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כעברית,מדפסתהתקנתשישוכתאנימסן••הדפסתכפקודת

 .כנפרדהמסןעלהנראהעמודכללהדפיסניתןואזי
לתובנותוטקסטיםשמותלהכעירמאפשרהיצואתפריט

תוכנתלמסגרתמחוץנוסףשימושלשםאחרות

כותרותאתהצג,שעלהמסמןאתלייצאתוכל .הכיכליוגראפיה

המסמכים.כלשלהתוכןאתאוהמסמכים

אותה,למחוקאוטיוטהלשמורמאפשרהטקסטתפריט

כטקסט.וחיפושטיוטהשליבוא

כותרת :(כלומרהכותרכרטיסשלהכיכליוגראפיהרישום

כותרהמשךכותר,מחבר, :הבאיםהשדותאתכוללהספר)

שנתדפוס,לאור,המוציאההוצאה,מקוםמהדורה,כערי,

מכרטיסי .ועודהסכמות,הערות,ולועזית,בעריתפרסום

קשרידי(עלקלידהקשתכאמצעותלהגיעאפשרהכותר

שמותשלכותרלכרטיסיאוהמחברלכרטיס·היפרטקסטי)

זה.ככרטיסכהדגשההמופיעים
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תאריךהלידה,מקוםלועזי,שםעברי,שם :הבאיםהפרטים

(אםלארץעלייהתאריךפטירה,מקוםולועזי,בערילידה
ניתןהמחברמכרטיסועוד.הרעותביוגראפי,מקוררלוואנטי),

אינוהזההמידעכל .ספריוכלרשימתאלקלידבהקשתלהגיע
ידוע.וביוגראפיביבליוגראפיכלי-עזרבשוםאחתבכפיפהמצוי

••• 
עלמוכר.ביבליוגראפיחומרבבדיקתנבחנתזומעיותוכנה

וכותריםהבעריתההשכלהמסופריכמהלאתרניסיתיכן
ואכןיצחק,אייכל,ההשכלהסופראתחיפשתיתקופה.מאותה
עלשחתםכדרךאיצק, :נוסףעברישםבליווייתאותומצאתי
כדת, , Eucheכ-ומופיעבלועזיתשמואיותבהאמסף,מאמריו

רישוםהובאבהמשך .פטירתוומקוםלידתומקוםנמסרווכן
 ...בתולדותלטריס,תלוימאיר :הביבליוגראפיים~מקורות

וכןהמאסף,כרךשלהשנייהלמהדורהבמבואשפרסםאייכל,
רישוםכמקורלצייויודעהרישוםועריק.קרסלשלמקורותיהם

רקהידועבברלין, 1795משנתנדירביבליוגראפי-ביוגראפי
שלספריואתחיפשתיבנושא.שמתמחהולמיאייכללחוקרי
בןמשההחכםרבנותודלותשלמהדורותארבעומצאתיאייכל,
ששתימנדלסון,משהעלהמפורסמתהביוגראפיהמנחם,

לפרסום(בנוסףשנהבאותההופיעוהראשונותמהדורותיה
בפירוט).צויינוהשתייםביןוההבדלים ;בהמאסףבהמשכים
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ברישומיםהובאולאאייכלשלהאחריםספריוגיסא,

הביבליוגראפיים.

בןמשההשםתחת .ואיננו-מנדלסוןמשהאתחיפשתי
לפיחיפשתימנחם.בןמשהמנדלסון, :ייעייוצוייומנחם

הידועהיביאוריאתחיפשתירישום.כלואין-ההוראות
שמותתחתמופיעזהכותראךהשלום,נתיבותהואשכותרו
לאמנדלסוןשלזהוחיבורוזה,בשםספריםשחיברומחברים

אורגם•תנייך•).או•תורתיהכותרתחתלחפששצריך<ייתכןנזכר
ירושליםהספרגםכנראה.הושמט,מנדלסוןשללנתיבה

לאתרבניסיוןנמצא.אינולעברית,בתרגוםשהופיעלמנדלסון,
המחבריםכלשלאלפביתיתברשימהחיפשתימנדלסון'את

 :המכונה(מהאמבורג)מנדלמנחםבןמשהאתומצאתי
לפיגםחיפשתי .איננו-המקורימנדלסוןאך 1השנימנדלסון

בשנתשיצאירושליםבתרגוםשמושארייתכפיימנדלסזוןי,
 .ומצאתיולאיתשייז

חיפוש !שמיהדכרמאן-סאטאנוביצחקהמשכיל
 .הדברפשראתהעלהשכתבספריםמכותריכמהבאמצעות

יטאטאנובי,והקלידשמואיותאתשיבשהקלדנית)(אוהקלדן
סופרעלמלאיםפרטיםתמצאזהי"קטןיימכשולעלתתגברואם

