
פלאימשה

ההשכלהכספרותהמליצהשללשימושה
ואחריםאייכלרומאכילי,עםלשוכיפיקניק

א.

ב'מליצההשימושהואההשכלהבלשוןביותרהבעייתייםהנושאיםאחד

אינוהמקצועיתבספרותהמשכיליתהמליצהשלבמהותההדיוןהמשכילית'.

בספרותב'מליצה'והשימושברורהאינה'המליצה'הגדרתהדעת,אתמניח

נדרשואמנםהעבריתהלשוןמחוקריוכמהכמהצורכו.דינבדקלאההשכלה

ההשכלהבלשוןעבודותיוואתשכביץבעזאתלהזכירראויביניהםלנושא.

תמונהאנוחסריםעדייןאך 1ויזל.הירץנפתלישלבלשונוובמיוחדוהמשכילים,

בדבריבקצרהנעייןתחילההמשכילית.במליצהומדעישיטתיועיוןמקיפה

המליצה.בנושאוהביניימיתהמודרניתהעבריתהספרותמבקרי

ומצאה'מליצה'שלהשונותוהמחקריותהמילוניותההגדרותאתסקרשכביץ

אנוהמליצהשלהמילוניותההגדרותביןואכן,לגנאי.שימושכללבדרךבהן

(בדרךמעורפלבסגנוןשנאמרוריקים"דבריםגור:שלבמילונומוצאים

ושבריפסוקיםמנופחת,כ"פראזההמליצהאתמגדירואבן-שושן 2היתול)".

הלשוןבאוצרוכן 3גבוהה-גבוהה".דיבורבמשפטים,המשובציםפסוקים

הוראתשלבעיותיהלחקרבקדם-קונגרסשנישאההרצאההרחבתהואזהחיבור

למדעיהעשיריהעולמיהקונגרסעםבהקשרתשמ"ט,באבי"ב-ט"והעברית,

והגדרתהשימושההמליצה,בתפיסתשיעסוקנוסףחיבוריבואבעקבותיוהיהדות.

רב.דמאסף.המשכיליםבכתבי

העבריתהספרותראשיתשלהמסאיתהפרוזהבסגנוןבעיותמתוךפרקשככיץ,בעז

"ארבעתשכ"ג);(ירושלים,דוקטורעבודתוייזל,רנ"השלהפרוזהעל-פיהחדשה

(סדרהמולד ,"'ה~אסף'פיעלהמשכיליםבלשוןספרותשלעיונים ]:ולשונות

בדימוי",וריבוי-פנים"מיעוט-פנים ; 242-236עמ' ,) 1967יולי-אוגוסט , 2 (אחדשה>

שלוםכ'דבריהמליםאוצר"רובדי : 396-374עמ'תשכ"ח>,תמוזגד,לז , rתרבי

שלוגיוון-שיעורו"שיעורו ; 307-304עמ'תשכ"ח),(ירושלים,לכלשוננו,ואמת'",

 . 224-210עמ'תש"ל),(ירושלים,לד ,לשוננושכעברית",ככתיבת-העיוןהמשפט

 . 538עמ'תרצ"ה),(תל-אביב,העבריתהשפהמלוזגרזוכסקי,יהודה 2

 . 1366עמ'תשכ"ז),(ירושלים,גהחדש,המלוןאכן-שושן,א' 3
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-חוקרים 4בזקברי-פסוקים".שימושמשוםבושישמ~פח"סגנוןהעברית:
המלהשלהשובותבמשמעויותיהמשתמשים-וקלוזברלחוברביביהם

'מליצה'המונחשלמשמעותוכימעיר,והואלגבאי.רובפיועלבערבוביה,
וסופו-והיפההטובחוקיעל-פיההבעה-'ריטוריקה'ש_ל_במובןהתחיל

והמגובה.הגרועהההבעהש"לבמשמעד-ת
שהיאה'מליצה':אתשמאשימים'ההאשמות'כלאתמרבההלשוןחוקר
פסוקים,ושבריפסוקיםמשובצתשהיאמעורפלת,שהיאועמוסה,כבדהארכנית,

אחלהןשאיןמליםמחבבתשהיאלשון,עלנופללשוןבהשישמקושטת,שהיא
והואובפרחה,ריקהושהיא(קלישאות),שגרהשלדפוסיםמעשהשהיאבמקרא,

כבגדלמנותןושביתןהמליצה,אתמייחדותאיבןהללוהטענותשכלקובע
 5אחרים.סגנונות

"הארכנותל"ריבוי":ברגעיםה'מליצה'כבגדהטיעוניםשעיקרמסיק,שכביץ
שהואהקישוטאסוציאציות,שלריבוישהואהשיבוץכמות,שלריבוישהיא
זרות".ושלייחודשלריבוישהואהבדידותהמליםשימושאיכות,שלריבוי

הכתובים",מןלהם"קבריהכלשוןבעבריתהשתמשוזיזיה,אליבאהמשכילים,
ובכן, .] 667[שם,הלשון"שימושיושלמליםשל"במדרגתםלהבדילחשוולא

ה'מליצה'.שלהשליליתהתפיסהעםמסכיםשכביץגםנמצאדברשלבסופו
אחדאצלבלךאםה'מליצה'כלפיהשליליהיחספשראתלהביןשברכלדומה
הזההיחסבקביעתלוידשאל-בכוךביאליק,במאתנו,העבריתהספרותמגדולי

כבגדחוצץביאליקיצאשבהמחמישיםלמעלהלפניהמשכילית.המליצהאל
הואההשכלה.תקופתעדשבמשךהפיוסשל'המוזאי'או'השיבוצי'הסגנון
מפעםמבטאאומפוצצתמלהאיזומבריקהשמתוכוכ"דבורזהשימושמגדיר

המשוררים 6הקודש".מכתביפסוקיםחצאיגםולפעמיםומפתיע,[מפעים?]
חשיבותאתראוהם "-המליםבשימושיהערבייםהמשורריםאתחיקוהעבריים

לבדהלהשישחן,כאבןאלאאמנותית,ביצירהקטןחלקהיותהבתורלאהמלה
יב].[שם,עצמי"ערך

וראה, . 2959עמ'תשכ"ח),(תל-אביב,טהעברית,הלשוןאוצרכנעני,יעקב 4
 : 96עמ'תרצ"ד), ,ו(אמאזנים,ירושלים",שלמדרשה"ביתריבלין,י'לדוגמה:

