבדומהזה,במונולוגגםיד).בכתבכתובים

"::וחיןהשהיאהאשהואלושמיםארץאללשובגלגמשאלקריאהיש

ודור,דורבכלהמזדקנתהנצחית,החייםחידתאליו, ) 2891 ( "םי~~;ת ip ך~??ו::

לנצח.צעירהנשארתאהבתהאך

אותולשלבלעצמורשםשנ"אפיעלאףאור","ימיבנוסחשולבלאהקטע

לעיל).(ראההסיוםפרקשבסוףהפולחןבחזיון

יצירהותהליכיהעבודהדרך

עבודתמכללקטן,חלקואפשרחלק,רקהםבידינוששרדוהעבודהדפי

כןעלקשהאור"."ימיהמחזהשלכתיבתולקראתנ"אשעשהההכנה
הכרונולוגי.וזמנםלפרטיהםהשוניםהעבודהשלביאתבמדויקלשחזר
העובדותמנייתשלבדרךלהסביריכוליםהיינולאהדבר,ניתןאפילואולם,

גםאךאמנות.ליצירתהאסוףהגלםחומראתשהפכותהליכיםהטכסטואליות

ענייןישיצירה,חידותולפתורנפשלנבכיזובדרךלחדורנוכללאאם

עבודתו.בדרכימקרובובהתבוננותמשוררשלמלאכהביתבהכרת
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עליושנחההמוזותבתהשראהבסיועהשרוולמתוךיצירותהשיללאנ"א

אפשרכמעטיוצר-עוב,דהיההואכבצינור-תקשורת.בווהשתמשהמגבוה

תשתיתלהכנתמרובותוחשיבהקריאהשעותשהשקיעעמלני,יוצרלומר

מסהלכתיבתברשימות-ההכנהנ"אהשתמשלעתיםשכתב.לדבריםרחבה

לושצירףפיתגורס","משפטבמחזהלמשל,שנהג,כפימשלימה,אומלווה

כיהבהירובתחילתהלסיפור"סיפרה"ביןהמסהאתדבראחריתבתורת

לבואויכלוהמחזהחיבורבעתשערכתירשימותלפיכאן"מובאיםהדברים

 16בכלל".לבואלאאולעצמוכמאמר

שנרשם,כפיביזינונמצאאור"ל"ימינ"אשערךהרשימותמןששרדמה

הםהשארביןכירב,ענייןאלהבדבריםישכןועלבחירה,וללאעריכהללא

ועלהתעניינותותחומיעלנ"א,שלהרוחנייםאופקיועלגםרבותמספרים

והשכלתו.קריאתוהיקף

שרקעוגמשגלאפוספיעלמחזהלכתובכאמור'נ"א,התכווןבתחילה

קריאהמחקרבספרותקראכךולשםהתרבות,עריסתהעתיק,המזרח

העלילהבבנייתרקלאלושסייעמההקדומה,התקופהעללמזינרחבת

שלהחומריתבתרבותשעיגונםהוויבפרטיבעיבויהבעיקראלאבכללה

המרכזיהגיבוראתוהחליףהראשונהמתוכניתושסטהלאחרגםההוא.הזמן

קריאההמשךעלהיאאףהנשענת(סטייהאורמלךבאורנאמו,גלגמש

וממקוםהתקופהמןמחזהועלילתאתהוציאלאעיונית),בספרות

שעשההנרחבתההכנהעבודתכךעליהם.שהחליטהראשוניםההתרחשות

להלן).דו(וראהלאיבודהגזול,ברובההלכה,לא

קריאהזושחיתהניכרקריאהכזיתוךנ"אשסיכםהתמציתייםהסיכומיםמן

ביןכיתיאטרון,במתעלשיוצגמחזהלכתיבתמראשומכוונתתכליתית

שעניינןהערותפזורותפרקיםבראשילעצמושסיכםהאינפורמאציהפרטי

תיאטרונילביצועורעיונותאינפורמאציהבאותהזראמאטיאוחזותישימוש

שעניינםשלמיםקטעיםגםמשולביםבסיכומיםקריאה.כזיתוךבושעלו

הנפשותאופיעלהרהוריםמעמדים,לבניית~נים (;tוגםעלילהמהלך

והחלטותתנהלנההללושהנפשותלשיחותרעיונותגרעיניהפועלות,

במכונתהסיכומיםאתלהדפיסנהגנ"אולמסגרתו.המחזהלמבנההנוגעות

מצייןהיהמחדש,רשימותיואתקראכאשריותר,מאוחרובשלבכתיבה

שנראהמהמחקוגםהדבריםשלומיקומםיעוזםאתהדפיםבשוליידבכתב

מחקגםלעתיםולביצוע.לפיתוחראוילאאויעילבלתיאומיותרלו

שזפיאפשרפיהם.עללכתובשביקשמהשכתבלאחרתשתיתרשימות

ה"מחברת"מןחסרים , 62-32העמודיםשלהגזולהגושובהםרבים,עבודה

נ"אבהםשרשםמהמשבוצעתפקידם,שהסתייםלאחרשהושלכומכיוון

שם.וניזונוהמחזה""תכנוןבפרקלעילהובאוכברהדבריםמןחלקלבצע.
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היבטיםלהאירעשויותוהןענייןבהןשישנוספותדוגמאותיובאוכאן

שלביה.עלולהצביעיצירהדרכישלנוספים

למקררותפרטיובכלהנאמן"אדכיארלרגי"מחזהלכתוביצאלאכאמוד,נ"א,

העתיקהמזרחתרבותהעלילה.אתעיגןבהאשדהתקופהשלההיסטוריים

חומדולכרייתהשראהלחיפושלגיטימימכדהלונראתהתקופותיהכלעל

יפןכמרודחוקות,אחדותמתרבויותגםחומדמאיסוףנרתעלאוהוא

מהזבד.שלבסופרברהשתמשלאאםגם ,) 67עמ'("מחברת",ומקסיקו

יחדצירףהואבתכנון.שולבקריאהכזיתוךומתאיםמענייןבעיניושנמצא

לארץ,ומארץלתקופהמתקופהמקודרתוהסבשוניםממקורותחומדים

ה. ?7אולמלךארלארדנאמרפלאסדתגלחאוזרן nמאסאד·לגלגמש,מחמודבי

בעיקרהיסטורית,נאמנותשלצבירןליצירתולהעניק·נ"אביקשזאתעם

מקצועותיהן,הפועלות,הנפשותשמרתכמרהחומרית,לתרבותהנוגעבכל

בשימושהיטבמודגמתזרשניותוכיו"ב.ריהוטמגרדים,חפצים,לבוש,

נ"א, 18ובבל:באשוריום·יוםחייקונטנר, .'זשלבספדוהיתד,ביןשעשה,

בספרכךלשםהשתמשגלגמש,לתקופתאותנטיותשלנופךלהעניקשביקש

ח-זמאותסוגרן,בית"בימיאשורתקופתשליום·ירםבחייהעוסק

לפנה"ס".

דרכירעלהחומדיםאיסוףעלהדנההמלמדתבמיוח,דמעניינתעזרת

קראשנ"אמוסקאטי,שלספדועלהמבוססיםהעבודהנזפימצויההסבתם,

 19דבה.לבבתשומתאותו

אתמהווים ,מוסקאטישלספדואתנ"אסיכםשבהם , 31 , 25---29העבודהדפי

עדייןהואבהםהמופיעהמחזהוגיבורהמחזהשלהתיכוןההכנהשלב

וצילומיםדפיםמתוכוגזרגםאלאהספדבסיכוםהסתפקלאנ"אגלגמש.

מופיעיםהםשברהסדרפיעלתמידלא , 78-73"המחברת"נזפי,הזניקם

אלהבעמודיםהמוזנקיםהדפיםגזריביןמארזקרובהזיקהישבספר.

גםולעתיםסיכומיםמצוייםבהםאשדה"מחבדת",של 31 , 25---29לעמודים

אולםבזמן.ברנעשווהגזירההסיכוםכישמעידמההגזרים,שלתרגומים

שלשמרמופיעכבדהגזריםבצדידובכתבאלתדמןשהוסיףבהעדות

שלבהתיכון,ההכנהבשלבב"מחבדת"שהודבקובגזריםכלומד,-אודנאמו

ואודנאמר,אוד""ימישלבהאחרון,ההכנהבשלבשימושנעשה"גלגמש",

פידרט·מה:והדיהחדש.לגיבורהוסבווהם

ויצירתיסלקטיביתדגוםנ"אע"יבחלקותודגםמרסקאטישלמספרו 73עמ'

 : ) 28עמ'("מחברת",

להעבידלמלחמה.לצאתאםבהששאלאסאד·חזוןאלמזברתאישתאד

לגלגמש.אישתאדשיחתאת
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דון, nאסאר-תיראאל

לפניך,אויביךשהדברתיאישתאראני

קם?ולאאמרתידברמה

לאויביך,במארבאשכבאני

בידיך,אתכםאני

תירא.אללך,ומסביבמאחוריךאהיהאנילפניך,אלךאישתאראני

 , B)77 (עמ'ב"מחברת",והדביקוהספרמןהזההעמודאתגזראלתרמן

אור-נאמו.לביןהאלילהבין"למריבהלאורנאמו:הסבהידבכתבכתבולצדו

 24"לעמ'מדויק:מיקוםוהוסיףלפתותו",המכוונותלהשבעותיהצוחקהוא

אור""ימינוסחשל 24עמ'ואמנםהמחזה;שללטכסטהיאהכוונהטכסט".

