
פלאימישה

האפ•נרסשלהספרות•הז'אנר

הראשוןהעבר•נתב-העתב'הםאסף',

המודרניהעבריכתב-העת •'המאסף':;כרכיבעשרתהבולטותהתופעותאחת

אף-שכיחותהמבחינתהגרמנית,בהשכלה 1811-1 783בשניםשהופיעהראשון

לפיקצרים.ז,נכתמיםעשרותשלפרסומםהיא-הבומרתיהיקפהמבחינתלאכי

ז,נכתמים. 94בכבת-העתנדפסו'המאסף''מפתח •להשכלה''ישערפרי 9ברישומיי
השירים,לאחרב'המאסף'.ביותרהנפרץהשניהז'אנראפואהואזהספררתיז'אנר

1להגיעשז,נספרם
.122-

על-ידינבחרוהי"ח,במאהאירופהבספר~ירתשכיחיםמארדשהיוהז,נכתמים,
שהייתהמשרםנאותהספרותיתכסוגה'המאסף'ועורכיהעברייםהמשכילים

מקובלהז,נכתםהיהגיסא,מחד :עליהםשפעלוההשפעהמקוררתשנישלשילוב
והיההאירופיתהנארר~תלרוח;:זתאיםהואגיסא,ומאידןהדורות,ספררתבמסורת

שמשכהכשםהמשכיליםלבאתמשכההס~גהכן.עלנוסףבספרותה.כאמורנפרץ
המיוחדות.הז'אנרירתתכונותיהמשרםהאירופיתהנאורותסרפדיאת

אמנםהוזכרובביקורתההעבריתההשכלהספררתשלבהיסטוריהזאת,למרות
ביןלהבחיןבלאלעתיםאןהמשכילי,במשלהדיוןבמסגרתהז,נכתםשלמקומו
כה.עדנערןטרםהז,נכתםשלבסוגהממששלדיוןואילוהז,נכתם.לביןהמשל

יואלשלבמשליהםודןוחכמים"משליםל"ממשלישלםפרקמקדישלחובר
יצחקשלהתנ"כייםבמשליםובמיוחדבן-זאב,ויהודהוולפסוןאהווןברי"ל,

 .ב'המאסף'שונים""מכתמיםשנדפסומזכיררקזאת,לעומתקלוזנר, 2סאטאנוב.
בז,נכתמיםדןואינוכתב-העת,שלהראשוןבכרןשנתפרסםהחומרפירוטאגב
הדורות-סב-פררiוהמשלונית""היצירהבתופעותדןאכןשפיראואילו 3כלל.

צררת-"אתובז,נכתםבפתגםבמשל,מצאושלדעתווההשכלה,הרוקוקוובספרות
לסרניטה,וזיקתההאפיגרמהתולדותעלעומדהואביותר.להםהמתאימה"הביטוי

מרחיבלהלןחרוזה.אפיגרמהבעיקרהייתההט"זהמאהשלהשנייהשבמחצית
מהותועלעומדאינואןסאטאנוב,שלהמשלוניתיצירתועלהדיבוראתשפירא

 4ואחרים.ברי"לשלבז,נכתמיהםעוסקואינוהז,נכתםלש
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משהפלאי

אדמתעלובפדיחתםהאיזופי"והמשלהתנ"כיב"משלדןהואאףשאנן
וכןבהגדרותיוספרותבעניינילסינגשלהשפעתואתמדגישהואה"אאופקלדונג".

שלהחלקיםשני •"כגוןלענייננו)(החשובההמשלשלהמיבנהבשאלתפסיקתואת
סאטאנוב,שלהמישלוניתככתיבתובעיקרעוסקשאנן 5האפיגדאמאטי".המשל
עלעומדאינואךז,נכתמים,שכתבווליבוא,כן-זאביוולפסוןבדי"ל,אתמזכיר
המגמהובכיקורתהההשכלהספרותכחקרניכרתכללי,כאופןהז,נכתם.שלמהותו
לדוןוכעיקרפתגמי,ומשלסיפורימשל :סוגיםשניבמשל--זiמשכילילדאות

 6סאטאנוכ.שלהחכמהכמשלילדוןדקאוהשנימןולהתעלםכראשון

מעכב •'המאסף'שידתשלכמוטיבים'המאסף'עלכסיפורהעוסקיצמדיוןגם
ועיקד.יכללכז,נכתםדןאינואךמוטיבי,דיוןלכללוז,נכתםמשלשידה,

זה.דיוננומוקדשכראשיתההעבריתההשכלהבספרותהז,נכתם:;בתופעותלעיון

האירופיתבסופרתגדררח mהאפיגרם

עלהאפיגדמיםחוקריהעידוהאירופית,בספרותוהגדרתוהאפיגרםבחקר
שללנאור:ןתשקדמוכמאותההיסטוריתכהתפתחותההסוגהבהגדרתהבעייתיות

שהוגדרוהשירים"מיגורןכיציינו, ) Gayley & Kurtz (וק:ןץרגייליהי"ח.המאה
על-פיהדעתאתזגניחסיווגכלמראשהמונעכאופןרחבכההואכאפיגרמים

עבודה,כהגדרתלקבלמוכןהאדסוןהאפיגרמיםחוקר 8הצורה".אוהתוכן
מחוכםכהיפוךאוכשנינההמסתייםקצר"שירהואוהי"זהט"זבמאותשהאפיגרם

שנינהשלאלהיסודותיכמובן 9החיבור".יתרתכלחותרתשלקראתו •הרעיוןשל
הציעהאדסרןכאפיגדמים.לשימושי:ןש"מותמידלאשכהגדרהתחכולניוהיפוך
"או :להוסיףהרעיון",שלמחוכם"היפוךההיגדלייד :קלתיקוןבהגדרהלהכניס
האפיגרםלדבריו, .) sententious comment") (4 "(מ:ןסך"ומלמדנמלץהמשך

ולאוהרעיוןאתהמסכםקריאהכמשפטלפרקיםהסתייםהריניסאנסכתקופת
 .) 4 (שנוןבהיפוךדווקא

תולדותיואתארוכהכמסה 1771כשנתשכחןלסינגזההיההגרמניתכנאורות

המקורית ) Aufschrift (הכתובתשלהסוגכ-דדךשנגוכ"שירוהגדירוהאפיגדםשל

פחותכמתחמוחזקיםואנומסויםנושאלגביוסקרנותנותשומת-לכנומתעוררות-
חייבשהאפיגרםטעןלסינג 10אחת".ככתסיפוקלידילהביאןכמטרהיותראו

