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דבר

ההשכלההעתים,מכתביפלאי:משה
מעוריםמפתחות , 1845עד-1820מ

ההשכלהשלהעברייםלכתבי-העת
(תק"פ-לויטאגרמניהגליציה,בהלונד,
תשע"גמאגנםהצואתתר"ו),

fף · r:· . . . ' [!Jjד:=. ,,;·-\d 
טו~ב •חססאלפי!זה  ~ f E :=~ין
םןפ

(קרובזהעב-כרסספרעםהראשוןהמפגש

שנייהשאיןהערכהמפיקעמדוים)מאתולחמש
ובנאיםהלשישיבמפגשוכךהשני,ובמפגשלה.

לשעטופריהאוהספרהשתאות.אחריהם.
חוקרפלאי,משהפרופסור
ופרירויקתההשכלהספרות

ניותרהמובהקההשכלה
כא,ןהנתוןהספרנימינו.

אנציקלופדיכךרשהאו
הרביעיהשלבהאולעצמו,
שניםבןמפלעשלוהחותם

החוקרנספרשראשיתו

"לידתו"אחרומתחקה
העתכתבשלוקרוותיו
האמרוהספר'המאסף'.

מפתחלהשכלה:שערהאו
העתכתבל'המאסף'מעור

לש ) 1811-1783 ((תקמ"ר-תקע"א)הארשןוהעברי
ארהתשס"ה,בשנתבגרמניה.העבריתההשכלה

ביכויר-העתיםביכרוילו,העוקבהספראור
העתים''ניכוריהעתלכתבמעורמפתחההשכל,ה

בסררה,השלישיהספראורארהתשס"טבשנת
'יבבההיאישראלחוכמת'כרם-חמד':והאו

חמר','כרםהעתלכתבמעורמפתחהחשדה',
שראהובאיטליהנגליציהההשכלהשלהעתכתב
שלפנינוהספר .) 1856-1833 (ובפראגבווינהארו
הספריםבסדרתהמלשיםהרביעי,הספרהאו

ההיסטוריתההתחקותאתמשליםהואהנתונה.
העתים''ניכוריניןהעתכתניכלשלהוספרותית

ההשכלהמרכזיכשלשרהלאחריהםחמר'ר'כרם
באמסטדרם,בגרמניה:המרכזשלירידתולאחר
אלהעתכתניבפרנקפוטר.אוףובווילנהבווינה

נכמהההשכלהשלתוססתיצירתיתועלמעירים
אתנדניםלתערהושאיפהבאירופהמרקדים
העובהדהמדונים.גווניהעלההשכלהפירות

נכתביחלקנטלוונהגותבמחקרההשכלהשגדולי
האמוריםהוהוגיםםיהחוקר(רביןהאמוריםהעת

ונחמןרנ"קראפופורט,יהדוהולשמהשי"רהיו
וסופרים iלצואטרדורושמאולשר"ל , iקרוכמל

מלוד;ושמאולאוט;ויצחקניניהםומשוררים
אוחרים)לכנזןרהכהןאר"םלטריס,הלוימאיר

ההשכלהבתרבתווהלוךהגוברהענייןעלמעירה
שנאסףהוספרתויהמחקריהחומרבאירופה.

השא;רניןכלל,האמוריםהעתנכתביאורוארה
ספרים,ביקתרומכתנים,משלים,סיפורים,שירים,

בנשואיומחקריםמסותביוגרפיות, ,סאטירתו

יהדויתהגרתהעברית,הלשןוהתלמדו, ,המקרא

עתיקים.עתכתניקר mפרסוםהביניים,נימי

מעמידיםאינםומפתחתויו,דיוניוכאן,הנתןוהספר

לספרמשל,דךרבניגדו,אחתהומוגניתחטיבה
אתביטאאשרחמר''כרםהעתנכתבהמתמקד

מחקריהיהעשיקרםתחומיםהוקיףישראלחוכמת
אחתגגקרותתחתהמסתופפיםעהתכתני .ומערי

החשרים',העתים'ניכוריהעתים','ניכוריהם

'פריתעולת','ניכורי ,צפןו''פרחיהשנה','ניכרוי
באורחארוארהרונם'ציןו.''הצפיהר',תעולת',
התמקדהשבהןאירופהמערינכמהספודרי

