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מקומיתעבריתפואטיקהליצירתבסיון :סמילנסקימשהשלרב JJבנו

ברלוביץיפה

אלההיובתחילה . 1902ב-שלוערביפרוי Dאתלפרטםהתחילמילנטקי Dמשה
אזרה""מוחמדכמראותם),כינהשהואכפי("ציווים"ט•פרו•רתמקיצות

לטיפרויםוהתגבשואלהציוויםהלכומכןלאחו ;) 1903 (הזקן""ושיד ,) 1902 (
צלחיה""יללת ,) 1908 (קריו"עבדרל"השיירכמר•ותו,וטעונים•ותואורכים

זכררב"השילרח",ב"המליץ"תחילהשהתפוטמראלהט•פרויםואחרים. ,) 1909 (
קובץארוואחהראשון),הפיוטרםלאחושנים(תשע-1911ברכבוגדולהלהצלחה

השאלהביאליק.ח"כשלבעריכתובארדטה,מוויהבהרצאתערב""בכ•בשם
באוץ-ישראל,שלוהטפורת•תהקו••והאתטמילנטק•פותחמדועהיא,המתבקשת
תחייהלממשאוצהשעלהציודחובביהוד•מדועדווקא.עובייםבחומרים
אתלכתיבתוהראשונותהשניםבעשולפחותשלו,היצירהבמרכזשםלארמית,
ערבט•פרו•עשריםהתפוטמו , 1911שעדללמדכםרקהערבית?המציאות

 .) 1 (שלרשהרקנתפוטמרבאוץ-ישראלה•הוד••םמחייטיפוויםואילושלו,

העלייהבמפרותהפואטיתהיטרדשתפיטתלעצמנונזכיררקשנענה,לפני
ניתנההשנייה,בעלייהאםכלומר,אוץ-ישראל.אתווקאדלטפוחיתההראשונה

ארבאוץהוא,באשוהיהודיהאדםעללטפובונו, ח"•יריעללג•ם•מצ•ה,
הארץ-ישראליההקשרלגביפאנאט•תחיתההראשונההעלייה ; 12גלהמחוצה

השנייההעלייהתקופתעדולפחות ,-1890בהתפוטמוהראשוניםם•פרו•ההבלעדי.
מחיקהלרבותלגולה,זיקהבהשישתימט•קהמכלטוטאליתמחיקהישנה ,) 1905 (

אידראשונות,אהבותא•ן•לדרת,ט•פרו•אידכלומר,ביוגרפית;אישית
הציוני,לרעיוןההתוודעותשלהגורליבמפגשאטרצ•אט•ב•ת,רקולוהיזכרות,

זהשנולדהמפורתכאןליצרוחיתההראשונית,הפואטיתהמגמהואכן,וכר'.
שחומריהמפורת,העבשים;הגלותייםהטימנ•םמכלמשוחרותועננה,צעירה,עתה,

התנועות-שלהל•בול•זם-הנארולאוראחד,מצד•תגבשו,האוץ-•שואליים,
הח•רני•ם-הואשרנ••םמהמקררות-שכ•ומצד ,-19ההמאהשלבאירופההלאומיות

כקדם".•מינו"חדששלהבוטחפ•עלכאן,התובות-ה•הרד•תשל

ראםבמאמרים(אםהאלההפואטייםמהמנ•פטט•םכמהשעל-פילציין,מיותר
העלייהםפוותמצטיירתזהשבשלבלדעתנוכחיםאנו ,)) 3 (פרטייםבמכתבים
בחיפושיםבעצמה,שעמוקהפוות D-אקטפו•מנטאל•תנטירנ•ת,כםפוותהראשונה,

מפורתאלאבאוץ-ישראל,חדשהפוות Dךקלאלהעמידכדיובגישושים,
נטירנרת•האתלממשהצליחהתמידלאאמנםבגולה.העבריתלםפוותאלטרנטיבית

שהגישושים,פק, Dשא•ןאלאבולטים.פורת••ם Dלהשג•םולהגיעהפואס••ם
ענייןבהם•שהפואטיים,הכשלרנרתואפילוהפראם•ות,הפרוגרמותהחיפושים,

-כ•טופ•ררעליומרותיועלהמפרות•,הנט•וןשלטיבועלללמודבדיוב,
במרכזה.תעמודהארץ,ווקשהארץ,ת, l••חךןפורתית Dתשתיתכאןליצור
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לפג•שהתחברהזרהראשונה,העלייהבספורתלנרמתגלהאוץ-ישראלאיזה
בקובץדקנתמקדהתשובה,(לצרוךערב""בבישלבשניםשהתחברהרזוסמילנסק•,