אךלאורנאמו,הכוהנתביןבמריבההעוסקות 863-838השורותאתכולל

אתוקראשבנ"אכילהסיקאפשרמכאןבו.שולבולאהנ"להקטעדברי

לעצמווסימןגמש","גלעלעבודתובתקופתשאסףשב"מחברת"החומר

חלקי,שימושבהםשעשהאושימושבהםעשהלאשעדייוקטעים,לשלב

ראהלאנ"אאךומודפס,כתובעתאותההיהשכבראור""ימישלבטכסט

המחיקותמןלעיןשנראה(כפיטיוטהאלאומוגמרסופינוסחעדייובו

"המחברת"של 77בעמ'וללטשה.להרחיבהלעבדה,עודשצריךהרבות),

ערבתפילתובהםמוסקאטי,שלמספרו 82-81עמ'שלגזריםמודבקים

 28בעמ'למדינאמןתרגוםזותפילהתרגםנ"אישנים.האליםאתהמתארת

גלגמש:שלבהתיכון,ההכנהלשלבהשיירה"מחברת",של

ועצומים,הגדוליםוישנים,רובציםהם

לדממה,חיתהההמולה

נעולים,השערים

ישנים.ואשתאר,הדרסין,שמש,והאלות,האלים
למשפט,יושביםאינם

לילה,חשכתעטופים

ודוממים,חשכיםוהשדותההיכלות

דומם.עומדיםהלילה,אלהיהגדולים,האלים

לשיחות"ישנים,"האליםלשיחות:חומרלשמשתחילהנ"אייעדהתפילהאת

הלהקה:שתציגבחזיוןאותהלכלולרצהכךאחר ,) 28עמ'("מחברת",

לבסוף .)םש(מדבר"הלהקהראשהאלים.מועצתעלהפארודיה"התחלת

או"נינגיזידשלישית:הכוונההוראתהאלההעמודיםגזרילידרשם
לשלבשיירזהמעמדזורחים".הכוכביםרק-הכוכביםשמימולאורנאמו

ה"מחברת":של 82בעמ'סיוםמעמדבתורמתוארוהואהאחרוןהעבודה
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מכונניםשמיםומאפילים,הולכיםואורנאמונינגיזידעוממת.הזהב"מיטת

בהדרם".נגלים

ובו ,מוסקאטישלמספרו 79עמ'שלגזרגםמודבקה"מחברת"של 77בעמ'

גלגמש,זוג.לבןאותולהלקחתהמבקשתלעשתרגלגמששלתשובהדברי

שלושסמךעלהאלה.שלהצעתהאתדוחהזה,זיווגשללסכנותיוהמודע

הבאות:השורות

, Thou art a brazier that goes out in the cold 
, A door that withstands not the wind and the storm 

... A palace which collapses upon heroes 

וראה ; 2874-2862אור"("ימילכוהנתגלגמששלתשובתואתנ"אחיבר

גלגמש"):מנוסח"קטעיםהנספחמן '"בב"קטעלעילהדיון

!;כימ,~ם:;כי~צ·ים,~י~םרג;י;:ו

 ,ב~~ו::חילז:;תץ .v ;רן:; ר~ג;:~רהיא
 ) 2810-2868 (!$רימ.על ה~~?~הרו ryנ;לא ה~; nך

דבריעלמבוססותואינןוהרחבתוהרעיוןשלפיתוחהןההמשךשורות

האפוס:

~קוב,ו~ר;רז,וחוב,~ךזוףרהיא

 ,ל;ך.כ:ז:;ת:כ~ס~ררס~ןל
חוף, Wגוףרגם;גל.ה, ד;~:;רהיא
 ) 2874-2871 (ן;ל.:;וליומ;טמ~ךש:;ולירiרךן

בפרקולשלבוהנ"לבקטעלהשתמשנ"ארצההאחרוןהעבודהבשלב

מוסקאטישלמספרו 79עמ'שלהדףגזרלצדידבנתבנתבהואהסיום.

אשרגלגמש,עצוב,גבורישאךקודש,נתביליאיןאומרבסיום"אור-נאמו

לעומתהפועל.אלהוצאהלאהזאתהכוונה .) 77עמ'("מחברת", "-אמר

האלהנציגתלכוהנת,משיבשהואאחרתתשובהלאורנאמונ"אחיברזאת,

שלהמשכועלהמבוססתתשובה ,) 863-842אור"("ימיעשתר-אינאנה

הסתםמןאך ,) 80(עמ'מוסקאטישלמספרוגזרלאאמנםשאותוהקטע,

לגזרו:בליגםבוהשתמש

? Whom of thy \overs hast thou loved for ever 
? Who of thy swains has been pleasing to thee always 

... Come I will tel1 thee the tale of thy lovers 
. Thou didst love a lion, marvellous in strength 
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. And didst dig for him seven pits and yet seven 
, Thou didst love a stallion, splendid in battle 

; And didst ordain for him whip, spur and lash 
... Seven leagues didst thou bid him run 

Thou didst \ove the shepherd of the flock 
; Who ever gathered fuel for thee 

; Thou didst smite him and turn him to a wolf 
, His own sons now hunt him down 

... His own dogs snap at his legs 

מיוצגיםשבוגזול,לקהלוהיוהאלהשלמאהביהוהתעצמוהתרבונ"אאצל

יצורישזרותוכל-יערוחיתוזגיםעופות,זוחלים,-בעלי-החייםכל

אתמונהונ"ארעההאלהשלפגיעתהשאול.ושזיאליםבניהדמיון,

אמותיהבז'עמהשהתייחדומאהביהכלשלחלקםמנתשהיוהאסונות

<"ימי " ...ורצוציםז?'כורים ,ו:;יס;ע;ר-ז~:~או 1ר:כגו~ים,קים 1ס~ ,םד~"
יותרעשירנ"אשלהטכסטשאב,שממנולמקורבהשוואה .) 850-849אור"

תורמתוהחריזהמחורזהואפיוטיים,ובדימוייםבתיאוריםוגםבפרטיםגם

הטכסטיםשניביןביותרוהבולטהמהותיההבדלאךלמוצקותו,רבהתרומה

לשוניים,באמצעיםבעיקרוהפכו,סברחמורטכסטנטלנ"אההומור.הוא

פולמוסינשקמשמשתההומוריסטית-ציניתשנימתוהיתוליכמעטלמונולוג

שנייםלמשל,מתוארים,כךאורנאמו.שלשיחובתבכוהנת,לפגועואמורה

האלה:שלממאהביה

 ה,:~~לז?יי:;(ב ה~!א,זpר:כ!)ךגףך~לו
fl$ וק~ךה;:והךנ;הם:קרןז?'כורר;ת 31גף... 
ןנ;ת ,v,יג ה,:~~~כבא,זpרך~ה 5! ו:;t:ית

 ...;ר nמ~ ;ר~י:~ר wס ...ך:כ:;ניר~ין
;כט;י:ונ;ת;וזקלוה, ?7;:וך3ן~רה 1

 ) 857-852אוד"("ימי ... ר;ת~(;:ללאר 1$ ~;ב 1ר:כז·

והתנשאותחוצפהאורנאמושלאלהבדבריורואהאמנםוהכוהנת

) 865-864 (. 

"קטעים"הכותרתתחתא. 82עמ'גםשיירהתיכונההתכנוןלתקופת
מהם(שלושהקטעיםלארבעהבוצעו)(שלאתכנוןקווינרשמושבראשו

אוזכראושנאסףחומרעלמבוססיםלהיותהיושאמוריםמחוקים),

לפרקימתייחסמחוק,שאינוהיחידהראשון,הקטע . 79-75עמ'ב"מחברת",

וחגלתסרגון(ע"פאשורבמקימיאומהמלךהכרזתאת"שומעיםהסיום:
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לוגולזאגיסי,המלךהואאףמהמלך 20מחברת". 77עמ' 76-עמ'~פלאסר),

אתשיחריבהמלךיהיהשהואמהזמןחשבנ"אלאגאש.העיראתשהחריב

שלההתפארותדבריאתעליולהסבותיכנןבמחזהגלגמששלממלכתו

עמ'ב"מחברת"המודבקמוסקאטי,שלמספרו 65עמ'גזרלידפלאסר:תגלת

שלמספרו 67עמ'גזרלידאומה":מלךשל"סגנונוידבכתבנ"אכתב , 76

אסאר-המלךשלהאנאליםמןהלקוח ,) 75עמ'ב"מחברת",(מודבקמוסקאטי

אומה""מלךנ"אכתבלפה"ס, 671בשנתלמצריםפלישתואתומתארחזון

במלכיםאומהמלךהוחלףגלגמש,שלרגליואתאורנאמומשדחקי.דבכתב

חציםשנייורדיםא 82בעמ'אומהמלךבשבילשתוכנןהקטעמןאחרים.

המחוקים,הקטעיםמןאחדעלשהודבקמודפס,ניירגזרעםאותוהמקשרים

הכובשבמגדל.ונינגיזידוהרופאוניגימישואורנאמו"בסיום,כתובובו

לנינגיזידאומראורנאמוהעיר.אתיחסל-המלךייכנעלאאםכימכריז

החזירןנושאחוזר(כךינצלו.והכלשהיאכדימותו,להחישלרופאשתצרח

שלהכרזתותוכןאתומפרטיםמבהיריםאלהדבריםלשאול)".הירידהשל

הראשון).בתכנוןאומה(מלךהכובשהמלך

שהוזכרובתעודותליצירתו.אותנטיותשלצביוןלהעניקכאמור,ביקש,נ"א

ורצהבמחזההפועלותלנפשותשמותחיפשהואמוסקאטישלבספרו

המופיעותובנפשותמוסקאטי)שלבספרו 47(עמ'נישואיןבחוזהלהשתמש

עשהלאלבסוףאך ,) 26-25עמ'("מחברת",לף~אובתואףך~א~אהחייטבו,

הנ"ל.התעודותמןלעצמושרשםהשמותמןכלשהובשםבחרולאכן

פסלונים- 95בעמ'מוסקאטיאצלשנמנוארכיאולוגייםממצאיםמספרליד

הואב"מחברת",אותםמונהשנ"א-עדייםמתכת,עשויותפוסקותזעירים,

הוא .) 29(עמ'הראשון"בפרקברחובהרוכלמסחורותכאחת"לשלברשם:

לדף(ומעברב"מחברת"הדביקםשונים,פסלוניםשלצילומיםגזרגם

ביןמציגהלהקה"ראשיד:בכתבכתבהצילוםולידתיאורם)אתהדביק

"ראשלדף",מעברהתיאור(ממצרים)שהביאשוניםפסלוניםסחורותיו

בוצע).(לאלדף"שמעברהתיאורלפיוטיבםהפסלוניםמתארהלהקה

התעודותסוגיאתנ"אפירט , 45עמ'מוסקאטי,שלבספרוהכתובפיעל

רשימותקבלות,חוזים,שלהואבכתבשנמצאהחומרמן 95% "שנמצאו:

מכתביםרפואיים,מרשמיםשלחומרמדעי,חומרגםישאךוחפצים.אנשים

דין".ופסקיחוקיםרב,משפטיחומרגםרשמיים.ומכתביםפרטיים

מונההלוחיותמוכר"(לשיחות.במחזה:לשלבנ"אביקשזואינפורמאציה

 ")הכתב.עלמעליםשעכשוהדבריםרביםוכמההלוחיות,עלכותביםמה
כך:הפועלאלהוציאזותכנית .) 26-25(עמ'
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נ'ג'מ'שר:

;:ו:;ננ:יבזכ~זגתז:tתכ,'יאו ?7הלע,ש;ת,זגה
ל~תב.קים 9פ;ל'א ,ה$!י ?7"1 ו:;על~צו Rר

 םי~;: ,;zנ;ו;נער;נא;ת,::גז,כז;יךדים םי~;: ,;zנ;

ךזt~ד;ת,יר;ת w;זים, nך ת;ש~ג::

 ) 108-104אור"("ימי .ה~;ירגנ;:ו:;זtוברלהיטותןג~ש

מקצועות,בעלינ"אחיפשובבבל,באשוריום·יוםחייקונטנו,ז'שלבספרו

הקדר,-"בשוקועוד:לבושמוכרים,שהםוסחורותבשוקרוכליםסוגי

קודש.עוגות-כרוניםהכינוהמגדנות.עושההאריגים,סוחרהסלים,קולע

ומישומשומיןמיןועזים,כבשיםחמאתדבש,סלקים,סוכרשעורה,חיטה,

גזרנ"א . 63עמ'("מחברת",קודש"ומזמוריחילונייםפזמונותמוכרורדים.

