
ההשכלהספרות .

בהמאסףהמשלגילויי
פלאימשה.מאת

המלש.לעבסרפרגלרטשלעמדתןאתדלרגמחראה 1

z .חסרפרלרתותלחרוב,פm תל-אביב,א•חדחשח,חדב.עית)

סטיותיי.במקרםגסלחסחיה"חרא : 79תשכייג),

תקמייד. ,•אחאםסף,עםכורןחבשור,בנחל 3

4 , Thomas Noel, Theories of the Fable in the Eighteenth Century 
New York, 1875), Ch. 1, pp. 149-151; Karl Emmerich, Der Wolf ( 

5 . und das Pferd (Berlin, 1960), s 
s ,יתאורינראלn m לתלן),יצרייךרכן ;ואגנליתםלשs1 .ג

 . 6םלש, n mיתאורינראל, 6

 Christian F . :גלרטרואת , 10חםלש, mתיוארינראל,עיין 7

37 . Gellert, Schriften zur Theorie und Geschichte der Fabe/, s 
בחאםסף.אזכורןלעלתלןרואת

המלשעל

והיאלהאיודורש /רעומההיותהמדיהאמת

ותחת /הרעימהשעהזאתאיפואכןלע /מתנכרת

בהאדמהחייםרוחתפיח / :הסתתרהמשלמסווה

חיהגסרמשגס /ומיםרוחלאשפהתשים /

השמיים".ועוףכנף/ציפורוהבמה

תקעייא),(וינה,חספוביתבן-זאב,ליב(יהודה

מגרמנית)מעובדהמשל . 187

רבאשיתהמשליםממשלבן-זאב,ליביהודהביטאזהבמלש

בתפיסתאחדמושג-יסודהאaסף,ומסורפיהרבעיתההשכלה

המשל.בתשתיתהמצוייההאמתבדרב-המשכיליהמלש

שלאבסתטיקהחשובמושגתרבעיהסורפשיקףזןתבפיסתו .

היייח.במאהוהאירופיתהגרמניתבספרותרווחשחיתהמלש

שלמעניינתלמרעכתמלשבעצמואיפוא,מהווה,זהמלש

.יחמשכיליתרבעיוהמלשהאירופיהמלשביןוזיקותיחסים

בכלהלההשכלהוסבפרותבחאaסףהמלששלזותועפה

גבדראיםנהמלשוגילוייהרבעית,הסרפותבתודלותהוזכרה

כאלכלל,בדרןלמלש,מתייחסיםהדיוניםרובזאת,עם .חידוש

המלשבתפיסתועסקיםואינםשולית,פסרותיתתופהע

תיייחבמאהנתספשהמשלובעודבה,בזמנהההשכלהסבפרות

ספרותיותסלוגותשוות-רעןסוגהעצמו,בפניייחודיכזיארנ

אחרות.•וציניותי

שצייו'לחוברפ.זההיהוהמבקריםהספרותהיטסוריוניבין

שיאנסרחי . 2סלאטירהתחליףשימשהמשכיליהמשלכי

פנתלילע-ידיומטעימים,וחוזריםיודעים,השנולנפילשימוש,

אסממשלשבדיקהאן 3חאםסף.לעורכיבהוראותיוייזל,הרץ

אכןאסבנדקלאוכןנעתשה,לאייזלשלהצעותיונתקבלואןכ

המשכילים.ובכתביבחאaסףהסאטירה,במקוםהמשלתפקד

 .יחיובסירפיחסהמלשבנושאדשנוהאחריםהמבקריםבין
הזכירוכןוססר.וש.שאןנא.חקליך,ש.שפירא,ח.נ.קלוזרנ,

צמריון. .וציט i:שזהרשביט,עוזירפילדנדר,י.המלשאת

••• 
ההשכלהלהבנתפתחלפנינותפחתהמשללשחזיארנדביקת

אלזיקתהנושאאתתאירוגסזמהנ,רקעלעפסרותיתכתופהע

מדיוןחלקתינוהמשלשלבסוגהזהעיוןהאירופית.סהרפות

אתמקדזהבמאמרהרבעית.ההשכהללשבזיארניםמקיף

חאםסףשלכרכיובעשרתהמלששלהתועפהבמיפויתחילה

כמהאבחןכמן-כןהמלש.להגדרתמשכיליובניסיוןותיאורה,

לאאן .הרבעייםבשימושיוהמלשלשהסרפותיותמתכונותיו

בחאםסף.רווחוהםשגסתמכתם,אוחחוכמחמלשאתאלכול

••• 
כמאחהאירואפיתסברפותהמלשלשחופפולאריותמדית

סרפותחמלש."חוקרישמצייניםכפיתדקים,ללאחיתתחיייח

אבותתלאכיאף ,זןסלוגתחיאאףנדרחשהרבעיתחחכשלח

סרפותלשהסרפותיתטעםאתאתמתחמלשחבירתמדית.

