
פתיתה

שלספררתבעיקרהשהיאבאמריקה,העבריתהספרות

ספררתכלנדרךואופיצבעייחודעדייןנתייחדהלאמהגרים,

הסביבהשלמרוחהומשהועליההמקוםשחןתחומיתאוארצית

חייעצמם,החייםדוגמתבעלים.בידיעתשלאבהמוטבע

הראשונותהשניםבעשרותזואףחיתהמהגרים,שלתלישות

לאזומבחינההקרובה.בסביבהשרשיםללאופרושה,תלושה

היאאיןידועהובמזה(העבריתהספרותלגביאמריקהחיתה

ספרותיותיצירותוכךכךגיאוגראפי:מושגאלא )עכשיוגם

נןלםנמעטהסופריםואילוזר.שלבתחומההופיעואונכתבו

תרבותקנינישלסכום-יצירתםכשחומרליםמעברבאו

מהםנמהניואף .בנפשםלהםשמור-ואמנותיופיומושגי

הריכאן,בעיקרנסתמנההספרותיתוצורתםצעיריםבעודםבאו

ונעורים,ילדותכסירנותוזנרונות,חוויותשלרכושאתםהעלו

להם,הספיקהלא .היוצרתהאישיותלהתהוותראשוןמקורשהם

קשרעמהולהתקשרזרבארץלהתערותהשעה~הללו,לסופרים

 iiהיתמאידך,מקרקעה.ולינוקמאדירה,להתמלאנדיעדנפשי,

ביותרקלושהואזירתהורופפהדלהתירבע·ההקירמא

חיתהאמריקה·בהעבריתהיוצר.לרוחאחיזהנדיבהה.חיולא

שלאאנסוטינטעמעיד-עכשיוגםהיאידועהובמזה-

כלעם .חממהשלאוירלמזגזקוקוהואכראויעודנתאקלם

תנועהמכלליצאהלאעדיין ,האחרונהבעתהרביםניכושיה

שלאורגאניתהליך-כלומריאות,צמלהיותהפנהטרם

והיה .הסביבהשלומנוח-נוחהמכוחההניזוןוצירוףקליטה

ממ·תהאבאמריקההעבריתשהספרותהדבריםמטבעאיפוא



נ.אומיקהעבריםםיפרוס

כןגםוהיההתחום,רתיבעישנארגהה,ישנההמסורתאתשיכה

נעדריודלים,מעטיםיהיוהראשוניםשניצניההדבריםמטבע

שלאידיאליזאציהוגעגועים,השתפכות;דברי-וחיותלשד

והרגשתנפשנכאיפרי ,"כאן"כלפיניטוללשויחס"שם"

מהגרים.שלתלישות

שלבתחומהניחרדניכרתהללוהגורמיםשלהשפעתם

היאקונסרנאטינית.היאמהותהטבעלפיהסיפורתהסיפורת.

ארגפריחיים,בנוסחאותהררי,נצורתמסריימ.ה,בסביבהקשורה

למרחניאחרים,לעולמותמפליגהכשהיאואףדורות.של

מולדת,אבקדמיונהכנפיעלאתהנושאתהריהי ,וזמניםארצות

בעיקרהואילוהדור.ירושתשלהאוצר.מנית-וסממניםצבעים

קרקעמתוךשצמחהזוועה,·הידהקרובה,למציאותנזקקתהיא

מסויימים.תנאיםשלננוחםשכנרת-שכנותונארגהמולדת

חיצוניתהסתכלותבלב.דבראייהנקניתאינהכזוומציאות

קניןנהםקונהאינה ,נהםעשייהוללאאותםחייהללאבחיים,

הארז-התקופהנמשךאםאיפואיפלאולאיצירה.קניןממשי,

הסיפוריתנספרותהופיעהלאהראשונותההגירהשנותשלכה

אםלחשבון.להצטרףראויהשתהאחשובהאחתיצירהאף

הראשונהנעתמצאולא ,הללו "אזרחי-עולם"שוררים,מה

כבית-ארמק-רפאים".ע"כהם,לשנראתהזן,בארץדרגםאת

ניתקושהראשוניםםירפמסהגסה~.לחמדנותענקיחרושת

אטומהלא-מובנה,זרה,ציאותמבפניוהועמדוחיותםממקום

הראשוניםהמשורריםביןזאת,ואףכל-שנן.לא-ומבהילה

ואימנו,דוליצקיכמוספרותית,קרמהובעליאישיותבעליהיו

אחת.מבהיקה.דמותאףנזדקרהלאהמספרים,מתוךואילו
ורוני-פיליפס, :סיפוריםכותבישלשמרתשורתלצייןאפשר