שהואהאפיגרם,שלהראשוןהחלקהקצר:כמבנהוחלקים,שניכןדו-צדדי,להיות
אתובונהמסויםלנושאתשומת-לכנואתמושך-ציפייה ," Erwartungמכנהו"

אוהתרה,חשיפה,גילוי,- " Aufschluss "השני,בחלקואילולגביו.סקרנותנו

האפיגדםאתדחהלסינגההסכד.ייבאמצעותסיפוקהעלבאהסקרנותנוהסבר,-
וחד.שנוןחייבהאמיתישהאפיגרםוטען.במבנהו,הפשוט

מוכןהודר jהמועדפתכצורההפשוטהאפיגרםאתקיבלזאת,לעומתהודר,
זאת,עם 12זאת.מכתיביםוהבהירותהתוכןאםהאפיגדםשלקיצורועלגםלוותר
השירהמןזאתשדרשכשםהאדם,נפשעללפעולחייבשהאפיגדםהודרטען
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ב'הסאמף'האפיגרםשלהספרותיהז'אנר

 mשתפיסבעררהאמרצירנאלילצראפואנוטההורדשלהאפיגרםתפיסתהלירית.
 13לרגש.ולאלאינטלקטנטייהפיגוםבאראתהלסינגשל

קרוביםומונחיםהאפיגרםהגדרת

הביקורתיתבספרותהאפיגרםלצירןוהקרוביםהשוניםבמונחיםהשימוש
לירילהביאעלולוהואאחיד,אינוהספרותייםובמילוניםבלקסיקוניםוההיסטורית,

כך.עללהתגברכריהעבריים.בכינוייווהןבלועזיתהןתחומיםוערבובבלבול
לקסיקוןהגדרתעל-פי .ביניהןההבדליםועלההגדרותמןכמהעללעמודננסה

 4ומררכז.שנרןקצר,תמציתיהיגרהואכיוםבשימושוהאפיגרםמקובל,ספרותי

בצורהבשנינהמסריםענייןעלעומרוהריהובחרוזים,כללבררךנכתבהאפיגרם
 15ופארארוקסאלית.סאטיריתמלוטשת,

מושגאועיקרוןובומדויקמשפטהואזאת,לעומת , ) aphorismה"אפוריזם"(
כללבררךנמסרוהואכללית,אמתמביעהאפוריזםשנונות.במיליםהנאמר

הוא :ומדויקתמקיפהארכמנישלהגדרתו 16בזיכרון.הנחקקתבצורהבפרוזה,
השקפהחיים,ניסיוןבתוכההאוצרתושנונהחריפהכ"אמרההאפוריזםאתמגדיר

אינוכמותושלאאלאלז.כבתם,קרובהאפוריזםרכיו"ב.תפיסת-החייםארם,על
אומרו.שלהאינדיבידואליותבחותםטובעכולואלאחברתי,חייםבסיוןמבטא
טבולעמוקה,תרבותפרי •מעורןהוא .עוקץגםבוישלרובמפתיע.חטוב,ניסוחו
 .רעיוןנצנוץשלספונטאנירת,שלחותםחותמו •ליטושוכלעםספקנות,במשחו

 17כרבר-ראש".תוכולכרש,רקשברהשעשוע

חאפרריזםוההכללה.הקיצור :האפרריזםשלהעיקירותתכונותיואתמצייןגרוס
בר-ליישוםהמכ~וניםבמונחיםומנוסחהחיים,שלכלשהוחוזרהיבטעלמעיר
 ;חותמואתנושאוהואמחבר,לושישחאפרריזםשלייחודוואוניברסלי.קבע

תמציתיתאוסובטיליתכשל.מרתאומנותי,בניסוחתלויהשלוהמוחלטתהיעילות
ח"אפיגרם"ביןמבחיןא;ןן 18ובריכוזר.באיכרתולשירהיתקרבשלנ?תיםניסוחשל

אמתהואכיקוראכללשכנעשחייב"אפוריזם"רביןאחרלמקרהתואםשהוא
 19מכ~רן.חראשאליההקבוצהלגביאמיתישהואאראוניברסלית,

ההבדליםמצטייריםוחאפרריזם,פיגוםהאשביןקירבהשלצדדיםלמרות •רבכן
סגנוןחאוניברסאלית,הרחבתולערמתחייש~םצמצוםרוזח, 9לעומתשירח :הבאים
חאפוריזם.מחברשלאישיחרתםלעומת"אפיגרמטית"ומתכונתכללי

קצרלמשפטמתייחסות , adage :או , maximבלועזיתהנרדפותהמיליםר~ילו
ישכיאףל"אפרריזם",דהיינומעשית,עצהוהכוללניסיון.עלהמבוססומדויק,

שנונהקצרה,~מרההוא pothegm aה- 20חחכמח.למשלגםאותןהמייחסים
 • ·---- 2קצר.;משלמושגאראמתשלקצרניסוחרבהומחנכת,

אמתהמבטאלהיזכרונוחקצרכמשפטמוגדר ) proverb (החכמהמשל
 22אפיגרמטי.לחיותעשויחראהמעשיים.החייםעלחריפההבחנהארמקובלת

במסורתמצריהחכמהמשל 23עם.בפיהמצרי(~מרח)כהיגדמגדירוטיילרר
 proverbתרגוםהכתב.עלהועלהואסרבעל-פהבמקורונמסרחרא ;הדורות
 24בהגרררת.בחירותלחוסרהביא(סתם)כ"משל"
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משהפלאי

העבריהשימוש

המזמוריםמסוגילאחדכניגריבחהילים"ז.כנחם"העבריהמונחמקררכידוע,
-ה"מכתב"עם"כיהחבה"מכתם"אחמקשרמאבדלקדן .)אט"ז,הילים n :(כגרן
 25הכהן).אד"ם(על-פימלאכתו"בגמדהשלאהקרלמסבפליטתשבכחבשיד"וחרא

בשימושו 26קצד.ועוקצנישברןשידלהגדרתהמונחאדמץימי-הבינייםבספורת
בעתם nהז,נכאחומגדידה"אפיגדאמה",עםם nהז,נכאחשאבן .דi:!זמהעברי,

אחמזההאבן-שרשןגםהסאטידי".העוקץאחהממצההקצרכ"שידהחדהש

 2חדרד".יארסטירי-עוקצניח"כןהכוללקצרכ"שידהמוגדרם, nכז.נכהאפיגדם

משחמשהלקיןהאחרון".בטורשברשהפלפלתשברן,קצר,כ"שידמגדידוארכמבי
 rבלהבחיןבלאההשכלהבתקופתזהז'אנרלהגדרת"הפתגם-המנחם"במונח

 29ועוקצני.תשברבהלסאטידה nהאחדרברבמארחהתפתחם nהז.נכ 2sהשביים.

