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De la serie de hechos inexplicables que son el universo o el tiempo, la dedicatoria de un 

libro no es, por cierto, el menos arcano. ... Como todos los actos del universo, la 

dedicatoria de un libro es un acto mבgico. Tambien cabrםa definirla como el modo mבs 

grato y mבs sensible de pronunicar un nombre. 

J.L. Borges, 1981 

 

 

 

 ,ספר איננה הקדשת, ןשמהווים את היקום או את הזמ מוסברים-הבלתימעשים הסדרת מתוך 

אפשר  .היא מעשה קסמיםפר הקדשת ס, ביקוםמעשה אחר כל כ... .מכולםמופלא הפחות , בעצם

. והרגישה ביותר להגות שם המענגתלהגדיר אותה כדרך גם 
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 :פתח דבר

. הספרדית בימינוא אולי הידוע מבין הסופרים בשפה הסופר הארגנטינאי חורחה לואיס בורחס הו

והיא נקראת באותה מידה של , וגם לשפות אחרות, יצירתו תורגמה כמעט לכל שפה אירופית

עבודתו של בורחס נחקרה לעייפה על ידי מלומדים . התלהבות במדינות שונות ובתרבויות שונות

-הספרות הלטינו. ורעיונותיו שימשו בסיס למשנתם של הוגי דעות בתחומים שונים, מכל העולם

ויש הרואים בו את , אמריקאית החדשה של המחצית השניה של המאה העשרים רוויה בהשפעתו

גם קוראים עבריים רבים התנסו בחוויה של קריאת . הדמות המכריעה ביותר בעיצוב הספרות הזו

.  בזכות התרגומים הקיימים, סיפוריו הקצרים או מסותיו המבריקות

תהום , על פניו, אנרים שבינהם מפרידה'ייחודית עולמות וזבסיפוריו של בורחס מתערבבים בדרך 

סיפורי נוכלים קטנים בפרברי , הסיפור הבלשי והטקסט המטפיזי, הפנטסטי והראליסטי: עמוקה

בורחס הוא . וב שילובים מוזרים"ועוד כי, בואנוס איירס וטקסטים לקוחים מהמיסטיקה המזרחית

שהמציאות מתערבבת , מציאות-גאון של קשירת הקשרים זרים זה בזה ושל יצירת עולמות של אי

, ובדרך ספרותית מקורית וחדשנית, וכל זאת בשפה שלא ניתן לטעות בזיהויה. בתוכם ללא הפרד

.  שלשעולם מעוררת בקורא וודאות שהוא לא הצליח להבין עד תום במה דברים אמורים

עשויים למצוא , קראו מיצירתואלה שכבר . הספרון שלפניכם מהווה מעין הזמנה לקריאת בורחס

. לחלק מהחידות שללא ספק התעוררו אצלם עם הקריאה, או לפחות כיוון של תשובה, כאן תשובה

עניין ורצון לעשות , כך אני מקווה, יתעורר אצלם, אלה שטרם קראו אף שורה מפרי עטו של בורחס

.  זאת

חוקרי ספרות ומבקרי תרבות . הספרות המחקרית הקיימת על עבודתו של בורחס היא רבה למדי

וגם , בורחס עויות הרחבות והעמוקות של סיפורילבין עצמם במרץ על המשמ בינםלמיניהם דנים 

יש בין אלה , כמו בכל תחום אקדמי. ניסוחים, שמות, מילים: על הפשר של הפרטים הקטנים שבהם

מרתקות יותר , בנהקלות יותר להבנה וקלות פחות לה, עבודות מלומדות יותר ומלומדות פחות

--כמשקיף מן הצד--אבל כמי שאינו חוקר ספרות על פי השתייכותו המקצועית. ומרתקות פחות

ולא תמיד , שהקורפוס המחקרי העצום הזה עסוק בעצמו יותר מדי, נדמה לי לעיתים קרובות

ספרות המחקר המקצועית על בורחס . מתחשב במידה מספקת בצרכים של הקורא מן השורה

לא תמיד עוזרת לקורא שאינו מעוניין ( ככל שאני מכיר אותה, שממנה לקחתי רבות לכתיבת הספר)

אך שבכל זאת רוצה להבין יותר את , לחדור לעולם של הציטוטים ומראי המקום האינסופיים

אך לא תמיד לגמרי , ולהפיק יותר מאותה קריאה שנראית לו על פניה מעניינת ומושכת, בורחס

הקורא . עת כתיבת ההרצאות המקובצות כאן היתה בדיוק לגשר על הפער הזהכוונתי ב—. מובנת

. אם אמנם ממשתי את מבוקשי, כמובן, ישפוט בעצמו
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  ביבליוגרפיה

באתרי . ולא ניתן לסקור אותה כאן בצורה סבירה, ספרות המחקר על בורחס היא עניפה למדי

של ספרים ומאמרים , ודי מקיפות, ניתן למצוא רשימות ארוכות, האינטרנט המצויינים למטה

: בציון כמה פריטים בולטים במיוחד, אם כן, אסתפק כאן. העוסקים ביצירתו של בורחס
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ספרים על בורחס . ב

חלקם מתורגמים מהמקור )בין הספרים הרבים העוסקים ביצירת בורחס אפשר לציין את הבאים 
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