מחשבה.רעיוןשוםבתוכהצפנוולאלהסעיקרחיתה'המליצה'אשר'סופרים'"היו
והמליצהלהגיגם,הנכוןהנטויאתמצאולאלהגי.ד"מהלהםשהיהאלהגסואולם

כיבויילהגיד".הסופרברצוןהיהמהעתהעודהכירלבלתיעדהמחשבהעלהאפילה
הבנויה",המליצה"מגפתסוקולוב,ב'שלבמאמרוגםמובאיםהמליצהכבגדגבאי

 . 40עמ'תרצ"ד),תשרי-אדר ,ו-א(אמאזנים,
עמ' ,) 1970אוגוסט , 3 (בהספרות,'המליצה'",שללמהותה ]:[לאמירהאמור"בין 5

הקונגרסמהיד","'המליצה'שכביץ,ב'שלהרצאותתקציריוהשווה ; 666-664
"חידושסדן,ד' ; 147-146עמ'תשכ"ה,)(ירושלים,היהדותלמדעי-3ההעולמי
 . 152עמ'שם,כיצד?",-שיגרהשסופו

(תל-אביב,בפה,שבעלדבריםהחדשה",העבריתהשירה"לתולדותביאליק,ח"ב 6
יא.י-תרצ"ה),



 55ההשכלהבספרותהמליצהשללשימושה

השבוציתובפרוזהבחרוזים"השתמשוהעברייםשהמשודדיםסבור,ביאליק

ושיפיהחיצונייםהקשוטיםמןכללבושאיןהתנ"ך,צורותאתהמשיכוולא

הזרותסיבתזותופסת.""שהיאהמקוםמאותואלאמעצמה,לאמותנההמלה

חומדפנימי,יופישום"איןלדעתו,שלהם.הפרוזהבקריאת[ה]אוזן""צורמת

היאזאתביאליק,לדעתניב].התוכן"ואלהצורהאלשווהבמידהמתאים

דמח"ל,כיקובעהואזוהנחתולאודההשכלה.בספרותגםהנמצאתהקלקלה

השידהשלהראשוןהמשודדהואבפרוזה",השבוציהסגנוןעל"תגושקרא
[ידט-ו].החדשההעברית

הבחינהמןהעברית,הספרותחיתהמנדליעדכיביאליק,טועןעוד

ה'תוך'ואלהקליפה,על-גביהימיםכלמסרטהיה"עטםכלום"."לאהאמנותית,
מטבעותשלשהשניםבידםמוכניםהיולכךאף-הטבעציודלשם ...חדדלא

כרכורילשון,תעתועיאושעשועילנוהיומנדלי"עדהתנ"ך."".ימןמחוקים
הראשוןכמעטהיההואאחת."שלמהלשוןלנונתןמנדלילשון:וטלאילשון

[שבז].והחיים"הטבעאתחקההוא-הספדאתלחקותשחדלהחדשה,בספרות

והמליצהההשכלהסגנוןכלפיהשליליהיחסאתאפואמבטאביאליק
הביקורתאלגםוחדדהספרותיים,בחיינושהשתלטהיחסאותו-המשכילית

ואובייקטי·שקולותלהיותשאמורותהספרות,שלההיסטוריהואלהספרותית
ביות.

נבחיןבימי-הבינייםהעבריתהשידהשלהמודרנייםהחוקריםאצלנלךאם

המליצה.כלפישונהוביחסהמקראיבשיבוץהשימוששלאחרתבהערכה
הפייסנותשלהסגנונית"זיקתהאתמסבירבשידת-הקודש,העוסקפליישד,

מעשהכלומדהמקראי,"ה'שיבוץ'המקראית":המליצהאלהקדם·קלאסית

יצירהשלסגנונהברקמתהתנ"ךמןוצירופי-לשוןשבדי-פסוקיםשלשילובם
תקופהלךאיןהעברית.בספרותוקבועקדוםקישוטיאמצעיהואספרותית,
השיבוץהרבה.ואםמעטאםבסגנונה,מקראות'שיבצה'שלאהעבריתבספרות

המליםעםהנגרריםצלילי-לוואיעליומשפיעהספרותי,לטקסטיוקרהמוסיף

אצלמעודדהואאףהפתעה.שלחןלוומוסיףהמקורית,מ'סביבתן'המשובצות
והמשכילהמקראאתכל·כךיפההיודעהמחבר,שלממיומנותוהתפעלותהמאזין

עלולעתיםאחד,ובמקוםאחדבזמןשנאמדודבריםכל·כךחלקהבצודהלשלב

 sועכשיו".כאןמחברושהואבטקסטאחד,עניין
הסגנוןשלהתופעהאתמסבירהעברית,בשידת-החולבעיונופגיס,דן

כאחת".בת-התקופההפואטיקהומןהמקראיתהתחייהמןכ"פועל·יוצאהשיבוצי

תרצ"ה),אביב,(תלבביאליק,ח"נכתביהכרכים",ושלשת"מבדליביאליק,"ב nד

למנשאאישקישוטדוןבתרגום'מליצה'בתיבהביאליקשלשימושוהשווהשכד.

לאמהבין,ובפתלהוכבדהעמקהאף·היאהספרים"ולשוןמג:תשכ"א),(תל·אביב,

מרעותה".תפלהאשהעל-מליצה,מליצהכלהטעם,ולאלההדר

עמ' ,) 1975(ירושלים,בימ-יהבינייםהעבריתשירת-הקודשפליישר,עזרא 8

104-103 . 
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שללאוצר-המליםרקלאנזקקהבספרדהעבריתשהשירההוא,המפורסמות"מן
בהקשרהשירבדברישיבצהשהיאולחלקי-פסוקים,לפסוקיםאלאהמקרא
וישפנימית,מקראיתשזירהבספרדהמשורריםראשוניאצלכברמצויהחדש."
ממקומותפסוקיםשלמשתי-וערבבעיקרעשויההלשוניתשרקמתםשירים
שבר-פסוקמשכיל:כלשלמחינוכובלתי-נפרדחלקהיהפמקרא:--iדמקראשונים

בקישורמפתיע,ולפעמיםמיוחד,טעםלטעוםיכלוהקוראיםכולו.הכתובאלרמז
שיבוץלהם.שיווהשהשירהחדשובהקשרמכברידועיםפסוקיםשלהחדש

חדשהיצירהאלאמליציות,מובאותשלאוסףאיננובמיטבו."הפסוקים
 9ודינמית".