מפתעיבאופןכללבדדךהמסתייםוקולע,קצרמלרטש,שידאפואחראה"ז,נכחם"
שנרן.אר

במילוןגםרכן 30האנגלי-עבדיארקספרדדבמילוןגםכ"ז.נכתם"מזוהההאפיגדם
 31אלקלעי.

"פתגם"-כנף" n"ונtמדכגרןלשרן,ביטוייארנרדפיםכשמרחבעבריתהשימוש
מוגדרת"אמדת-כנף"למשל,כך.ל"אפרדיזם".כללבדדךמתייחס"ז.כמרה",אר

כ"מימדהמוגדרר"פחגם" 32בצברד".ופשטשנפרץחריףדבררמהלכת,כ"אמדה
"חכמת-חייםמבטאהפתגם 33נאה".מוסד-השכלחכמת-חייםהכוללתקצרה

סיכום 34מרעטרת".במיליםונמסרתקצובהשידיחבלשוןהמעוצבתעממית
קרוביםרפ'[גnם] ...מלשמכבח,אפרידזם,"המשוגיםכיבמהירהירבעתנאבצלקיודפהי

 rלהבחניחןאלהספרותייםסוגיםביןביניהם.בדודההבחנהואיןבחננםלזהזה
אחדקהפ'[חגם]מוסד ...וצררהסגנון,אודך,שלקריטריוניםע"פבפ'[חגם]
האישעלמל(בלמקצבבעלוחראציודי,עפ"דפשוט,סגנונוהנבונה."המסקנה
 5למדי.""בדודות nכררברובעלתמציתיעממי,שגדתי,הציודהפשוט.

ם nהז,נכשלהופעתואחנבחןהאירופיתבספורתם nהז,נכתופעתשלזהרקעעל
 .'המאסף'בההשכלה,ספררתשלבראשיתה

נ'המאסף'האפירגםהגדרת
"מכחם." :ארחוהגדירוואף"מכתם",בשםפיגוםהאאחניגרהירחוןעודני

ארשידעלבזהר:;נךבד(איבדשדיפט)עפי"גדאםהיוניםהמשודדיםשקראומההוא
במסורתשדווחמונחאפואבטלוהםדב".עביןעלאחדיםברבדיםעודךקטןמשל

"אפיגדם"הגדרת 36זמבם.בןלאפיגדםאוחררךישמדהעבריתבספרותהדודות
כחקיקת"ז.כנחם"למונחבחהיליםהתרגוםעלמבוססתב'המאסף'כ"ן.נכחם"

הואם-האפיגדם nהז,נכזר,הגדרהלפיל"אפיגדף".הקרוב"אפיגדם",דהיינוהכתב,
אחמציינתאיבהההגדרהחשוב.נושאאררעיוןהאוצרומחומצת,מרוכזקצר,שיד

אחלאואףהאפיגדם,מןהנדרשיםהממולחההיפוךאחארוהחריפותהשנינות
להגדרתהעורכיםשנותניםההסבריםלסינג.על-פיהנדרשתלשחייםהחלוקה
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ב'האמסף'האפיגרםשלהספרותיהז•אנר

וספררתהעבריתהמסורת :ההשפעהמקוררתלשניזיקתםאתמאותתיםה~כתם
המערב.

ב'המאסף'ה~כתמיםותפעת

השניםבשלוש .'המאסף'דפיאללהגיעה~כתםאיחרידועהשאינה~סיבה
תקמ"ח,בשנתלהופעתו,הרביעיתבשנהכלבר.~כתמיםשלרשהנדפסוהראשונות

ה~כתם.לגביחדשהבתפיסהלהבחיןניתןכתב-העת,שלהחרשהבעריכה
מרור-לומוקצהלכךובהתאםעצמה,בפניספרותיתנסרגהעתהמד::כרה"~כתם"

לכותרתמתחתכללבדרךמעתהנדפסיםה~כתמיםהאחרים.המרוריםבין~שנה
;בתקס"ט 15-;בתקנ"ר 13-;בתק"ן~כתמים 10נדפסותקמ"טבשנת"מכתם".

(שיא). 19-,רבתק"ע 13-

הז'אנרשלהתקבלותועלכנראה,מעיר,ה~כתמיםפרסוםשלהמתגברהקצב
יואלהחרשים,העורכיםשלהספרותיתנטייתםבעקבותכנראההעברית,בהשכלה

גםבעצמם.ה~כתמיםמןרביםשכתבותקנ"ר).משנת(החלררלפסרןואחרוןברי"ל
וכמשוערומחזאימשודדהיההכהן.שלרםתקס"ט-תקע"א,בשניםהבא,העורך

 .ללבוגםקרובהז'אנרהיה
ב'המאסף'ה~כתמיםשלהחשוביםהסוגיםמןכמהנ~~פהאדגיםבהמשך

דוגמאות.בלוויית

~כתמי-המוטוב'המאסף':ה~כתםדרכי

~כתמיםכלומד"םרטר",ו,בכתוניהיוב'המאסף'ה~כתמיםכל~סךכרבע
ההשכלה.שלמרכזייםמרטיבייםנושאיםוהעלוהכרכים,בתחילתשנדפסו

מצריםב~כתמי-המרטרכמרטו.שנדפסו~כתמים 18שרמתי'המאסף'ב"מפתח"

רכן-הזמןבענייניארבהשכלההקשוריםמסדים-למשכיליםכללייםי?סוים
רעיונותכמים Qממהםה~כתם.שלשרנותבקטיגרדירתגםהכלוליםנושאים
העברית,אתמשבחיםמותר,לאחרשניםעשרמנרלסרןאתמ:;ג::כיםהחכמה,
יידונו(חלקםוכדרמהמשכיליים,מסריםשולחיםארההשכלה,מא:;גקיאת~זכידים
 v ,____בהמשך).