בעלימביןב"מחברת").והדביקםואיוריםאחדיםעמודיםזהמספרגם

קולעאתמדברותפועלותכנפשותהראשוןלפרקנ"אבחרהנ"להמקצועות

הקונההסופר,ואתייןמוכרגםעליהםוהוסיףהמגדנותומוכרהסלים

רקדבר;נזכרלאנ"אשהכיןהחפציםמרשימתסחורתו.אתמניגימישו

הרוכליםאותה.מכיניםוכיצדהחימר,היאסחורתו,עלמדברניגימישו

גםלומריכוליםאומריםשהםהדבריםואתכללמאופייניםאינםהאחרים

קולעידיעלנאמרתאחרתאוזורפליקהכיבטכסטנכתבלולאאחרים.

רקאותה.האומרהואמיתוכנהפיעליודעיםהיינולאהיין,מוכראוהסלים

בפישםנ"אאומרם.לביןהדבריםניסוחביןכלשהוקשרישאחדבמקרה

 "ש~דו;:~פריים;:ול;:וגופזpפוז.כי / ת;".כP t.! "הבאים:הדבריםאתהמגדנותמוכר
) 121-120 (. 

עלמבוסס-המגדלשלומשמעותותכליתועלהדיונים-במחזהחשוביסוד

זאתסיכםוכך .) 52-51עמ' ,(מוסקאטיהשומריאטגורהזישלתיאורו

זכראוהפיראמידה,כמוקברזההאםידוע,אינוהזיגוראט"תכליתאלתרמן:

אללהתקרבהאדםלשאיפתביטויאוליהשומרים.שלההרריתמולדתם

למרודלעלותאוליאוהאדמה,אלבולרדתשביללהםליתרוגםהאלים

לעלותאולי"אוהמלים .) 26-25עמ'("מחברת",בשיחות)"(לשלבבאליםז

ותכליתו,משמעותוהמגדל,עלדיוניםנ"א.שלתוספתהןבאליםז"למרוד
ביןבשיחהוכןאורונדה,לאומנו,אורנאמוביןבשיחהאלתרמןשילב

דיוניבפרקחשובדיוןשלנושאוגםזהושני).(פרקלכוהנתאורנאמו

בפילשיםנ"אהיהיכולידועה,אינההזיגוראטשתכליתמכיווןהמועצה.

מתקדמתשהבנייהככלוכיעצמהבבנייההיאתכליתוכיהדעה,אתאורנאמו

זגהי /ע;דל ttש;י~זן ttזp;גהל~קןה"עדמגיעהואיותרגבוהנעשהוהמגדל
לייעדאורונדהשלבקשתוואילו ,) 675-674אור"("ימי " ... הי,;,ז,ע~ו:;נ:י~לית

 ,) 702-700 (הפריוןטקסלצונימשכבלחדרהמגדלשלהעליוןהחדראת
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וכסאמשכב-המשכבלשכת"מוזכרתבאה:הסיכוםרשימתעלמבוססת

לשלבבמגדלאשהשלזה(ענייןאשה.שכנהבוהמגדל,בראשמלכות

 .) 1עמ'("מחברת",המעשה)?"בסיפור
לנפשותהכיןשנ"אדבריםרפליקות,תופסותהעבודהבדפימרכזיחלק

הדבריםאתנ"אמייעדשקרא,דבריםשלסינרםכדיתוךלעתים,פועלות.

נועדושלאסיכומיםלשיחותמייעדהואלעתיםהפועלות.הנפשותמןלאחת

"הזקנהכותבהואונינלילאכלילשלהמיתוססיכוםלידמלכתחילה.לכך
ארמספרתהזקנה"אוליי,דבכתבובשוליים,לשמחאט",זאתמספרת

תספר"(זאתנכתבאנקידרשללידתותיאורלאחר ;) 64(עמ'נינסוך"

לשיחותלחומרנ"אדאגבייחודרבים.קטעיםלידרכן ,) 63(עמ'הלהקה)"

 ,) 67(עמ'שהתגרשו"מפניביחדאינםוהירח"השמשהמשפטדוגמתרחוב,

הרחוב."לשיחותאחרובמקום ;)םש(זה)"מסוג"(להוסיףלצדושרשם

הבדלאיןלמעשהוכךבכנין,עובדיםהחוריןבניהחפשייםשגםהנהיגהמלך

אךלא,ואלהשכרמקבליםשאלהבכךהבדלישחוריך.בניוביןעבדיםבין

מקבליםהםיותר.מבוטחיםלמעשה,העבדים,יציבאיברשהמטבעכיורן

 ,) 79(עמ'וקצף"נזירךרכזימתחלףהייתיעב,דאומרזאת,ובכלכסף.בשרה

לשיחות;שהוכנוהרפליקותאתיאמרמימפורשותמצריךלעתיםרקרעו.ד

מהנוסף.פירושללא"לשיחות"זולמטרהשיועדהחומרלידכתובלרוב

המפתיעאוהפאראדוכסאלי,הניסוחהואבעיקראלהרפליקותשמאפיין

אפיוןדרךעלהרבהמלמדתרגםמאודמאלפתזרעבודהשיטתכלשהי.בדרך

לניסוחהחתירהאפיונך.העדרעלדיוקביתרארנ"א,אצלהפועלותהנפשות

בנייתשלאחרהיבטכלעלגברההדבריםשלפאראדוכסאלי,אוכסימורוני,

חלשהזיקהתוךאולאומרךזיקהבליכשלעצמך,חוברוהרפליקותמחזה.

איןכןעלאחרת.אוזופועלתלנפשנ"אאותןייחסומשחוברובלב,ד

הרבהאומריםהםאךלהם,פהרקשהואאומרם,עלהרבהמלמדיםהדברים

ומפתיעים.חריפיםלניסוחיםנטייתוועלנ"אשלהעדפותיועל

לשרןעלנ"אשקראהדבריםסגנוןשהשפיעבהשפעהלהבחיןרביתןיש

קומרש.ב.משתמשכשדמו,מתחילהחחיםטדריחבספררשכתב.הטכסט

במקוםאותומשמשת"ארמון"והמלההכוהניםמעמדלצירך"מקדש"במלה
לביןהמקדשביןשלטוןעל"מאבקעלמדברקרמולמשל,כך,"מלך".

תחתקונ"אמתחהפרטיתבספרייתוהמצויזהבספר .) 101(עמ'הארמון"

ה t,e ו;:~י;ךז:וליט"::ון:;בירהכוהנת:שלמדבריהמבצבץסגנונםאלה.מלים

 ,, ...:כרכה Iדףדב.חרא~ר~אמו, ,ל;כ:":כד:;ביר ;) 816אדר"<"ימיזה" w:כ
 : 837שררהאחרישנמחקובשוררתההשפעהבולטתובעיקר ;) 834-833 (

 11 ...:כן:;ביר ןי~;~ /iכ~ךמ;ךכיו::ו:;ורית,סק~ם"ך~דן

גבריםכללהשומריהספרביתשלהתלמידיםציבורכיבספרומספרקומר

62 



שהוכנסה(הערהנוטרוז'אןשלשולייםהערתלידקומתחנ"אבלב.ד

כינוטרו,מבהירובההספר),שלהצרפתיתהמהדורהמןהעברילנוסח

אם-טיפוסיםכעיןומזכירות,לבלריות"נשיםמוצאיםבבלבתקופת

לרעיוןהשראהמקורהיוותהזוהערה .) 62(עמ'ימינו"שלל'כתבניות'

בשערהראשונה,בתמונה .) 1עמ'("מחברת",מזכירות"תמונת"לשלב

"כתבניותגםלהיותהיואמורותאורח,ועובריהקרנותיושביביןהעיר,

הפועל.אליצאלאהרעיון .) 4עמ'("מחברת"יתדות"כתבהמטקטקות

קטעתיכנןנ"אאהבה.ובשיקוייבלחשיםכרוכהתוכניתלשינוייפהדוגמה

בשביללקנותרוצהניגימישו-אהבהכישוףמוכרהלהקה"ראששבו

המלך.על-ניגימישולהשפיע,מיעלשואלהלהקהראש-נינגיזיד

אחדללילההנהנתבמקוםנבחרהשנינגיזידהלהקהלראשמסבירים

לנינגיזידמציעאמנםהלהקהראש .) 95עמ'("מחברת",בו"והתאהבה

מצרים:מארץשהביאאהביםכישוףבמחזה

וה;ר,א;זיריסה;ןשים, ;:i , ש;ר~:::נ;:ע ,הו;:

לריבריבי~תקומו
 r ...ופל;ני:נ.ן~ל;ני~ת~זכריךה;ליכו

:;וךצונןה,~זכרי:;נל.ב ;מנ;:~זכרילל.:;נת
הלטאה,אחריהזנבוכמ;

דד :- ..-:-זד- :

;:וזז;ק,~זכרי;:ו~רנtעו:;נמ;

 ...;:ו~ךק~זכרי;:;רעםו:;נמ;
 ) 4 7 3-464אור"("ימי .••ו:;נמ;

המופיעלכישוףממש,שלתרגוםכדיעדיתרה,קירבהקרובהכישוףנוסח

 : 95עמ'ב"מחברת",הדףבגזר

! Hail to you, ye Gods, Lords of heaven and earth 
Cause so-and-so ( fem.), born of so-and-so, to come after me 