לשאנותשילובבחיותהחדדיאקטיות,ומטרותיהחיייחחאמת

למודעותתאתיםחמשל s .מוסריולקחומושכתמרקתתרפסות

חבינוןהגורבולענייוחחשכלחלשחמפרחתתהרבחתית

חנשבמוסריחינוןחחרבח.פניישרבילעהלפשיעותבפקדין

כמטרותיהחרכרררחתרלעתנרתחמוסו 6חחירנן.עליקר

ללמדחטיבעיתבגממתורחמלשטחותב,רפסהותלשחמידיירת

לשמתכונותייאחתנירטםע, nבמיוחד.לבךתאתיםקלח
לשכקביעתוחעדתיי,לעמתקבלייקלחקהנייתהיאהמלש

שמשליוהגרמני,ןחאסתיטיקןהממלשגלטר,רכיסטיאן

 7בספרות.כרב-סמנאמוזכררשמובח1C1כסףחואבר

 .בלדבזרלאבמלש.ידםלשחןחאירראפייםסחררפיםטובי
גיי,גירןדרידין,כגירןחאירראפייס,המלשיםמשמלשיאאל

סליגנ,ארפיםגוטחודלדרסדלי,ררטרבראסל,ריליאס

הזיארנ.שלבפואטיקהדנררעוד,גלטר,רכיטסיאן

הלכורגלרט,גרטדשנחאגדררן,הגרמניים,המלשיםממלשי

גברמניתגסרבהחיתהשהשפעתוהצפרתי'-פרנטיין nלpעבברת

בתחילהנטהסליגנגםחיייח.חמאתלשחראשוחנמבחציהת

קיבלואףרמקרשט,פיוטיהשית-פרנטייני, nלחהמלשכלירון

תטעםמקובעיכאחדושחנשבלוקשדםבלטו,לשמלשיואת

בדררשר 1759בשנתטעמןאתשיהנסליגנאךרפסבות.טחוב

המלשספרותפניאתשינתחזרדריחשאיזרפיי.אליישלרב

שונות.ומטרותשוחבאסתיטיקהלפניהחבציתבאמח,אברחת

אוהמסרחיישרתהיריהע,קיצורהמלש,לטשפותחטיףסליגנ

 19ואודה



רהלשרןכחורזהפירטיים,הקישוטיםרסחרתשכל, nnמסור·
שלמלשיראלהפררזהאבהחשירהבמקרםפnיגוראטיבית.

מדגישהכשהיאפולמוסית,אוסאטיריתחיתתוחמטרחסליגנ,
השונותהאסכולותסחידיחממלשיםכקלח.מוסרייעק_רון
המדריךהכללי,אוהמוסרי,חלקחאתבכבתיחםדתגישו
את;וכןתידערואוחאליגוריתיסודומבדר,מחחנאוומלמד,
כיסוד·-חמבחנואחדותחאמת,יסודהפטשות,חקיצוו,

מלשיםלכתיבתמשהגיעואךהמלש.לשחפואטיקחלשמוסד
מאחרים.שתבעוהפואטיקהבדרישותעמדותמידלאעבצמם,
הסורפיםשלוההשראהההשפהעמקורותאחרלקעוביקnש
כמהחיואל-נכוןהבערית.ההשכלהסורפילעהנזכרים
במידהלקעובאבפשרותנוישמקום,מכלהשפתע.מקורות
המשלסופריוכלפיהמלשכלפיהירחוןעורכייסחאחולכחשי
שלשמותיהםחזדמנויות.בכמת;גיטוילידישאבכ;כי-'-יי~_חלוןע
שנדפסביקורתבמאמרמוזכריםהאלחהסורפיםמןכמה

ישומחםלחקותיששאותםסלורפיםכדוגמהתבקמייט,
וילאנ,דסליגנ,חאגדורן,ואבנר,:בלוט,הוזכרוביניהםללמוד.