השכלה~כתמי
משכיליתסיסמה rמ~לשלוחנוטיםהזסכלה"כ"ז.בתכונישסדרגו~כתמי-המוטו

מאתכ,אבותר',על-פיעין",תתןבכוסנא"אלה~כתם :לדוגמההקוראים.לקהל

המחרבטומןפולמוס,שתעוררחשששאיןמד::כדת,חכמיםאמרתבמסווה 37ל.-י
 :לזמנוה~סדאתמשכיליה
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עין'תתןבכוסנאאל
 :נושןאםאוהואחדשאם
 .בייןעינןתשיםשים
 ;שיןמלאחדשישכי
 .איןמשקהברישן'גם

אתלבדוקמבליחדשאוישןהכליאםלבדוקהמדקדקיםאתמבק;הז,נכתם
במהאלאבקנקןתסתכל"אל :במקווהחז"לאמדתמרחפתהז,נכתםמעל .תרכנו
 ...בר"שיש

אושתלהולהקנותידועהמסורתיתזcמדהלאמץהמחברi:זשכילזהבז,נכתם
אוציטטהזראםשיצויןבלי '"כד'"אברת :הכיתובמופיעהז,נכתםבואשעדכנית.
מילויבוושיעיבודהואלמעשהאןכציטטה,נדאהאכןשהז,נכתםוכן .עיבוד
חז"לאימותאתמרחיבה;;נזגכ.זכםהמחבר.שלהמודרניתקריאתולפיגי;ו~נים

ודוחה, •וישןחדשש~יןהמודרניהמתחאתבהוכוללוהבלתי-זמניתהכללית
השינויהיין.אתהמכילהכלילגבידקהשטחית-החיצוניתההבתוננותאתכחז"ל,

הכליעלכבדמעיד-המקוריתחז"לשבאמות"קנקן"במקרם"כוס"במונח

-בכליישמהומוסדהמקוריתהאמרהאתלהרחיבמוסיףהז,נכתםבעלהחדש.
חדשכלי :האחרונהבשודהבאההפואנטה .הזמןעםז,נשתבחשטיבויין'והוא
רקילהיותעלולישן)ייןמכיל(שלכאודההישןהכליואילויןש.ייןלהכילעשוי

 rבהצמדת-זיהויירצדהריהול.שס,חורזז.נשהואיותר"אין""יין"החורזלחלוטין.
כפיההשכלהשלהעצמיתהתדמיתה~סד.אתהמחזקתבדדן"אין"ובין"יין"
להיותעשויזהמסוגז,נכתם .ישןעםחדשמשלבתזהבז,נכתםמבתטאתשהיא
מצטטכזהז,נכתם .) proverb-epigram (האפיגדם-;;נשל-החכמהלקטגורייתמשויך
הז,נכתמיםבספורתלדובדוגמתוונמצאו ,עליוומעידידוע ) proverb (חכמה;;נשל

 38האנגלית.

חכמהןקכתמי

החכמה,אתמשבחיםאלההחכמה.חכםי Qהםז,נכתמי-המוטושלתת-סוגה
לכןדוגמההמשכילית.החכמהאתמדגישיםובעיקראחדים,וביםכאפיגדמים

 39(תקנ"ז):השביעיבכדןשנדפסתדון",בחוץ"החכמהבז,נכתם-מוטו א,$' 7fתי

קולה,תתןברחובתדוןבחוץהחכמה
לה.שומעואיןקשבואיןעונהאיןאכן
חיתה,כבדכזאתשלמהבימיגםהנה
הביתה.אותהמאסףאישאיןעתהועד

הז,נכתםבעלכינדאהוכןשודרת.ארבעבןאלאשורותשתיבןאינוהז,נכתם
דורשיםוהתוכןהנושאכאשרמתבטלתהקיצורשחובתהודר'שלשיטתולפינוהג

 40"הקלאסיות".השורותשתילמגבלותבר .vמהז,נכתםהרחבת
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האחרים.שבז,נכתמיםוהעוקץהחריפותממנוונעדריםבכ,אאמחורזהז,נכתם

מעגלסוגרהוארעיוניתז,נננחינהייאוש.נימתובסופרומעריך:פם 9מהיגדבריש
"נחלהז,ננשרפרסוםעם'המאסף,'כתב-העתשלהרצאתובראשיתשהתחיל

חכמהכעת"והנה :ההשכלהסיסמת-דרמהסיסמההעורכיםהכריזושםהכשרו"'
הז,נכתם 41הביתה".להביאהחרשוקדארה,מהרוקולה,תתןברחובותתדרנה,בחוץ

-והואלקוראיד~עהמשכילישהקונטקסטהנחהמתוךגאמרהנזכרהמשכילי
-שלוקדרםלרובדואףהבזסרד,בנחלזהמ~:פרלטקסטרמזיםשולח-הז,נכתם
ספררתלנרנראיתרכךתר"נה".בחוץ"חכמות :כ ',אבמשלילפסוקהמקרא,

בדרךהמתייחסתרב-ובדית,כספרות-הנוכחיתהדוגמהעל-פי-ההשכלה
לדורותיה.העבריתהספרותלמכמניראינטרטקסטראליתמתוחכמת
אנושננוהז,נכתם'המאסף',שלכרכיםשבעהיצאושבהןשנה 13לאחרעתה,
אינהההשכלהלמפעלההתלהבות :שרנהתרבותיתמצבהערכתקף wמעוסקים
מכל(החכםשלמהעידןהשוואתמעשה.ואפסחידלוןתחושתוישערד'קיימת
באאינוחראאףהמשכיליתהחכמהעידןעםהמסורת)לפימשליספרומחננואדם,

לששמרעלורמזהביתה")ארתהמאסףאיש("אין"מאסף"ההומוניםלעודד.
נפסקהזרבחרבותואכן,מאסף". ..."איןשלילה:שלבהקשרגאמדוהואכתב-העת

הכהן.שלרםבידישנה 12כעברולחידושועדכבת-העתהופעת

מסר~כתמי

ארלאנרש~ת.מסרמביאיםאלההמסד.חכםי Qהםז,נכתמי-מרטרשלאחרסרג
 :עבריה""שפהמאתחשובמסרכגרןרעיון'ארמופשטמושגבשםלקוראים,

