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אבן-עזראמשהבשירתבז,נכתםלשימושד~גמותלמשלראה . 9

אבן-עזראלמשההשירותורתהחלושירתגפיס,דןשלבספרו
יעקבועוד. 225 , 100 , 58 , 18עמי ,ל) 11תש<ירושלים,דורוובני

תשכ"ח),ותל-אביב,<ירושליםטיהעברית,הלשוןאצורכנעני,
ועוד.רמב"עמרשב"ג,מובאותמביא , 2918עמי

קריאהבמשפטלפרקיםהסתייםהרנסאנסבתקופתהאפיגרם
 • Sשנוןבהיפוךדןןקאןלאןהרעיוןאתהמסכם

במסה 1771בשנתשבחןלסינגזההיההגרמניתבנאורות
בדרן-שבוכ"שירוהגדירוהאפיגרםשלתולדותיואתארוכה
תשומת-מתעוררות-המקורית ) Aufschrift (הכתובתשלהסוג
במתחמוחזקיםואנומסוייםנושאלגביוסקרנותנוליבנו
(לסינג,אחת"בבתסיפוקלידילהביאןבמטרהיותראופחות

חייבשהאפיגרםטעןלסיגנ .) 424 1עמ , 1970חי,כרןבכתביו,
הראשוןהחלקהקצר:בז,נבנהוחלקים,שניבןדו-צדדי,להיות

אתמושן-ציפיית- " Erwartung "מכנהרשהואהאפיגרם,של
ואילו .לגביוסקרנותנואתובונהמסוייםלנושאתשומת-ליבנו

-הסבראוהתרה,חשיפה,גילוי,- " Aufschluss "השני,בחלק
אתדחהלסינג .ההסברבאמצעותסיפוקהעלבאהסקרנותנו

חייבהאמיתישהאפיגרם ,וטען ,במבנהוהפשוטגרםתאפי

 .וחדשנוןלחיות
כצורההפשוטגרםתאפיאתקיבלזאת,לעומת ,הודר
אםהאפיגרםשלקיצורועלגםלוותרמוכןהודר ;המועדפת

 , 15כרןבכתביו,(חרדו,זאתמכתיביםוהבהירו'תהתוכן
עללפעולחייבשחאפיגרםחודרטעןזאת,עס .) 373עמי , 1888
תפיסתהלירית.השירהמןזאתשדרשכשםהאדם,נפש

בעודחאמוציונאלילצדאיפואנוטההודרשלחאפיגרם
ולאלאינטלקטנטייתבאפיגרםראתהלסינגשלשתפיסתו

 4לרגש.

במונחיםהשימוש :קרוביםומונחיםהאפיגרםהגדרת

הביקורתיתפרות Qבחאפיגרםלציוןוהקרוביםהשונים
 ,אחידאינופרותיים Qהובמילוניםבלקסיקוניםוההיסטורית,

והןבלועזיתהןתחומיםוע.רבוב~לבוללידילהביאעלולוהוא
מןכמהעללעמודננסהכ,ןעללהתגברכדי .העברייםבכינוייו

פרותי Qלקסיקוןהגדרתעל-פי .ביניהןההבדליםועלההגדרות
שנון ,קצרתמציתיהיגדהואכיוםבשימושוגרםתאפימקובל,
עלעומדוהריהובחרוזים,כללבדרןנכתבהאפיגרם sומרוכז.

סאטיריתמלוטשת,בצורהבשנינהמסוייםענייו
 .) 180 (ופאראדוקסאלית

מדוייקז,נשפטהואזאת,לעומת ,) aphorism ( 1אפוריזם 1ה
מביעהאפוריזםשנונות.במיליםהנאמרמושגאועקרוןובו

הנחקקתבצורהבפרוזה,כללבדרןנמסרוהואכללית,אמת
הוא :ומדוייקתמקיפהאוכמנישלהגדרתו .) 180 , 31 (בזיכרון
בתוכההאוצרתושנונהחריפהכ"~מרההאפוריזםאתמגדיר

האפוריזםוכיו"ב.החייםתפיסתאדם,עלהשקפהחיים,וסיון

חברתי,חייםכסיוןמבטאאינוכמותושלאאלאלז,נכתם,קרוב
ניסוחו .אומרושלהאינדיבידואליותבחותםטבועכולואלא

תרבותפרימעודן,הואעוקץ.גםבוישלרובמפתיע.חטוב,
שלחותםחותמוליטושו,כלעלספקנות,במשהוטבולעמוקה,

תוכו ,לבושרקשבוהשעשוע .רעיוןנצנוץשלספונטאניות,
 .) 60וצורות,תכנים(אוכמני, 11כובד-ראש
 :האפוריזםשלהעיקריותתכונותיואתמצייוגרוס
שלכלשהוחוזרהיבטעלמעירהאפוריזםוההכללה.הקיצור
בר-קבעליישוםהמכווניםבמונחיםומנוסחהחיים,

נושאוהואמחבר,לושישהאפוריזםשלייחודוואוניוורסאלי.
אמנותי'בניסוחתלוייתשלוהמוחלטתהיעילות ;חותמואת

יתקרבשלעיתיםניסוחשלתמציתיתאוסובטיליתכשל.מות
שהואחיאפיגרםיביןמנחיואודן 6ובריכוזו.באיכותולשירה
כיקוראכללשכנעשחייביאפוריזםיוביןאחדלז,נקרהתואם
הקבוצהלגביאמיתישהואאואוניוורסאלית,אמתהוא

מכוון.והואשאליה
והאפוריזם,האפיגרםשביןקרבהשלצדדיםלמרותובכן,
~מצוםפרוזה,לעומתשירה :הבאיםההבדליםמצטיירים

ומתכונתכלליגנון Qהאוניברסלית,הרחבתולעומתהיישום
האפוריזם.מחברשלאישיחותםלעומת'אפיגרמטיתי

 , adage :או , maximבלועזיתהנרדפותהמיליםואילו
והכוללניסיון,עלהמבוססומדוייק,קצרלמשפטמתייחסות

גםאותןהמייחסיםישכיאףליאפוריזםי,דהיינומעשית,עצה
קצרה,~מרההוא apothegmה- .) 290(הולמן,החוכמהלמשל
 8 •קצרמשל :מושגאואמתשלקצרניסוחובהומחנכת,שנונה

להיזכרונוחקצרכמשפטמוגדר proverb) (החוכמהמשל
המעשיים.החייםעלחריפההבחנהאומקובלתאמתהמבטא

כהיגדמגדירוטיילור .) 401(הולמן,אפיגרמטילהיותעשויהוא
מצויהחוכמהמשל .) 3<טיילור,עםבפיהמצוי(~מרה)
עלהועלהואחרבעל-פהבמקורונמסרהוא ;הדורותבמסורת
בהירותלחוסרהביא(סתם)כימשלי proverbתרגוםהכתב.