אחדים,סורפיםלשזחאזכוראך Bוןעד.ואמלך,קיליסט,
לאןמלמדאינומאלח,אחלשוחבחיתההמלשדבונמעשדםת

 "~-י wחמלש nרוחונטח
מפסרוםניכרת ,האירואפיחמלשלשVלוגחחמודעות

ביוצפרתיתאואגנליתגמרמנית,ומותרגמיםמעודביםמילשם
ציינומתורגמיםמלשים.זםדפיסםבחאםסף.שנספדוחמלשים
ובהרעתאשכנזיי,מלשוןנתעקיימלש :גליובישועחוכים
גםולרובהמקוריחמחובשםאתגברמניתמביאיםחםלושיים

וערכיידילעשזוהושישהחיוחמלשיםביו '. mחיצימקוואת
חיושמחרביהםומאגנלית,מגרמניתכמתורגמיםחאםסף

האגנלי.גייוביוןחברמנים,וראמלרסליגנר,בסרכ,בולטו,

••• 
הספרלערפייג,קתמייט,חי,אנכסף, nחדשים",סרפיםייקבורת 8

 .לבתיושיב
ד.יקתמייו,אי,חאנכסף,דלוגמה,ואח, 9

<רמתיי ,כנעניליקעבחובעיתחלשוןאבצורואח 10
לשבמאמרועיין.כןימשל.י-ברעך , 3399תשכייט),גן,

 E. Elwood Smith , :זועודבהמצייןהואשבוסמית,
The Fable and Kinder Forms," The Joumal of English and " 

519 . Germanic Philo/ogy, XIV (1915), p 
אבסתיטיקחהמקובלחתנייכיהמלששביוחחבדללעמעירחרא 11

יאפבל.יהקרויחאיזרפיהמלשוביוכאפברלח,
ומליצתבכלל,השירימענייוראשונהייחדקמחרביייל,יואל 12

 ,•ז-•ןתקנייא),י(רבליןישראלוטירותספרפברטיי.קודשירפס
אחרותהגדרות .וסוגיוהמלשוהבגדרתבשירדןחראםש

 .חכחןולשרםסאטאנןב ,איילכבתכביגםנמצאות
היאהשועמבלבהמלשיםאלוהפלעתייכי :רביייללשלבשונו 13

עצמוהשומעגברףנרגעהזההרפטישיחיהמבלירפטידרבןעפלת
(פייט). "מלקבלויי.ישמנחעו

14 Christian F. Gellert, Schriften zur Theorie und Geschichte der 
, 37 . Fabel 1966, s אתלקבליותרנוטחהשאדםהרעיוןואילו

לשבכתיבתונמצאאדם,בבניולאחבירת,המואבהלקח
,Antoine Furetiere 17נואל,פילע .לה-פונטייןמסחידי . 

15 ,) 1988 , Lessings Werke, V (Berlin ייn der Einteilung der Fabeln סV יי
. 204 . s 

ו•-ז.יישראל,וטירותפסר , 11 "ראשוחנ.ייחקדמחרביייל,יולא 16
 .חידהומלשמובארמלשכללי,מלשסתמי,למלשחנקלחמשל

מדרךניכרתהאמסףעורכיבעיניהמשללשחז•אנרחשיבות
בספרות,רלמקרמולז•ארנמרדעיםהעורכים .בנושאטיפולם

הירחרן,שלהראשוןהגיליוןתופתעלאחרספרדיםוחודשים
זה,לז•ארנמאמר-מבואמקדישיםחםתקמייד,אדר,גביליון
חראזחמונחמוסר.י•משליבשםבריייל,יראלהואל, .ימאת

 Moralischen Fabelnכגוןאיררא!~ירת,משפרתתירגוםכרנאה
בצרפתית, Fables Moralesאראבגנלית, Moral Fableגברמנית,

יליהידועככלבלועזית.משליםסירפיבכורתותהשופיעוכפי
רהראהעבריים,במקררותמופיעאינומוסרימלשי•חמרחנ
רבייילשלמאמרו 10החדשח.בתקופהלראשונהכרנאהמרפיע
המלשים.סלדרתפתיחתמחורה