שנתנורמהארעיתחיתההופעתםאןרעו.דק"תשר ,חן ,קובסקי

דבריםלספרשידעומהםאלואף .ספרותיתשןת,יכדיבואין

השיהרשלגיה"אנתולידוליצקי,מ.ומ.רבינרביזקחיצשלשיריהםעיין •
 , Hבאמריקההעברית



חהיפת

אלאהיולארעוד)מלאכרבסקי,הללפ, t(הימן·חרל'נקיהבלשון

לאהחייםאלשנזקקוובמרהכרוניקה,כרתניזכררנרת,רושמי

-בנות-רגעאניקדרטרתתלושות,אפיזודותאלאבהםראו
שלהוארובעל-פיוהטון ,הזדמנותציוריפילייטרנים,רשמים,

והשתפכות·שטחיתסאטירהעירוב-מוכיחהפובליציסטיקה

לב.

"סנונית"הקבציםשלהופעתםעםמתחילהה.חדשתקופה

"התורן"רהעתרנים )א"ח-תרפ"תרע(אחיעבר"לרח"ר )(תר"ע

סרפדיםשלקבוצההתרכזהשבהם ,)(תרפ"אר"מקלט"(תרע"ה)

בדרכיומהםצעיריםרובםהאחרון,ה,ההגירזרםעםשבאר

ובפרליןברוסיההספרותמרכזישללאורםשנתחממרבשררן

ספרר·אתעקרוהללוספרותית.תרבותשלמסורתאתםהביאוו

לקראתרהצעידרהתמימהקדחתנותארתהשלמתחומהכאןתנו

מתוךהראשוניםנצחרנרתיהאתחגגההשירהחדשים.אפקים

גםגאולהבאהזרשלשגשוגהרעםהאמריקאי,הנוףכיבוש

החפת·הספרותית.ההרצאהנשתכללההטעם,.נשתפר :לפרוזה

הנקודתית.המסהונוצרהלשמההראויהפובליציסטיקהחה

השנהוספרי ""הדוארהופעתעםהאמנותי.הסיפורגםנתגלה

האכסניהלשהשפעתהחרגנתרחב "העבריתהסתדררת"השל

הארץשלתרבותהמטיפוחיחדשיםבוחרתנתגלוספרותית.ה

הסביבה.עםהקשרחרטינתרנו

הסיפר·והטכניקההספרותיהטעםלהתפתחותחשובגררם

נעודןברקרביץ.די.שלהספרותיתפעולתוכאןשימשהתי

זהכשעברכך,ואחר )ט"ר-תרע"תרע("התורן"עודרב ·,

(תר"ף-"מקלט"הירחוןשלכעררנו-בדייניךשלרתוש .

ספרותית,תרבותבעלבחס,דעררךהיהברקרביץ .)א"פ

מעצמוחמורהתביעהבעלהיההואבאחריות.ונושארה

הצעיריםהסופריםשלרוחםשטףבעדלעצורוידעםיחר·כא

רצינותשליחסכלרםרקתבעהוא , oבמחיצתרעמןדר:יי(נ
דצ."ן, n ,'טגלירן ,"ונt"הד-מלכאי ,ן • Mרפוסקין,שלדבריהם{ין •
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באמריקהעבריםסופרים

-כלשרןוצמצוםבמחשבהודיוקנהירותשדר ;שוכרבד-רא
וצעצועישפת-יתרבפרזה,רגשנותגרסלא .כנרהשתוכהמלה

כסבללרעתנושמוריםשהםהללו "פרחי-לשון"-ביטוי

שהעלהזהלאחד-העם,מובהקתלמידהיה.זהבנידוןיורשה.