שנדרשהמעטיםאחדהואמירוןדןבני-זמננוהעבריתהספרותמבקרימבין
עלבדיוןהספרותית.מבחינתהההשכלהבספרותהשיבוציתהמליצהלנושא
המליצהאתהשוללותההכללותכימירון,מסבירמאפו,אברהםשלסגנונו

המערכותשידודבמסגרתבשעתןומובנותדרושותהיוההשכלהבספרות
עדהספרותתולדותשלהשגרתיתובהרצאהבביקורתהשתרשותן"אךבספרות.

למורשהביחסוהבנהרגישותולחוסרהמחשבהלעצלותסימןהיאלימינו
ספרותשלכליהכשארכמוהוהשיבוצי,"הסגנוןמירון.כותבשלנו",הספרותית
הטעםהן."קלוקלותהגרועות."דוגמאותיורקמעיקרו;קלוקלאינוה'מליצה:
המקובלהטעםמןמאודשונהרקאלאנפס,דאינוהשיבוציבסגנוןהמתגלה

בקנהעוליםאינםמבוססהואשעליהםהאסתיטיים-הפואטייםהמושגיםעלינו.
 10הספרותי".שיפוטנומתבסס."עליהםאשרהמושגיםעםאחד

שהציגה"חופשי",הפיוטיהסגנון(לעומתהשיבוציהסגנוןאתמגדירמירון
הבעתיתהתכוונותלבטאהבאהלשוניים,נוהגי-קישורשלכ"מערכתביאליק)
מלכתחילהכמוגמרותהנתפסותלשוניות,יחידותחיבורבאמצעותמסוימת
ההתכוונותלביןביניהןקשרמבליעצמן,משללשוני-אסתיטיערךוכבעלות

בארגוןההתכוונותשלששליטתהמכאןבאמצעותן.המתבטאתהחד-פעמית
יחידותשלבבחירהמצטמצםהואולעתיםהוא,מוגבלההבעהשלהלשוני

אסורמקרהבשום .התחביריובקישורןפחות-או-יותרלמתאימותהנחשבות
איבודכדיעדאותןולהתיךהיחידותשלעצמאותןאתלטשטשלהתכוונות
הענייניתהזיקהשנוצרהקודםעודכביכוללהןשנקנתההאוטונומיתהשלימות

המוכרהספרותיבמקורןהרובעלמקורהזושלימותלבינן.שבינהוהתחבירית
היחידות.של

בצירופי-מליםהשימושהואהעבריהשיבוצילסגנוןביותרהאופייניתהתכונה
וקבועות,מוגמרותכביחידותהתנ"ך,מןבעיקרהמקודשים,הטקסטיםמן

לאאךשונה,סדרלפיערוכותבמחרוזותלזוזולהצמידןאךיכולשהסופר
 .] 29-28[שם,מרחיקי-לכת"שינוייםבהןלהביא

 ,) 1976(ירושלים,ואיטליהספרדהעברית:בשירת-החולומסורחחידושפגים,דן 9
 70.עמ'

 . 33-32עמ'תשל"ט),(ירושלים,לאמתחזותביןמירון,דן 10
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לבחינהמוצא"כנקודתמאפושליצירתובניתוחלהשתמשהציעמירון

אמנותעלמצביעהואה'מליצה".'שלהאמנותיוערכהמהותהשלמחודשת"

היצירה.שללאורכהתבניותמערכתשלוקישורהמאפושלהמתוחכמתהמליצה

לקולהבקשבלהתאמןאנוחייביםהמליצהאמנותאתלהביןש"כדיוסבור'

הסגנוןשלהפוליפוניה"מתרחבתשלעתיםמוצאהואהלשון".שלהכפול

 .) 33 [לרב-קוליות"ואףלתלת-קוליותמדו-קוליות ...השיבוצי

כ.

"בראשיתבספרי'שציינתיכפיזה?לסגנוןהמשכיליםלהידרשותהביאמה

העבריתהלשוןעםלהתמודדהעבריתההשכלהסופרנאלץההשכלהתקופת

באהעבריההשכלהסופרהמודרנית.היצירהשלהחדשיםוהצרכיםהמתחדשת

תחילהמתמרדהואהלשוןלבעייתוברגישותוחדשהוגישהחדשהדרךלבטא

דרכי-לומבקשהעבריהמשכיל .הישןעולםאתביטאשלדעתו'הרבני'בסגנון

שואףהואשאותההחדשההעולםתמונתאתלהביעכדיומודרניותחדשותביטוי

אךרבה,הערכהלעוררעשויהחדשלסגנוןלהידרשהשאיפהעצם .לצייר

סגנוןלכלללהגיעהמשכיליםכלהשכילולאואל-נכוןקלה,חיתהלאהגשמתה

התמרדו,שנגדוהישן,התרבותיהעולםמןינקוהראשוניםהמשכיליםחדש.

מהםכמהכיאנו,מוצאיםהרבני,האידיוםמןלדחקמאמציהםלמרותועל-כן

ייהסתייגו".שמהםהמיושניםלכלי-הביטוינדרשיםעדיין

באידיום"לשימושהמשכיליםשלהטבעיתנטייתםחיתהזאתעםבבדבד

בידיהםעלהואכן,במיטבה.הטהורההעבריתאתכמייצגהחשיבושאותוהתכני,

אלנסבושבחלקןהפיוטיתולדרמההאפיתלשירההתבניתהעבריתאתליישם

אוהשירהתוכןוביןהסגנוןביןהרמוניהליצורהצליחוובזאתתנכיים,נושאים

בשאלותהמסאייםאוהפילוסופייםבכתביהםהמצבהיהכןלאואולםהדרמה.

וחברה.מדעחינוך,בענייניהשעה:בשאלותחיבוריהםאתלהזכירשלאהלשון,

בימי-הביניים."היהודיתוהתיאולוגיההפילוסופיהחיבוריעלאמוניםשהיוכמי

בבלטריס-עסקהשלאכתיבהלצורךהביניימיתלעבריתלהידרשהמשכיליםנטו

לכאורההואהמקראישהסגנוןההנחהכילהטעים,אפואיש .) 23[שם,טיקה"

ש'כברשצייןכפימוטעית,הנחההיאההשכלהספרותבכלהשלטהסגנון

 12חלקיך.