, Like an ox after grass 
, Like a mother after her children 

! Like a drover after her herd 
If you do not make her come after me 

! 1 shall set fire to Busiris-city and burn up Osiris 

רוצהשאינובלבדזולאבתחילה)נ"אשתיכנןלמה(בניגודניגימישואולם

שלנמקך;:;השפעתוביכולתספקותמביעאףאלאהכישוף,אתלקנות

נינגיזיד:
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ד~לא,:כפלאאוליהוא:ככשוף w~~גי
 ז::ירד:rז.-~;רוץלאאוהאמו:כ~לר ןז.-~
::זךצו~ה~-.זrזרי בל.?!;לא
 ) 481-478 ( ...ה 1$:כלז;נ ירד:rז.-~ בג;·!!;ולא

רבות,שניםפניעלשכתפושהעבודהועודכך,כלנרחבתהכנהעבודת

מהכללאאךמלאכתה,עלומקילההיצירהאתמעשירהשהיאמטיבה

אלדרכואתדבר,שלבסופומוצא,-ועובדתורגםאםגם-ונאסףשנחקר

דפיםגזרישלושהמודבקים , 75עמ'ב"מחברת",גמרת.המוהיצירה

של 31"לעמ'נכתבולידם 3-1במספריםידבכתבנ"אידיעלשמוספרו

קודמתלגיוסההנראה,ככל ,מכווןזהמספור(טכסט)". 32"לעמ'טכסט",

מןבמעטשונההיהעמודיהשמספוראור","ימ,ישלהשלישיהפרקשל

מוסקאטי),שלבספרו 70מעמ'(הלקוח 1מס'קטעבידינו.הנמצאהנוסח

וייחסומאודמפניהיראומסופוטמיהשאנשימחלהראש,כאבעלמדבר

-אומר"הרופאיד:בכתבנכתבהקטעשלבצדוקו. zl 1$ז 1$בשםלשדאותה
שלמתיאורושורותשלושתירגםנ"אראש".כאבביותרהנפוצההמחלה

באהרשעאשאקוראש:כאבהגורםאשאקו,השדתיאורלמשל"כאןהש.ד

נראה"ואינובצדויושב /נראה,ואינואדםשלבצדועומד /כסופה

 .) 27עמ'("מחברת",

ותרופהטקסמתארמוסקאטי),שלבספרו 71עמ'(מתחתית 2מס'קטע

"טקס : 28עמ'ב"מחברת",חופשיתרגוםתורגםהואהראש.כאבלגירוש

השמששקיעתאחריראש.כאבנגדטקסכאןההשבעה.אתמשליםמסוים

עז".בצמרראשךכסהקמח.שלמעגלסביבךזרהכךאחרראשך,אתכסה

שדים.נגדהשבעהכוללמוסקאטי),שלבספרו 71עמ'(מראש 3מס'קטע

"השבעות.לצדווכתבלנינגיזידכךואחרלרופאהקטעאתנ"אייעדתחילה

נינגיזי,דניגימישו,לקטע ...הרופאשלחיזורונגדמשתמשתנינגיזיד

 : 28עמ'ב"מחברת",תורגםזהקטעגםהשלישי).לפרק(כלומר,הרופא"

לאבעמדי /בעקבותיתלךלא /לפניתעמודלא /גופיאלתקרבלא"אתה

תשכב".לאובשכבי /תעמוד

המציעהקטעשלקצרעיבודרקאור""ימילנוסחנכנסהנ"להחומרמכל

הרצאהשלבדרךכאן'שתוכננהבדרךלאהואואףראש,לכאבתרופה

המבקשהלהקהראששללשאלה-בקשהכתשובהאלאהרופא,מפי"מדעית"

ראש:כאבנגדמשהו

הרופא

ךזוקשרןל~תראשליףה:;בזנר
ליףזp~ז.וןלזנשזנךןל.ךט~ת
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אל;:~ראש:;נאבאת~ע,:;ויר
 ) 1166-1163אור"("ימי ,ך;נ~ד::;ראשא;:::דןלעת

חלקאותודווקא(ולאו 2מס'הקטעאתבלבדברוחךמזכירותאלהשורות

שלפנינו(במקרהכלשהוצמחקשירתהמתארב"מחברת"),תירגמושנ"א

ישאבואלהצווארו.אוראשוהחולה,האדםלגוףצמרופקעתמלפפון-בר)

שדים:גירוששלקבועהנוסחההשמעתכדיתוךהגוףמתוךהכאבאת

-When the sun returns to his abode, cover thy head with a gar 
ment and cover also the wild cucumber that has grown by itself 
in the desert. Then set around it a ring of flour. Next morning 
before sunrise, pluck it from its place and take its root. Then 
take the fleece of a virgin she-goat and tie it on the head of the 
sick man, tie it to the neck of the sick man, in order that the 
headache which is in this man's body may be driven forth and be 

-unable to return, like straw scattered afar by the wind. By hea 
! ven be thou exorcized 

חרדל,לרטייתהפכהצמר-העזפקעתלדלעת,היהמלפפון-הברנ"אאצל

הראשכאבזכהובמקומונעלםהשדללחש,חיתההשדשללסילוקוהקריאה

אוהדלעתלצמחוחודרתהגוףמןהעוברתעצמאיתלמהותלהפוךעצמו

הושגהוהסינוןהבחירהבתהליךאךלמקור,נאמנותאלהבכלאיךהצנון.

הרופאאתמאפייניםנאמריםשהםבמקוםוהדבריםאמינותשלסבירהמידה

זמנו,שלבמדעבקילפרטנות,ובנטייהביבושתהניחךידעךמדעאישבתור

נגלההואהעשריםהמאהשלהקהלבעיניאךובמעמדו,במקצועווגאהבוטח

ובהנחותמסורתיותקדומותבדעותכבולבימיו,המדעמוגבלותבמוגבלותו,

הרופא,שלדמותונטולות-שחר.ועצותלדיאגנוזותהמובילותמוטעותיסוד

מעוותכשהואהדורות,בכלמדעאיששלאב-טיפוסהיאמציגה,שנ"אכפי

מדעאנשיעלביקורתשלמשמץיותרישהלגלגניובאפיונוסאטירי,עיוות

מודרניים.

רחב-היקףמקטעקטןחלקרקהואהרופאשמציעבכאב-הראשהטיפול

דפיםגזריליד , 100עמ'ב"מחברת",הרופא"."שבחילווקראנ"אשתיכנך

מנעאמצעיפרוסטאטה,נפילה,מחלתכמוובטיפולים,במחלותהעוסקים

שיחתבפרק"חלקשאסף:בחומרלשימושתוכניתואתנ"אפירטועו,ד

-ניגימישובביתהלילהבפרקוחלקאותו,מהללהואהכוהנת,עםניגימישו
ב"ימיהנפילהמחלתתיאורוהרי ,"-נינגיזידאתלענייךמשתדלהרופא

אור":
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ואד i:כגןקףם;ךםל pנ;;לה n:כז;כיו;יגי

 בר~:;י (1!על~מאללזד
זכ~ךה:;נל~ייגךם .vר~ךגףל
:כ~הז,נת;ך:כרידי~~טףף

ה, R:כוכזי~ה Wר:כ~
:כ:כ~ךה.~נףדל:;וס;ף

~סד~ל.ה~לזקרף t\,':;וה
בן~י;לה n:כה wג~

 > 111s-1110Jךה. wW:כא;;גךה 9ז.נגןדךי;~א

תדגוםזהוסין,האלשלשמווהשמטתהאחרונותהשורותשתיאתלהוציא

 : 100עמ'ב"מחבדת",המובאהבא,הקטעשלמדויקכמעט

lf the (patient's) neck is constantly twisted to the left; if his 
hands and feet are outstretched; if his eyes facing the · sky are 
wide open; if saliva drips from his mouth; if he snores; if he 

; loses consciousness; if at the end .... it is an attack of grand mal 
. hand' of Sin ' 

 : 100בעמ'דףבגזרכךהמתוארתלפדוסטאטה,התרופהשלהתיאוראת

Crush poppy seeds in beer and make the patient drink it. Grind 
some myrrh, mix it with oil and blow it into his urethra with a 

. tube ot· bronze 

השתעשעות.במעטפתאותהועטףהשתןשלפוחיתדלקתעלנ"אהסב

לשתותו,שיששיקויהיאהרופאשמתארהתרופהכאילודושםיצרתחילה

בהפרכתה:הרופאדבריאתסייםהצפייהומשנוצרה

ל~יו;ןה!שףםסלילה,
:כחולה,~ת ה~.~זכ~קה י~~~ין
ס;tiייםא;י~ה Wנ;ו~את tד;חףא,ני~ךא
זכ.ז,כ.ת,~פ;~רתא;~;ךית t\: ו;:שךפףr:וית;ת;ך~ל

W וילז$~י:r~וךהזכ:rז;י
 ) 1147-1142 ( ...זכים:כזגנ~יל ;ך~;:~ו;:

לרופא.כלשהםשבחיםנכללולאלכוהנת,ניגימישושביוהחמישי,בפרק
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האסוףהגלםחומרהטמעתשלהתהליךאתהיטבממחישההבאההדוגמה

~ר p(מדףגזרמודבק 102עמ'ב"מחברת"ביצירה.משמעותילחלקוהפיכתו

קרבהמאזכרתבמינהמיוחדתאסטלהתיאורובולזהות)הצלחתישלא

הלוכדבמוזיאוןהנמצאתזו,אסטלהאלים.ללאקרבחילונית,ראותמנקודת

העירעלמלאגאשאף~נאטוםהמלךשלנצחונולזכרנעשתהשבפאריס,

למנוצח.המנצחביןחוזיהסכםנחקקשעליהכאבן-גבולגםושימשהאף~ה

כמנצח:באסטלהמוצגאינוהמלך

We see him on the reverse side of the stele marching at the head 
of a solid phalanx of soldiers, who are protected by a wall of 
shields. In a lower register the king stands in his chariot, hurling 

. his lance, and leads his infantry into battle 

נמרודאתניצחכיצדזוכראורנאמו"קטטידבכתבנ"אכתבזהדףגזרליד
העיראתדבר,שלבסופושיכבוש,המלךהואנמרודהראשונה".במערכה