מתרגם , 2915שלם,אנגלי-עברימילון(אלקלעי,בהגדרות
11 proverb ,האנגלי-אוקספורדומילוןאלגוריה",פתגם,משל

פתגם").משל, 11 : 270 , 1996עברי

יז,נכתםיהעבריהמונחמקורכידוע, :העבריהשימוש

 ,ט•;זתה~לים :(כגוןהז,נזמוריםמסוגילאחדככינויבתתילים
-הימכתביעםהתנכיה'מכתםיאתמקשרמאנדלקרן .)א

מלאכתו"נגמרהשלאהקולמוסבפליטתשנכתבשיר"והוא
ימי-הבינייםפרות Qב .) 605לתנ"ך,קונקורדנציה(מאנדלקרן,

בשימושו 9קצך.ועוקצנישנוןשירלהגדרתהמונחאומץ
ומגדירה"אפיגראמה",עםהז,נכתםאתשאנןמזהההעברי,

העוקץאתהממצההקצרכ"שירהחדשהבעתהז,נכתםאת

כז,נכתם,האפיגרםאתמזההאבן-שושןגםהסאטירי"·

 • 11חדודאוסטירי-עוקצניתכןהכוללקצרכ"שירהמוגדר

 ,החדשהמלון ,אבן-שושן ; 982 ,החדשההספרותמלון ,(שאנן
מגדירואוכמני .) 510ג, 11כהעברית,האנציקלופדיה . 1350גי,

חלקיוהאחרון".בטורשבושהפלפלתשנון,קצר,כ"שיר
בתקופתזהזיאנרלהגדרתתמכתם""הפתגםבמונחמשתמש
לספורתמבוא ,(חלקיוהשנייםביולהבחיןבלאההשכלה
לסאטירההאחרונותבמאותהתפתחהז,נכתם .) 61העברית,

 ,אוכמני ; 982 ,החדשההספרותמלון ,(שאנןועוקצניתשנונה
שיראיפואהואז,נכתםי 1ה .) 179הולמן, . 190וצורות,תכנים
אומפתיעבאופןכללבדרןהמסתייםוקולע,קצרמלוטש'

שנון.
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כ'המאםף',המשכיליכתם Qה
הארשון:העבירכבת-העת

רב"עניזעלאחריםברבריםערוךקטזמשלאו"שיר
לו/כ ,)ח//מקת(ךוהמאסף

לגביחדשהבתפיסהלהבחיןניתןהעת,כתבשלהחדשה

עצמה,בפניז;כפרותיתכסוגהעתהמוכר 1ז,נכתם 1ההז,נכתם.

 .האחריםהמדוריםביןמדור-משנהלומוקצהלכןובהתאם
 • 1מכתם 1לכותרתמתחתכללבדרןמעתהנדפסיםהז,נכתמים

 ; 15-ו 11;בתקנ 13-בתק"ו iז,נכתמים 10נדפסוט 11תקמבשנת
(שיא). 19-ע 11ובתק , 13-ט 11בתקס

עלכנראה,מעיד,הז,נכתמים!;!וסוסשלהמתגברהקצב
בעקבותכנראההעברית,בהשכלההז'אנרשלהתקבלותו

ואחרוןברי"ליואלהחדשים,העורכיםשלהז;כפרותיתנטייתם

הז,נכתמיםמןרביםשכתבו ,)ד 11תקנמשנת(החלוולפסון

הכהן,שלוםט-תקע"א, 11תקסבשניםהבא,העורךגםבעצמם.

 .לליבוגםקרובהז'אנרהיהוכמשוערומחזאימשוררהיה
שלהחשוביםהסוגיםמןכמהואמפהאדגיםבהמשך

דוגמאות.בלווייתבהמאסףהז,נכתמים

~כתמי-המוטו :מהמאסףה~כתםדרכי

~מוטו',ז,נכתמיהיובהמאסףהז,נכתמיםכלמסןכרבע

נושאיםוהעלוהכרכים,בתחילתשנדפסוז,נכתמיםכלומר

 18רשמתיהמאסף 1מפתח 1בההשכלה.שלמרכזייםמוטיביים
ו;נסריםמצוייםכמכתמי-המוטו .כמוטושנדפסוז,נכתמים

בענייניאובהשכלההקשוריםמסרים-למשכיליםכלליים
 .הז,נכתםשלשונותבקטגוריותגםהכלוליםנושאיםוכן-הזמן
עשרמנד-לסוןאנ:ימב~יםהחוכמה,רעיונותכמים Qממהם
מאבקיאתמזכיריםהעברית,אתמשבחים 1מותולאחרשנים

(חלקםוכדומהמשכיליים,מסריםשולחיםאוההשכלה,

בהמשך).יידונו

השכלהכמכתמישס~וגוהמוטומכתמי :השכלהמבתמי

הקוראים.לקהלמשכיליתסיסמהמעיולשלוחנוטים
כ, ,'דאבותעל-פיעין",תתןבכוסנא"אלהז,נכתם :לדוגמה

אימותבמסווהתקמ"ט).ניסן,ד. 11קצ :ה'(המאסף,מאתי-ל

המחברטוען 1פולמוסשתעוררחשששאיןמ~כרת,חכמים
חדשאם 1 ,עירתתןבכוסנא"אל :לזמנוהמסראתהמשכילי

מלאחדשישכינייר./עינןתשיםשיםנושן:/אםאוהוא

המדקדקיםאתמבקרהז,נכתםאין".משקהבוישן,גםישן;/

מעל .תוכנואתלבדוקמבליחדשאוישןהכליאםלבדוק
בקנקןתסתכל"אל :במקורהחז"לאימותמרחפתהז,נכתם