בעברית(הנכון!)שמואיותהכולליםהמופלא,ההשכלה
ופטירתולידתומקוםלהם,שנזדקקפסבדוניםואגנלית,

קלוזנר :המידעומקורותוהלועזיים,העברייםותאריכיהן
סיפרואחרלהתחקותניסיתי .לידתותאריךעלוהערותוקרסל,

יצא(הספרהביבליוגראפיותברשומותומצאתיוריבות,דברי
אלהגעתיזהרישוםמתוך .) 1800בסביבותחלקיםבשני

שמו,על;בהקשהאחדקלידהקשתידיעלסאטאנוב,המחבר,
אינואסףמשליהידועסיפרואך .מספריו 29שלרשימהקיבלתי
מובא.

קלוזנר,תחתאותולחפשניסיתילקלוזנר,שהגעתימכיוון
לאתרוניסיתיימחבריםי.ברישוםאותומצאתיולאיוסף,
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נוספתובהקשהשמואתמצאתיושםמחבריםי·מפתחברישום

מהמשוםמופיעלאזהברישוםשחיבר.ספרים 5רקמצאתי
חיפשתי ;החדשההעבריתהספרותשלהיסטוריהסיפרוכותר
קלוזנר, :בשםמוזכרהמחבראתומצאתיבנפרדהכותראת

לאחובר,השםמופיעחיפושבאותוליב.יהודהבןגדליהיוסף
שמותרפייח)(מהדיבסיפוראך ...תודלותכמחברפישלירוחם
אלף).(בליפי.כילחובר,מופיע

פוךאתוקיבלתישמו!)אתכתבלא(כךוייזלאתחיפשתי
סופרשלהנכוןהרישוםאתמצאתיולידויזמננובןוייזל,

פיעלמוסבר,ובהערה·וויזלי.שמו,אתשכתבכפיההשכלה,
לקורתוהורגלוובטעותאחתביויידשמואתחתםייוויזלקלוזנר
זהבנושאפולמוסלישהיהמשוםזוהרעהעלשמחתי .ייייזליי

ביויידויזלהשםאתשכתבתיעלבטענהאלישבאמבקרעם
לידתוואתריכי Wesselyבלועזיתשמואיותמופיעוכןאחת."

שלכותרים 50מופיעיםשחיברהספריםברשימת .ופטירתו
השונות.ומהדורותיהםחיבוריו

עליך 1במילוןמלהשלנכוןאיותלמצואשכדיהואאירוני
לשמותביחסהדיןהואהמלה."שלהנכוןהאיותאתלדעת

ההשכלהמסופריברלין,שאולאתחיפשתימחברים.
 :.ניסיתיאיננוויהילדיחיבורים,כמהכתבתישעליוהמובהקים,

צביבןשאוללוין, :תחתלחפשוהוריתיתירש,צביבןשאול
לאתרוניסיתיומותו."חייועלמלאמידעקיבלתיושםתירש

ראש,בשמיםהידועסיפרו :הכותריםאחדחיפושבאמצעות
ברליןששאול(הראייש),יחיאלבןאשרתחתלחפשוהוריתי

שאלותספרהכותרמובאיחיאלבןאשרהשםתחתלו.ייחסו
הכותרמהויודעאינךאםובכן, ...ראשבשמיםותשובות

סביב."לחפשעליךבדיוק,

מרדכישלסיפרופרטיאתוקיבלתיאביעזראתחיפשתי
פרטיואתוקיבלתיישמועלהיקשתיגינצבורג.אהוון

המידע,מקורותכוללהמלאים,והביבליוגראפייםהביוגראפיים
מהדורתבמידעביוגראפי(!).שנמסרושגוייםתאריכיםציוןואף

כיהוכיחה,מהירהובדיקהמופיעה,אינהאלקושישלאביעזר
הספריםאתכוללהתקליטורואילותרכייז'בשנתיצאההיא

עדפכ~שומיםאתשיעדכנולקוותויש ". 1960שנתעדשהופיעו
התשעים.שנות

כמחבר,מאפואתרקלאמביאציוןאהבתהכותרחיפוש
חיברהואשאףביהודה•,ה•נודעלאנדא,יחזקאלאתגםאלא
ומרביתםזה."בשםכותרים 30הכלסךומופיעיםזה,בשםספר
מאפושלהכותריםברישוםסדרכלשאיןמפתיע, .מאפומשל
חיפשתי .כרונולוגיולאאלפביתיסדרלאאחרים),סופרים(ושל
מצאתיגםשם .המחברים·מפתחביומצאתיו 1מאפואברהםאת
השםאתתדעלאאםבכן'ו ...בן-דודהסמשהבשםהסמשהאת