ביקשנ"אכיונראההראשון),בתכנוןשהופיעאומהמלך(במקוםאףר

בסופואךונוצח,לכןקודםגםבושלחםאורנאמושלמובהקלאויבלחופנו

נ"אשילבכאשראולם,האחרונה.במערכהלנצחואורנאמועתידדברשל

נמרודעלהנצחוןנהפךאור""ימישלהשניבפרקהתבליטמעשהאת

זה.לנצחוןעדותלהוותאמורוהתבליט ) 588 (~יפףר"~;גא~ל;ן n ~~"ל

נוצרתוכךהמלךשללאישורומובאתהתבליטלצורךתרשיםהצעת

מתארהתבליטכינ"אכותבבמה(בהערתלתיאורודראמאטיתהזדמנות

ארוכים").ורמחיםכבדיםמגיביםנושאישלפאלאנכסצבא,אנשי"טור

מבנהזו:במלחמהניצחכיצדאורנאמונזכרנ"אשהתווהלתוכניתבהתאם

אךביעילותה,ספקותשהטילונועזתקרבתחבולתחידושו,היההפאלאנכס

מאופייןכך .) 608-599אור"("ימיהאויבעלגברובעזרתהפעלההיא

בנייןמדע,דת,בעניינירקלאשיגרתיובלתיחדשןנועז,כמלךאורנאמו

שלהחילוניבהיבטגםהשתמשנ"אצבא.בענייניגםאלאהמדינה,וניהול

אורנאמושלחידושיוהדגשתלשםהמנצחהמלךשלהבלטתוובאיהאסטלה

קצתלהגביהמציעהמלך,אומןאורונדה,החריג.המדיניונוהגוהדתבשטח

מתנגד:אורנאמואךכבו,דיראתלעוררכדיבתבליטהמלךשלדמותואת

זאת ר-~~לןךזקתי

 ...ה trמוזקלמ~להזקל\$לילים יל~;:
 ) 619-617 ( ...קלךל'א\$ליללא ,ךנ;:

 ,) 102עמ'("מחברת",אורנאמושלהזיגוראטיםאתהמתארדףגזרליד

המגדל-אומראורנאמו"קטטהבא:הקטעשלתכנוןידובכתבנ"ארשם
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השלמות.מידותממריא,וגםכבדוקל,דוחףהואכמהזה,עצוםגושהזה,

וגםלמעלה,זינוקגםמזה.יותרזהכוכבים.מצפהרקלא"זהומתחתיו ;"

אורנאמוהשני.בפרקושולבבוצעחלקיו,שניעלהקטע,מלכד".חישוק

ואומר:אורונדה,שמתארוכפיחומר,כגושהמגדלשללתיאורומתנגד

::ז~יהיל"אל"א,

~ינכז,הףא ,ך~ ...גףש!הף:;ניא;~ך

זאת~םך 15ז,קעףר,ל~יזמףןק

:גד fףזג??ריא, זר.~~~גכק ;מ~;:
 ) 648--652 ( ...ך;וךףף~מ;

שבהךהדרכיםאתהשלמות,מידותאתמונההואאורונדהעםהסכמהותוך

והליכודהמוקדרעיוןוהדומם.הכבדהחומרגוששלהריחוףרושםהושג

אתהמגמדתמדעיתהתקדמותגםאחתובעונהבעתשהואמקנה,שהמגדל

אורנאמו:בפיוהושםבהרחבהנוסחהאדם,שלעיס;קיויתר

:;נ~קןת ...ת ?7 צ~;:א;ת;ך;~הא,~יל"א,

:;~זpך~יהילכל.ך~לףילכלגכף ?PI! ז:~~~יז..הז, fר ?lןרףשמ;ק.ך
בןה Q ·יז::~ת::זז-את,::זזג??ריזזהבןה QW ז::~ת

רגעהןגז.pז:וי::וז-את,ה 1::ז~יגכ

 ,~זז.רזא,זpר ,~עירא,זpר??לאכ;תל f ףל~~;:
ך::וזפt;כסר תףל~ו;;tו::~סףקיגןל

::וזה::זרבהבן~לל fר::וt;כלילה,
 ל!!: )i ?/ף ,ת; nרףל fז;כ~ליוךק t ;מ~;:

בt;כ~ר ת;י~:;לסדלה, 1 ך~;:ך:;נףףןחק;ת

 ) 662--675 (וגו'ףן;כו:יל~,דה;לך ...שוכר~ין

וליטושניסוחכתיבה,דרכי

שלבאלאאחרוך,לליטוששזכהסופינוסחאיננואור""ימיהמחזהטכסט

לעיל).היד",כתב"תיאורפרק(ראהגמרלידיהגיעהשלאיצירהמשלבי

בומוכנסיםסופית.הדפסהזואיךאךכתיבה,במכונתמודפסאמנםהטכסט

וכשםולשינויים.להרחבותתזכורתהערותוגםידבכתברביםתיקונים

הראשונה,הגירסהאיננהגםזוהנראה,ככל ,כךאחרונה,גיוסהזושאיך

אחרת,גיוסהנ"אלפנישחיתהללמודניתךוהתיקוניםהשגיאותמסוגישכך

העתקהשלבדרךאלאמכניתבדרךלאלנקיהעתיקשאותהקודמת,
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 21וגריעות.תוספותשינויים,תוךיצירתית,

אחדותרשימותיש 22נ"א,שלבונובעזשנמצאו"רשימות·אגב",בין

תהליךנ"אמתארמהןבאחתשלו.וליטושניסוחיצירה,הרגליהמתארות

מאמר:כתיבתשלרגיל

לאכדיליטושבליכותב-לניסוחלבשםאיננימאמרכותבשאנישעה

מעתיקאניאח"כ-לעניך.עניךביןהקשריםואתהרעיוןחוטאתלאבד

כלומרתוכן.שלתיקוניםבעיקרהםגםוהתיקונים-פעמיםששחמש

או"הסגנון"עניךהמשפט.ניסוחולאהדבריםניסוחהואהעיקר

לבהירותמסייעיםשהםבמידהאלאאותימעסיקיםאינםוכר'"העברית"

אתשלהם.וההשפעההשכנועלכוחכלומרהדברים,למחץאוהדברים

כברעושהאני-סגנוןשלולאתוכןשלעניךהואשגם-האחרוןהליטוש

שלולא-נכוןכמובןוזה-אמרתיפעםהדפוס.בביתהסדורהעמודבתוך

ע"ילאיחוריםפעםלאגרמתי(למעשהמחכהשאינהההדפסהמכונת

אח,דמאמרימיכלומתקןכותבהייתיהעתון)צאתשלפניאלהתיקונים

 23אח.דשיריםספראו

בכתיבתגםנהגשכךלהניחישמאמר,בכתיבתנ"אשלדרכוחיתהזואם

דחףהיהתחומי·זמן,לותוחמיםמציאותאילוציהיוולולאומחזות,שירים

בתחומהגבולבלימשעבדוכשלעצמו,גבולותלושאיןוהליטוש,העיבוד

הוא,בידינומצוישהואכפיאור","ימישלהמכונהכתבאחת.יצירהשל

שהיהנוסחשבהן,האחרונהלאאךהעתקות,חמש·ששמאותןאחתאפוא,

מוסיףשהיהואפשרהדפוסלביתמסירתולפניועודעודאותומלטשודאי

המצריכיםוקטעיםפרקיםשישגםמהההגהות,בשלבכך,אחרגםומלטשו

אח.דמעורעשויאינוהמכונהכתבשכןגימור,שלהחלקהמליטושייותר

הןהמבנהמצדהןיותר,מתקדמיםיצירהבשלבינמצאיםהראשוניםהפרקים

ראשוני:יצירהמשלבעדייןיצאולאהאחרוניםהפרקיםואילוהלשון,מצד

הקטעיםוגםהסוף,עדגובשהולאבלבדכללייםבקוויםשורטטהתוכניתם

מצדלמדיהידליבשלבנמצאיםהפועלאלשהוצאוזומתוכניתהבודדים

הראשוניםהפרקיםגםברם,המשכית.עלילהלמסכתשולבוולאניסוחם

שמוכיחכפיסופה,עדכתיבתםמלאכתהושלמהלאעדייןיותרהמוגמרים

ומחיקות.תיקוניםהמלאהמכונהכתבשלמראהובעין

כיונראהמבנהלתיקוניסימוניםשלושהרקישהראשוניםהפרקיםבשני

זאת,לעומתהשלישי,בפרקהושלם.שלהםהמבניהעיצובהפחותלכל

קטעיםלהעברתסימוניםסימןהואלמדי.רביםמבנהשינויינ"אהכניס

הפרקאתמעתיקהיהלוהחדש.למקומםהתאימםלאאךלמקום,ממקום

אתומחליקהמעבריםאתמעדןשהיהאפשראלה,סימוניולפילנקי
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אותםוייעדהפרקשלבסופושכתבהקטעיםלגביגםהדברכןהתפרים.

שלבסופוגםידו.בכתבלידםשרשםהעברהבסימניבתחילתולשילוב
ויועדועצמובפניאחדכלשנכתבומספרקטעיםמצוייםהרביעיהפרק

אחריםדבר,שלבסופולחלוטיןנמחקחלקם-הפרקשלקודםבחלקלשילוב

המיוע.דלמקומםהותאמולאהםאך ,סומןשילובם
גםאלאהליטושמלאכתרקלאהסתיימהשלאלכך,ביותרהטובההעדות

הערותהדףבשולינ"ארשםשבהםהמקומותאותםהםעצמה,הכתיבה

 832שורהאחרילפועל.הוציאןולאתוספותארהרחבותלשוניות,תזכורת

נכנס"כאןבטכסט:לשלבהשישלידהוסימןהערהידבכתבנ"אהוסיף

תזכורתשלזהעקיףדיבורסבלים".היולאכיהתאחרשהואאומרהכהן,

ואילך) 961 (הכוהןדברילידאומרם;שהכוהןלדבריםהפךלאעצמית

סדרשינוי"קצתהתזכורתהדף,שלהשמאליבצדוי,דבכתבכתובה

בפרקהעבודהמנהלדברילידנעשה;לאשינויכלאולםהרפליקות",

בעבודהוהפרעותתקשורתקשייעלמספרהואשבהםהרביעי,

הראשונה,הערות.שתיהודפסוהדףשלהשמאליבצדו ,) 1486-1479 (

זהאךמתגברים,אנוהעבודהמנהלמזמן,זה-אומר"(המלךבסוגריים:

"זההתמציתיהציוןבהמשך.מידבוצעהמועצה)",צריךפורץ,זהאךמזמן,

הבאים:אורנאמולדבריעובדמזמן"

~.rי:~ו:::כ ...א;~ר הכr;וקל;ת:::ואם .. ,הלוtוךלו:::ו:::
 ... ת;ל~י;זו:::כח;ניךת ,לן;מו:::כע,ב;ןת

 ) 1521-1519 ( ... ר~;נ;:מןה

שלשינויבהםנעשהוגם ,) 1541-1537 (ניכרתבמידההורחבוהמנהלדברי

 ,"רג:ג,:~נ"r;וזע:;ננואלא ,כמתוכנןנתגבר""אנואומראינוהמנהלתוכך.