תברזנה,~םל~קהת~ל !עמים"שפתי
 jמרתייוםקרובלית"אמרנהאל

קד~נה,לימי .v ~כיזק:והערד~ל
 42לותי". t=אחריליחיתהץ,דנהכי

היאהלאלדוברת,תספודנהלבלהעמיםלשונותאלהיאזהבז,נכתםהפ~ייה
 :השפהשלדמותההעשרתלשםמ~באיםתנ"כייםרימרזיםשלרשההעברית.השפה
לספרברמיזההשנייה, .)ז"י(כט,אם"ליקו::זת"רת~ז :משלילספרהראשוןהרימון

סמרכימראלי 1כא ?iנעמיליתקראנה ל~"נעמידיבריאתמהפכתהדוברתדרת,
דיבריעלחוזרתהיאהשלישיב~זכררחיובי.היגדויוצרתכ) ',א(רותמאד"לישדי
ציוראתמה ..1:1רמ.שליב)י"ח,(בראשיתהמיליםסדרבשינויעדנה",לי"חיתהשרה,
השפה.תחיית

חידושושנתתקס"ט,בשנתל'המאסף'המוטומכריזזראופטימיתברוחואכן'
בגרמניה.העבריתבהשכלההעבריתהלשוןתקומתעלכתב-העת,של
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הזו-שורתיהאפיגרם

שלפיהלסינג,שלהנזכרתהגדרתואתתואמיםהמשכילייםהאפיגדמיםמןכמה
נכללזהמסוגבז.נכתמיםדו-שדדתי.אפיגדםלשתיים,המחולקהיגדהואחז.בבתם

האפיטף.

 . ·-·-י
האפיטף

המיושםאפיגדםכ"עיןהואהט"ז,המאהמסוףההגדרותאחתלפיהאפיטף.
והוא ;הנצחתולשם ...והדעותהטובותתכונותיועל ...שמתאדםעללהודעה
עלככתרבתשימשהט"זשבמאההגרמני,האפיטף 43מ~בה".עלהחקוקה ...כתרבת
הוסיפואםאףספררתי,לז'אנרהבאדרק,בתקופתהי"ז,במאההפךובתים,חפצים

נינכדתההשכלהבספורתהאפיטףשל;:זתקבלותר 44בות. Jf'במגםברלהשתמש
זהמסוגבירתוהמענייניםהמשכילייםחז.נכתמיםאחדשלהדפסתועםב'המאסף'

מנדלסרן:שללמותואפיטףזההיהתקמ"ו.בשנת

דרודודמניבארפלצרודהרדת"ק.שט
 4S "_ !אןןויהי !משה:יהיאלחיםאמןעךי

אתכוללב'שרדהשלסופrושודרת.בשתיחלקים,לשנימחולקהאפיטף
נרצד!"ואזמשה"יהיאומד:אלוהיםשברהבראשיתי,הצרשלהמפתעיההיפוך
ומרותעלומאצילמידמתבקשהאלוהי,הראשון.הארדעםמשהשלזיהויוהארד.
מנדלסרן.של

ואנשי-הדוחהמשכיליםהערכתולשםההשכלה,הבנתלשםחשובזהז.כנחם
כלפיההשכלהסרפדישרחשוהכבודדגשאתמבטאחז.בנחםבראשה.שעמדו

מענייןזהאפיטףז'אנדית,ז.נבחינהבעיניהם.אישיותותפיסתאתומשקףמנדלסון
 .זרספרותיתסרגהשלהמורכביםההשפעהמקודרתעלמעידשהואמשרםיותרערד

 :ניוטוןעלפופאלכסנדרשלבאפיטףחז.בבתםמקרר

: Nature and Nature's Laws lay hid in Night 
46 . God said, Let Newton be! And all was Light 

הטבע,רחוקיהטבעבמקרם .סרןמנדלשללאישיותומותאםהעבריהעיבוד
אתהתואמיםתשתיתבמושגיהעבריהמחברהשתמש •ניוטוןשללגיל~ירשהתאימו

לצירן-כחרק)ארכ"דליגיה"(דתרדת""אמתוהםהיהודי,הפילוסוףשלתרומתו
אתשינההעבריהמע~דרהתיארלרגיים.הפילוסופייםבכתביומנדלסרןשלייחודו
המפתיעההיפוךאוד!"."ריחי :המקראילמקוראותרר;:זתאיםהאפיטףסירם

הראשונהבמילההמ~נכדהצראתהמשלב ," !משח"יהיהאלוהיבהיגדמתרחש
בציטוטמסתייםוהואהמקראי,בהקשרושלא ,)"השמ"(חדשיסודעם )"יהי"(
מנדלסרןמשהמצטיידכןהחדש.בקונטקסטוהחלתוארד","ויהיהמ~נכד,המשפט
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שהחלההש"כלהארדעלרומזת-הארדבריאת-בריאתו ;האלבצרשנבראכמי
 .מנדלסרןמשהשלהנאורהפעולתועםלהפציע

הסאטיריהאפיטף

למעשהשהםוהומוריסטייםשנוניםסאטידייםאפיטפיםגםנדפסוב'המאסף'
במקורר.האפיטףבמתכונתמ~ברת,עללכאודההחקוקיםפסבדר-אפיטפים.

האהובנושאהרופאים,שלחשבונםעלהסאטידיהאפיטףחראבמיוחדחריף
 : 47דרפא"קברעלי"מכתבבשםהז,ןכתמים.בעליעל

עירכז,ןדבדשםאשרגרע

חופריפרלברעשהגרמץ
צידאבד :רגזהשאול
 .כ"פרמצאנוקמנוואנחנו

צחיח.לז,ןדברמיושבתעירכהפיכתסאטידיבאופןנתפסתהרופאשלמלאכתו
עלמוסדהשניהחלק~רה.אשדבברדנפלשבעצמוכקברןמציודוהז,ןתחזקעיסוק
 :לפואנטהועובדהחיים,ביןפעולתהאתהעושהשליחשאי::פדההשאולשלרוגזה
אינטר-iויסמכ:ןתתוךכ"פר",מצאנוקמנו"ואנחנו :המצהיריםהנשדדים.תקומת

מצאתישחתזגרותפדעחרויאמר"ריז:זננר :כ"דלב,באיובהפסוקעלטקסטואלית

רופא.אותרבידי-שחתזגרותהנשדדיםכוונתאתמשליםהפסוקכ"פר".