במעבדהארץותיארו•לאוץ.ההתייחסותעלבדירןרבכן, .) 1911הראשון,
ג•נרסופנחסכהן,סרבהכבועסקןהואשרנרת,העליותובספורתלמולדת,מגולה

המצם••ותאוץ-ישראלכיואומו,אוסיףכאן,ענ••נרלצרוך .) 4 (ואחדים
אוץ-כלומד,~·~יגאואו•ת,אוץ-ישראללמעשההיאהראשונה,העלייהבספרות
התיאורגםמתקבלשל'המסע,הדינאמ•הקצבפיעלוכמרמסע.תיארו•שלישראל
ועניינית.מהירה,קצרה,התרשמותשלהשטח,פנ•עלחולף-ערבותיארושלהם;
הדרמיננםיהז'אנרנוסעים.לתיאוריאלהתיאוריםדימיתיבכרישלאכמרבן

גםהארץ:אתמחדשהיכוותשלמסעמסע,ס•פרוחראהראשונה,העלייהבספרות
למשלכךמבדה.סיפרושלבמסגרתת•מאם•כמבנהגםאבלדרקומנםאו•ת,בצררה

קיבצת•שחלקםואחרים,בוזילי-איזנשםדם,•הרשע•עבץ,זאבשלסיפוריהםהם
 .) 5 (באוץ"נא"אעבוהבשםבאנתולוגיה

אוץ-דקלספוהקרנצפציהעםשלמהחיתהלאהראשונההעלייהספורתמאידך,
אתלספופוםנזיהה•תההראשונההעלייהלספורתלאוצר;המתוודע ל·~~שלישראל

עצמהאתומספותצומחתשכמרספורתמקרמית;ילידית,כספרותגםאוץ-ישראל,
הספרותיליד,איננוהמת••שב-היהרדיזמרתראםהזאת,הארץבןשלמהרריתו
ואחת•לידית.מםאמרופרזהבומחוללתאריליד,שלבמםפוויקהאותרמציגה

ערליםארתייריםלהפגישהיאהראשונה,העלייהספורתעלהאהובותהסיםראצירת
ביטוייאתלרשוםילידית","מםאמרופוזהשעבורמתיישביםעםבאו,מקרובשזה

הלא-יאומןהארץ-ישראליהגלגולתהליךאתולספושלהם,וההתלהבותהתדהמה
 .) 6 (אלהבמתיישביםשקדה

יהודי-מתיישבזמרתלהעמידחותרתהראשונההעלייהספורתאםגםמאידך,
הלאפיזית.מקרמית,זהרתשלבהקשראותרמזההלאלעולםהיאילידי,

דקלאחומרית,כסביבהשהמקומיותאומות,שלה,האנתורפרלרגיבמושגילידיות,
אתקובעעצמו,אתמזההחראבאמצעותהאלאבמרחב,הילידאתממקמת

העולםאלגםהזה,החומריהעיגוןדוןומתחנו,בעולם,שלוהארויינםציה
 THE SACREDבספור MIRCEA ELIADEזאתשמנסח(כפיהדתיתההרר•האל-שמעבו

7) AND THE PROFANE ((. היליד•היהודיהראשונה,העלייהבספורתואילו)
דתי,היסםוו•,לארמי,אידיארלרגי,זיהוי-במקרםעצמואתמזההכב•כרל),

האנתורפרלרג•הזיהויחראשהואגשמ•,סביבתיזיהו•לאדק-לשרבי
כביכול,ה"יליד"בידדיכרםרמיהאלהבסיפוריםנרצותכלומר, .) 8 (הבסיסי

 .ה"מקום"ולבי

אםרבכן,סמילנסקי?לגבירמהככלל,הראשונה,העלייהסרפדילגביכאןעד
שבריסמילנסק•שגםמביניםערב","בנישלהראשוןהקובץאתבודקים

לסופריבניגודכאן,אבלילידית.מקרמיתאוץ-ישראללספוהזאתבהשתוקקות
כבוסמילנסקי,דופן.ויוצאתויאליסםיתבגישהמפתיעחראהראשונה,העלייה

אוץ-כלומד,יותר;םרםאליתבצררהאוץ-ישראלאתלספומהססלאמלכתחילה,
הארץ-בהקשרבםאלאשלה,היישוב•היחרדיבהקשררקלאמופיעהשלוישראל

לאשהןאוץ-ישראליותרה•סםרוירתתוברירת,חברות,שלהכלליישראלי
םרוק•ת,אוץ-ישראליתהיסםרו•השלפרקיםערב"ב"בנילiנשללויש•הרדיות.