מחפש."אתהאשראתלמצואתתקשההמלא
הוצאתמקוםרשימתעל-פיספריםלחפשאפשרותקיימת

 .כותרים 858הללובשניםנדפסובברלין :משלדרך .הספר
•דפוסאת.חיפשתיהמויילפיעלספריםלחפשמאפשרתכנההתו

המשכיליםשלובית-הדפוסלאורההוצאהנערים',חנוךחברת
שההדירהגיוןהמלות ...אחדמסמךרקומצאתיבברלין'

שנדפסוספריםעשרותישבספרייתיואולםבתקנייה.סאטאנוב
שהוציאוהספריםשלארוכותרשימותוישזה."מויילעל-ידי
רשימההכנתעלעתהשוקדפיינרשמואלההשכלה(וחוקר

תוכנתעלרקיסמוךשלאומובטחניהספריםשלמדוייקת
חופשייביחיפושוחיפשתיהתייאשתילא .)".וזביבליוגראפיה
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אהבה.מתוןלגלוגשזהולהבין,לעינו

כלעםהיוונית,והמיתולוגיההתנייד
בלתי-נדלהמכרההםשביניהם,השוני

וכןורחליעקבכןארכיטיפים.של

אהבה,סיפורי-ופנלופהאודיסאוס

שניםשלוהתמדהסבלנותנאמנות,

גםהםויעקבאודיסאוסארוכות.

מדוברעליומסע,שללנושאהמחשה

מסעביומנחיושלוהשיחות.באחת

נדדאודיסאוס .הדחייהומסעהמשיכה

שםלוהמחכהוהאשה,הביתלקראת

שבסוףלדעתבלימעשיו'ברחיעקבואילו
שהואמסע,עודוישרחל.לומחכהמסעו

ישמעאלשלמסעוכמועצמו'תכלית
אשנבאןגוסטאבשלאוזיקיי,ביימובי

 .מאןמסלתובוונציהייביימונת
העתיקההתקופהמןהאלההייקפיצותיי

ומאוחרמוקדם"איובבחינתלמודרנית,

האנאלוגיות,אתמבליטותבתורה",

חןומוסיפותאליהןלבשמיםאיושלרוב
ביצירותמשתמששלוהדברים.להרצאת

והרחבהכהשלמהמסויימותמודרניות

הטטראלוגיההעתיקים.הטקסטיםשל

מעיומשמשתמאןלתומסואחיו""יוסף
"גיזתואילוהמקראי,לסיפורפרשנות

השלמההיאגרייבסלרובוטהזהבים"
היוונית.למיתולוגיה

לדמויותשלומתייחסמיוחדתבחיבה
בפרט.הקדמוניתוזובכללבספרותנשים

בנותיווניות,לנימפותמוקדששלםפרק

אלת(דיאנה),אוטמיסהאלהשללוויית

פרסוניפיקציההןהנימפותוהטבע.הציד

ידיעלשלכידתןבלתי-מושגות,נשיםשל

שבמילויהסכנהאתמהווהגבו

כןמאבדותנימפותרק"לאהתשוקה.

גםהדנומתחולללפעמים .קסמןאת

נוגענמחהשקסמןאמיתיות,בנשים

עלואפילושנלכדונימפותמושגות".שהן

הופכות :המחיראתמשלמותאלים,ידי

בשמיםכוכביםלקבוצתלחליל,לעץ,

בספרותמחפששלובאלה.וכיוצא

ואףלנימפההדומההאשהאתהמודרנית

שללוליטההיאכזאתאותה.מוצא

אותהמכנהעצמושהמחברכברקוב,

Nymphet אויינימפונתייעבריובתרגום

מתהאשה-ילדהלוליטה,יינימפיתיי.

קאליסטו'שלבמקרהייכמרלידהאחרי
הנימפהאינהלוליטהלזאוס".שהרתה

שלוההפתעהלמרבה .היחידההמודרנית

חיה-נחמהבדמותיינימפיתייאשהמוצא

בר-יוסף.יהושעשלקסומהייבייעיר

היא(הלואצפתשלהחרדיתהקהילה

שבוהאחרון,המקוםהיאקסומה")"עיר

שלואבללהימצא,יכולהכזאתדמות

שבעצמומודה,אףהוא .דעתועלעומד

-ביצירתונימפהדמותלציירהשתדל
 ..רוסי"ביירומןהמספרשלאמואסתר,
יפים.:נעריםביןגםמצויהנימפיהטיפוס

שלאהבתהאתשעוררהצעיר,יוסףכמו

שבוהפולניהנערוטאדזו'פוטיפראשת
(מוותאשנבאןגוסטאבהתאהב

יישניאותםמכנהשלובוונציה).

מאן",תומאסשלזכרממירהלוליטים

עלקסםומהלכיםכמיהההמעוררים
וראיתם.