זהכמאמרככוונתןאיוכיכחרעת-שרליים,מצייווביייל
ענייוכללאבראבתילא(ייואניהמלשלשבפואטיקהדלון

מהערותיוכיאף(עסטעטיק)"),הירפימלאכתחכמתעיידהמלש
לעטרפלהמשלשלהאסתטיהצד 11 •ברלליקורבשחנרשאניכר
שלכתיאוריהדןשכרישראל,לזמירותכהקדמהובייילידי

 12 .וה(דרתרסוגייהמלש,

רבייילעל-ידיכאןמרדגשתהמשלשלאחתמרכזיתתכרנה
נפשעלהפועלתספרותיתכיצירההמשלשלהשפתעוכרחרחיא
רהישרתהמוסר"כדרכיהמשלרתרעלתהקרוא,נפשרלעהאדם
המשלשלשימרשרפייט).תקמיידאי,(האמסף,הנפש"מד•ת

ספררתשלעיניהלגנדשעמדהמטרה-האדםלתיקרןדעו.
מתכונתונרבעהמשלשלייחרדרכימטעים,כריייל .ההשכלה

הפרטיהניסיוןעםהשכליותוההכללההתפשטתאתלאחד
על-ידילכנקהמתקבלמוסר-השכללכללרחחרשניהריגשי
זחשילרכהכללה.כרשיש-רפטיסיפרוהיאהתרצאחחשרמע.
ולעעליולאייםכדיכרשיהיהמבליעצמןבררנוגעלשרמעקרוב
המשל.שלהלקחלימרדדלחייתלגורםהיהשיכרלמה ,תראישיר

המאורע,מןהשומעאתירתרערדמרחיקחייםבכעליהשימרש
 13לקכלן.יותרנרטההריהובדונ,נוגעשאיכררמכיררן

כריייל,עלהמישלייםההשפעהמקוררתאתלנזרקהניסיון
 :לדרגמהאקלקטיים.רנאיםהםכילמסקחנ,ארתנויביא

כעקבותכנראההולךחראהקרוא,נפשעלהמשלהשפעתבנואש
המשל~סיררגאך 14המשל.שלהפואטיקהלעכמאמורבלטו

נדרשוהואסליגנ,עלהנראהככלברייילנסמןישראלמםירתו
עם 15לסיגנ.שלחלוקתןעל-פימרוכבי,•מלשכגרןלמוחנים,

 16התנייכי.המשללעהודראתגםברייילמצטטזאת,

לשמשהיאחיפההספרות .שלהסרפותיתשמטרתההתפיסה
דרכיהבערילקוראלהקנותרבעיקרולחנךלחודרתמכשיר
ההשכלה.כספורתמקרכלתחיתהנימרסיר,אתרלשרפמרסר
הכליםכאחדהמשלאתלהציעהעורכיםניגשררכן

שלהאידיארלרגיהאתלהגשיםסחרפותיים·החינרכיים
הערבית.ההשכלה

••• 
נושאיםאבינדקסנעזרתיכהםאסףשנדספרהמשליםלמיפרי
זהשוקדאנישעליוהאמסף,לשרממרחשבמרוערמחובים

ממדיינים .הכנתןמסתיימתאלהושבימיםאחזרת,שנים
המופיעיםמשלים, 47-•תמשלישלבקטיגוריהזהאבינדסק
בסירנותכמהכריםושרמרכןהאמסף,שלהכוכיםכעשרת
המשל.להגדרת

הם .אחתהרמוגניתחטיבהמהרריםאינםהאלההמשלים 47
ונכתכן , 1811ודע 1783משנתמטערת,לאשניםלאורןופרשים

20 . 718194 



שלפנורמהמייצגיםהםבוודאישונים.מחבריםעל-ידי

נעלימשליםהיוניניהםשונות.אסכולותושלשונותתפיסות

אןשונות.וסרפותיותמישליותותכונותשונותאיכויות

רבאשיתהמשלמצבשלכלליתתמונהמשרטטהכוללסיכומם

ההשכלה.