אללהתחברמהססלאסמ•לנסק•כלומד,בדורית.אוץ-ישראליתה•סםרויהאר
בן-המקוםשלבאמצעותוהארץ-ישראליהמקוםאתולספוהאוץ-•שואלי,המקום

הלאומייםהכיסופיםכלשעםכךיהיה);אשוהלאומימוצאו(ויהיההארםנםי
הדיכרםרמיה,אתכאןעוקףחראיהודי-ילידי,מתיישבשללזמרתשלוהורמנם••ם

לושואלחראבאמצעותםתיורך,כערוץהעובי,הפלאחאתארהכדורי,אתומעדיף
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רתימסית.פואטיתנבנההואובאמצעותםמקרמית,ארו••נסצ•ה

א•דיארלרג•ת,דקמזוהיםלאסמ•לנסק•,שלהאוץ-•שואל••םהתכניםבלומד,
ביצירתםקי•םשלאמהארסנס•ת,•לידיתבזהותגםנטעניםאלאוברי,לארמ•ח,

שלזרבבח•וה•ששבדיעבדוארמדתמוסיפההיית•באןאחו•ם.סרפדיםשל
הראשונה;העל••הבספורתבבושהתגבשהקונבנציהבנגדהחוסהגם-סמ•לנסק•

ספרותית,בזמרתגםאלאב•ליד-בעל-זברת-קד•מה,דקלאהעוביאתהמציגההתרסה
באותםוחויגה,דופן•וצאתה•תהזר,תפיסההאוץ-•שואל•ת.בספורתלג•ס•מ•ח,

שלו,בביוגרפיהמספואבןרסמ•לנסק•רב•קרות,התנגדותפעםלאוערווהימ•ם,
אוזרתהצעיד"),"הפועלערוך(ל•מ•םאהורנרב•ץ•וסףעםשניהלשיחרתעל

לעסוקבללאפשראםתוההאהורנרביץבאשובתיבה,שלותימרתבתיבה,
 .) 9 (ספרותיתבדמותבערב•

בחומדיםהעבריתיצירתואתמתחילסמילנסקימדועחלקיתתשובהבאןעד
מקומית,ילידיתאוץ-ישראללספוההשתוקקותדקשלאנדאה,בהמשך . lעובייב
בעיותובמהבמהעודלופתוהעוביהסיפורהעובי.החומדאלאותודוחפת

עלואתעכבהספרותית.דובובראשיתהחחבסהואבהןוא•דיאולרג•ות,פואס•ות
מאוץ-ישראל.והאמתאסתטי,דוחקהנוף,עםהדיאלוגמהן:שלוש

להתחברהנס•ון•ליד/מקום,הדיבוסומ•השלאודהנוף,עםב-דיאלוגונתחיל
לאבלומד,הראשונה.העלייהבספורתבעייתידיהואהגשמי,הסביבתיהנוףאל

החלההגעייההמוארת;מצאישלאינוונסאו•ברישוםאותולספובעייהחיתה
ספרותיתבמשמעותהזה,המוחצןהענ••ניהנוףאתלהטעיןביקשהמספרבאשו

ב"יובלשמעוניזריזיותר,מאוחושמתבטאבמולו.ייחודיתאסתטית,

חדשות,זורתאותיותידעת•,לאוקוראספריו,אתהסבעלפג•"~בלהעגלוו:•ם":
הסופד-עבודהאוץ-•שואל•הנוףהבל,אחו•בלומד, ."ן~יי!ומרזווחדש

נופישלתובות••םבדפוסיםאותוהסע•ןלאהואואםזו,נוףה•ההמתיישב
אולמאפר,צ•רן""אהבתהב•ני•ם, •מ•ש•ותהקודש,מכתב•נרפיםבמו,ספורת,
ודל.סתמיהתקבלהארץ-ישראל•הנוףעםהדיאלוגצ•ון","חיבתש•ות

ספורת,לדפוסיהזדקקותבלבלילסמילנסק•.ערב""בניבסיפור•בןלא
הסיפוריםמןבבוגיארגופי•םותיאוריםנוף,סבע,שלמוארתשופעשלוהסקסס