ומוות)חיים(עלחגיגייםגרמיםאפי
חז.יבתםהואכזהומורת.חייםעלורעיונותהגיגיםכולליםהאפיגדמיםמןכמה

כותרתמופיעהחז.יבתםבראשבדי"ל.יואלהואמאתי-ל, 48טרב"משמןשם"טוב
רירםטוב/משמןשם"טוב :לז.יבתםמרטוכמעיןשוררתבשתיקטנותבאותיות

נדפסאחד-כךומידא. ',גמקהלתציטטהזרכיהציוןבלאחולדו"מיוםהמרת
אז !ד wסךבכית:/אתהשמחר,לד~כך"עתשררות:בשתיהואאףעצמו,חז.יבתם

בערדהכולשמחרבלידתךהרעיונות:והיפוךחדיוד,בריש ."ח~ ipמ:ןתךעתיבכר
שמח.אתהבערדברכיםהכולבמרתך.עתה;ואילוברכההנולד,הדךאתה,

הו;ןכחםיםנאשוי

"----

ןקכתמי-אופי

 ,) character-epigrams (ז,ןכתמי-הארפיומגוונים.ד::פיםהז,ןכתמיםנושאי
חז.יבתם.שלהסוגהבמסגרתהחשובותהקטיגרדירתאחתאתמהרריםלדוגמה.
דווקאולאראנוש,בתכונותעוסקיםוהםסאטידיים.להיותנוטיםאלהז.יכתמים

הכיליי,הכסיל.התכונות:בעליעל-שםמכ:ןניםהז,ןכתמיםשבהן.המשובחות
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בעליארנשיםמרקיעיםאחדים 49 ...העצלהביישן.הפתי,הזולל,המשקר,
מסדלהביענוטיםאלה~כתמיםבהמשך.שנדאהכפירופאים,כגרןמקצועות

בעלישם.נמצאיםשבני-אדםמקרםולכלעתלכליפיםוהםכללי,ארניבדסאלי
כנגדהםאףחציהםמידטראחדות,ובספרויותכלסינג,הגרמנית,בספרות~כתמים
 50רזרלתם.השוטההכיליי,הכזבן.

כזבים,נא"ס~ח 51המשקר"="לציבאב~כתםי-לכותב!יכרנת,-ה-שקדןעל
לתת-הטקסטרומזה~כתםחרמני".מאזרבד,אמתתחלמעתחרמני!/אלציבא:
רבדנור'המאסף'שההשכלהנושאהאמת,שלבמשמעותההמשכיליהדירןשל

והשקד.האמתבפאדאדרקס;:זשתעשע~תעלה~כתםבנריפהאךלדוב.
הקלאסיהפאדאדרקסעלמברססאמת,הואוהשקדשקד,היאשהאמתהפאדאדרקס,

 52שקך".רובדיהםכרתיםאנשי"כל :הידועבמשפט Epimenides) (~~י~ניןסשל

עלמתקבלשאינורבדממנוומבקשהמשקר""ציבאאלפונהב~כתםהרובד

-אמתלכבדציבאהתחילשמאזהיא,האירוניהכדדנו.כזביםלהפיח-הדעת
ירצדרהפאדאדרקסכזב,רובדבפילאמתשקדביןלהבחיןאפואאין ;חרמני""מאז

כשםשנכחדציבא,השםדאצירנלי.באופןליישבםשאי-אפשרל;~ייםניגודים
כד).יט",חייבודו ,'ט'' ,'ז'ט ,ט(בסומארלבספראפיונועל-פיתדמית,המסמלטיפרלרגי

נשים~כתמי

והיחסהנשים,-שכיחלנושאמיועדתהאופי~כתמיבמסגרתנפרדתקטגוריה
איוב"שאלתבשםררלפסרןשלהומוריסטיבאפיטףביותר.מחמיאאינואליהן

אתממנולקחשהאלעלאיובמתלונן 53לr:דצר,מטרההאשהאתהש"סותשובתה",
 :אשתואתלוהשאיראךהכול

ממנילקחתנ"להן
ומורדי,ענייבימי

ליהשארתומדוע
עמדי?אשדהאשה

 :החכמההאלתשובת

מרעדיבראידעתי

נפלים,חסרונךלךשלם
העמדתיהזאתעב~ד

פעמים.צדההשיבלבלי

נסתרממדהמוסיפיםמקראייםבזזזכרדיםמתוחכםבאופןהשתמשהמחבר

תוךיב,ג,בבראשיתחטאועלאדםשללטענתורומזעמדי"אשד"האשהלטקסט.
היא"צדה"התיבהרכןאיוב.שלבמצברארבחטאומה wאשהזזשהפרשניתרמיזה

איהש :מחרכםשילובוכאן-יריבה"שנייה,ר"אישה"אסרן"שמשמערה;מונים
המסורתיתהמתכונתמןמשהרשומרהשוררתארבעבןה~כתם ...אסרןשהיאשנייה
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ב'האמסף'האפיגרסשלהספרותיהז'אנר

הראשוןשחלקודיאלוגיז,נכתםלפנינו .השנוןההיפוךאתכוללהשניהחלקלפיה

יתירהבאהדהבררלפסרןלחשודאיןהשנונה.התשובה-השניוחלקוהשאלה
זה.ביחסיחידאיברוהוא 54רמשליר.ז,נכתמירעל-פילפחותלנשים,

המפאריםז,נכתמיםכמהנדפסובז,נכתמים,האישהשלזהשלילי~פירןלערמת
כשםארחיוביטיפרלרגיכשםנבחרששמההחיובית,הנשיתהזמרת •'מעבאת

נע~,אלהמחברשרבז,נכתם 55נעמי"·"אלבז,נכתםה)מיהבע(נעמימשמערתי
נעמיתיאור " ...גזרתךספיררעיתי,יפהכלך / ...בנשיםהיפהרמה-נעמתיפית"מה

יפה"הנך :ובשינויבנשים","היפה :בשיםץהשיריםשירעלנסמךהנעימה
להיאמרהאמתניתנהרעיתי".יפה"כלךלערמתטר)ח.א,השירים(שיררעיתי"
 !ההמחלב,צחר"שדיך :האומרלז,נכתםבהשוואהיותרונועזמקרריהשיריםששיר

 :מקראיתתשתיתעלמבוססתהיאאףהז,נכתםאתהסוגרתוהפואנטהנחמדו".מה
בקסמיה,עומדהיהלאיוסף ...אבדר"ברעבמצריםאזי /הייתפטיפראשת ~ל"