מאוצרשנלקחוהידוע,המקובללאידיום"ההידרשותכיייאמר,לסיכום

המשכיליתהמליצהליצירת ...הביאההעברית,התרבותמורשתשלהמקורות

 .) 24[שם,המודרניים"בשימושיה

 . 24-23עמ'תשמ"ח),(תל-אביב,תמורהבמאבקיבספריהדירןוראה 11

עמ' ,) 1984(ירושלים,אהחדשה,העבריתבספרותוצורותזרמיםהלקין,'זz-מערן 12

101-100 . 



פלאימשה 58

ג.

מבחיןלמשל,פגיס,אח.דמעורעשויאינוהמליצישהשיבוץהדעתאתליתדיש
השיבוץבבדיקתלנולסייעשיכולההבחנההביניימי,השיבוץשלסוגיםבכמה

שיבוץ:סוגישלושההואומ.ה-ג-המשכילי.
ואפילווצירופיםבמליםשימושלשוני".שימוששעיקרוהנייטרלי,"השיבוץא.

הנ"ל,[בספרוהתכניההקשרעללרמוזבאיםשאינםחלקי-פסוקיםשליחידות
 .) 71עמ'
מקורו"בידיעתפעולתועיקראבלעצמו,בפניגםלעמודשיכול"שיבוץב.

מהקשרורקלאהפסוקאתהמוציא-שונה-ההוראה"השיבוץלדוגמה: .] 72 [
והחידוד"ההיתולבדרךקרובותלעתיםמלרחיו,מובןאתמשנהאלאהמקורי,

] 73 [. 

אורעיוניכמרכזברובואוהשירבכלהפועליםמערכת-שיבוציםאו"שיבוץג.
 .] 75 [הפנימי"ממבנהוכחלקגםאוציורי,

לקונטקסטנדרשהתבניתב'מליצה'השימושהללוהאחרוניםהסוגיםבשני
כתת-טקסטהנרמזהתכניהטקסטלעתיםנעשהוכךאחרת.אוזובמידההתכני
הריהתיאור,אוהאירועאתהולםתת-הטקסטאםהמודרני.הסיפרברקעהכרחי
הולםאינואםאךהמקוריים.ובצבעיםבתכניםאותוומעשירלסיפותורםשהוא
אתלהעשירועשויעימדאירוניעימותיוצרהריהוהמודרני,הסיפוראת

לחוסרלגרוםעלולכללהולםשאינושימושכמובן,אירוני.מהיבטהסיפור
ובכךהנרמז,(התכני)והטקסטהנמסרהטקסטבין ) incongruity (מוחלטהתאמה
אחרלהתחקותנוכלכינניחנאםהמחברשלבדעתועלהשלאמתח,ליצור

שימושהטקסט.אתמעשירושאינוהמבקר]שלמעניינוהיאשכוונתואוכוונתו,
מוצלח.בלתישימושיהיהזהמעין

ד.

העברייםהמשכיליםמןכמהשלבכתביהםהמליצהשימושיאתנבחךלהלך
שמואלשלבספרוובמיוחדהי"ח,המאהבשלהיההשכלהספרותשלבראשיתה
המסעותספרותשללז'אנרהשיירמסעספרשהוא 13ךכ, f ~משארומאנילי,

) travelogue (. שהותוואתלצפון-אפריקההאותנטימסעואתמתאררומאנילי
בסוגהדיוניבמסגרתזהספרעלהדיבוראתהרחבתישנים.ארבעבמשךשם

 14העברית.בהשכלההמסעותספרותשלהספרותית

לשונוסגנוןאתבמיוחדוציינהלרומאנילי'חסדנטתהלדורותיההביקורת
הספרות[תולדותהיפה"שפתו"עשראתשיבחמשל,דרךלחובר,זה.בספר

תקנ"ב}.(ברלין,בערבמשא 13
לשמואלבערב''משא ]:[העבריתבהשכלהספרותיתכסוגההמסעות"ספרות 14

תשמ"ח),(לו,דהאמריקנייםובגילוייההעבריתבספרותמחקריםמגוון,רומאנילי",
 . 321-299עמ'
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הספרותשל[בהיסטוריההחיסגנונועלעמדוקלוזנר ,] 109תרפ"חא,החדשה,

בשימושיאוב'סגנונו'ממששלדיוןאך .] 319-315תש"ך,א,החדשה,העברית

בספרוהמליצהבשימושידקדקניעיוןחסר.-רומאנילישלבספרוהמליצה

ההשכלה.בראשיתהמליצהשלבמהותהלתובנהלתרוםעשוי

תיאורמסע.בעתלסעודת-צהרייםהפסקהרומאנילימתארהספרבתחילת

הקורא.לבתשומתאתמושך-סיבולתאוטוזיג,נאמר:שמאאו-הפיקניק

נמסרלהלןהיום".מחציתאלהשמש"ויהיהזמן:במסירתפותחהמספר

דשא"בנאותהמקום:תיאורבאלאחר-מכןמידלחם".לאכול"ונשבהאירוע:

תיאורלאחרחסד".ובנהמתבלאטהנגריםמיםמיכלאלהשדהעציצאליתחת

עלשמיכהרפד"המליץהשולחן:עריכתתיאוראת-המספרמביאהמקום

אתהשיבדימביתומכלתכרהלנו"ויכרההסעודה:עריכת-ולסוףהחציר",

 15נפשנו".