למלאכת-נכוןיותראמנות,שלמדרגה,להעריכהמלאכתאת

ממספרי·וכאחדיפה-טעםכסרפדעצמוברקרביץ .הקודש

סגולותומאלפת.מדריכההשפעהשלמקררה.חישלנרהמופת

הסתכלות-לכאןבוארלפנינתגבששכברהסיפוריכשדרנו

ליריותהשופעועדין-צבעיםדקתיאור ,ה,מיק.רמעבהירה

מרובהמות.התקןוציינוחידושמשוםבהןהיה-עצורה

למרפתשנעשההברקוביציהצמצוםהסיפור.שלבטכניקה

מנדלישלהשפעתומכובדתחררותשהשלמרהעלהעיד

פקחותשלערוףסרברלת-לשרן, :"טובהורב"משוםבהשהיה

-דוגמהשימשזהכל Jמרכיחדרדברנרתנותשרגעםיחד
במחיצתו.שעבדוהמספרים-הצעיריםמןמה.לכנאהודוגמה

ןוהכיו-ברקוביץשלהספרותיתפעולתוכלםלואו

- "אמריקאיים"הפוריויבסבושטיפלהחומרוטיבבעריכה
אופי .ליםמעבראתוהביאשהמסורתשלברוחהטבועהחיתה

נתרחבלאתויראיוהיקףהמקוםשינויעםנשתנהלאצירתוי

היהודית-אמריקאית.הסביבהלשזהחדשבעולםפגישתועם

(שבעצםלבדברקוביץבשבילדקלאהואטיפוסיזהוכיוון

קשוריםעדייןכאןסרפדינורוב .)רחואאלאכאןהיהלא

האגדהלעולםהמפליגיםגםיש .הישנההמולדתנוףלבטבורם

ומרירתמשםוצדיםהעברבמרחקינישאיםשהםאווהסמל

במרההאמריקאייםהחייםואילוטברסקי).סקלר,(רחוקות

נתפסו )אדיאליכלאבק,וער,(שהעבריבסיפורהדלהםשמצאר

ביצירן·האחרונה,בעתרוק .בלתי-מאידהאספקלריהמתוך

סיפוריוברוב(אלינרודוומשבר")•עד"(האלקיןשלתיחם

שלבסיפוריהםובמקצת )יום"פנהכי"שלובררמאןובפרט

 ,בגורלי")"(קמשדלמהוש )"עולמותבשני"(אייזיקספרידלנה
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---· c: יהודי-אמרי·הוויתפיסתשלחדש,מפנהשלםימניס

הנושאותדיאליזתיותראופחותדמויותעיצובל

העבריהסיפורנשארכללבדרךאךהמקום.חותםאת '
ותלושמבודדהאמנותיים,והישגיוכיבושיוכלעם ,קה '":"

חשובים,מספריםשלשורהלכאןנזדמנהכללית.ירהא

אחדכלבאמריקה.נתרקמה-מקצתה,אורובה-ם

יצירתםכללאךלעצמה.ובעלת-ערךלעצמהמסויימה ··

:" C: קיבוצית,לדמות-אומרתזאת ,תרופיסליצטרף

ובפוליןבליטאלפניםשחיתהזודוגמתאמריקאית,בה

העבריתשלהמיוחדיםהתנאיםבארץ-ישראל.שנוצרה

ומעכב.מכריעגורםבלי-ספקמשו.שייקה

יותרהיאשלההלשוניהכליטבעשלפיהאירית,הספרות

i הרחיקהעתיקה,ספרותיתלמסורתכפופההיאואיןיתפ

צמצמואמנםההגירהחבליהעברית.מאחותהזומבחינהכת .

אחיזהלהמצאההיאאך .הראשונהבעתהיאאףדמותה

המספריםראשוניוליבין,קובריןעצמם.המהגריםי ::

חומרמתוךלעצבידעוכברשיערך-קומה,בעלידייםא,

שניחןאופאטושואנושי.תוךמלאותחיות.דמויותזהחח

הסביבהמןאליושנבזקוניצוצותכמהתפסומזנקתחדהנעיד

עםזיווג-נפשנזדווגכבראיש-האדמה,ראבאי,ואילוהחדשה.