בארבעבעיקרההשכלה,שלהתרבותיתהפעילות
לויטא.גרמניה,גליציה,הלונד,אצרות:

נמתכתתםהרכנוזהנספרהניתניםהמפתחתו

כלשלרישוםמהוויםהמפתחותקדומיהם.של
כלבררשומיםהנזכרים.העתנכתביהכללוהחומר
במפתחותהעת.כתניבשמונתהכללויםהערכים
הצראותההגות,המחקרים,המאמרים,נרשמו

נשיריםהחלהספרתוייםהז'אנריםולכהמוסר
ומכתנים.נמשליםרכלהובסיפורים,

ערוכללויםנספרהמופיעיםהערכיםכן,כמו
הועדותהעניינים,תרנןהכרכים,שעריכלרישום

 .העמרכתומאמריהעורכיםהדועותהמערכת,

ומקיף mנבאורחלעייןםימאפשרהמפתחתו
ספרותית)מחקרית,(הגותית,היצירותבנשואי

אימצואותןהומגמרתהעתכתניעורכילנגרשעמדו
באורחהמפתחותפילעלהבחיןאפשרכךונקטו.

הנשואים,לעהמעירהענ.ףבחומרוידידתויקל
עמיריםהנשואים .עורוז'אנריםסופרים,העניינים,

ההשכלהומשורריסרפדישלהתעניינותםהקףעל
ללמדוניתןערוכךישראל.חרכמתיחוקרשול
היושנההיהדויתלמציאותהתייחסתוםאופילע

להשלכההיחסלוחסידים,לחסידותהיחסמעוגנים:
עורו.לומשכילים,

מקיפהמונוגרפיהמופיעהעתנכתבדיוןכלבארש
(שארההאמורהעתכתבשלחלקואתנת mהנ
אותהי"ט)המאהשלהראשונהבמחציתאור

לולימדוילהשכלההוספרותיתהמחקריתתרומתו
ריןרבמונוגרפיהלאתרניתןערונכלל.היהדות
ובנשואיםהנבחןהעתנכתבומפוטרמקיף

עריכתו,נעיתרלארו,להצואתוהרקענו,הכללוים
נו,חלקשנטלוהוחוקריםהמשרוריםהסופרים,

התפתחותאחרימעקבהמשכילית,האיריאלורגיה
נצרףמקומובעברית,ישארלוכמת mההשכלה
העבריתהפרירויקההתפתחותשלהמצטבר
אלאאינוכאןהנתןוכלעורו.ההשכלה,בתקופת

המעצקצרכאןכימארו.ערממדונהמארוערמעט

שארהנספרהספןומהעשורקמצוץלוומלהציע
שללשרותומקנהשהאוומהעושרלאחרונהאור

וכמת mספרותחוקרכילהניחקשהאכן,הקורא.
לעקוףלומחקרולעצמולהרשתויוכלההשלכה

השתאות.כאן:נכתבוכנרזה.חשיבותהרהספר

הספרעםשהאומפגשמכלהמופקתהשתאות
העתמגיעהעתההזה.והיקרהעשירהאנציקלופדי

 •סיפורו.אתלספרלספרלהניח

מזוריאיר

מחויכתבקידה

ספרות!'דוארשימבורסקה:ויסלבה
 •לסופרלהיות)לא(אולהיותאיך

וייכרט,רפידבר:ואחריתמפולניתתרגום
הפלוניהספרמכןו ;ומורןחרגלוהצואות

עמ' 83 , 2014שימבורסקהוקןר

שימנורסקהריסלנהחיתהרנותשניםנמשך
וסרפדיםשירהפרחימעורכת.ספרותיתעורכת

אתלהשלחואודלתהעלהתרפקודרכםבראשית
לפוניםתשובותיהימו. mונרחילרם mיציכוריינ

 .משעשעותרקולפעמיםארסיותלפעמיםהיו
שלשמואתהוגיםכיצרששאללקרר;אכותנ

כ,ךכלקרונותלעתיםמזכיהרשהיאמונטיין,
ונקירההאחרונהההברהעלרגש"עםהשינה:
מזמיןכתניהשלהזההקלילהאוסף .עמוקה"
מחויכת.קירהבוודאי