מקובליםמקראייםובדפוסי-לשוןתבניותלשוןבתמונותמשתמשרומאנילי

"ויהיהזמן,בציוןהקורא.אלולהעבירןוהתרשמויותיוחוויותיואתלבטאכדי

ספרותיבסגנוןנשתמש(אםלומררומאנילישלכוונתוהיום",מחציתאלהשמש

אומר:הריהוהמליצהבסגנוןאךהרקיע".באמצעחמה"עמדהימינו):שלגבוה

היוםמחציתאלהשמשויהי

הפסוקמןהלקוחהשמש","ויהיהתכניהלשונילדפוסאפואנדרשרומאנילי

מעתיקווהוא 16יב).טו,(בראשיתאברם"עלנפלהותרדמהלבואהשמש"ויהי

השאובהיום","מחציתהביטויעםשילובתוךבסיפורו,המתוארהמצבאל

אחוייםהשיבוצייםהלשוןדפוסישניהיום".מחציתעדהאור"מןג:ח,מנחמיה

והשמיטהראשוןהמשפטהוראתאתשינהרומאנילי ."לא"היחסבמלתבזהזה

אתשוברהואוכךשקיעה,היאשמשעםבהקשרשהוראתו"בוא",הפועלאת

הואואף-על-פי-כןפיה.עלומקורישונהמובןומחדשהמקוריתהתבניתההוראה

הפסוקעםהמתבקשתהזיקהמתוךמאליוכמובן'באה'המושמטהפועלאתמניח

היום".מחציתאלבאההשמש"ויהיאמר:כאילושונה,במשמעותאךהמקורי,

שלפנינו,במשפטהחסרהפועלאתותורםברקענשארהמקוריהמקראיהפסוק

המתוחכם.הקוראעל-ידינעשההפערמילויאך

בפתיחתכשגרת-לשוןבדרך-כללבמקראמצויאל""ויהי."השימוש

משפט:שלההיסודיהתחביריוהמבנה ," ...אלה'דבר"ויהיכגוןהנבואות,

אפואנאמןרומאניליכאן.גםמסוימתבמידהנשמרמלת-יחס,שם-עצם,פועל,

במתכונתהםזהבמשפטהשיבוציםהרקע:ב'זיכרוןהמצויההתבניתלתשתית

ופרוד i:מחייש.יtא.נושיבוץדהיינו,פגיס),שלהגדרתו(על-פיהנייטרליהשיבוץ

תשנ"ט).(ירושלים,'דורות'במהדורת , 26עמ'תקנ"ב;במהדורתב,עמ' 15

התבניותבמובאותההדגשותהיה".ועלטהבאההשמש"ויהייז:טו,בראשיתוכן: 16

ההשאלה.הבלטתלצורך

59 
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אתיחטיאברית-בין-הכתריםלפסוקיקישוראדרבא,ספציפי.מקראילהקשר
המודרני.לתיאורבלתי-מתאימהאוירהוייצורהמטרה

לחםלאכולנגשב

בוישב"הואהפסוקעלכמושתתנראהלחם"לאכול·-~'ונשב.המשפט;המשך
המצויהההיפוךבוי"וובשימושהגוףבשינוי ,)גמד,(יחזקאללחםלאכול

"לאכלאוכד)כ,א(שמואללאכל"הלחםעלהמלך["וישבדומותבדוגמאות
חסכונית,נראיתרומאנילישללשונו .])בייח,(שמותמשה"חתןעםלחם

אתמשכתבהמחברהאכילה.עלהמידעבמסירתכהלכהומתפקדתעניינית
אינוהספציפיהמקראיההקשרזאת,עםקבועה.מקראיתתבניתעל-פיהמשפט
המודרני.הסיפראתמעשיר

השדה~י !1~אליתחתדשא ת;א~~

ההולמיםפסוקיםקטעימכליבבחיק-הטבע,הפיקניקמקוםאתהמתארזה,משפט
(תהליםירביצני"דשא"בכאותהפסוקעלמתבססדשא""בנאותהתיאור:את
סגנונוהתנ"ך,אצלהמצויהקוראלגביכילהעיר,ישהפועל.בהשמטת ,)בכג,

התבניתהאיזיליתהתמונהבימינו,והןההשכלהבתקופתהןלשונו,ודפוסי
(שאינוומהמשכוירביצני"דשא"בנאותהנרמזהפסוקמקטעהעולההמקורית

שלהמודרניציורועלגםמרוחהמשרהינהלני",מ~חותמי"עלכאן)מובא
ההרמזאתמחזק 17בתפילהגםהנאמרמקראיבפסוקהשימושרומאנילי.

אותבלוויית"המליםשתישלהישירהשיבוץהשיבוץ.שלהקונטקסטואלי-התנכי
למלאכזיהחלקיתתמונת-הלשוןאתלהשליםהקוראאתמחייבות 'ב'השימוש

המקראיההקשראבלעצמו'בפנילעמודאמנםיכולהשיבוץתיאור.פערי
המודרנית.לתמונהרבותתורםהייחודי
מ,(איובישכב"צאלים"תחתמהפסוקשאולצאלי","תחתהמקום:תיאור

העצםשםובהסמכתמקום,מתארשהמחברכיווןהפועל,בהשמטתנא),
שבמקורו"צאלים",עץ,אושיחבשםהנזירהשימוש 18במקור.שאינה"צאלים"

העץשםמקורעלנסמךענף,שלבמובןצללים,מטיליםשענפיומשוםכןנקרא
ברכיעלאמוןהקוראכימניח,המקראיתהמליצהבעלצל.כמטילומשמעותו

איכותב"צאלי"השימושתורםכךעלבנוסףהאזכור.מובןאתומכירהמקרא
"צאלי",והתיבההמבוקש,צלהתמונתעלהרומזיםמוסיקאליוצלילהומופובית
"ענפיםשלתמונהליצירתתורמת"ענפי",המתבקשתהתיבהאתהמחליפה
השדה""עציאלנסמכה"~אלים"התיבההטקסט.אתהמעשירהמצלים",
 19אחרים,ובמקומותכף",ימחאוהשרהעצי"וכליב:בה,בישעיהושמקורו

המשכיליתהמליצהשלזונטייההפועל.ובלא"כל"התיבהבלאוהועברה

 .חסידימנהגלפיוכךספר,דנוסחעל-פישכתכקבלת 17
ערכי-נחל".יסכהוצללו,צאלים"יסכהרהשימושמופיעככ,מ,כאיובהבאכפסוק 18
רעו.דחשדה",טציכל"וידעוכד:יז,יחזקאל 19
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הגוף,אי-התאמתמשוםהדוגמאותמןבהרבהקיימתהשיבוץמןפעליםלהשמטת
לעמודיכולהשיבוץשלהשניחלקותיאור.אלאפעולהאיןשבמליצהמשוםאו

המקראי.הקונטקסטאלאוהטקסטאלהידרשותמצריךואינועצמובפני

ז gסו:;~ג;:ךמת~לאטה~~ריםמים~י~לאל

-השלחן"אלישניםהם"ויהי(כגון:"אצל"במובןכאןבאה"אל"מלת-היחס
הלשוןבעיצובהמסייעתארכאיתנעימהכולולמשפטמקנהוהיא ,)כיג,אמלכים

כ:יז,בשמואלמתוךמובאמים)(=פלגמים""מיכלהקטע.שלהמקראית

וכמיםנמותמות"כיעל-פינגרים""מיםעם:כ;ילבהתוךהמים"~יכל"נןברו
בזהזהמבטאי-לשוןשניז;יזרהמחבריד).י,דב(שמואלארצה"הגברים