וכך .האמריקאיותהפריריותשלמשוררןונעשהף·הארץ

חוץ ."קנטוקי"שלמשוררהשווארץ,י. ,יעלגםלומראפשר

אך .בשמםלפורטםהמקוםכאןשאיןאחריםסופריםמכמה

האיריתהספרותשלההסתגלותוכשרוןהזאתהתנועהחירות

עתיקהמסורת,חוסרמחמתלה.הםברכהמקררתמידלא

כלפילגלושלפעמיםעלולההיאמעכבכוחלהשתשמש

וביתרלהשפעות-חרץיותרנתרנההיאורוחנית.לשוניתטמיעה

חיזר·מיניבכלונאחזתהעממימקורהמעלנתלשתהיאקלות

שלגבי ,ובביטויבמחשבהמהפכהמי.רזךמרדרניסטייםשים

הללואיןהטבעי,גידולןבמקוםמעוררתשהןאחרות,ספרויות
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באמריקהיםרעבםיפדרס

ספרותלגביואילו ~עמקיםמהשטחיעל-פנקצףבועותאלא

העצ-צורתהאתלטשטשיםלעלוהםהריהאיריתכזרצעירה

העברית,שלכוחהיפהזומבחינהקיומה.טעםאתוליטולמית

יותרגידולהקלאסית.לדוגמהורהשוקשמרניתיותרשהיא

ערובההריהיזוואיטיותמלגו.דרל.גי-ממושךויותראיטי

בספרותנומקוםלווכובשההולךהאמריקאי,שהיסודנאמנה

המקור.שלמחורבנוייבנהלאהעברית,

העבריתהשירהשלגורלההיהושונהדרכהחיתהאחרת

תקופהלאחרכמובן ,קלותביתרכאןנקלטההיא .באמריקה

-היאחפשית,יותרהיאבכללהשירההסתגלות.חבלישל
תרבותיבנוףהיאחז.ללהנוחויותראינדיבידואלית-אנושית,

ושלתרבותכלשלתמציתהעיקרהואשהאנושיבמזהחדש

שלהאגדיבאיפוסכאןנאחזההעבריתירהשה .שירהכל

הכמישהיגון-שבוהאנושיתשהתוגה ,יםשוהכוההודים

לרוחנו.קרובהכל-כךהיא-לפדותוהכיסופיםהעלבוןוצער

ובצורותבתוכןרנה 1נתג ,חדשיםוצליליםהדיםקלטההיא

ואולםהאמריקאי.הנוףשלהמרחבלנשימתונתפסהביטוי

-אלאבלב,דוצבעיםמוארתקליטתפירושהאיןנוףתפיסת
הארץשלתרבותהנשמתאתהוהמהוהנוףשללרוחוחדירה

כפישלה,הטבע,ובפילוסופיתהחייםלוסופיתיבפוהחותר

ומשורריה.חוזיהטובישלהמופתביצירותתקפותשמשהללו

נסתפגה,רתיהקלאסבדוגמאותיההאמריקאיתהשירהוהרי

ברוחה-הקלאסיתהאנגליתרההשי-ולדתהריהרותהמתגדו

שהשירהפלאואיןך."התנשירתשלההומאני-אוניברסלי

קרבתמתוךולשגשוגלגידולנוחהוירהואכאןמצאההעברית

tרגלסוןלשמסתוכמריצירותואמנםשה.גהרושיתוףררז-
 "רודסמיסיס''הפראימרת ,"קאיתיהאמרירהשבהטבעהיל"א

סילקינר,לשהאינדיאניםירתשארלאפרת "זהבר"לבבלי

ערהזיקהשלמובהקיםסימניםהןהרירעו.דירליסיצקאפרת
 .הסביבהולרוחהמקוםלטבע
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בציודי-נוףכמובן,מתמצית,אינהזואמריקאיות""

הדיםגםבהנארגיםמקומיים.ושידהתרבותערכי·בקליטת

ההוויהמןמעט-מעטשהשתחררי,ווהיהיווההיחי

ומתגבשהולךוהואחסרת-הצורה,האטימותומןמעורבלת.

אםכיהחיצוניים,הזעזועיםבהשפעתדקלאיהודיתחטיבה

מאוחן-גדולישובשלפניםכלפיהטבעיתהזיקהבכוחם

החזקהלאומיהדגשומכאןהיסטורית.מסורתומשותףדל

הירושהלערכיאהבהחדורההיאכאן.שידתנואתמפעםה

הקדיששלאכאןמשודדלןאין .עתידהולחזוןהאומהל

םיכיסופשלבצודהאםלארץ-ישראל,יצירתומיטבאת

הידאירשמיפדי ,ורוטטיםחייםבתיאורים-ואםעדגונות

ועיגגעבהמהדהדיםעדייןשניומצדתכופים.ניקודיםל

היהדותרכזימשלםחייהתפארתהחייתלוקמהתממתרקנד.ע

לומדצודןואיןמדה.שההבסופתכעשןשנמחו ,עבד-לים

נחרתההאחרונותבשניםעמנועלשעבדהמים,האיפרשתש

וצמיחתהחורבןמשואותמתוןההתנערותושפלאלב,בדםבה

גליםבההכו-מלכותוהודבעוז-גבורההעבריתהמדינה

חזקים.