 ...בו"שישבמהאלא
ידועהמסורתיתאמרהלאמץהמחברהשכילזהבז,נכתם

 :הכיתובמופיעהז,נכתםבראשעדכנית.ארשתלהולהקנות
הז,נכתםכןעיבוד.אוציטטהזואםשיצרייךבלי 111כדו"אבות

תכניםמילויבווישעיבודהואלמעשהאןכציטטה,נראהאכן

את •מרחיבהממכתם .המחברשלהמודרניתקריאתולפי
 .. :-ו
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פלאימשהמאת

קודם)מגיליון(המשך

האנגלי-אוקספורדבמילוןגס ' Oז,נכת rכמזוהההאפיגרס

 .) 1243 (אלקלעיבמילוןגםכן i ) 288 (עברי
כגון 1לשוןביטוייאונרדפיםבשמותבעבריתהשימוש
כללבדרןמתייחס'ו;;ןימרה',או 'םגת!;!''~מרת-כנף'
אמרה 11כמוגדרת'אימות-כנף'למשל,כ,ןלואפוריזם'.

המילון 1(אבן-שושןבצבור"ופשטשנפוץחריףדבורמהלכת,
הכוללתקצרהכ"מימרהמוגדר 1תגם 11;!ו .) 114 1עמ , 1אהחדש,

 .) 2182 , 1השם,(אבן-שושן, 11נאהמוסר-השכלחכמת-חיים
שיריתבלשוןהמעוצבתעממית"חכמת-חייםמבטאה!(תגם
בהאנציקלופדיהסיכוםג oמועטות".במיליםונמסרתקצובה

 ...משלמכתב,אפוריזם,"המושגיםכימבהירהעברית
ביניהם.ברורההבחנהואיןבתכנםלזהזהקרוביםתגם] Jןפו

פ 11ע[תגס] rבפלהבחיןניתןאלהספרותייםסוגיםבין

אתךק[תגס] rהפמוסר ...וצורהסגנוןאור,ןשלקריטריונים

מקצבבעלוהואציורי,ך 11עפפשוט,סגנונו ...הנבונההמסקנה
ובעלתמציתיעממי,שגרתי,הציורהפשוט.האישעלמקובל
 .) 463ח, 11כהעברית,(האנציקלופדיה ...למדיברורותכוונות
אתבנחןהאירופיתבז;כפרותהז,נכתםתופעתשלזהרקעעל

בהמאסף.ההשכלה,ז;כפרותשלבראשיתההז,נכתםשלהופעתו
אתכינוהירחוןעורכי :ב'המאסף'האפיגרםהגדרת

מההוא ..."מכתם :אותוהגדירוואףומכתם',בשםהאפיגרם

בזהו:;וןנו(איברשריפט)גראם 11עפיהיוניםהמשורריםשקראו

הם . 11ךבעניועלאחדיםבדבריםערוךקטןמשלאושירעל
העבריתבז;כפרותהדורותבמסורתשרווחמונחאיפוא 1נטלו

ז,נכתם' rכ ' 0'אפיגרהגדרתזמנם.בןלאפיגרםאותוויישמו

ז,נכתם' 1למונחבתהיליםהתרגוםעלמבוססתבהמאסף

הגדרהלפיאפיגרף'. rלהקרוב 11אפיגךס 1דהיינוהכתבכחקיקת

האוצרומתומצת,מרוכז 1קצרשירהואהז,נכתם-האפיגרם 1זו

השנינותאתמציינתאינהההגדרהחשוב.נושאאוועיון

ואףהאפיגרם,מןהנדרשיםהממולחההיפוךאתאווהחריפות

ההסבריםלסיגנ.על-פיהנדרשתלשנייםהחלוקהאתלא
לשניזיקתםאתמאותתיםהז,נכתםלהגדרתהעורכיםשנותנים

המערב.וז;כפרותהעבריתהמסורת :ההשפעהמקורות

בהמאסףה~כתמיםתופעת

דפיאללהגיעהז,נכתםאיחרידועהשאינהמסיבה
ז,נכתמיםשלושהנדפסוהראשונותהשניםבשלושהמאסף.

בעריכהתקמ"ח,בשנתלהופעתו,הרביעיתבשנהבלבד.



המתחאתבהוכוללוהבלתי-זמניתהכלליתחז"לאמרת
ההתבוננותאתכחז"ל,ודוחה,וישן,חדששביוהמודרני

השינוי .חייואתהמכילהכלילגבירקהשטחית-החיצונית
מעיד-המקוריתחז"לשב~מרת•קנקן•במקום•כוסיבמונח
האמרהאתלהרחיבמוסיףהr,נכתסבעל .החדשהכליעלכבר

עםמשתבחשטיבו 1ייןוהוא-בכליישמהומוסרהמקורית
להכילעשויחדשכלי :האחרונהבשורהבאההפואנטה .הזמן

להיותעלולישן)ייןמכיל(שלכאורההישןהכליואילו 1ישןייו
הריהושלס,חרוזמשהואיותריאיןייייויהחרוזלחלוטין.ריק
אתהמחזקתבדרן•אין•וביויייויביוהצמדת-זיהוייוצר

מתבטאתשהיאכפיההשכלהשלהעצמיתהתדמית .הי?סר
להיותעשויזהמסוגr,נכתסישן.עםחדשמשלבתזהבr,נכתס
 . proverb-epigram) (האפיגרם-ו;נשל-החוכמהלקטיגוריותמשו!ד
עליו,ומעירידוע proverb) (חוכמהמשלמצטטכזהמכתם
(האדסון,האנגליתהמכתמיםבספרותלרובדוגמתוונמצאו

149 (. 