 , 1594שורהלאחרשנמחקהקטע(וראהלהתגברהיהאפשראישמשמעם:

תיאור .)"רו;rמגםלע,בדא;t;כיףא,גי ,רל.פ.זו::: ,רג:גי:~!:ז"א,גיבמליםהמתחיל
הפורצותהמליםלתיאורהורחבפורץ",זה"אךבמליםשתומצתההתפרצות,

שליטהעליהןלושישמבלימאליהן,ומדברותהמנהלשלמפיו

שורות:לשתיהורחבמועצה""צריךוהציון ,) 1568-1562 (

 ...קמחים~ת .vמ;לקדאאולי~ריר ...:::וז.פ.לךא,ד;גי
 ) 1607-1606 ( ... ר~;ןו:::מהז:י:;נדק ...ח~מים ...י;ע,~ים

יריבומחבקאחדבמועצהכך"אחרהאומרתזאת,לעומתהשנייה,ההערה

משוםגםבוצעה,לא "-וכיוצאבוזוחושביםיחיקוראיםאותו,והורג

נותרהמועצהדיונישלשהפרקמשוםוגםחזותי,אלאמילוליאינושביצועה

בצדושהודפסהההערהגםבוצעהלאראשיתיים.כתיבהבשלביבידינו
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תלמידיכימספריםהמועצה(בעת 11 : 1578שורהלפניהדףשלהשמאלי

דבריאתלהרחיבהנראה,ככלהתכוון,נ"אהמכשירים),,,משבריםהמצפה

גיסוהרופא,בעזרתבאורנאמולפגועניגימישואתלשכנעהמנסההכוהנת

את , 2024-2023שורותלידהדף,שלהשמאליבצדוידבכתבוכתבלעתי,ד

צריךהוא-לנוחשוביםמדעכאיששלומוניטין"אומרת:הבאים:הדברים

אזכי-בריאואם-חולההמלךכשגםבארמוןהואהמחלה,שעורלקבוע

נכתבה.לאכזאתהסברתוספתלהחלדתו".

האנאלפביתייםהאליםשלאדישותםעלהמדברות , 140-139השורותליד

רישוםהודפסבכללה,האנושיתלתרבותאדישותלמעשהשהיאלכתיבה,

בוצע):לא(הדברלבואלעתידהטכסטבגוףולשילובלניסוחרעיוןשל

ציוויליזציההנקראהדבר

אחאהציוויליזציה

הבהמהמןהאדםמותררקאינה

האל.מןהאדםמותרגםכי

שינוייםובהםאחדיםתחומיםמקיפההטכסטשלהלשוניהמרקםעלהעבודה

הליטושוחרוז.ריתמוסצליל,שלשינוייםוגםתחביריים,לקסיקאליים,

וביטוייםניביםאומליםבהחלפתביטוילידיבאביותר,והצפויהבסיסי,

 "י~~~ W "נכתב "ה~ישקז:::"במקוםמקבילים:ובביטוייםנרדפותבמלים
 ,) 355 ("ך:ד;כהו"-"רt;כטר"במקום ,) 228 (:;;בחלד" 11-"~ע;לםבמקום ,) 187 (

בשורה"ז;גזכת"עםלחרוזכדי , 188 (גסת""~עךף- "ה~;ט בר'~,,במקום

רמהשלמשיקוליםהנובעתהעדפהעלמצביעיםאינםאלהשינויים .) 190

צליל,נעימותאושטףשלבשיקוליםשמקורההעדפהעליותראלאלשונית,

בטכסטרקלאנ"אמכניסזהמסוגשינוייםמשפט.שלפנימיריתמוסאו

ידיעלהבמהעללהיאמרמיועדותשאינןבמהבהוראותגםאלאעצמו

אחריה"ב"מביטנ"אבוחראחריה""מסתכלבמקוםהפועלות:הנפשות
ל"מחדש"מקומהמפנהמהתחלה" 11והמלה ,) 495שורהלאחרבמה(בהוראת

מקביליםביטוייםבבחירתזאת,לעומת ;) 376שורהלאחרבמה(בהוראת

אתדחקה ,"ן;כ~"אחת,מלהכךולתמצות.לקיצורהמגמהלעתיםניכרת

iד~ר"רקהפועלנטולוהמשפט ,) 167 (צ;ןק" הי:~~ ה.ד~"המשפטשלמקומו

עלהמצביעיםשינוייםיש .) 239 (הוא"זכדשלנו w"ח~רבמקוםבאזכדש"
ולא , 512 (במשפחהליט" w:כ 11הואניגימישותכנים:בביטוייתרדיוק

י;זור"פוי W "עכשיונראהשהואלאורנאמואומרתהכוהנת :>,,ר;כג;:כ:"

יותרמדויקזמןבתיאורהוחלפה " T1$"ךוהמלית ,) 732י;זור",,,~לול(במקום

 .) 77 ( 11ז-את J;3:יה f' ג;:ו"

פניעלהדיבורבשפתהנוהגותצורותהעדפתעלמעידיםשהשינוייםיש
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משלוד"שלהוסיףהמבקשלסופראומרניגימישויותר:ספרותיותצורות

עתידצורת ,) 215 (יף" Qת; ,ב;ט"קונגיזו:לאלבשבילוכותבשהואלמכתב

לפנישנמחקה:ף" p ;ה"הציוויצורתבמקוםבאהדיבורבשפתהמשמשת

המלהנמחקה ) 199 (כצ·ףק"~י-סדהלאכ';ם":כ\$מףדהבמשפט "א'ל"המלה

השלילהלטובתספרותיתשלילהעלויתורבבחינתשהואשינוי ,"הדי~"

לונוצרשהיהנעיםלאצלילהמונעשינויגםאךדיבור,בשפתהנוהגת

שלרצויבלתידמיוןמניעת"~ידה·~י-סדה".הצמידותמקומהעלנותרה

נ"אכתב 625בשורהמלים.סדרשללהחלפהגםלעתיםמביאהצלילים

וכך ,"ת iק כ:ינ;:~ז::ל"וכתבהסדראתהחליףכךואחר " J;ך::ז;נית i"קתחילה
הפוכה:מגמהגםיש . J; ינ;:;ז::ך /מ~יע : 624שורהסוףעםאסונאנסנמנע

 168בשורהמחורזות.לשורותחרוזנטולותשורותשהופכותליטושמחיקות

ריקים ת;ע~~ז::ז:::sןי~י 9"ףבמשפטדמ;גף":כ~מףנ;ת:sןי~י 9"ףהמליםהוחלפו

בשורות ."ל i:כ ן~~נ;::פז,נעטר .v~נ;ועך"ן.הף, : 170השורהעםהחורז "לל~נ;:
היההראשוןהנוסחחדש.נוסחשסופםשינוייםשנינ"אהכניס 432-431

" W ~~~ז::~ת ףל(;!~ ;לז,ננר:כס;ף רר t1 המליםסדראתהחליףנ"א ."ר;מ
הנוסחשנמחקה."~פלף"פניעל"גם"המלהאתוהעדיףלז,ננר"":כס;ף

ליטוש ."ר;מ t1 ז::~תגם ; ף;ס~;לז,ננר רר~~~ W "הוא:זובדרךשנוצרהחדש
-;:זת;ר : 432 , 431 , 429שורותבסופיהיתרהצליליםדמיוןאתגםמנעזה

 .מ;ר (t ז::-ל~נר
שלאלאבודדותמליםשללאמחיקותהןלחלוטיןשונהמסוגליטוש

ונפלטיםביטוישליתרהידוקמושגזובדרךיותר.ארוכיםוקטעיםמשפטים

מחיקותגםישבתוכנם.וסתמייםבניסוחםמרושליםוקטעיםמשפטים

ומטותורעיונותטיעוניםהמבטלותוכאלהפועלותנפשותשלאפיוןהמשנות

בגללנדחושנמחקווהקטעיםהשורותתמידלאהעלילה.מהלךאתזובדרך

יפיםקטעיםגםלבטלהיססלאנ"אאחרת.אוסגנוניתכלשהי,נחיתות

עלהכבדהאוהעלילהשטףאתהמעכבנטלמשוםבהםהיהאםמאו,ד

אורנאמושלארוךמונולוגנ"אקיצרלמשל,כך,דו·השיח.שלבהירותו

שורות:ארבעמחיקתידיעל ,) 912-899 (

W כז.וי-סרים,ןרףך:כ~רירנה~ת, ,ז,נעי;

גל,ז:(רי 5!גל תך!:;; 1:הז,נ;הע;ד:;גיב 9

~רים 9ף~קר h ז:;ס;ד;תרים, R ו;r.נזז::ב;ת, (ft!::זמ

n ;!;)זז;י~ת םיר::w ל;,עמז::ףז,נז:וךקיםל;ת. 

שםלכוהנת,אורנאמוביןהעימותפרקהשני,בפרקהמחיקותרבותבעיקר

מחקמלים,סדרישינהמשפטים,קיצררצופים,דו·שיחקטעינ"אביטל

והרביעיהשלישיבפרקגםהיחי.דהפרקזהאיןאךשוב.ומחקכתבוהחליף,
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הפרקיםמןשנכתבוהבודדיםהקטעיםואילווהמחיקות,המבנהשינויירבים

המכונהכתבלכידות.גםולעתיםמבנישדרהעמודעדייןנטוליםהאחרונים

תהליךשלהרבהסביכותוועלנפתוליועלבבירורמעידבכללההיצירהשל

נמצאתנ"אשלבעזבונושנותרו"רשימות·אגב"ביןוהליטוש.הכתיבה

המרעיףהמשוררשלהמיתוסאתהמפריכהבמיוחדמעניינתאחתרשימה

והליטושהניסוחהכתיבה,מאמץ.וללאבקלילותהזמנה,לפימעטוחרוזים

וגםרבהמלאכהגםהמצריךיצירהשלתהליךוארוך,קשהתהליךלנ"אהיו

מיומנות:

זמורהידיעלמכברלאסופרב"מעריב"מזה.קשהאין-דבריםניסוח

שלפתקלוהשארתיבביתמצאנוהוומשלאהורוביץיעקבאלשבאנו

למעשהמהותי.לכלמנוגדתזואימפרוביזאציהיכולתבתים"."עשרה

חמשהפיזמןולבטללנסועלבסוףבוחראניפשוטפתקלנסחכשצריך

בע"פה.בשיחהזאתלומרכדי

המחזהלשוך

והתחבירהמליםמבחרמצדוספרותיגבוהסגנוןאחידה.אינההמחזהלשון
אתמהבמידתהמרככתדיבור,שפתשליותרנמוךסגנוןלידמשמש

בוואיןפועלותנפשותמייחדאינוברמההשוניאותה.ומגמישההספרותיות

בשוק,והרוכליםניגימישווהכוהנת,המלך-מעמדןאואופייןהמחשתמשום

הפועלוהנמוך.הגבוהבזהזהמעורביםשבהאחת,שפהמדבריםכולם

ומעצבתדיבורשפתהממחישהדראמאטיתשפההיאהעירובשלהיוצא

ספרותית,לעתיםהיאהבלולהאחידותהאףועלאמנותי,באורחאותה

אוהצהרתייםבמונולוגיםיותר,הארוכיםבקטעיםבמיוחד-פיוטיתואפילו

אוקצרות,בשיחותכמוויומיומית,יותרפשוטהולעתים-תיאוריים

אתומדגישהמשרתתהיאאףהחריזהבמה.התרחשויותהמלווהבדיאלוג

היסודאתמטעימהשהיאוישקלילותשלתחושהיוצרתשהיאישהעירוב;

ולאוצרהתחבירמצדהספרותיתהתקניותלצדנוטההכףזאת,עםהשירי.