משליםמוצאיםאנונהאמסףשהתפרסמוהמלשיםנין

הידועההקלאסיתבמסורתחיות,מישליאואיזופיים,

המשליחד.גםוהעבריתהאירופאיתנספרותוהמקובלת

שמהכהדרישותלשושאחרלמלאחייבהמודרני,ואףהאיזופי,

חייבהואא. :כדלהלן ,) Ben Edwin Perry (פריהמשלחוקר

ב. iלאאואפשריהואאםניןוברבור,במכווןבדיונילהיות

ספציפיות,פעולות,שורתאואחת,פעולהלהוותחייבהוא

להיותחייבהואג. ;כלשהןדמויותאבמצעותנעברשאירעו

אומוסרישהואלקחלשםאלאלעצמוכסיפורלאמסופר

הכלליתהעמדהאתמסכמיםהמשלשלאלהיסודותאישי.

ומפורטיםידועיםדעותחילוקיעל-פניגישורתוךהמלשכלפי

(האמסף,אווילי••משפטהמשללדוגמה,כן,לעיל.דושהוזכרו

רבגליובושאןבקרניוהמתהדרהצביעלקל")נ,תקמ",ד ,•א

נדרןסליגכ.בידיעונדשאףאיזופימשלעלהמבוססהדקות,

המרכזיתהתבניתלעהערביהאיזופיהמשלשומרלכל

ונעלי-'כשחיותהכלליהאיזופיהמשלשלהעיקריותוהתכונות

האנושית,ההנעהויכולתאנושיות,תכונותמקלביםחיים

אוניברסאלית.ואמתלקחבני-האדםאתמלמדיםומעשיהם .

תחתאנומוצאיםולעיתיםכאלה,הםהמשליםכללאאן

דבר,לכלאילגוריותמוסר•,•משליבמדוראו•משל•הכורתת

קל"נ- ,•א(•רהב•המשלכגוןתכונות,נשםנקראותכשהדמויות

מופיהע-•רהב•נשם-גאווההאנושיתהתכונהשנוקל"ג),

מקובלאינוסליגכידילענמשלהאליגוריהיסודדחייתכדמות.

מישלייםסיפוריםאניםהמלשיםניןזה.משלמחרבלעאיפוא

 )!(תנש•אוקס"ו) ,•א(הענקי••הגמדכגוןמישליים,שיריםאו

המשלמןשונותכאלהיצירותקנ"א-קנ"נ). ,•א(הרשעים•

אינםשגיבוריהםליקחיים,סיפוריםמהוותשהןנכןהאיזופי

הקיץ",נימי"ויהיבמיליםמתחילהזויצירהיים. nנעלי-
סיפורית.שמגמןת

משליםיש .כפרוזהוהןכשיריםהןנדפסיםהמשלים

והחלום••העני ,)ד"מ-"גמ ,•ד(והשועל••האריהגכוןמוחרזים:

והתנין••האשהאו,לינדא,נרוןמאתשניהם ,)ה"מ-ד"מ ,•ד(

לאחרוןשניהם ,)ו"צ-ה"צ ,•(דוהדבורה•ו•האשה ,)•פ ,•ד(

כשיר'מסודריםגםחםנחרוזהשימוששמלבדוולפסון'

נעהשחשירייםהמשליםהדספתאופןתשורות.בשבירת
•אדםכגוןכשיר,מונדק,מופיעוהמלשמלאבניקודלעיתים

כאלחישחמחורזיםהמשליםביו .)•התקמ"ה, ,•ב(דמה•לחבל

מ"ג- ,•ד(והשועל•:•תאריהכגוןדיאלוגי,הואשלחםשהמנהכ

אן .)•פ '•ד(וולספוןלאחרוןוחתניו·ו•האשחלינדאלרבוןמ"ד)

לרוב.ברפוזתמשליםגםיש

••• 
גיהשלעמעידיםאלחשוניםודרכיםאופניםצורות,

לדבוקעלינוחונתכן,פיעלואףהמשל.תפיסתשלאקלקטית

כוללת,קונצפציתאותפיסת-על,איזוישתכוללמרותאם

17 General Preface", Aesopica (New York, 1980), p.ix יי,. ed ,rזy B.E. Pe . 
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אדיטוריאליתתפיסתהאמסף.עורכיבעיניהמלשבתפיסת