 ...מחדשלהיכתבאוליהיהחייבהמקראיוהסיפור

רופאים~כתמי

הז,נכתמים,שללחיציהםכמטרההרופאיםכאמור,נבחרו,המקצועותבעליבין
האפרתייוסף 56ררפא".קברעלי"מכתבהפסבדר-אפיטףאתלעילהזכרתיוכבר

 :הלשוןבזרמובחרים","סמיםבז,נכתםרופאיםנגד"תרופה"ציע (iמטראפלרריץ'
ז,נכתםהריהוזהז,נכתם 57הררפא".בפניהדלתסוגריםמרפא,/ולבמנוחה,"iקמחה,
פולקלוריסטי.היגדעםהניסיוןחכמתמעשית,עצההמשלב(פררברנניאלי).פתגמי
מנוחהאכחה, :הםהרופאים"טובי :כגרןהידועים,הפתגמיםז,נסרגוהוא

 58רשמחה".

ולסופריםההשכלהלראשימוקדשים~כתמים
כפיעצמם.ולסרפדיםהלכשההשיראלהמוקדשיםהז,נכתמיםמןיש

"ק"שט :פטירתועםכמנדלסרןדגולהלאישיותז,נכתם-מרטרהוקדשלעיל,שציינתי
כל"חדלובשםמנדלסרן'עלאחרז,נכתם-מרטרקס"א). :(גבארפל"צרורהרדת
בןהואהז,נכתםלפטירתו.שניםעשר:;גמל"אתתקנ"ר)(בשנתנדפס 59חכמה".דרכי
 ...חכמהדרכי"כלהיעדראתהמחברמתארוברבא,אבהמתחרזותשררות,ארבע
בלנה !"עוררלמשכיליםהמשכילקוראעתה"לתיה". Qבמעזבן-מנחםדרךעדי

המסרבמתכונתהחבורהלבניהעצמיבעידודהז,נכתםאתבסיימו " ...אחריו
 rאובאמתיכשלו".פשעיםרקבםילכו"צדיקים :י> ·י"'הושע(על-פיהמקראי
עידודהרא_.ןויאתעיקרורכל •סרןמנדלשלמענייןארמקרריציורכלזהבז,נכתם

למשכילים.

ביקורת~כתמי

ספרימחבר"על :כגרןסרפידם,עלביקורתייםז,נכתמיםגםנדפסוגיסא,מאידך
כיולזמןלך"מה :הזמןעלשהתלונןהאלמוניהסופראתללעגשםהכותב 60הבל".
 •המחברזכראתחה ?iשהזמן'חסדך".חפץוהוא ?בהבליםלהמיתו /אנפתעליו
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פלאימשה

החייםביןתשארנצחןכתבתאשרהזמןמחהלולא"כי :נןמרחסדאפואעשה
ומגיהש~יחר, (iשהזמןהספירםמחברתלונתאתמס;~ןהשנוןהסירםכלמתן".

המילהאתהמביאבתחבירבאההסופיתההפתעה .למחברברכהבכןמוצארביה
 ...החיים rבלנצחיישארמהיודעאינןקיראתהשעדהמשפט,בסוף"כלימה"

ספירםפביtק-ורת~כ.תם

ספירם.ביקורת :דהיינוז,נכתמי-הביקררת,הםהסופירםלז,נכתמיקרובים
שמפט""עיrעלושגרןחירףביקורתיז,נכתםהואדחש"ספר"בוקרתהז,נכתם
בעקבותיווהתגלעה'המאסף'עורכיאתבר"שהתקיףבספררבר"ש.לגחמן

ספירם"בקורתספירם,לביקורתהמדורבשםהשתמשהמחבר 61חריפה.מחלוקת
המעיד,הספר,בשםמשתעשעהז,נכתםיירבו.אתלנגחכדיהז,נכתםכשםחדשים",
יצאמשכילכלמפילכןןעיגים.בראשוש"איןהמחברעלהכותב,לטענת

בוטה,איגררקטירריז,נכתםזה 62קרגים".בעלהואהזההמחברראשכיהמשפט,/
ומחוץההשכלהברתן-יירביהםנגדבמאבקלמשכיליםלסייעכדימגריסוהז'אנר

לה.

tהשהנועוונתטבע~כתמי

כללבדרןטמוןהטבעבז,נכתמיהשגה.ולערגותלטבעירעדואחדיםז,נכתמים
כאחדמשמשהאביבליירים-תיאוירים.מאשרראצירגאלייםיותרוהםמוסרימסר

לדוגמה,ביר"ל,יואלבהשכלה.רהממכתמיםהמשורירםשלהחשוביםהנושאים
זרכרתוחהנושאהז,נכתם, 63תקמ"ט.בגיסןהייבאב"חלדשה"מכתםאת~וסם

ה Mהחואףמחרכם,היפוךארשניגהכלברואיןדר-שורתי'הואקטנות,באותיות
 :יחדגםומוסיראסתיטיומסרמרוכזועריוןתמציתיותברישאןמלאכותית.היא

שילובמאץר".יצמחטובנשקףמשמיםחןןואץרשמיםנשקראביב"בחדש
משכיליתכסיסמהנשמעהארץמןהיוצאבוטהוהשמיםמןהנשקףיפויה

לאכיאדמות,עליבני-האדםעלמוסירתחרבהמטילהאןרטוב,יופיהכורכת
 ...היאבשמים

הזתיtה~כםת

הפיוט.לקראתגטושאףדברלכלדתיאופיבעליז,נכתמיםגםהיוהנושאיםבין
בשנתשנדפסראכנאררעיוזלמאתתדובע"היtצור"אתהואכזהדתימכתם
המגמרתמןחורגתאינההמסורתיתהנטייה 64עליר).נדלגזמן(שמחוסרתקמ"ח

הדת.כלפיהחיובייחסםאתשהביעוהמתונותהמשכילירת
ז,נכתמיםובהםספירם,ביקורתז,נכתמיכלוליםהאחירםהז,נשגהסרגיבין

מסרכללבדרןטמוןשבהםהשגה,וערגותטבעז,נכתמיחריפים,איגררקטירריים
כאחדמשמשהאביבליירים-תיאוירים.מאשרראצירגאלייםיותרוהםמוסיר