מכתמיהסמכתמי-המוטושלתת-סוגה :חוכמהמכתמי
רביםכאפיגרמיםהחוכמה,אתמשבחיםאלההחוכמה.
לכןדוגמההמשכילית.החוכמהאתמדגישיםובעיקראחרים,
בכרןשנדפסתרון",בחוץ"החכמה-במנתם-מוטו_תבמציא
תרוןבחוץ"החכמה :ז) 11תקנרע"ח. :זיהמאסף,ל.-י<השביעי
לה./שומעואיוקשבואיןעונהאיואכןקולה,;תתןברחוב
אישאיועתהועד 1היתה,כברכזאתשלמהבימיגסהנה

הביתה".אותהמאסף

וכןשורות.ארבעבןאלאשורותשתיבןאינותמכתם
שחובת 1הודרשלשיטתולפינוהגתמכתםבעלכינראה

הרחבתדורשיםוהתוכןהנושאכאשרמתבטלתהקיצור
•הקלאסיות.יהשורותשתילמגבלותמעברתמכתם

והעוקץהחריפותממנוונעדריםגב,אאמחורזתמכתם
נימתובסופוומעריומסכםהיגדבויש .האחריםשכמכתמים

בראשיתשהתחילמעגלסוגרהוארעיוניתמבחינה .ייאוש
 1הבשורנחלהמנשרפרסוםעםהמאסף,כתב-העתשלהוצאתו

"והנה :ההשכלהסיסמת-דומהסיסמההעורכיםהכריזושם
קראות,מהרוקולה,תתןברחובותתרונה,בחוץחכמהכעת
בסיפריראהי"א. 1הבשור(נחלהביתה"להביאהחושו

מתוןנאמרהנזכרהמשכיליתמכתם .) 3Zתמורה,במאבקי
-הr,נכתס-והואלקוראידועהמשכילישהקונטקסטהנחה
קדוםלרובדואף 1הבשורבנחלזהמוכרלטקסטרמזיםשולח
וכןתרבה".בחוץ:"חכמותכאי,במשלילפסוקהמקרא,-שלו

כספרות-הנוכחיתהדוגמהפיעל-ההשכלהספרותלנונראית
רב-ובדית.

המאסף,שלכרכיםשבעהיצאושבהןשנה 13לאחרעתה,
 :שונהתרבותיתמצבהערכתמשקףעוסקיםאנושבותמכתם

תחושתויש 1עודקיימתאינהההשכלהלמפעלההתלהבות
 1אדםמכל(החכםשלמהעידןהשוואת .מעשהואפסחידלון

המשכיליתהחוכמהעידןעםהמסורת)לפימשליספרומחבר
מאסףאיש("אין"מאסף"ניםתהומו .לעודדבאאינוהואאף

נאמרוהואכתב-העתשלשמועלרומזהביתה"),אותה
נפסקהזובחוברת 1ואכןמאסף•.י ..."איו :שלילהשלבהקשר
 .הכהןשלוםבידישנה lZכעבורלחידושועדכתב-העתהופעת

מכתמיהסמוטומכתמישלאחרסוג :מסרמכתמי
מושגבשםלקוראים,אולאנושות,מסרמביאיםאלההמסר.
 :עבריה"שפה 11מאתחשובמסרכגון 1רעיוןאומופשט

תבוזנה,אסליקהת ל}::!עמים!שפתי 11
 iמותייוםקרובליתאמרנהאל
קר~נה,ליו~r,ניכימרהעודאל
:ב.יחיהמאסף,ן.-ס-(שבלותי"אחריליחיתהעדנהכי
 .)ט 11תקס

ו תספודנהלבלהעמיםלשונותאלהיאזהבמנתםהפנייה
ותנכייםרימוזיםשלושההעברית.השפההיאהלאלדוברת,
והראשוןהרימוז :השפהשלדמותההעשרתלשםמובאים
ו'ברמיזההשנייה, .)ז 11י(כט, " Oאליקהתןתגז 11 :משלילספך
ליתקראנה"אלנעמידבריאתמהפכתהדוברתרות,לספר
 1ויוצרתכ)אי,(רותמאד"לישדיהמרכימראליקךאגנעמי

ו"חיתהשרה,דבריעלחוזרתהיאהשלישיבאזכור .חיוביהיגד אתומשלימהיב)י"ח,(בראשיתהמיליםסדרבשינויעדנה",לי
ו .השפהתחייתציור

בשנתלהמאסףהמוטומכריזזואופטימיתברוח 1ואכן
העבריתהלשוןתקומתעלכתב-העת,שלחידושושנת 1ט 11תקס

ובגרמניה.העבריתבהשכלה
ו

הדו-שורתיהאפיגרם

הגדרתואתתואמיםהמשכילייםהאפיגרמיםמןכמה
לשניים,המחולקהיגדהואתמכתםשלפיהלסינג,שלהנזכרת
האפיטף.נכללזהמסוגכמכתמיםדו-שורתי.אפיגרס

המאהמסוףההגדרותאחתלפיהאפיטף, :האפיטף
על ...שמתאדםעללהודעההמיושםאפיגרםכ"עיןהוא 1ז 11הט

כתובת."והוא ;הנ.צחתולשם ...והרעותהטובותתכונותיו
שבמאההגרמני,האפיטף .) 15(האדסון, 11מצבהעלהחקוקה

היייז,במאההפןובתים,חפציםעלככתובתשימשהט"ז
בולהשתמשהוסיפואסאףספרותי,לזיאנרהבארוק,בתקופת

בספרותהאפיטףשלהתקבלותו .) 47-41(אנגוס,במצבותגס
הr,נכתמיםאחדשלהידפסועםבהמאסףניכרתההשכלה

זההיה .ן 11תקמבשנתזהמסוגביותרהמענייניםהמשכיליים
 :מנדלסוןשללמותואפיטף

דורדורמניבאופןצרורהודתקשט 11
 iz "_ !אורויהי !משהיהי :אלחיםאמרעדי

שלסופהשורות.בשתיחלקים,לשנימחולקהאפיטף
שבו 1הבראשיתיהצושלהמפתיעההיפוךאתכוללבישורה

משהשלזיהויו .האורנוצרואזמשה!""יהי :אומראלוהים
שלדמותועלומאצילמידמתבקש 1האלוהי 1הראשוןהאורעם

מנדלסון.
הערכתולשםההשכלה,הבנתלשםחשובזהמכתם
אתמבטאתמכתם .בראשהשעמדוואנשי-הרוחהמשכילים

אתומשקףמנדלסוןכלפיההשכלהסופרישרחשוהכבודרגש
מענייוזהאפיטףאבוית,זימבחינה .בעיניהםאישיותותפיסת

המורכביםההשפעהמקורותעלמעידשהואמשוםיותרעוד·
 .זוספרותיתסוגהשל

 :ניוטוןעלפופאלכסנדרשלבאפיטףהr,נכתסמקור
; Nature and Nature's Laws lay in Night " 