שלומיקומםחצבתםשיטתפילעלהסתמןשעוייתכללית

האמסףלשהראשונותשונתיובלשושנהאמסף.המלשים

מאמרוואילו .ישירים•במדורכלל,נדרןהמשלים,נכללו

 18המשל,בנושאמקוצרמבואמעיוששימשנרי"ל,שלהנזכר

תוכחותישהמאמרים.מדורשהוא•מכתנים•,במדורנכלל

אכןכיומיקומם,:חמעידות,המשליםהאנתמשיטתפנימיות
מןכמהבנחןלהלןתבוכה.וסווגהשיותמןכחלקהמשלנתספ

 :חללוהתופעות
•לגרבבשםראמלרשלשירהשיריםבמדורמופיעאינכרן

ואחריו )•ק-ז"צתקמ"ד,אי,(האמסף,הבילה•אלמשכיל

מחורזיםשיר'בתישניומחתתיוהשכל••מוסרהכורתת

רחרוחי,השמשיריבהמשלמופיעאחריהםמיידומנוקדים.

ומשולבהשיריםבמדוראיפואכלולוהואברפוזה'משלשהוא

ניניהם.

מוצאיםאנו :האםסףגיליונותבחמשןחוזרתזותופעת

השירים.מדורבמסגרתפברוזתהנתוניםאחריםמשלים

קי"ח-ק"כ).<אי,גייגירןמאתוהמחקר•,•הרועה :דלוגמת

לאחרהשירים,במדורמוצאיםאנוהאמסףלשכרןאבותו

המשל,קנ")נ.(אי,ובנירי•אבאח,דמחורזמלשגםשירים,כמת

איפוא,להניח,ישישירים.יבמדורנכללבפרוזת,וביןכשירחביו

אשרהשירה,מןחקלחראשהמלשחקלאסית,התפיסהכי

 .חאםסףעוונילעמקובלת 19אווכח,תקופהבמשךורוחה

צעמאיז•ארנחיכושהמלשחדiרהש,הפתיסהלשהחדירהאן
עורכישלסהרפותיתהתודהעאללחחהלעצמורבשותהעומד

 ~בפניבמדורהמלשיםמופיעיםואיןלדיבכרןוהחלהאםסף,

תלפיסתמאתימהזחמדורכורתת .מוסרי•מלשיהנקראצעמו'
השודגשכפילקח,ללמדוכחוןתמוסר-תשכלכנושאהמשללש

המרבעחי"ח.כמאחהמלשלשחאסתטיקניםרובידילע

שבו(תקמייו),גיב~ןק,רבכרנ~חתחתילהחדשהלתפיסה

 .רנייזש~עוןמאתמבואזזןפוםעםרעבמלשילהידספתחתילו
סנרפותמאי-החבירותנוב-עהמלשתבפיסתההיסוס

מתבישיצאוחשוכותההדגרותומןהיייח,במאתהאירואפית

בנעוחןאן_וגברמניה.בצרפתהשונותוהאסכולותהמדרשות

בתקמייחהוערכיםישנוייעם .המלשלשממורכבותוגם

בוודאיהמלש,בתפיסתגםשינוילחלברלין'המרעכתוהרבעת

ואילןדימכרךוכאמור'רניייל,יואלוהממלש,העורךהבשפתע

מוסר.י•מלשיבמדורמיוחדת,כחטיבתהמלשיםתואנו

••• 
ראשוןבמבטרנאיםבחאםסףהמופיעיםהמלשיםמןרבים

מטעריםתיבותיו,י viואאומכשילי,מחרבושםכ•מקורייםי,
אתלדבוקצורןישאן .תבוכןכמחרבמופיעשמו .ראשואת

~יות l(בל~ 1חמקווייז;J'•המלשיםלשמקוריותםשאלת

המלשאלקדומיםרבעייםאואוניסרנאלייםמוטיבים

(והרוח)•והירחהשמשיריבכמלשמלשים,עיבודאוחמשכילי,

 .חנקדןונכיחלששולעיםמלשילעהמבוססקייא-קיי)נ,(אי
המלשיםמןחלקוהמקורייםהמלשיםאתמייחדמת

חזייל.אמרתאוספוקחוכמח,אמותמדגימיםהמקוריים
לווהלקנותאוניסרנאלינושאליגייויניסיוןבכןלראותאפשר

המיוחסים .מלשים,ארבהעלשדסרה:מחותי.יהודיצביון.