רקעלשמשעניינםשבלפאסיבייםנרפיםאינםאלהמזה,•ותוהראשונים.
עלילתיתמשמערתבעליפרנקצ•רנאל••ם,באןהנופיםלהפך.לסיפור.דקוואט•בי

הלכי-דוחהמשקפתפס•ברלרגיסס•תהשלכהבעלימבל,ו•ותומפושת,ארמקדמת
מידי.יותראותםלפוסלאמעדיףשהסיפוחושניים,יצריים,בעיקרסיפוריים,

שלביותיארומקבילים,מסלוליםבשנישמתפתח"וגי•ב",הסיפורלמשלבך
הבלתיאהבתושלביאתוממשמעמקבילושלף,קציושדה-חיטים,שלהבשלתו
בר ,) 10 (צלחייה""יללתבסיפוראר,לנעוה-פלאחית.וגייב-הבדורישלאפשרית
מילרלית-איווסיתהתפוצותהדוחסמאופק,דר-שיחשלקודיםכמעובתהנוףמשמש
דוביעלמדרייקסרפוגואפידר-שיחזהרלכאווה,שנ•ם.התוארשלאאוהביםבין

אתהשנייםמרדדיםבאמצעותועקיף,דיבובזהולמעשהוהבנות,הירדןשלהמ•ם
הלקוחיםסמילנסקישלבסיפוריובד•קהאגב,דוןלזו.זהרגשותיהםעוצם
במרבןרזהמאולץ.ובמהשם,הנוףמצומצםכמהן~ה n , 1111החדשהיישובמהווי

אתמתמונתהשונה,בהקשרהישראל,אוץאותהסב•בה,ארתהב•צדמפת•ע,
העובייםהחומדיםאתמספוהואבאשוומנוגדות.שונותבתיבותלשתיסמ•לנסקי,

עצמואתמכתיבהנוףהערב•,שלמבסרמנקודתבאילוהארץעלומשקיףשלו,
מתדלדל,נוףאותופתאוםהיהודים,החומריםשלבהקשרואילוובערצמה.בגודש

מימדים. !!.~~~ו•וומחר
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הנוף,אללהתקשרלסמ•לנסק•שסייעהערב•הסיפורפתרוןאחד,פתרוןזהר
הורחקענ••ןהוא,שב•פתרון•ותו.קורב•ותו,משוחררדיאלוגעימדולנהל
לאחד- ,-1910בסמילנסק•שכתבממכתבשרוותמספונביאוכאן .) 12 (האסתטי

מררההגדול,מרוחואתברוראהאחד-העםאלע•נ••םנשאסמ•לנסק•העם.
ראיולכתוב,מהאיתרמת••עץהואאליו,שלוובמכתביםספרות•;ומרוחועירב•
שנ•ם,מתלכםהואבוענ••ןאותועלסמ•לנסק•חרזו ,-1910מזהבמכתבלכתוב.

כותבהוארכןעוב••ם.חומריםשלכתיבהלבין•הרדיםחומריםשלכתיבהב•ן
בפלשת•נא,העבו••םבח••םשיסודםבלםו•סם••םדבריםהרבה ..."כתבת•שם:

אתלטשטששהשתדלת•כמהעדוהנהבמוח•.ח•רתבעתידעבודהשלתכניותוהרבה
 ...ואחדאחדכלעלבאצבע~ךא~באוץ-ישראלכ•כשמשליבורוג•ברו•,צרות
החלטת•לאובזמןרעהו.אתא•ש•וזעיםוהכלקטרןכההפלשת•נא•עולמנוהלא

שלהחייםעלרקועמדת•בפלשתינה,העברייםהחייםמןלכתובהזהמסעםבנפש•
צירו•שנתרןכזהבאופןלכתוב ...רוח•אתלכלואערד•כולת•לאאבלהערבים.