ה"א'מקורית'.שיבוציתמליצהלכלל"מים"המשותפתהתיבההצלבתבאמצעות
במלהנשמרה-הסתמיציוןלשם-"מים"המלהמןשהושמטההידיעה

מובאוהואבמקרא,אמוראינו"בלאט"הפועלתוארכבמקור."הנגרים",

במשמעותונתחדש"בסתר",במובןכלאט",אליו"ותבואנא:,זבשופטים
עומדיםוהשיבוציםזהבקטענדרשאינוהמקראיההקשרו"במתינות"."לאט"

במלההשימושמשוםהקוראמןנדרשתהמקורידיעתזאתעםעצמם.בפני

מים.כ"מיכל"יחידאית

על-פיאוליויסודורומאניליעל-ידיכנראה,מחודש,חסד""ג;:ךמתהביטוי
-- _"והסמיכות ,)טלח,(תהליםלבי" ת~ך::נ~"או ,)לה,(ישעיהוים" ת~ך::ני;"

המלההמרתעל-ידינטבעמטבע-הלשון .)חו,(מיכהד" p ח-ת~ך:;~ך"על-פיחסד"

שמירתתוך ,ת~ z . ~זהה:והתצורתיתהמקצביתשתמונתןב"נהמת","אהבת"

תצורהעל-פיiכליםשתיבןלשונימבטארומאנילימצליבוכךהפנימי.החרוז
במקרא.מצויהשאינה'מקורית',שיבוציתמליצהוהחידוש:-מקראיתדקדוקית

עצמו.בפניעומדוהשיבוץהמקראי,הקונטקסטנדרשלאכאןגם

החצירעל ה~י~~ז .Pרהמליץ

בלאולכאורההישיריםהתנכייםהשימושיםבלאלחלוטיןמודרנינראהזהמשפט
למהדרין,מודרנימשפטשלתחושהיוצרההיפוךוי"והעזרמקראיים.רימוזים

אומרים:היינוכיוםבמקומו.שלא'ריפד'הפועלנראהבת-זמננובעבריתאף-כי

למזיושנוןמתוחכםבאופןרומאניליחידשכאןגםואכן,שמיכה".פרש"המליץ
אתשיאששהקוראעלסומךהמחברהתכנית.לתשתיתזיקההמניחהמליצה

שםעם "ז~ך"הפועלקישורעל-ידיהמקראימקורועל-פישמיכה""רפדהביטוי

ו~;סייגי .ת tיש w .א~שמיכה]בלשון"סזדיכיגיהפסוקעל-פי"~מיכה"העצם
ו"רפז"'"סמך"הפעילם·נמצאיםבמקור .)הב,השירים(שיר~מפוחים"
שליכולתוועלזוהקבלהעלנסמךהסופר-המליץלזה.זהמשלימהבתקבולת

נשאר,"רפד"הפועלהשיבוצית.שבמליצהוהחידושהחידודאתלגלותהקורא

שלהמחודשבמטבע-הלשוןעצםלשםהופך"סמך"הפועלואילוכבמקור
ממקורותורםאינואךהחידו,דהבנתלצורךנדרשהמקראיההקשררומאנילי.

והעשרתה.התמונהלהשלמת
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כג.מב,בראשיתעל-פיהמתורגמן,הוא-המצוטטבמשפטהנזכרהמליץ
עשב-שלבמרבןרבותפעמיםהמופיעההתבניתהתיבהמןשאולהחציר""על

(תהליםהאדם"לעבדתועשבלבהמהחציר"מצמיחכגרן:יבש),דווקא(לארבר
במקרא.חצירעםבצמודמופיעהשאינה ,"לע"היחסמלתבתוספתיד),ק,ד " ----

נפשנואת::זשיבדיניתר ?i;ככלת הר~;;ר i:לניכרה

בחררעל-כןבמקרא,"פיקניק"הכנתתיאורלמצואנתקשהשהמחברלשער,יש
"ויכרהעל-פיבנריכרה"לנר"ויכרהבמקרא:המצריסעודהבתיאורלהמשיך

התאמהלשםהיחסבמלתהגרףכינויבשינויכג),ו,ב(מלכיםגדולה"כרהלהם
המקראיהקונטקסטלתוכן).מתאימה(שאינה"גדולה"התוארובהשמטתלסיפור
קלה,סעודהלצורךברמשתמשררמאניליאךרבתי,סעודהבהכנתאמנםעוסק

"גדולה".התוארבהשמטתכאמור'
כה),ה,א(מלכיםלביתו""מכלתהמשפטבמתכונתמובאמביתר""מכלת

השיבדיידומצאהלא"ראםהפסוקיסודעלנמסרהשיב""דיאות-היחס.בשינוי
נפשו""להשיבעל-פינפשנו"את"השיבהביטויואילונח),כה,(ויקראלו"

הביטוייםושני ,"תא"הפעולהמקבלובתוספתלסיפור,בהתאמה ,)ללג,(איוב'
תנכייםביטוייםשניבשזירתררמאנילישלחידושובזה.זה:;ג:;גליבהשלרבים
תנכיהנשמעמבטא-לשרןלכלל-"השיב"-זההמלת-קישורעל-ידיקרובים

עצמה.בפניעומדתוהמליצהכאן,נדרשאינוהמקראיההקשרדבר.לכל

ה.

אתנשווהאםהתגביבשיבוץרומאנילישלדרכועלת;~נהלידילהגיענרכל
ספררת-ובלשוןהמשכיליםבלשוןסעודת-צהרייםשלדומיםלתיאוריםתיאורו
והלועזית.העבריתהמסעות

מתארבתקמ"ה,בהמאסףשנדפסההרועה","גדעוןהמישלרניתבאידיליה
"ויהיכדלקמן:ארוחת-צהריים,תבנית,שתשתיתהחסכונית,בלשוןכסליךחיים
בלאפהמפורששהזמןלבנו,נשים 20ולשתות".לאכולישבריז:יסירהצהרים,בעת

הארוחההשמש.בציורהיוםחצותאתשתיארררמאנילי,אצלהמצויההציוריות
הפועלבתוספתר"אכל""ישב"הפעליםבאמצעותכלליבאופןנמסרתהיאגם

צהרים""בעתעלמברססהצהרים""בעתררמאנילי'אצלנמצאתשאינה"שתה"
יחזקאל(כגוןלעילשהזכרנופסוקיםעלמברססלאכול""ישברטז).כ,(ירמיהו

אחרים).ובמקומרתמב,יח,א(מלכיםמקראיהואגםולשתות"ר"לאכרל ,)גמ,ד
שלכשיבוציומתוחכמיםכהאינםכסליךחייםשלהמליצייםשיבוציואל-נכרן,

ררמאנילי.