מלשכלמסיימתאייכל,יצקחלשאחיואייכל,ליחיאל
 1למעהנוחיפלעכליי :גכוןמלשי'מספוקיהלקוחהחבתימה

 21ראודה



משכילבךבקיץ"אוגראודי) :ט"ז(מלשירעה"ליוםרשעוגם
ישקע"ה).די,(חאונסף,:חי)יי(מלשימביש"בךבקציר/רנדם
המחבר .היהדותמקורותעלהמבוססמקורייצירהמהשעבכן

המישלייםהטקסטיםעלהבנוימוסר-השכלללמדמנסה
המשל.לשבזיארנשימושתוךהיהודיתשבמורשת

••• 
הכותרשלבקובננציהשימושנעשההמשכיליהמשלבמבנה

העיליהכותר .הקלאסיבמשל iנהוהשיה , Promythiumהעילי,
אןהלקח,פיעלמיונולצורןבתחילההלקאסיבמלשנקבע
סשייעמשוםהמקורית,ממטרתוזהשימושחרגהזמךבמךש

הנלמדהלקחואתמשמעותואתולתמצתהמלשאתסלכםגם
לסוףהלקחהסטתהואהזמךבמרוצתשחלנוסףשינוי .ממנו

פתגמי,סיכוםשהיא , Epimythiumכ-הידועהכחתימה,המלש.
 20סיום.עםפרתוןמעיו

המשכיליהמלשבסיפורתמקובלפחותהיההעיליהכותר
 )!(ישנתהמשלרבאששימושוהחתתי.לכורתהבשוואה
לרשעי,"שינה :כדלהלןהואעיליככורתקני'א)(אי,הרשעים•

 21ע"א,סנהדריןלעהמבוססזה,כותרלעולם".ואנהלהםאנה

בו'לקרואצורןשיהאמבליהמשללשמהותואתמסביר
אתלבחוןעתהנכוןהקוראהפתעות."כבראיו-ולאחריו
 .העיליהכותראתשידגיםבסיפורהממלשלשמיומנוiוו
במשלמופיעחבתימה,והךעיליבכורתהךכפול,שימוש

אתמסבירהעיליהכותרסק"ו),(אי,הענקי••הגמד
קטן"איך :אבומרוהמלששב:כורתהמרגההאוסקימורון

מחריףהריהומסבירמהשואיותרזההסרבאןהשכל".קכטני
•ענקיי.זוראהגמדבמה :האוקסימורוןשבצעםהחידהאת

לשעיקרוואתהנמשלאתבתמצותמסכםהאפימיתיום,
בחירת ·זתשםילנו'דאםאגוות :החכםאמרזה"לע :המשל
ומקרבתהמוכרהלקחאתמחזקתכ"ג) :(כ"טממלשיהספוק
 .הרבעילקוראאותו

ישהמלשיםברוב .למדימקובלהיהחבתימההשימוש
(די,ובנויכביהעכברובניקוד,חברוזיםהמופיעתחתוך,סיכום

הממשל,ידילעהנמסרהלקחשהואהחיצון,הלקח .)א"ס-·ס
ידילעונמסרצעמוהמלשבתוךנכללוהואלעיתים,משתהנ
 ·כאילושונותאבותיותכיאםהאחרון,דהורבשהואהגיבור,
מאתי-מלשביהנקמהי,גכוןהקלאסי,סבגנוןחתימהזוחיתה

מוסרכלבהםשאיומלשיםגםישאן .)•ט-·חגי, ;רבי"ל<יואלל,
התחתונות.בשורותהשכל

בתחילתהקוראאללפנותלעינויםנוהגהרבעיהממלש
השכלי,ימוסוהנקראהסיפוריהמלשרבאשסבופו.אוהמלש
ידידי"אל :הקוראאלם~ייחמואבתביותר,מקורישאינושם

לוומוסרהקוראעםהמחרבמשוחחוסביכומוהרן!"הקורא
הליקחיתהחתימהקלי'א-קל"ג).(בי,ישירותההשכלמוסראת
 .קע"ה-קע"ו)(די,השומעאלשניגבוףפוהנהרואה••אביעזרלש

ZO לשחיבורוראה, the Origins of the Epimythium יי, B. E. Perry 
Transctions and Proceedings of the American Philological 