ידיעלנוצרהקולוקוויאליהרושםיום.יוםבשפתהנוהגמזהעשירמלים
ולאבעיקרהמסורתיתספרותיתלתשתיתקולוקוויאלייםסממניםהוספת

דוגמה:והרילהיפך.

שיצאווהיאהואהמחזה,בתחילתהמתעורריםהפסליםשניביןהשיחה

שכולהפשוטיםאנשיםשלפשוטהשיחההיאוקפאו,מלךבתהלוכתלראות

משפטיםמרביתםקצרים,משפטיםבאמצעותמושגזהרושםירם·יום.
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בביטוייםושימושונדירותספרותיותממליםהימנעותידיעלעיקריים,

 ,) 67 (ל~אל"מה"~ין ,) 57 ( "כ1ל~לג;:~ם 9 "כמוהדיבור,משפתהלקוחים

"לאהקולוקוויאליתהשלילהעם ) 56 (לע,בר"~דידהלאtו::ךלודה"שום

שלנאמןחיקויאינההשפהזאתעם " ...לא ..."שוםהמבנהמןכחלק~דידה"

למעשה,והם,יותררביםהספרותייםהיסודותאותנטית,יום-יוםשפת

הצורותאתהמבליטתקניות,,בגללוה"נעלם"מאליוהמובןהבסיס

הספרותיות,הששים.שנותשלהמחזאותבלשוןפחותהמקובלותהחריגות,

בעתידבמקום ,) 48 (רי" ?7"אבציוויבשימושביטוילידיבאהלמשל,

דיבורבשפתזהבתפקידמשמשאינוכשלעצמואמ"ר(השורשהקולוקוויאלי

גםמופיעה"תקשיב").במקום: , 58"::זקזקב",והשווה"תגידי",המעדיפה

וצורותכלל,בדרךבמחזההרווחת ) 62 ( "ה~ין;: ?7 י~.נ:י~"הספרותיתהשלילה

הדיבורששפתשלו""חמורהנפרדותבמקום ,) 68 ( ";ך;מ(:ו"כמומורכבות,

לרמתוכיו"ב). 227"ךאוהו", , 187 ,"י~~?/~"לדוגמה:עו,ד(וראהמעדיפה

אור ל!:!"~:נ.ייףהשמניבמשפט "ל!:!"~:נ.ייףהצירוףשייךיותרעודגבוההשפה
הכלילו ) 74 ( "~יקנ;:מ"עםחריזהשצורכי ,) 73 ( "~י~"~יןאו ,) 71 ( "?םידק.iכ.;:

בדיאלוג.אותו

שלאמאלההמחורזיםהשיחהקטעיבורביםלידינו,שהגיעכפיהטכסט,

זוכיםהיובחרזושלאחלקיםשאותםאפשרוצלצול.חרוזשללבושלהםניתן

קטעיםישזאת,עםעו.דומלטשםמעבדםנ"אהיהלוופניםצורהלשינוי

נועדוולאמחורזתלאבפרוזהמלכתחילהנכתבוכיבעלילבהםשניכר

מונוטוניות:המונעפיזורומפוזרתמאודרב-גוניתהחריזהעורם.להפוך

מדלגולעתיםשנייהשורהכלחורזתלעתיםסמוכות,שורותחורזותלעתים

גוברמקודמתה,החורזתהשורהשמורחקתככלשורות.שלושעלהחרוז

שכמעטמהאתמעוררהמאוחרבבואוהחרוזהטכסט.שלהפרוזאיהרושם

אינואךמוחלטת,מפרוזאיותהטכסטאתהגואלהדמעיןוהואונשכחנמחה

במיוחדיפהזותחבולהקצובים.שכלליהקפדניתשירהלתחוםאותומעביר

וגםפרוזאיגםבזמןבושרושמהשיחהיוצרתהיאשכןדראמאטי'לטכסט

ממוק.דוגםמפוזרגםניגוני,

אחדחרוזהחרוז:בהישנותהתכופיםהחילופיםגםמוסיפיםגיווןשלנופך

ויותרשורותשלושגםחרוזבאותושבחוזותוישבלב,דשורותשתיחורז

החריזה .) 1353-1346ר, .Pלה-ת .Pה ?WI-ת .P :.זז::-ת .P .כt;שלמשל:(ראה,
בייחודנוצרורעננותמקוריותשלזהרושםומפתיעה.מאודעשירהעצמה

ז;ו~ר-ק;~ךעצם:שםעםפועלשונים:דיברסוגישלחריזהבאמצעות

שם ;) 1713-1711 (-בזpקטש;קקתהשם:תוארעםהפועלתואר ;) 316-314 (

::זתף-ו:(לףעצם:שםעםציווי ,) 235-233 (ר tלו:ו-::זיא;ךמקור:עםעצם

מבוטלומיעוט ,) 138-135 (~נ~ל~בניתים-תי pאסונאנס:חריזות ;) 347-345 (
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חריזהדווקאהיאבמיוחדמהנהחריזהבזו.זודקדוקיותסיומותחריזתשל

כמו: /מיסודןסיומתאותהלהןאשרמליםעםדקדוקיתסיומתשל

ז.נ.ז,כהקת-זpקט ,) 828--830 (:;.נךה-:;~תףךה ;) 327-325 (קד;ש;ת-ש;ט

כמו:מלים,שתייחדהמצרפתהחריזהבחדשנותהמפתיעה .) 1018-1017 (

~:כליו-רבם iר :> 2238--2240 (כהף-הףאפה ;) 398-395 ( ה,:~~ל"א-י~ה w:כ

אתשוברתהכתיב,במוסכמותמתחשבתשאינהחריזהאו ,) 1917-1915 (

שלאבמקוםתגליותלוומגלהציפיותיוואתהקולטשלהשמרניותהדבקויות

:כ~א-ר~ה ;) 219--220 (ח~פי:\ןה- iךקיכמו:למצאן,שאפשרחשב

ןה w ;) 1834-1832 (זtז,כ~ה-ז,כז.נ.~-ע ;) 357-354 (1י'iנאל-ק;ל ;) 311-309 (
ק;ךאת-ל;:ךט ;) 2416-2415 (~ד;ל;ת-ל;ט ;) 2114-2112 (גדע-

) 2526-2524 (. 

המובהקהביטויהםלשוןחידושיכיכלל,בדרךלחשובשמקובללמהבניגוד

נופךלטכסטהמעניקההיאהחריזהדווקאכינמצאוליצירתיות,למקוריות

דית w :> 1106 (ת wז,כזוזר~ ה~ל(::בששים:בטליםהלשוןחידושיואילוזה,
 ,) 1780 (ז,כtי~לזדז;וליל ;) 1498 (ז,כt;כךד ;) 1487 (~ג:י~~ןךל~ס ;) 1471 (וזאזלית

מזערית.להומורותרומתםוכיו"ב; ,) 1781 (ז,כןז;וללז,כ~ךץ
שלהלן:הסוגמןלשוןעלנופלובלשוןמליםבמשחקיגםמיעטנ"א

:J ?.?.כתיר;ת-א;ןגר רל;tv. ת;~~;רק, 

:;i כ!fR ,כ~יר;תשףם~רה;t392-391 (ךאד,ן.לחי ( 

;:זק;ךה,ל~:;ןי ת~~~~~כס
 ) 2227-2226 ( !ו:;ין;:~-י~;:,א-יג;:,אן;א,~לף ,~ן

 ....;ת n97:רן ...;ת n;:ורף ע~;ך~
 > 2141-2146 ( ...;ת n;:ורףל~לן;כק;~ן,ל iל~iנר~ריכ;ת

כמו:מילולי,באופןניביםהמפרשותבדיחותאו

נדהאורו

נםzכזכליף ; ,Jןףנ,:~ ,ה~;ם

אורנאמו

ךהד iRכהל~הן
 ) 582-580 ( ...ח~הז.זךיור;חשא,~יט;ב,נםאףרףגןה,י:וןש,נחי

ועלפאראדוכסיםיצירתעלהלשוניהרובדשלההומוראתהשעיןנ"א

אותםעלמאשריותרמעליםשהםבתכניםהתלוייםאוכסימורונייםניסוחים

75 



"לשוןשלהסוגמןמליםמשחקישלכלל,בדרךוריקנייםחיצוניים,זיקוקיך

השפה.רובדעלהנשעניםההומורביסודותהנחותיםשהםלשון",עלנופל

רבות:מתוךאחתדוגמהוהרי

זגךם. Wמ;ךא:;ו;ךr:זלט~ש ...~לים:;ו~יז w~כ;ן
 ) 1952-1951 (וגו'זג~להת .l( !:;;ראת tfה;ם ,;r~~גי ד?,;עף:;נזpא,גי

חוץ·לענייניםרמיזותגםלייחסאפשרהלשוניהרובדעלהנשעןלהומור
אחרים,מתחומיםהלקוחיםצירופיםאולשוןנוסחאותבאמצעותדראמאטיים

 ת;~,:~;א; א!;-ג/ ,:Z ?, י~~י~"המשפטלמשל,כמו,הצופים,לקהלהידועים

שלבפיומושםחוזים,הדפסתשלטיפוגראפיהעלהנשען ,) 114 (;:זקץכפ;ת"

מידמעורר ) 166 (ה:;נזיב" w ל~"הביטוי,כתוב;קרואיודעשאינוהייזמוכר

 ז;~~עט ?7נ"ז,כz;ועך~רוגםבקומוניזם,האמונהמןהתפכחותשלאסוציאציות
שלוהקונוטאציההמארכסיסטי;המילוןמןהלקוחמשפטהוא ) 170 ( "ל',\:ז:;