חסריצורכשדחיתלבחסרתחשתלא"האם
ירידתהשימנורסקהאתשאלהרועוד",אונים
אנילב?"חסרתואלאס.טרסההספרותחוקרת
גרעוים",וסיפוריםגרעויםמשיריםהתחלתיעצמי

מיםשללדייודעת"ואנישימנורסקההשינה
מרפא'.'סגלוותישהראשעלשנשפךקרים
הואימהית,הכנהתשובתהעללעורכתשאפו
קריםמיםנדלידיהיהלאימיםבאותםזאתובכל
ערשקרעהחיתהבפלויןכשהתרבותהארש.על

שירפרסוםהריאליסטי,הסוציאליזםנסחיצווארה
מןלנפשגאלוהכשלעצמו,מרפאשיקויהיהאישי

הקולקטיביים.הנינים
כפימחוספסים",גסיםאפורים,זמניםהיו"אלה

וגםשררותכמהאחריעצמהשימנורסקהשהעידה

אפשרויותהרבההיולאימיםשבאותםנכךהכירה
לארותהואטובהכישהדבר"נדמהכיעדאחרות

ההיטמעותאםספקכימדעו?בדפוס'.'שמךאת

היחידאתלמלאאמורהשחיתההאנונימי,בהמון
אודוניהפלויןימושלשציפוכפיאינסופי""נאושר
אישישירפרסוםנחת.גרגרלווסיפקהנקרמלין,

מסוגרחתרניאקטכןאםהיההמחברשלנשמר
התרסההיההואהאינדיורידום,שלהמחיקהנגד
שאמללהאונונימיאחידבהמוןההיטמעותנגד

השיטה.לניתץואותםוהמריצהכךכלרבים
למרותפרחוהספרותייםהחייםזמניםבאותם

צווהרתוכןבנושאיהכתבותלמרותהצנזוהר,
לפעמיםחיתהלשיטהההתחכמותיחד.גם

מחריכת.ראשהרכנתולפעמיםאתגריספרוט
המפלגהחברתכשחיתה- 1966-1945נשנים

מרכיניעםשימנורסקהנמנתה-הקומוניסטית

המסריםהחיךו .מסויםחיךוחייכושעדייןהראש

שמרדהיהיות;רומשעושעמודגשאףאלויהזה,
 .ויצוריםקוראיםלמכתבישלהלתשובותגם
כיצדהשאוליצורארלקוראהשינהלמשל,כ,ך

לדמייןמצליחאינו"אדוניהנרות:מונהמשורר
הנרותשמנהאחדהיהלאועמלוםמאזמשוררים.

בסופוהריאוזן.עםנלודהמשורראצבעותיו.על
להיולוד'.'צריךהאומשהרעםדברשל

המליצהבהתהוות,משוררעדייןאחר,למשורר

8 
 381גלירן



פקדאהוד

לעווןליייחשבאל

ל~ו;ןלי;וכש.בל 15
ל;ם p ?,זהתע;ךךותך;נר

ע.~ים J!התע;ררות

בליט;ת [iהנ;ור;קנות

~ע.~קים iJמלוי
פעמיםלהתע;רר~ב nאדםכל

T זדד-;•; .. -;--· 

!J זקיץ~ם:iצפו:הלאמ~~שותך
כן:גת ?157~ש~ךהלצפ;תו~~ם
כבוימבטעםלהשליםפעם

ד-ד . ·:-:--

!J לם~םqב~לזt? :ע;@ךת ~נ

לךלהrזל;םו;ת pל
? i? ו;תp י;םל;ם

במל;א; ;מ~~א,ללהתע;ךך
וככב;ת;ה~;םכהא;ך ... -. . . 

!J ע.~ים

 1אמתטעונישיריםהברירותאתשראני
הבךך;תאתשראני

;-• T .'' -; ., 

~ךךג;ת iJ~ע.להא.ת
האכסךך;תמסתריאת

.'' . : ; ,, T -; -: 

המדבריםהרחשיםאת
••• T : T ' -: -: • 

ס~טו~יםךרים piJא.ת

 ת;נזr~~סרי~ש
פחלציםחדר

.•• • ••• : T • 

דממהחדר
.'' :· : T T 

~תיקים~דים 9וrזרר

וכררהא,תבוכר

מפתחטל

~~עולים~נכח
ח.ריבפ~ת;נד 7ףיה

 .דים qד [iמ [iלבהלוכרדי~~זין
הזרשירתיאתתשיראל

-' T ' ," ' • T T -

ש~עשיךנ;והא,ת

ש~ע [iלי

שיר-אמתיל;ם nב -·-·-. . . 