13 ." God said, Let Newton be! And all was Light 

במקרם .מנדלסוןשללאישיותומותאםהעבריהעיבוד
השתמשניוטון'שללגילוייושהתאימוהטבע,וחוקיהטבע

שלתרומתואתהתואמיםתשתיתבמושגיהעבריהמחבר
-כחוק)אוכירליגיהי(דת 11ודת"אמתוהסהיהודי'הפילוסוף

והתיאולוגיים.הפילוסופיייםבכתביומנדלסוןשלייחודולציון
למקרואותווהתאיםהאפיטףסיוםאתשינההעבריהמעבד
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בהיגדמתרחשהמפתיעההיפוךאור!""ויהי :המקראי

הראשונהבמלההמוכרהצואתהמשלבמשה!","יהיהאלוהי

והואהמקרא,יבהקשרושלאמשה"), 11 (חדשיסודעם )"יהי"(

והחלתו , 11אוך"ויהיהמוכר,המשפטבציטוטמסתיים

בצושנבראכמימנדלסוןמשהמצטיירכן .החדשבקונטקסט

שהחלההשכלהאורעלרומזת-האורבריאת-בריאתו iהאל

 .מנדלסוןמשהשלהנאורהפעולתועםלהפציע
אפיטפיםגםנדפסובהמאסף :הסאטיריהאפיטף

פסבדו-למעשהשהםוהומוריסטייםשנוניםסאטיריים

האפיטףבמתכונתמצבות,עללכאורההחקוקיםאפיטפים,

במקורו.

שלחשבונםעלהסאטיריהאפיטףהואבמיוחדחריף

עלימכתב 11בשםהמכתמים,בעליעלהאהובנושאהרופאים,

הואהמחברע. 11תקאלול,צ"א. : 4טי(המאסף, 11רופאקבר

עשהגומץ /עירכמדברשםאשרגוע 11 :לנדא)בן-ישראלמשה

מצאנוקמנוואנחנו /ציראבד :רגזהשאול /חופריפולבו

עירכהפיכתסאטיריבאופןנתפסתהרופאשלמלאכתוכפר".

שבעצמוכקברןמציורוהמתחזקעיסוקצחיח,למדברמיושבת
השאולשלרוגזהעלמוסרהשניהחלקכרה.א~רבבורנפל

ועובר ,החייםביופעולתהאתהעושהשליחשאיבדה

קמנו"ואנחנו :המצהיריםהנשדדים,תקומת :לפואנטה

הפסוקעלאינטרטקסטואליתהיסמכותתוךכפר'',מצאנו

מצאתישחתמרדתפדעהוויאמר"ויחננו :ך 11כלב,באיוב

בידי-שחתמרדתהנשדדיםכוונתאתמשליםהפסוקכפר".

רופא.אותו

האפיגרמיםמןכמה :ומוות)חיים(עלהגיגייםאפיגרמים

תמכתםהואכזהומוות.חייםעלורעיונותהגיגיםכוללים

מרחשוון,ב. 11ל :די(המאסף,ל-ימאתטוב"משמןשם"טוב

כותרתמופיעהתמכתםבראשברי"ל.יואלהוא ,)ח 11תקמ

שם"טוב :למכתםמוטוכמעיושורותבשתיקטנותבאותיות

ציטטהזוכיהציוןבלא 11הולךןמיוםהמותויום /טובמשמן

הואאףעצמו,תמכתםנדפסכןאחרומיייא.גי,מקוהלת

יבכואז !הישר / :בכיתאתה ,שמחולדתןעת 11 :שורותבשתי

בלידתן :הרעיונותוהיפוךחידו,דבויששמח".מותןעת

נקום

זמש
.של

- )ק'

:יים.

ו.קור

ראההפתגםעלעוד . 266 1עמוצורותתכניםאוכמני, . 10

ומידותבחינות ,'הכתבים,הפתגמים",על 11כהן,ישראל

 . 175-165 1עמ ,)ז 11תשל(ישראל,

מנחם]/בןמשהמותעל[מכתם 11באופלצרורהודתקשט 11 • 12

ן, 11תקמתמוז,א. 11:קסגיהמאסף, ."ס ".ש

 . 96-93עמימסורת,בכבלימנדלסון:משהבסיפריראה . 13

 " Alexandre Pope, "Epitaphs," The Poetical Works of :המקור

475 . Alexander Pope. (New York, 1896). p 
 : 1זהמאסף, .ואןמרדכי /[מכתם] 11כסיל"מאריי :כגון . 14

כ.-ש /[מכתם] 11ואכזךכיליאישקבר"על iן 11תקנה. 11קצ

כמכתם 11המשקך"גמול iתקס"טניסן,ח. 11ך :חיהמאסף,

 iתקנ"וד. 11:קצזיהמאסף,ייטלש]. Jבן-יונה/יהודהדיאלוגי]

ס. 11:ק 1חהמאסף,שלעזינגר. .מ/כמכתם]שינה"ואוהב"זולל

 .י-ב-ב /[מכתם] 11ךבךלכליאמין"פתי ;ט 11תקס ,שבט
תק"ן.תמוז.כ. 11ש :'והמאסף,

 J.L. Mackie, Truth Probability and Paradox (Oxford ,ראה . 15
240-242 . 1973), pp 

בשחרהמאספיםדורבסיפריהמשלעלבפרקראה . 16

והתנין"."האשהוולפסוןשלומשלו , 120עמיההשכלה,

 .יב:'
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זהה
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שבר
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של:ו

נרכת

i את

r את

ענייו

:בים

 ,במותןעתהואילו ;בר.כה ,הנולדהרן 1אתהבערדהכולשמחר
שמח.אתהבערדבוכיםהכול

המנחמיםנושאי

מכתמ-ומגוונים.רבים-המכתמיםנושאי :אופימכתמי

הקטי-אחתאתמהרריםלדוגמה, ,) character-epigrams (אופי

אלהמכתמיםתמכתם.שלהסוגהבמסגרתהחשובותגרויות

ולאראנוש,בתכונותעוסקיםוהםסאטיריים,להיותנוטים

בעליעל-שםמכ~ניםהמכתמים .שבהןהמשובחותזרוקה

 ,הביישן ,הפתיהזולל, ,המשקר ,תכיליהכסיל, :התכונות
רופאים,כגרןמקצועבעליארנשיםמרקיעיםאחרים 14העצל."