שכןגדול,ספרותינושאהואאףהיופי

נפשאתהמניעיםהכוחותאחדהוא

דוחהשלוסכנה.טעוןהואכןועלהאדם

יישקו :יימשלייימחברשלקביעתואת

נשיםשלרשימהומחברהיופי"והבלהחן

שלבצירוףהואהיופיסודבתנייך.יפות

הנפש.תכונותשלקרינהעםביחדתווים

וראיועלהיופישלהשפעתועוצמת

יפהאשהיש"אםשבספרותלכן,גורמת

לנוצפוייםהספר'שלהראשוניםבפרקים

במקריםהבאים".בפרקיואסונות

המוות.אלמוליך.היופיקיצוניים

כלאתמלפרטהיריעהתקצר

הדוגמאותכלאתובעיקרהנושאים

בסיכוםאותם.הממחישותהספרותיות,

הראשוןהפסוקעלשלומסתמןשוב

היא"עמוקה :ואחיויי"יוסףאתהפותח

אלתהיווניתבמיתולוגיההעברייבאר

מכאןהמוזות.כלאםהיאהזיכרון'

"היצירה :מסקנותיואתשלומוציא

אמנותיתיצירהאיוהזכרון,מןנולדת
השראה.שלבשעשועיםדילאזכרון,בלי

 ...וההיזכרותהזכירהשלהפרןעבודת
המקסיםהקליל,ממעופהיותרחשובה

 " ...המוזהשל
יומרהמכלשלושלהסתייגותואףעל

"ארוחהייהיאהרצאותיוסידרתמדעית,

ביוהשילובטעמים.ורבתעשירהרוחנית

שלכאורההיוונית,והמיתולוגיהחתנייך

שלהאופקיםאתמרחיבהפכים,שניהם

הנושאיםאתבהבליטוה·ירגיליי,הקורא

אותו .האנושיבעולמנוהאוניברסיליים

יכולספרות,צרכןייסתםיישהואקורא,

הנאהתוךהיישיחותיי,מןהרבהללמוד

הישגיוביימאזןיימרשיםהישג-וענייו

שלו.מאירשל

I 

~ 

שלמוסדיתרכישהשלאפשרותקיימתאןלרוכשה.יחיד
(במחיריםוספריותספרבתיחינון'מוסדותאוניברסיטאות,

ברשת.ושימושלגודלם)בהתאם ZOO,$8ועד $ Z,Z50מ"הנעים

תכיי)ל(במחירחתוכנהאתהרוכשיםוספריותחינוןמוסדות
חתוכנהאתלרכושקבועיםפאקולטהלאנשילאפשריוכלו

שהחברהלקוותיש . $150שלסבירבמחירהפרטילשימושם

אוהב-ספולכלולאפשרהזמןבמשךמחיריהאתלהוזילתוכל

 .לדורותיוהעבריהספריםאוצרעםקבועהתקשורתלקיים
 .בהקלדתולהמשיךשנתייםכלחתוכנהאתלעדכןהחברהבדעת

בעולם,הגדולותהמחקרספריותכיסויתוךהחסר,החומר
ולקבלתלארהייבלהזמנההכתובת .ועודאוקספורדורד'ארוכה

 :צרפתדרךנעשיתמידע
, Mr. Donald Goldman, Director, EPE, 9 Rue de la Martiniere 

6931821 · 1 · 33 : 91120 Palaiseau, France, Fax 

(המשך>העבריהספרמורשתשלהגנזיםבית

חינוןהדפוסביתנזכרשבהםשוניםרישומים 59וקיבלתי

 ...נרעים
להקלידמחברים,לרשימתלעבוריוכלמחברשלשםהמחפש

אפיגרביוהלרישוםלעבוראליו'ולהגיעהשםאת

ראשיגםכוללתזורשימה .ספריוושלשלווהביבליוגואפי

ופסבדונים.תיבות

כדילדוסלצאתאפשרותכל:איןבתוכנהקיימותבעיותכמה

חתוכנהמןלגמרילצאתיכולאתהלתוכנה.מחוץפעולהלעשות

אםבהקלדה.לדייקעליךועו,דזאתשנית.להיכנסכןואחו
הפסיק)לפנינוסףרווחהוספתי(בטעותיצחק 'אייכלתקליד

בהדפסה,בבעיותנתקלתיכאמור,נכונה.תשובהתקבללא

חתוכנהגיסא,מאידן ...מסןהדפסתעל-ידיאותןופתרתי

כלאתלפניהרושמתוהיאקודםלחיפושלחזורלןמאפשרת

 .חתוכנהמןתצאאשרעדחיפושיך
אדםשלמיכולתוגבוהחתוכנהמחיר :העיקריתוהבעייה

פלורידהמרכזאוניברסיטת

פלורידהאורלנדו'

 Z3ראודה
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