העבריתלשידההלנתבצראלהשבימיםלומד,ניתן

שלחשובדיתפק-לומדתימציואםמיוח,דעדןבאמריקה

התרבותיהעולםאתתקףפסיכימשבד .הקייםעלשמידה

העלהזהבדשמובספרות.בחייםאותותיואתותן.והוא

תשוקותשלוחולניים,עורריםיצריםשלעכורקצףמתחתיות

יושעכעדנתוןשהיההפרימיטיביח,הדלכל-וחידלוןהדס

נתפסההכלליתהספרותהומאנית.ומסורתתרבותשלבמכבש

שבנפשוהתהומיהאפלאתדקלדאותנוטהוהיאזה,לזדם

וההתפוררותהריקבוןתהליכיאתבעיקרולהבליטהאדם

בנקודתהעבריתשהספרותדואיםאנושנימצדהחברה.בחיי
הכבירותהתמורותבשטףנסחפהבארץ-ישראל,שלנו,המרכז

ושידהמחשבהלערכיונתפסתהולכתוהיאשם,המתרחשות
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הקירמבאםיעברםיפרוס

וגועשות,מקציפות ,מעורבלותטוייבולצוררתמהפכניים

יצירתשלהקדחתניהדחףפריבלי-ספק,שהם,הרגע,ילידות

בהיקףשנשתמרטובאלהבימים .העברמשראותעלחדשעולם

לשירהמקרם )בלבדאמריקהבתחומילאסוננו,שנצטמצם,(

הרואהטהורה,אנושיותשלשירהובהירת-ניב,צרופת-רגש

הטראגימאבקועלגםאךוקרעיו,נפתוליועלכולן,האדםאת

השירהממעמקים.לפדותחתירתורעלוהנעלההטובלשם

רקלאלעצמהכחטיבהאיפראמתייחדתבאמריקההעברית

ברש-בטבעמהותה,בעצםגםאםכיהארצי,צביונהמבחינת

לירית-אינדיבי-היאשלה.הנשימהובקצבההבעהבדרךאיה,

זיקהמחרךשבחייםלאמתחותרתהיאאךבררנה,דואלית

למסתוריןשבחזרן,להודפי,ולישאיפהבהיש 1לזרלתערה

עלררמאנטיתתהייהעםיחדשבאהבה,הרזולפלאישבטבע
בגורלשהטראגיותרעלההוויהחידתעלהאלהרת,שלסררה

תמידעומדשבמרכזהבת-הדורותהשירההיאהלא- ,האדם

היאבעצםהגורל.ולזגולהאלהיםלמולהאדם-האדם

השירהמאורישלהקלאסית-הרמאניתהמסורתאתממשיכה

שניאורטשרניחובסקי,ביאליק,-התחייהמתקופתשלנר

גדלה,היאזרמסורתשלשבתחומהאלא ,שלהםהלכתוכוכבי

לעצמה.ומרתקביעתכדיעדמשלהצבערנתמלאהנתענפה

בה.טבועאמנותיתתרבותשלחותם

העיוניתהמסהבתחוםגםניכרתמסריימתהתקדמות

הרשימהמכללעדייןיצאהלאלפי-שעהכיאףרהבקררתית,

תפיסהלידי )בודדיםלנסירנרתפרט(ערדהגיעהולאהבודדת

צררךואיןשלמרת,ספרותיותתקופותשלומקיפהכוללת

השירושלפילוסופיתאואסתיטיתשיטהיצירתלידי-לומר

ישכןעל-פיאףבפרט.העבריתהספרותושלבכללוהאמנות

מסותיואתנזכירלדוגמהזה.ןבכירגםחשוביםהישגיםלציין

ןסיבשלשלמים,לספריםהמצטרפותוהמאלפות,המצויינות

 .רהבקררתהספרותשלובפסיכולוגיההנפשבחקרבורוט
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לאשכמעטמקצוע- ,והפיסולהציורבאמנות-ובפרט