מסרלהביענוטיםאלהמכתמים .בהמשךשנראהכפי

שבני-אדםמקרםולכלעתלכליפיםרiרםכללי,ארנירררסאלי

כלסינג,הגרמנית,בספרותמכתמיםבעלי .שםנמצאים

הכילי,הכזבן,כגנדהםאףחיציהםמירטואחרות,ובספרויות

 .) 49-7 , 1988כרכים,בחמישהלסינג(כתביוזולתםהשוטה

 11המשקך"לציבאנמכתםי-לכותבהשקרןתכונתעל

:אלציבאכזבים,נא~ח Q " :ח) 11תקמניסן,רכג. :די(המאסף,

לתת-רומזתמכתםתומכי"·ואזדנגו,אמתתחלמעתתומכי!/

נושאהאמת,שלבמשמעותההמשכיליהדירןשלהטקסט

עלתמכתםבנויפהאןלרוב.בודנווהמאסףשההשכלה

היאשהאמת ,הפרדוקס .והשקרהאמתבפרדוקסהשתעשעות

שלהקלאסיהפרדוקסעלמברססאמת,הואוהשקרשקר,

הםכרתיםאנשיכל 11 :הידועבמשפט ) Epimenides (זtפיי?ניךס

 1511שקךדוברי

דברממנוומבקש 1המשקךיציבאאלפונהנמכתםהדובר

היא,האירוניתכדרכו.כזביםלהפיח-הדעתעלמתקבלשאינו

איפואאיו iתומכי"מאז 11-אמתלדנגוציבאהתחילשמאז

ניגודיםיוצרוהפרדוקסכזב,דוברבפילאמתשקרביולהבחין

שנבחרציבא,השםרציונלי.באופןליישבםשאי-אפשרגיים iל

בשמואלבספראפיונועל-פיתרמית,המסמלטיפולוגיכשם

כז). ,ט''יובייחודי"ט,ז, 11ט ,'ט(

האופימכתמיבמסגרתנפרדתקטיגורית :נשיםמכתמי

מחמיאאינואליהןוהיחסהנשים,-שכיחלנושאמיועדת

איוב"שאלתבשםוולפסוןשלהומוריסטיבאפיטףביותר.

האשהאתן),ה-שם 11תקשבט,ס. 11ק :וי(המאסף, 11רתשובתה

אןהכולאתממנולקחשהאלעלאיובמתלונןלחיצו,מטרה

ומרודי,;ענייבימיממנתלקחתכל"הן :אשתואתלוהשאיר

 :החכמההאלתשובתעמדי?"אשרהאשה 1ליהשארתומדוע
זאתעבור 1כפלים,חסרונןלןשלםמועד/יבוא"ידעתי

באופןהשתמשהמחבר .פעמים"צרהתשיבלבלי 1העמדתיה

לטקסט.נסתרמימדהמוסיפיםמקראייםזכורים ~-:zבמתוחכם

בבראשיתחטאועלאדםשללטענתורומזעמדי"אשרהאשה 11

במצבואובחטאואשמהשהאשהפרשניתרמיזתתוךיב,גי,

 1אסון 1שמשמעונים iמ iההיא 1צרה 1התיבהוכןאיוב.של

שהיאשנייתאשה :מחוכםשילובוכאן-יריבתישניית,ן~אשה

המתכונתמןמשהושומרהשררותארבעבןמכתםהאסון."

לפנינו .השנוןההיפוךאתכוללהשניהחלקשלפיתהמסורתית

התשובה-השניוחלקוהשאלההראשוןשחלקודיאלוגימכתם

לפחותלנשים,יתירהבאהדהבוולפסוןלחשודאיוהשנונה.

זה.ביחסיחידאינווהוא , 16ומשליןמכתמיועל-פי

הבאבגליוןסוף
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'המאסף',כהמשכיליכתם Qה
הארשון:העבירכבת-העת

רב''עניזעלאחדיםבדבריםערוךקטזמשלאו"שיר
ל//ב ,)ח//מקת(ךוהמאסף

פלאימשהמאת

קודם)מגיליון(המשך
כמהנדפסובמכתמים,האשהשלזהשלילי~פיוןלעומת
החיובית,הנשיתהדמותינעמי',אתהמפאריםמכתמים
(נעמימשמעותיכשםאוחיוביטיפולוגיכשםנבחרששמה

 .תצרפיממשפחתמאירבן(חייםנעמיייייאלנמכתםוהנעימתי)
אלהמחברשרנמכתםתקעייא).חשוך,לייט. : lי'המאסף,

רעיתי,יפהכלך / ...בנשיםהיפהומה-נעמתיפית~ימהננ!.מ~
השיריםשירעלנסמךהנעימהנעמיתיאור " ...גזרתךספיר .

(שיררעיתייייפההנך 11ובשינויבנשים","היפה :בשיבוץ
האמתניתנתרעיתי"·יפהכלך 11לעומתטו)ח,אי,השירים
למנתםבהשוואהיותרונועזמקוריהשיריםששירלהיאמר
והפואנטה .נחמדויימה !תהמחלב,צחו"שדיר :האומר
 :מקראיתתשתיתעלמבוססתהיאאףתמכתםאתהסוגרת

חיהלאיוסף ...אבדו"ברעבמצריםאזיחיית/פטיפראשתלף 11
להיכתבאוליהיהחייבהמקראיוהסיפורבקסמיה,עומד
 ...מחדש

כאמוריינבחרוהמקצועבעליביו :רופאיםמכתמי
לעילהזכרתיוכבריחמכתמיםשללחיציהםכמטרההרופאים

האפרתייוסףרופא".קברעלייימכתבהפסבדו-אפיטףאת
ייסמיםנמכתםרופאיםגנדיתרופהיהציעמטראפלוויץ'
סוגרים 1מרפא,ולבמנוחהשמחה, 11 :הלשוןבזומובחריםיי,

 :חיהמאסף,מטראפלוויץ.(האפרתי](יוסףהרופא"בפניהדלת
פתגמימכתםהריחוזהמכתםתקמייט).אלול,שעייב-שע"ג.