~תיםר~~ה 15:נן

זfר;ן [i~ך~ת~ן

~תווכוילה [iוכל;ן
פרחיםעםאגרטלעטורהסל;ןשלחן

 ·ד: .ד:--: T-ד:ד• ..

בביתאיננהאל;ניגברת
 .-- ד·: .. .- ·: ·: :

שור;ת;נע 715זqל;נית
~ק;םרוגח;ת-מ;תיר;ת ?7

רגיל;תמלים

t;כפווכ ת;ך~~ ?57/

שור;ת;נע 715זqל;נית
~וכסומל;תע.~םשמ;ת

לי wלר wדה, wלי wלמ;ביל;ת
-לה wדה wלי, wלי wיל

בלילהאביבבתללביתמכאן
' T --• ;•• ז-- ·ז:

ז;יריס;ךץ nא;ך

~ךקז??~לאתמיזqהי
ככים piJא,ת

בתפירתהמידהעליתרלהזדרזלא
של"בסופונובל.לפרסהחליפה

 ...נובלפרסלזוכיטורלאזהדבר
 ...רופפיםרישומיםעושהאדוני
שובואזמימיןמיליםכמהמסדר

מהמשנה(לאשירה .משמאל
היתההנה,לכך)מעברעליהנאמר
בלימשחקואיןמשחק,ותהיה
למהזה,אתיודעיםילדיםכללים.

שוכחים?"המבוגרים

אפשרהללוהקריצותכלמתךו
כלליםכמהזאתבכלללקט

אופקיהםאתשיעשירובסיסיים

ישרתואףואלוישירהקוארישל
הכישרוןבעליאתלפחותשירה,כותביכמה

ואלאס,טרסההפלוניתהספרותחוקרתשבהם.
מגדידההספ;רבפתחשימבודסקהעםחת mהמש

שמבקריםנכלמות""מיליםמאותןכאחתכישרןו
הגדרהאיזובשתיקה.עליהןעובריםצריניים

שלמעלוהתרגוםואיזהנכלמות"!"מילים mנהד

וייכרט.רפי

נכלמות"ש"מיליםלינדמה
בתוכןשאצורותאלוהן

שאינהיסדוית,אמתאיזו

סוגה.אוזמןאופנה,תלוית
יראהאינהשימבורסקה

אחת"היאנכלמות.ממילים
אוץמלהשישהבדודות

זקוקשסופרלטירוןלומר
טרסהמציינתלכישרון",

לכךלבששמהאולאס,
דאורקריאתבמהלךד mבמי

ספרותי.

שימבורסקהשלמבחינתה
שהיאמסוימת""חירותזו"אומץ"; mבהכלאזה

להיותלאשבחרהכיווןלעצמהלהשרותיכלוה
לאלשנייש,לאחד ..."כישרוןספרות.מבקרת

לעלום".יהיה
אוסופרשעושותהןנכלמותמיליםמתשקוה,חץו

פשוטהאחתופעולהמלידה.אוחזכישרןומשודר:

 .התשוקהאתלכבותאמורה-קריםמיםדלי-
הצהירהלאקודםפרסוםשבשוםלינדמה

היאשירהכיכךכלנדיבלבבגלוישימבורסקה
שירהרקשלאמוכיחההיאספרותיבדוארמשחק.

מכבירהלאמשעשעת,טובה,כתיבהמשחק.היא
היאשוימבורסקהבמיוחדאלגנטימשחקהיאמדי,

זזומשעשעיכמוהןשלההמסותבחסד.שחקנית
המשךעלהמרמזיםעורביםתוססיםקלילים,-

הארוחההןקרובותלעתיםשנימצד .מבטיח
שהיומגרבבקסםאותהרוקחתשימבורסקהכלוה.
היטב.מצוננתאותה

מןדקותאבחנותספרותי:דואראתתחמיצואל
בהומו;רשזורותספרות,הובנתכתיבתעלהדק

חשושותואינןמפתהאירוניבקצףמושחזות

 •פשוטות.אנשויותמאמיתות
פזמירי
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