ורצהרכזהו•אל•,סופואבוב•לי.אפשרא•-חייםומעשיםאנשים••מצאולא
בהםש•סתמלוההכרחמןפלשת•נא•ם,•ה•רשצירו•אב•ורצהראםלהיות.אני

ישאנשיםוכמהמעשיםוכמהנא•ם,פלשתיאנשיםבהםיצטלמוינאים,פלשת•מעשים
 .) 13 (ערום?"בפ•שרםנציגםגםאםנעו,כל•כיוםשלאבאוץ-ישראללנר

כאשוסיפוריו,שלזרהתקבלותיד•עלמארייםעצמוחשבונוגםכזכור,
-היצירהלביןבינםליצורהתקשוופאמ•ל•או•ת,קסבהכקהילההארץ,קורא•
כללזהותומיהרוהמוצעת,האסתטיתלאשלי•הלהיענותכד•מתאים,נפש•""רוחק
במאמרוטעןשבונובעודאבל .) 14 (ק••מתקונקרטיתדמותעםספרותיתדמות

רקוהןפ•קםיב•ותהןדמויותיוכיואב•זו••הו",הארץ-ישראל•"הז'אנר
פ•עלכותבהואכ•מכחישלאסמ•לנסקי ,) 15 (הארץ-ישראליתבמציאותשתולות
••צוגהיאלגביו,ויאל•סם•תופואטיקה ,"ם••חומעשים"אנשיםשלמודלים

מתקבלתזו,חוו•ת•תעדרתאםשב•,מצדחווייתית.עדותשלדוןעלהמציאות
אלאלוא•ן••שובי,וכילאיכדיווחאלאספרותית,כעשייהלאהציבורידיעל

הראשונותבשניםלפחותערשהאכןהואוכןעוביים;חומריםאלעצמואתלמלט
בע••תאתזה,ואשוב•בשלבלסמילנסק•,פרתוהערב•הסיפורכלומר,לכתיבתו.
המושבה,סיפור•כמושלאערב","בניסיפרו•שהו•שלו,הספרותיתההתקבלות

ספרותיתאהדהעוורובהתחלה,שצ••נת•וכמוזבו,לכלאסתטיתכיצירההתקבלו
עםספרותייםתכניםלזהותהקהלאתג•ורלאוהעיקו ,) 16 (ספרותיתותהודה
קונקום••ם.ח••םאירוע•

אצלמאוץ-ישראל""האמתבעייתאתגםפרתוהעוביהסיפורולבסוף,
לאהיישוב,מענ••נ•פובל•צ•סם•תבכתיבההיונהסמ•לנסק•כידוע,סמ•לנסק•.

 ,) 17 ( ) 1891 (ישראל"מאוץ"אמתאחד-העםשלומאמורבלסו•סם•ת,מכתיבהפחות
דוגמהאלא ,ר••חבדוןתמרוררקולאחשיבתית,תפניתרקלאעבורוה•רוה
נוגשר•דו•שהוא"אחד-העם",במאמרוקרנסםווקם•ב•ת.ביקורתיתלכתיבהומופת

ששמרוהםכ•ואדעה'מהוס•ם',מאמריואת"זכות•מעיו:הואלובו,תלמידשל
סמ•לנסק•ואכן, .) 18 (באוץ"ולעמלילחייורעיוןערןויתנומחורבןעולם•את

הואביקורת•,הואובמאמריו-הוא"מהוסים",מאמריםכתיבתשלזרדוןלואימץ
התח••ברתכלללאמשוחרות,וכתיבהגמורהחוותמתוןזאתרכלאמיתות,חושף
עםמתנגחרמזרן:ריבכאישמצם••והואפעםלאלפיכןלמפלגה.ארלאדם

אחד-העםבכד•ולא ,) 19 (שב•מצדהצעירהפועלחבו•ועםאחד,מצדהאיכרים
לדוןנוטהשאינןכוחן רש••"לו:כותבהוא-1904מובמכתבאותו,לשבחמרבה

כעתאתהפולים•קא.בל•שידעתמהמגידוה•נןאוץ-ישראל,לסופו•הכבושה
 .) 20 (כהור•תם"דבריםהמודיעבאוץ-ישראלהאחד
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החדש"."היישובעלבסיפוריוגםליישםסמילנסקיביקשזו,ביקורתיתגיש~
סיפורולגבישהתקבלההתגובהלמשל,היא,כךבהתנגדות.נתקלהואכאןגםאבל

המושבותבאנשיהבאדוןפקידישלהתעללותםאתהחושףסיפורהחדשה","המורה
החדשההמורהאתלאישה,לולשאתשביקשבבן-איכריםעוסקתהעלילה .) 21 (

ללמודאותהשלחכאשוהבאוון,פקידעל-ידיטומאהכילוכשנודעאבלבמושבה,
 ,-1910בב"העולם"זויצירהשלפיוסומהעםלדעת.עצמואתמאבדהואבפריז,
מעיןבויש ...רערושםעליעשה"המורה""הסיפורלסמילנסקי:אחד-העםכותב