היגדעםהניסיוןחוכמתמעשית,עצההמשלב(פרובר::~יאלי),
"טובי :כגוןהידועים,הפתגמיםמסוגוהואפולקלוריסטי,

אוצר(סטוציקוב,ושמחה"מנוחהא.רחה, :הםהרופאים
 .) 365עמיהעברית,השפה

מןיש :ולסופריםההשכלהלראשימוקדשיםמכתמים
כפי .עצמםולסופריםההשכלהלראשיהמוקדשיםהמכתמים
כמנדלסוןדגולהלאישיותמכתם-מוטוהוקדשלעיל,שציינתי

מכתם-קס"א). :(גבאופל"צרורהודתקשט 11 :פטירתועם
 .ל-י(חכמה"דרכיכלייחדלובשםמנדלסון,עלאחרמוטו

 .לפטירתושניםעשרבמלאתנדפסתקנ"ו),צייח. :זיהמאסף,
מתארובובא,אבהמתחרזותשורות,ארבעבןהואתמכתם
עזבן-מנחםדרךעדי ...חכמהדרכיכל 11היעדראתהמחבר

בלכת"עורו!למשכיליםהמשכילקוראעתהבמז;כיתיה".
החבורהלבניהעצמיבעידודתמכתםאתבסיימו " ...אחריו

ילכוצדיקים 11 :י)ייי,דהושע(על-פיהמקראיהמסרבמתכונת
מקוריציורכלזהנמכתםאיןובאמתיכשלויי.פשעיםרקבם
עידודקריאתהואעיקרווכלימנדלסוןשלמענייואו

למשכילים.

מכתמיםגםנדפסוגיסא,מאידך :ביקורתמכתמי
 .מ(הבלייספרימחברייעל :כגוןסופרים,עלביקורתיים
ללעגשםהכותבתקסייט).ניסן,רייז. :חיהמאסף,שלעזיגנר.

עליוכיולזמןלךיימה :הזמןעלשהתלונןהאלמוניהסופראת
אתשY;ןחחהזמן,חסדךיי.חפץוהואבחבלים?להמיתואנפת;

אשוהזמןמחהלולאייני :עימוחסדאיפואעשהיהמחברזכר
~ד oמהשנוןהסיום .כלמתדייהחייםביותשארנצחכתבת~

מוצאוביתומניתיהשכיחושהזמןהספריםמחברתלונתאת
אתהמביאבתחבירבאההסופיתההפתעה .למחברברכהבכך

מהיודעאינךקריאתהשעדהמשפטיבסוףייכלימהייהמלה
ו ...החייםביולנצחיישאר

 1הםהסופריםלמכתמיקרובים :ספריםכביקורתמכתם

וייבקוותתמכתם .ספריםביקורת :דהיינומכתמי-הביקורת,
ומשפטעירעלושנוןחריףביקורתימכתםהואחדשייספר

ווהתגלעההמאסףעורכיאתבריישהתקיףבספרו .בריישלנחמן המדורבשםהשתמשהמחבר 17חריפה.מחלוקתבעיקבותיו
כדיתמכתםכשםחדשיםיי,ספריםייבקורתספרים,לביקורת

לטענתהמעי,דהספר,בשםמשתעשעתמכתםיריבו.אתלגנח
משכילכלמפילכןעיניםיי./בראשושייאיוהמחברעלהכותב,

(ייבקוותקרניםייבעלהואהזההמחברראשכי 1המשפט,יצא
המאסף,י-ל. /ברייש]לנחמןמשפטעיןעל(מכתםחדשייספר

והזיאנובוטה,אינווקטיווימכתםזהתקנייו).קצייב. :זי
בתוך-יריביהםנ,גדבמאבקלמשכיליםלסייעכדימגוייס

לה.ומחוץההשכלה
לטבעיועדואחדיםמכתמים :השנהועונותטבעמכתמי

מוסרימסרכללבדרךטמוןהטבעבמכתמי .השנהולעונות
משמשהאביבליריים-תיאוריים.מאשררציונלייםיותרוהם

והמו;נכתמיםהמשורריםשלהחשוביםהנושאיםכאחד
דש hלהיימכתםאת.פרסםלדוגמה,ברי"ל,יואלבהשכלה.
ניסן,רכייא. :חיהמאסף, .ל-י(תקמייטבניסןהאביביי

דו·הואקטנות,באותיותזוכותרתהנושאתמכתם,תקמייט).
היאהחריזהואףמחוכם,היפוךאושנינהכלבוואיןשורתי,

אסתטיומסרמרוכזורעיוןתמציתיותבוישאךמלאכותית.
משמיםחןואר;ץשמיםנשקואביבייבחדש :יחדגםומוסרי
השמיםמןהנשקףהיופישילובמארץ".יצמחטובנשקף
יופיהכורכתמשכיליתכסיסמהנשמעהארץמןהיוצאוחטוב
כיאדמות,עליבני-האדםעלמוסריתחובהמטילהאךוטוב,
 ...היאבשמייםלא

אופיבעלימכתמיםגםהיוהנושאיםביו :הדתיהמכתם
הואכזהדתימכתם .הפיוטלקראתנטושאףדברלכלדתי
תקמ'יחבשנתשנדפסראכנאוועיוזלמאתתעבודייהיוצר"את
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יאדו-

;היא

סתטי

שמים

שמים

זיופי

כי ,ת·

.אופי

i הוא

קמ"ח

עליו).נדלגזמןשמחוסרתקמ"ח,אלול.שצ"ב. :דו(המאסף,
המשכיליותהמגמותמןחורגתאינההמסורתיתהנטייה

הדת.כלפיהחיובייחסןאתשהביעוהמתונות
ספרים,ביקורתמכתמיכלוליםהאחריםהמשנהסוגיבין .