באותושנדפסוהנהר",האדמההשלג,ב"משלנמצאהזמןבצירןדרמהשימוש
אינוהמחברהארץ."עליצאוהשמשהצהריםלעת"ויהיהמאסף:שלגיליון

נא.עמ'(תקמ"ה),בהמאסף,הרועה","גדעוןכסליך],[חייםכ. ...ח 20
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קיימתכינראה, 21זמן.שלקונבנציונאלישימושמביאאלאקבועהבשעהנוקב

מדויק.זמןבציוןולאקונבנציונאליבציוןלזמןלהתייחסנטייה

עלמבוססהצהרים"לעת"ויהימקראיים:לשיבוציםנדרשזההמחברגם

הארץ"עליצאו"השמשהזמנים.בחילופי-ב)יא,ב(שמואלהערב"לעת"ויהי

פשוטיםהמחברשלשימושיואךכג.יט,בראשיתעל-פיישירשיבוץהוא

רומאנילי.שלמאלהיותרוישירים

ועורךההשכלהסופרבידיהמצוירדומהפיקניקתיאורלהשוותמעניין

כלולותהןשאףאייכלשלבאיגרותיומצויזהתיאוראייכל.יצחקהמאסף,

שלספרולכתיבתקרובזמןבפרקנכתבוגםוהןהמסע,שלהספרותיבז'אנר

והסביבההאוירהכיאףאייכל,שלבתיאורואפואלנומיוחדענייןרומאנילי.

"מלוןאייכל:כותבוכהרומאנילי.בידיהמתוארותמאלויותרתרבותיותהינד

לחםואכלנוהיום,כחוםצללשאוףהעץתחתנשענופההדרך,אםעלאחת

אתלאסורהעבדיםכלואשרעדשםוישבנונצטידנו,אשרמאתצהרים

 22המרכבה".

פרשתעלכאכסניההמיקוםאתמצייןואףהמקוםבתיאורמקצראייכל

מתאיםוכןרומאנילישלמלמסעויותרהמאורגןמסעולסיפורהמתאיםהדרכים,

בלאאךכאןגםמופיעהעץבמסעו.אייכלאלשנלוותההנשיםלחברתיותר

לשםגםהשהייהאתמסביראייכלרומאנילי.שלהלשוניוהקישוטהפירוט

משרת"נשענו"הפועלועל-כןהסוסיםן),(החלפתהמרכבההכנתלשםוכןמנוחה

-הצהרייםמצבתיאורקייםלעומתואךכאן,מצויאינוהזמןתיאורמטרתו.את
בצירוףהדיןהואועוד).א,יח,(בראשיתתנכישיבוץשהואהיום","כחום

 ."ל~י~~ף ד!:; .V ~"ב:זאיובעלהמבוססתנכישיבוץהואשאףצל","לשאול

חם.יוםתמונת~עלהאלהשניחיבור

מבחינתאךביותר,מוזרהמודרניתלאוזננונשמעצל""לשאוףהצירוף

המקבילהתכני,מהקשרו"ישאף"הפועלאתהוציאשאייכלהריהתגבי,השיבוץ

הרוחשאיפתפעולתשלבהפשטהשמקורו ,]";ל~ Qוה )jי["וכשכירל"יקוה"

ביןניכור-מהנותרואולםהמקורית.למשמעותומחזירווהוא[שאף-קיווה],

בהפשטה.שלאבפועלהשימושמןכתוצאה"צל"המושאובין"לשאוף"הפועל

התמונהזאת,עםרוח.לשאוףשאפשרכפיצללשאוףאי-אפשרשהרי

שללשוןתמונתבעיצובכאח,דוחידודחידושבהוישנאההיאהמיטונומית

פרטיםונוספומצומצם,ארוחת-הצהרייםעלהמידערוח."כשאיפתהצלשאיפת

השימושהעדרכללי,באופןרומאנילי.שלבתיאורומצוייםשאינםהמרכבהעל

אייכל.שלזהלטקסטמודרניתנימהמוסיףההיפוךבוי"ו

~ר~יר ?lלהנועס .ל~בכתיבתונמצאאייכלשלהמסעלתיאורהדומהתיאור

 " At noon 1רומאנילי:בהששההזמןפרקבאותובמארוקוביקרהואשאף
fixed upon the most shady spot 1 could find, and, agreeably to the 

פה.עמ'שם,והנהר",האדמההשלג,"משל ,.-קר 21

קלז.שם,אייכל','יצחק"איגרותאייכל,איצק 22
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23 " . orish fashion, sat down cross-legged on the grass and dined <כM 
מקומהציוןבלא '>' 1t noon "נמסרוהזמןחסכוני,בתיאורמשתמשךי.יר .P ??ל
מקומי"צבע"מעטנוסףוכןמודגש,הצלחיפוששעה.אותהברקיעהשמששל

כט; . 40[יג;אחרבמקוםרומאניליאצל(הנמצאת;ןמזרחית _הישיב:ד_,בפירוט
עלהמידעגםוכן ,מאקסימאליבקיצורנמסרבדשא,ה'~שיבה,·מדקם .)] 61

הארוחה.

לשוניעושרתעלהשהבאנוהאחריםלסגנונותרומאנילישלסגנונוהשוואת
לטובתו.לבעליהםהשמוריםפיוטיתומיומנות

לעצםיורדתואינהמכלילההיאאםגםהתבנית,הלשוןשגרתכישנאמר,דין
בהפעלתרקיתרוןבהשישהריההבעה,אתמייחדתאינהואףהאישיתהחוויה
השיבוצית-המליציתהכתיבהטכניקתהמתואר.באירועובשיתופוהקורא
תהליךוחישוףהמקורות,זיהויבמשחקהקוראשלפעילהמעורבותדורשת
שכתובם.אושיעתוקםעיבודם,

ולהעדרהתיאורלשטחיותהפרטים,לדלדוללהביאההכללהעשוייהזאת,עם
היאארוחת-הצהרייםהשגרה:על-פיוכך,והמקום.האירועשלהקונקרטיות

ובצלדשאעלנערךהפיקניקלחם";לאכול"ונשבחינהסעודההיום";"באמצע
הרומאנסותעל-דרךכקונבנציונאליתנראיתהיאאףהמפכההנחלתמונתעצים.