ואחרתשווריםעםבצירוףבאכשהואאחרתהיא"קדוש"התוארשם

פרות:מתארכשהוא

 ,ם~ 1; ~נ;:ב:~ע.ליים, w:בקד;:ב~גריםר;ע,דים
 ) 327-326 (:בקד;ש;ת. ת;ר~ז:::ך;גל

תיאטרוניכטקסטהמחזה

דראמאטי,כטכסטאלאקריאה,כמחזהנכתבלאהאחרונים"אור"ימיהמחזה

שלבמונחיםיצירתיתחשיבהעלבתיאטרון.להצגהמלכתחילההמכוון

גיווןאפשרויותשלההכללהבעיקראלאבמה,הוראותרקלאמעידותהפקה

בתוךהפקהשאלותשללפתרוןכסירנותשלשילובבהצגה,שמימושן

חזותיות.בדיחותואפילוותאורהבימויהוראותפעלולים,סימוןהטכסט,

החזותיהצדלתכנוןרבהלבתשומתנ"אהקדישההכנהמדפישעולהכפי

(ומסתיים)פותחהמחזההבמה.התרחשויותולתזמוןהפתיחהתמונתשל

למקהלהוהופכיםלחייםהמתעורריםהריקבמרחבקפואיםפסלים-בטאבלו

הצורך,לפימכן,לאחרהופכיםהפסליםהפועלות.הנפשותיוצאותשמתוכה

לחייםהפסליםאתלהעירמסמןנ"אלמקהלה.אוהעירשבשערלקהל

העיראלהריקהמרחבמןהמעברגםתאורה.באמצעותכךאחרולהעלימם
ראותמנקודתומגוונתעשירההפתיחהתאורה.באמצעותכמתבצעמתואר

גםבפתיחהחלקנוטלשבשוק.החייםדופקאתהיטבממחישהוהיאבמהשל

הדוממיםהפסליםמןהראשון.בפרקרקתפקידלואשרניגימישו,שלחמורו
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לחייםהמתעוררתבעירהשוקשלזרלהמולהחדמעברישהריקבמרחב

למעמדהפסליםמעמדביןהמקשרהחרסהםוחמורוניגימישרמשמע.תרתי

אתמשניםהםהעיראלכביכול,ובלכתם,הפסליםמקבוצתביציאתםהעיר.

משולבתהמחזהשלהאכספוזיציההתפארותי.רקעהואתההתרחשותמקום

יושבישלבטלהמשיחהחלקהיאכאילווהשבים,והעובריםהרוכליםבשיח

קרנות.

אור"("ימיבדר-שיחהמאוזכריםבמהפעלוליהםוהגשםהרעםהברק,

משתמשאפילונ"א .) 220-218 (תימאסישילובגםברומשולבים ,) 91-86

ברקישקלחתשלמכסהפותחלאשאשרכאשרהלצה:ליצירתזהבפעלול

אשרהנזידאתהאליםחומדיםכאילומחדש,כיסויהעםמידהנפסקיםורעם

 .) 450-448 (בתוכה

גוץ,בתורהבמהבהוראותהמתוארניגימישר,שלבקומתוהשתמשנ"א

שלהשליליתהתפתחותהואתהדורותירידתאתהמדגימהחזותיתלבדיחה
האנושות:

לאשאשו

Q יםQז~W ס,רי~ה$!t! לדו;ריף
ךלד;תןזt:;גייף~יד i;Jע;ד

נ'ג'מ'שו

 .ק~,עו:;:;גגי:כ~פילים~ן ה~ו:;זt:;גי ,ן~
ךנ;ךא;ת.~ד;ל;תע,ליל;נ,;ויר
לאשאשו

התשוש)בניגימישו(מסתכל

:כ~פילים.~:;גגינ;רה 1$W ,~~או
נ'ג'מ'שו

i ת;א;רו:;י~ייף, 

לאשאשו

 ) 5ס 5-& סo( ..ת, iKש; ת~ש;נ~ו:;

שלהביקורכרטיסנשיאתהיאבה,והפךתיכנןשנ"אאחרתחזותיתדביחה
 .) 112-110 (סבליםבידיבארמוןהמבקרהעשירהאיש

וצבעיםסידשלעשךאבניחזרתי-צבעוני:פעלולנ"אתיכנןהשניבפרק

עלהגוחןהמלךואתהבמהאתולכסותהערבהמןלעלותהיואמוריםשונים

להצטרףהיואמוריםהמגדלבונישלהמלאכהקולותארבעותיו.עלהרצפה
להכניסתיכנוגםנ"אאותה.וממלאתהבמהאלהחודרתצליליםלהארמוניית

לבמההמציציםאחריםופועליםבנאיםמסייחים,מורכבתמקהלהזהלפרק
הנגיעהזה.רעיוןזנחאך ,) 863שררהלסכסס,הערות(ראהלחלונותמבעד

77 



בזמןבואךזפק,מהוזוהצבעהידיעלמטעימה ) 926אור"("ימיהכוהןבזפק

-המגדלשלהמצפהחדר .הכוהןשלהשפלתואתחזותיבאורחמסמנתגם
מחקרכליחפירה,מדידה,כליהנדסה,כלימלא-השניהפרקשלהתפאורה

חזותיתהדגמה- ) 930 (בארותקידוחלהחשתדגםגםבוונמצא ,) 942-941 (

המלך,אומןשאורונדה,כלולותלמיטתאלהמדעכלישביןלסתירהמשכנעת

 .הפריוןטקסלצורכילשםלהכניסמבקשיםהכוהנת,גםוכמובן
בביתונערכת-ההצגהשבתוךההצגה-החזירןעלהחזרההשלישי,בפרק

ניגימישוזהעםזהשמחליפיםבדבריםפעםמדימופסקתוהיאניגימישושל

החזירןטכסטעםחורזותהערותיהםאכילה.כדיתוךבחזרההצופיםוהרופא,

בהמתערב-השתןשלפוחיתענייני-במיוחדמענייןהשיחהנושאוכאשר

אלאטכסטהשמעתרקלאכוללתהחזרההחזרה.עלהמנצחהלהקהראשגם

מפיהמיתוסהרצאתשלהמונוטוניותאתמפסיקלאשאשווריקדו.תנועהגם

עלגםהדבריםמופסקיםגיווןולשםבמאי,שלובהערותבהוראותנינגיזיד

החדשהנוסחהטכסט.שלדיוקובדיקתלצורךבזקן-הגנזךשאי.להידי

ומעוררמפתיע-המיתיבטקסטנינגיזידשלשמהשילוב-הזקןשמשמיע
הזקןביןמתחרוויבדר·שיחדבר,שלבסופרמסתיימת,והשמעתורעד

וברגליובידיוהנוכחיםאותומרימיםהזקןשלנוכלותומשמתגלהלנינגיזי.ד

הבמה.ממרכזאותווגוררים

מתרחשהואמילוליים.לאתיאטררןביסודותביותרהדלהואהרביעיהפרק

כוללתוהתפאורהתאורה),ידיעל(המסומנתשקיעהבשעתפיקוח,באוהל

משנימורכבכולוהפרקלאוהל.מחוץהנראיםקידוחותורנימנרפיםזרועות

ביןוהשניהמאהלשרהציבוריותהעבודותמנהלביןהאחדדיאלוגים,
דווקאהלשוןבתחוםגיווןהואזהבפרקהיחידהגיווןאורנאמו.למלךהמנהל

חמורותלהפרעותוגורמתומתפשטתההולכת-השפהבלילתשלהדגמה-

מקריים,צליליםמצירופיהמורכבתשפהבאמצעות-ובבנייהבתקשורת

כביכולהסתמייםהצליליםמאחרינסתרותאחדבמקרם(רקמשמעותנעדרי

 .) 1458וראהעבריות,מלים

גראנדירזיתלהיותאמורההחמישישבפרקהכוהנתטרקליןשלהתפאורה

מאר,דגבוהיםהטרקליןאתהמקשטיםלמראההנוראיםהפסליםשנימאוד:

ונמלט.מתוכובורחומישהודלתלפתענפתחתמהםאחדשלבתחתיתושכן

עללהישמעחייביםבפנימוהנאמריםדובריםבעיניוקורץהפסליםמןאחד

שלמוקדוגםוהםהשניבפרקכברניגימישואתליווושתייהאכילההבמה.

בודקהמשרתהמזון.שהואלוומסתברלסעודההוזמןניגימישוהזה:הפרק

הבמהשבאמצעהמזבחלשחיטה.המיועדתבהמהשבודקיםכדרךגופואת

משמערת,בעלתפאורהלחלק(דוגמהכאלהבנסיבותטובותמבשראינו

הלבנהבמצנפתוהמטבחאשףגםוכךהימצאותו),בעצםומתחציפייההיוצר
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מוחלףלמשל,כך,שבפיהם.הדבריםמשמעותעלישפיעאויצרוםשהדבר

בקולעאו ) 323 (האשוריבהיפיהסופר ,) 139 (הסליםבקולעהמגדנותמוכר

דבריהם 24ff5-2481 (בניגימישוותרחבתרחניגימישו ,) 327 (הסלים

תרח,דבריהם 2518-2501אברם;שלהזכרהיש 2485בשורהאךניגימישו,

ניגימישו).בשםאומרםאלאורנאמופונה , 2519בשורהאחריהם,מידאך

נ"אשלאחריםבמחזותגםהפועלותהנפשותעיצובעלאורשופךזהנוהג

הדראמאטית-היצירתית.בחשיבתוהעיקריהחסרוןאתמסבירשהואואפשר

הסבר.לולהציעניסהואףכתיבתושלזהלהיבטהיטבמודעהיהעצמונ"א

מ"רשימות-האגב":באחתכתבוכך

במחזות.פועלותנפשותשלדיבורסגנונותשלדיפרנציאציהעלמדברים

שאנימפניאוליבמינימום.הואאצליאך-טעם.ומוסיףנחוץזהדבר

אשרביטויכליהיתהשהיאשעההלשון,שלהראשיתלתקופתשייךעוד

הלשוניתההתפתחותודרגתופח 'iחתשסגנוןמחוקות]אלה[מלים

ורמתהמדבריםשלחאישיהסגנוןולאהדיבור,אתשאיפיינוהםהכללית

והשכלתם.התפתחותם

האחרונים"אור"ימיהמחזהשלהתיאטרוניותסגולותיוכינראה,זאתעם

לנונותרלאנ"א.שכתבהאחרותהדראמאטיותהיצירותשלאלהעלעולות

אתולראותהכתיבהמלאכתאתלהשליםבידועלהשלאכךעללהצטעראלא

תיאטרון.במתעלמוצגהמחזה
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