391-417 : Association, LXXI (1940), pp 
 Ben Edwin Perry ,יי lntroduction ," ·פרישלבמבוארעייןכן
), 1990 , Babrius and Phaedrus (Cambridge and .London 

pp. xiv-zv 
Zl לערלסיי.והאנהלהסהאנהלרעשיםושינה"יין· 
zz סייט.קתייע, ,)א(ייחאםסף, , 11ייהאמתברע,פץר

ובסגנוןאינטימית,עצהבנימתהקוראאלפונהאחרתשיטה
דעתקנותהוספת !ייבבי :התנ"כייםהחוכמהמישלישלהמוכר

כן .-רבייה)דנייו(די,בהמה"להתאפרהזהרמאוד /חכמהגם

לעהמבוססתפתגמיתטכניקההבעריהממלשמיישם
 .המשכילילמלשהערבייםהמקורות
העשירהת,כיתניילשוךהריהיכללבדרןמשלים nלשןו
דלוגמא,נזקק,הממשלתנייכיים.וארמזיםלשוךאבזכורי
בקובננציותמשתמשהואכךכמו .ההיפוךבו"ולשימוש
אחוהיי:ייוכגוןהזמנים,מעבראתלצייוכדיתנייכיותלשוניות
אותנטיתקדומיםאווירתביצירתאוטי),(גי,האלה"הדברים

קדםבארץהיה"איש :ידועהתנ"כיתלשוךתמונתאבמצעות
זיקהמאפשרתנייכיתבלשוןהשימושקע"ה).(די'שמו"אביעזר
ענויתכסוגההמשלאתוקובעהרבעית,הקלאסיתסלפרות

לקוראומוכרותהקרובותידועות,לשוניותקובננציותלהאשר
המשכיל.

אסהשאלהעלוארעיתחלקיתתשוהבלענותאנסהלסיום,
צויינו-9כרקהמשלים 47מביו .סכאטירהמתפקדהמלש

אוישירהלביקורתכמשמשיםלהחשבהעשוייםכמלשים
ולקידוםהעבריתלהשכלהוכרלבנטיםלסאטירה,

אס .היהודיתהתרבותפנילשינויומאבקהשלההאידיאולוגיה
מידתהואהמשלשלהסאטיריהשימושלבדיקתהקריטריון
מטרהלשםנדפסואונכתבוהללוהמלשיםשאכןהוודאות,

יהיההמשליםמספראזכיבזמהנ,התלויהברורה,סאטירית
הזמנית,ממשמעותםמאבדיםמשליםכמובך' .יותרחפות

המלשיםמןרביםשלהרקעאתלשחזרכיוםלעינויקשהוכלזוע
העיתית,הנימהאתהזמךבמךשאיבדוהללו .הקלאסיים
אוניברסלית,ארשתקיבלוהםזאתובמקוםלזמהנ,הרלבנטית

הבערית,ההשכלהממישלילכמהאירעאולי'כן' .זמניתלע
ואפשרמאיתנו'נסרתההרלבנטיתהביקורתיתשמשמעותם

לגבולותמעברנקראיםהםזה,במקוםלשחזרה.לנסותרק
והמקום.הזמך

••• 
ייעודואתומטעימיםחוזריםהמשכיליםהמלשיםממלשי

דרבינו,בראשיתבך-זאב,כדרביהאמת,בהפצתהמלששל
 'סףאונ nשלהאחרוןבכרןבער'פרץוכדרבי

 /נתרצהיפהכחמהברה /ארצהמשמיםהאמתיירבדת
/חרקווראיה,כלהזילותאז /רעומה,לבושבליבחוץותתהךל

דעיהאבה /הזימה!אשתלהקראוצאי!צאי! /ויתעבוה,שן
אותהויעד /העטיה,מליצותיובמחלצות /עליהבחמלההמליץ
במעילימע\כפת /החוצההאמתיצאהאןויהידעים./."בדעי

נשאה."".חךוראיהכלבעיני /המליצה,
ההיאשינעתהמשכילבנחמתלהתנחםיכולהבעריוהממשל

במהר /ארשההיאאשרהאיש"אן :מלשואתולסדיםידוםי
 22 .נבראה"כאשריחבקנהערומזי /לאהשלוהחכמה

פלורידהמרכזאוניברסיטת

z.z. 718194 
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