גםהיוהנושאיםביןבהשכלה.והממכתמיםהמשורריםשלהחשוביםהנושאים
אינההמסורתיתהנטייההפירט.לקראתגטושאףדברלכלדתיאופיבעליז,נכתמים
הדת.כלפיהחיובייחסםאתשהביעוהמתונותהמשכילירתהמגמרתמןחורגת
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ב'חסאמף'האפיגדםשלהספחתיהז'נאר

ה~כתמיםמקורות

מגרמנית.ומעובריםמתורגמיםשהיומהםהיו :שרבים-הז,נכתמיםמקוררת

 .ב'המאסף'נדפסורראמלרלסינג •האגרררןמאתמעובריםז,נכתמיםחמישה
וכתרךהגרמנית,הספרותמןהעבריהקוראלפנילהביאברעדוהמעובדיםהז,נכתמים

המתחדשתהעבריתכלשרןהגלומותהספרותיותהאפשרויותאתלהראותכך
וספררתמשנהתנ"ך, :היהודייםהמקורותעלהסתמכואחריםז,נכתמיםובספרותה.

זר.בסוגהזאתלקובעשאפשרבמירהמקוריים,הםרביםז,נכתמיםימי-הביניים.

ה~כתמיםמחברי

נימנוהז,נכתמיםמחבריבןיזה.ספרותילז'אנרתרמוהתקופהמסופרירבים
לשמהאחד),ם n(ז,נכמטראפלרריץ'האפרתיכיוסףידועיםומשורריםסרפדים

יואל ,) 1 (מינדיספראנקרדוד ,) 2 (בן-זאביהודה ,) 7 (הכהןשלרם ,) 1 (פאפנהיים
 ,) 5 (ררלפסרןאהווןרכןאחרים,רביםועיבר ,) 19 (רביםז,נכתמיםשחיברברי"ל,

סרפדיםבמשלים.גםהספרותיכרחםאתשהוכיחומהם,לרביםהמשותףואחרים.
שמביארמארטיאליס,שלהסארקאסטיהאפיגרםעל-פיאפואנהגרלאואחריםאלה

יצלחשלאכסילב"ההואמי !"האפיגרם :האפיגרםעלהדיועהבמסתרלסינג
 • 65מאחר".יותרשיעשהשרטהכה;אראפיגרםלעשרת

ומכמניםוקכתמים

הסוגרתאחתאתמהורהשהואמשרםרבה,היאהז,נכתמיהז'אנרשלחשיבותו

 •'המאסף'שלדרכואתלהביעהטיבהז,נכתםהעברית.בהשכלהביותרהמקובלות
מסריםשולחיםהז,נכחמיםאסתיטית.מבחינהוהןאידיארלרגיתמבחינההן

רעיונותאתמביעיםהםלזמנם.בר .vרמבזמנםלקוראיהםופואטייםמשכיליים
למרטיביםגםנדרשוהז,נכתמיםונזכרת.הנחקקתתמציתיתבצררהההשכלה

בימינוהקוראגםיכולרכך' .זמןשללמגבלותבר .vמהחורגיםארניברסאליים
רעלהכילייעל"הצרות",הנשיםרעלהמקאבריםהרופאיםעלהחירוריםמןליהנות
 .זמןולכלמקרםלכלישימיםוהם •השקרן

ואתזמןבאותוהעבריהסופרשלהיצירהחבליאתלבטאמטיביםהז,נכתמים
העבירהמנחםהיהיכולכאןהמחדשת.העבריתהלשוןבכיבושהתלבטויותיו

בעיצובואז-t-יריאיהפיוטיתחכומוואתוהספרותיתהלשוניתמיומנותואתלהציג
הסופרהראהכךבה.המ~נ~עיםהרעיונותובתמצ~תהשפהבריכוזוליטושו,הז,נכתם
בדמיוןבציורים,משמעויות,רז,נ'iסחקימיליםז,נשחקיבאליטראציה,כוחואתהעברי

הניכרהסוגה,שלהמיוחדותמהדרישותשנבערהז,נכתם,שלאלותכונותובחריפות.
לשרביות.מהמורות-זמןובלארבבענייןנירםגםהנקראותז,נכתמירתיצירות

הםרבכןהדורות,לספרותרבארמזיהםכלשרבםנדרשוהז,נכתמיםכן'עליתירה
מתוחכמתספרותרב-רברית,ספררתוחנההייתהההשכלהספרותכימעידים
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משהפלאי

ולפנים,לפניקריאההקוראמןדורשתוהיא •לעיןמהנראהיותרבהשישועשירה,
עומק.קריאת

דעתהנתנהלאכספרותההשכלהספררתאתלבטלשנטתההביקורתכימסתבר
נראיתוהיאתב-זמנה,האירופיתלספרותגםהמתייחסתסרגהזרהז,נכתם.שללסוגה
אתהעבריהסרפדממלאזרבסרגההנהרגות.הספרותיותלקרנררנצירתכרגישהאפוא
הספרותביןגשריםולגשרוקשריםלקשור :ההשכלהשלמןpאיפ~ח"האחת

אירופה.וספרויותהמתחדשתהעברית

הז,נכתםיכולרכ.ןעצמה.עלבהומוררגםבהומור,רוויהסרגהזרמכול,יותראך
על-פיי-לעל-ידישע~נבדהמנחמים","עלהז,נכתםעצמו.עללהתלוצץהמשכילי

"מה-לייאמר,הקורא:אםהז,נכתמיםעלהמתלונןהקוראאלפונה 66לסינג,ז,נכתמי
כיהקורא,/יסלחלזאת"איפא :בשנינהלומשיבהז,נכתםקצרים?"ולמנחמים
איןהז,נכתם,שלקיצורוגבללכיבשנינה,רביהמניהנרמזקצרים".הםהמנחמים
 ...לקוראלעברתאפשרות

(כפיאפרמשלכדוגמתמצב,כתמונתהז,נכתםשימשלהומור,בד .vמואולם
גביליוןמעציב,אךשנרן,הומוריסטיאפיטףאלאשאינוהמאספים)על-ידישהוגדר
עיןלמר;יז,לאכיתרדה,שכחש"לאאישפ"נ :'המאסף'שללהופעתוהאחרון
 !האדוןנלקחהה,ואפר/עפרובמרתוואיןאפסהיהבחייו ...הפראבהלאז,נצרתיה

 67 •••ספר"-היהלאבראך
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ב'הסאמף'האפיגרםשלהספרותיהז'נאר

הורעת
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