ועונותטבעמכתמיחריפים,אינווקטיווייםמכתמיםובהם

רציונלייםיותרוהסמוסרימסרכללבדרןטמוןשבהסהשנה,
הנושאיםכאחדמשמשהאביבליריים-תיאוריים.מאשר

הנושאיםביןבהשכלה.והממכתמיםהמשורריםשלהחשובים
לקראתנטושאףדברלכלדתיאופיבעלימכתמיםגםהיו

המגמותמןחורגתאינההמסורתיתהנטייה .הפיוט

הדת.כלפיהחיובייחסןאתשהביעוהמתונותהמשכיליות
היו :שונים-המכתמיםמקורות :המכתמיםמקורות

מכתמיםחמישהמגרמנית.ומעובדיםמתורגמיםשהיומהם

בהמאסף.נדפסווראמלרלסינגהאגדורן,מאתמעובדים

מןהענויהקוראלפנילהביאנועדוהמעובדיםהמכתמים

האפשרויותאתלהראותכןובתוךהגרמנית,הספרות
 .ובספרותההמתחדשתהעבריתבלשוןהגלומותהספרותיוזי

תנוו,ן :היהודייםהמקורותעלהסתמכואחדיםמכתמים

מקוריים,הסרביםמכתמיםימי-הביניים.וספרותמשנה
 .זובסוגהזאתלקבועשאפשרבמידה

לזיאנרתרמוהתקופהמסופרירבים :המכתמיםמחברי

ומשורריםסופריםנמנוהמכתמיםמחבויביוזה.ספרותי

שלמהאחד),(מכתםמטראפלוויץיהאפרתיכיוסףידועים

פואנקודוד ,) 2 (בן-זאביהודה ,) 7 (הכהןשלום ,) 1 (פאפנהיים

ועיבד ,) 19 (וביםמכתמיםשחיברל, 11ברייואל ,) 1 (מינדיס

לרביםהמשותףואחרים. ,) 5 (וולפסוןאחרוןוכןאחרים,רבים
אלהסופריםבמשלים.גםהספרותיכוחםאתשהוכיחומהם,

שלהסרקסטיהאפיגוםעל-פיאיפואנהגולאואחרים

 :האפיגוםעלהידועהבמסתולסינגושמביא 1מאוטיאליס
או iגרםאפילעשותיצלחשלאכסילכההואמי !"האפיגרם

 .) 422 ,'הכרןבכתביו,(לסינג,מאחד"יותרשיעשהשוטהכה

ובארמזיהםבלשונםנדרשוהמכתמיםכן,עליתירה
חיתהההשכלהספרותכימעידיםהסובכןהדורות,לספרות

בהשישועשירה,מתוחכמתספרותרב-ובדית,ספרותוחינה

לפניקריאההקוראמןדורשתוהיא 1לעיןמהנראהיותר

עומק.קריאתולפנים,
ההשכלהספרותאתלבטלשנטתההביקורתכימסתבר

סוגהזותמכתם.שללסוגהדעתהאתנתנהלאכספרות

נראיתדהיאבת-זמנה,האירופיתלספרותגםהמתייחסת
זובסוגההנהוגות.הספרותיותלקונוונציותכרגישהאיפוא

 :ההשכלהשלמשאיפותיהאחתאתהעבריהסופרממלא
המתחדשתהעבריתהספרותביןגשריםולגשרוקשריםלקשור

אירופה.וספרויות

עלבהומורוגםבהומור,רווייהסוגהזומכ'ליותראן

תמכתםעצמו.עללהתלוצץהמשכיליתמכתםיכולוכ,ןעצמה.

לסינגמכתמיעל-פיי-לעל-ידישעובדהמכתמים","על
עלהמתלונןהקוראאלפונהתקנוון),ו. 11קצ :זו(המאסף,

קצרים!"ולמכתמים"מה-לייאמר,הקוראאם :המכתמים

כי 1הקורא,יסלחלזאת"איפא :בשנינהלומשיבתמכתם
בגללכיבשנינה,וביתמניהנרמזקצרים".הםהמכתמים

 ...לקוראלענותאפשרותאיןתמכתם,שלקיצורו
מצב,כתמונתתמכתםשימש 1להומורמעברואולם

אלאשאינוהמאספים)על-ידישהוגדר(כפיאפרמשלכדוגמת

שלהאחרוןבגיליוןמעציב,אן 1שנוןהומוריסטיאפיטף

r,נצותיהיןעלמדrו,לאכיתורה,שכחש"לאאישנ 11:פהמאסף

הה,ואפך;עפרובמותוואיואפסהיהבחייו ...הפראבהלא

[אפיטף 11אפך("משל ...ספר"-היהלאבואןהארון!נלקח

תקע"א).אדר, .ח"ע: Zיי***.המאסף,פרודי]/

ומכמניםמכתמים

שהואמשוםובה,היאהמכתמיהז'אנרשלחשיבותו

העברית.בהשכלהביותרהמקובלותהסוגותאחתאתמהווה

מבחינההןהמאסף,שלדרכואתלהביעהטיבתמכתם

שולחיםהמכתמיםאסתטית.מבחינהוהןאידיאולוגית

לזמנם.ומע.ברבזמנםלקוראיהםופואטייםמשכילייםמסוים
הנחקקתתמציתיתבצורהההשכלהרעיונותאתמביעיםהם

אוניוווסלייםלמוטיביםגםנדרשוהמכתמיםונזכרת.

בימינוהקוראגםיכול 1וכן .זמןשללמגבלותמע.ברהחורגים

הנשיםועלהמקבריםהרופאיםעלהחידודיםמןליהנות

ולכלמקוםלכלישימיםוהם 1השקרןועלהכיליעל•הצוות•,

זמן.

הסופרשלהיצירהחבליאתלבטאמטיביםהמכתמים

העבריתהלשוןבכיבושהתלבטויותיוואתזמןבאותוהענוי

מיומנותואתלהציגהענויתמכתםהיהיכולכאןהמחדשת.

בעיצובוהאידיאיהפיוטיתחכומוואתוהספרותיתהלשונית

המ~בעיםהרעיונותובנ:ומצותהשפהבריכוז 1וליטושותמכתם

משחקיבאליטראציה,כוחואתהעבריהסופרהראהכךבה.

תכונותובחריפות.בדמיוןבציורים,משמעויות,ומשחקימלים

הסוגה,שלהמיוחדותמהדרישותשנבעותמכתם,שלאלו

ובלאובבענייוכיוםגםהנקראותמכתמירתיצירותהניבו

לשוניות.מהמורות-זמן

פלורידהמרכזאוניברסיטת

 The Age of Haskalah (Leiden ,בספריזהפולמוסעלראה . 17
~ 54,6 . 1979),pp 
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