מלוא"(סיןלגרשלמסרתיראת 1בגרלהבספרותנומקרםתפס

את 1רהביטריהמחשבהבמקוריותהמצטיינות )"עליםהטלית

עראי"בספרר(ןקילהאש.שלבספורתהמעמיקיםעיוניו

בספורתשלגרבלזיי.שלהרחביםטיוליוואת )"וקבע

ללהשלמאמריושררתאת ,בספורת")ותחיה"תהיה(אירופה

שלבסירנואתוניחרדוהאמריקאיתהעבריתהשירהעלילבב

האירופיתהספרותחזיונותאתלאחדץיביניברהיעשי

הדרו").בספורתהמשבר"(חאדיסודיב.עיקורןוהעברית

םחבמשלוהמגוונתהרחבהמתר,תרראתלצייןישובבקרות

והלבביותהחמרתרשימותיואתספרים),ארבעה(ביליביר

תרומותיהםעםשיחד ,)ורשימות"מאמרים"(סיבאיי.של

כינוס,לידיעדייןבארשלאוהסרפדים,המשורריםמןכמהשל

מצדוהןהרציניתהגישהמצדהןחשוב,ישמהורתהןהרי

ריצנ-"המסוגחטופה,פסקנית,בקרותזראיןבה.,הכתיתרבות

סינתיטית,בקרותזוהירבירצאי-דרפן;בכליטרתהנאחזתזיה",

שלומרתואתשביצירההארדניצוצותמתוךהאורגתברנה,

אותרהמקשריםהדקיםהחוטיםואתנפשריסודותאתהירצו,

מזה.-הלאומיתהיצירהמסכתואלמזהוסביבתודרדראל

אחדיםשלהספרותיתתרומתםאתלזה,בקשרלציין,יש

יותרשייכיםדבריהםשברשאישעםהוותיקים,מסרפדינו

 .לראותםיש ,ההיסטררי-תרברתיארהספרותי,חקומהלתחום

שלספררכגרן:מסה.כדברי ,והסגנוןהלשוןתרבותמבחינת

שלדמויותמערכת- "ורשימות"מסרתיכאלמו.א.

העתרנרתבתולדותמחקריועםיחד-הקרובהעברמןסרפדים

המדוברת,הביבלירגראפירתררשימרתירהמקומיתהעברית

ד"רשלמחקריו-מסותיו 1כראריערכםעלעמדולאשעדיין

המאל-מאמריוימי-הביבים;בשירתיןיטשבובעיןמש

בחכמתהשם,אנשיבתולדותאןמסכאיימ.ד"רשלפים

טיוליו ~)"נבחרים"כתבים(וחינוךספררתרבעניניישראל



יצחקשלייםוהפולקלורהביבלירגראפייםומחקריוהספרותיים

 1קיפרסדניאלשלוהמאמריםהפילייטרנים 1ריבקינד

ולתולדותלחקרןייטשפראשצ.הפררפ'שלעבודותיו

היהודים·הסופריםעלבמסותיולהאוו .יי.חינוכנו.

הראשוניםהמהגריםשללעולמםשנטפלואמריקאיים,

במסותיויסבאויהושעהחדשה;לסביבההסתגלותםבדרך

שבאמריקה.הכלליההיתוךבתנאיהעבריתהספרותלבטיעל

תכנהאתוגיוונוהספרותיתהמסהתחומיאתהרחיבו.אלהכל

רעושםרהבאעל(רכןבמיוחדעליהםשידוברהראויומן

באמ·היהודיהיישובמןשוניםטיפוסיםבסיפוריושהעלהז"ל,

ואתביסודומעורערעולמםאתשמצארהזקניםמןניחרד ,ריקה

-לחייםוייבדל-בבדידותםנמקיםוהםלהם,זריםבניהם
הנין·שבגיטר "המרתף"חייעלשלובפואימרתיולהצ. .א

יורקי).

הספר.מסגרתלתוךנכנסולאמדעודבריפובליציסטיקה

וערכהכיוונהצביונה,עלהקוראיעמודהפרקיםצירוףמתוך

באמריקה.העבריתהספרותשלהיצירי
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