במיוחדגבוהההלשוניתההבעהכיאףהתקופה,שלהאידילייםהציוריםאו
 Hapax Le-(במקראיחידאייםלביטוייםבהזדקקורומאנילישלבשימושו
gomena ( :כגון)בהרכביייחודצדוישמכלת") ,"הר.כ""גלאט','המים,'"מיכל
חסד").ו"בג>(מתבלאט""הנגרים(כגון:לוהמחודשיםהביטויים
אוליהתבניתהלשוןמשגרתבוואיןבפיקניקכרגילנראההשמיכהתיאור

"רפדבביטוירומאנילישלהנ"ל )?(חידושומלבד"המודרני','אופיומשום
אכלו,מהלפרטשעשויתיאורכלאיןהסעודהבעריכתגיסא,מאידךשמיכה".

כלאת'מכסה'כ.ירה"":;ירהההפשטה,אוההכללה,אכלו.וכיצדוכמה
נכנסאינובמסעותיואייכלגםכאמור,אך,החסר.אתוממלאההאפשרויות

האכילה.לפרטי
המובא.בקטענכבדמקוםתופסהסביבהשלאידילישתיאורלכך,לבנוניתן

מליםוארבעשלושיםמתוךשלוש-עשרהלך;מוקדשיםשישהמתוךמשפטיםשני
הדמויותשלעקיףלאיפיוןמשמשהנוףכייצוין,הנוף.לתיאורמוקדשות
עלההדגשבסיפור.הדמויותשלמצב-רוחןאתמשקפתהאידיליתוהתמונה

הטבע,אללשיבהרום;,בעקבותהמשכילית,הנטייהאתמצייוושלוותוהטבע
הציביליזציה.משאוןהרחק

לשוןבמבטאיהנעזרותוספרותיותלשוניותלקונבנציותנדרשרומאנילי
להביאבמקוםהחוויהלהכללתגרמומטבעםאלהלשוןשימושישגורים.תנכיים

William Lempriere, A Tour through the Dominion of the Emperor of 23 

Morocco, third edition (Newport, 1813), p. 69. 
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בקונבנציותהשימוש 24בלעדית.אישיתכחוויהבתיאורוייחודדיוקלידי
עצמו.התיאורמגוףהאירועאוהחוויהעצםאתלאמתכדיבואיךהלשוניות

לשתףובכךלכול,המשותפיםיסודותעללהצביעכדיבהכללהישגיסא,מאידך
החוויה.בעצםהקוראאת

-פסוקים""שבריהביטויאתלקבלנוכללאהמליצהבשימושיזהדיוננולאור
כפירומאנילי.עלכאמור-לעילכנזכרהמליצי,הסגנוןבביקורתהמקובלמינוח

שימושאלאפסוקיםשלאקראיתאושרירותיתשבירהלפנינואיךשראינו,
הסיפור.אתולשרתהתיאוראתלקדםהבאאמנותיבאופךפסוקים"ב"מכיתות

טרחלאכי(אףלרומאניליבערבבמשאב'מליצה'שהבחיןקלוזנראפואצדק
נקייהרומאנילי][של"לשונוכישטען,שכביץצדקולאמהותה)עללעמוד

 25גמרי".לכמעטממליצה

מןהךמיומנותהדורשאמנות,מעשההוארומאנילישלהמליציהשיבוץ
המשכיליתהמליצההיצירה.ממארגאינטגראליחלקוהואהקורא,מןוהךהסופר
לעתים-המודרניתהעבריתהיצירהבתשתיתהתגביהקורפוסשלקיומומניחה

הקורפוסעםביצירההכתובאתלעמתהקוראמןדורשתהיאכתת-טקסט.
ובכךממנווליהנותהסופרשלהלשוניתהאמנותמעשהאתלהביךכדיהמקודש

בחלקםרקשמובאיםפסוקיםלהשליםנדרשהקוראלרבדיה.היצירהאתלהביך
ביצירה.פעילשותףהואנעשהובכךתיאור,פערילמלאכדי

ישקבועות.מקראיותתבניותעל-פימשפטיםלשכתבנוטהבעל-המליצה

הואתבניות.תמונות-לשוךשלתשתיתעלשומראךהמקור,אתשוברשהוא

הפסוקיםמןפעליםומשמיטמשלו,מלות-יחסבאמצעותמשפטיםמכליב
על-ידיהתמונהאתמעשירהואהמודרני.לטקסטלהתאימםכדיהמקוריים

מליצותמחדשהואוכךשונה.במשמעותהמקראיהמקורבמלותשימוש

על-ידיאוהמשפטאברילשנימשותפתבמלה:נ~לבהתוך'מקוריות'שיבוציות
והתוצר:מקראית,דקדוקיתתצורהעל-פימליםשתיבךלשונימבטאהכלבת
המליץוכמו-כךבמקרא.מצויהשאינה'מקורית'-'מקראית'שיבוציתמליצה
והחידה.החידודעל-דרךשנונותמליצותומחדששמיכת-הלשוןאתמרפד

שלהמפואר"סגנונהאםאףהמליצה:לגביהערתינכונהכיאפוא,נראה
יום-יומילשימושובלתי-מתאיםמעורפלולעתיםמסורבלמלאכותי,היההמליצה

העברייםהסופריםאתהיטבשימשוהמליצהשלשתכונותיההריהשפה,של
לדורותיה.העבריתהשפהשלרב-רובדיותהאתלהקיףבאפשרותהשהיהבמה
ומכלולדקויותיהעלסובטיליבאופךהעבריתהספרותיתהלשוןהתפתחהכך

בקיוםיות jהדואשלהפרובלימאטיקהאתשיקפהזוהתפתחותהובעצםרימוזיה,
ללשון-משלזדהקודשהלשוןהורחבהזובדרךהחילוני".המודרניבעולםהיהודי

 26חול.

ספטמבר , 1 (בהספרות,ההשכלה",בשירתהתיאור"דרכיהאפרתי,יוסףוהשררה: 24
 . 39-26עמ' ,) 1969

בהערה. , 236עמ' ,) 1967יולי-אוגוסט, , 2 (אמולד'לשונות','"ארבעשכביץ,בעז 25
 • 24עמ'תמורה,במאבקי 26
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