אתיודעיםכולםוהלאבאוץ-ישראל.החיותשלמותמשפחותעלרעשםהוצאת
תועלתישוהאומנםהזה.הסיפורלהןיגרוםובושהצערוכמהההן,"המורות"

מאוץ-"האמת(בעלאחד-העםאפילוכלומר,נשתקעה?"שכבוהחופה,אותהלעוור
זו."אמת"נוסחחושפנית,ביקורתיתכלסדיסטית,כתיבהדוחהישראל"),

האמתאחד,מצדלמילכוד.נתפססמילנסקיספרותית,שמבחינהאיפוא,יוצא
אותה,להצניעיכוללאהואשני,מצדמתקבלת.לאשלוהספרותיתהארץ-ישראלית

הפואטילאני-המאמיןבניגודוקילוסיך,שבחשליצירותלכתובולהתחיל
ובכן,כיצד?העובי.בסיפורומסתייעשבהואכאןשגםכךשלו.והאידיאולוגי

כמובןהםאידשלו,ערב""בניאתסמילנסקיכותבאםגםבתחילה,שנאמוכפי
יהודיים,סיפוריםהםאלהעובי.לקהליועדולאובוודאיעוביים,סיפורים
אלה,שבסיפוריםאלאהעובי.עינידרךהארץ-ישראלי,המקוםאתלספושמנסים

העובייםגיבוריוהלאמאהל.אוכפורקלאכבוהואהעובי,בעיני"המקום",
עבודהשלבקשוהעומדיםשכירים-פועלים,כלל,בדוןהםסמילנסקי,של

בני-ערב,שלבסיפוריהםכלומר,ולוע.לטובהיהודי,המתיישבעםיומיומית
(אודותאודותיההעוביהגיבורשלועדותותימסי,לגווםהופכתהמושבהגם

אלאהיהודי.היישובסיפוראתגםמספותממילאשלה),ההורימראיה,אנשיה,
יודעמהשהויהארץ-ישראלית,האמתמןמאומהבוואידחלקי,הואזהשסיפור
בהןשמתייסרהכאובותהפנימיותהבעיותעלכמושבה,בבואוהעוביהפועיל

הנשחקהחזוןעלהיריבים,הפלגיםעלהמתמדת,הכלכליתהחרדהעלהמתיישב:
משגשגת,מושבהרואותועיניועיניו;שרואותמהרקיודעהעוביוהאכזבות?

שלפיאיפואיוצאשלו.העלובהכפראוהדל,המאהללעומתהשלמותכלילשהיא
כמואותה,לחסלומבקשהמושבה,אתערייךהואאםגםהעובי,שלעדויותיו

בשבחבשבחה:ולספוממנהלהתלהבשלאיכוללאהוא ,) 22 (קריועבדולהשייך
וכר'.המפותחת,החקלאותלאישה,הליברליהיחסהטכנולוגית,הקדמההנקיון,
היישובשלסיפורואתמספוהואפתרון:משמשכאןגםהעוביהסיפורכלומר,

נמצאוסמילנסקימאוץ-ישראל",ל"אמתהתחייבותאותביעהכלללאהיהודי,
סיפורב.שלו;והפואטיהאידיאולוגיבאני-המאמיןבוגדלאא.צד:מכלזוכה

הוא,באשוהיהודיהקוראג.ביקורת;אוחשיפהללאמתקבלהיישוב-היהודי
 .) 23 (המושבותשלאוץ-ישראלעלעובי,שלקילוסיךדברילקרואנהנה

העוות:

אחתשכלומרז-ואון,וגילהדומבריסהשלעבודותיהןאתלהזכירישכאן ) 1 (
בחומריםעסקסמילנסקימדועדנה,הישראלית,בספרותהעובידמותעלבספרה

לעסוקסמילנסקיהקדיםמדועלכוו,מבקשתאנילעיל,בדיוןואילועוביים.
היהודית.במציאותכךכלולאהערביתבמציאותדרכובראשית

RISA DOMB, THE ARAB IN HEBREW PROSE, LONDON 1982, PP.60-66. 
GILA RAMRAZ-RAUCH, THE ARAB IN ISRAELI LITERATURE, LONDON 1989, 13·-21 
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 ,'אםפרח•כרןכתבי,כלראביזרייהר",הארץ-ישראלי"הז'אנרנרנו,י"ח 121
 . 163עמ' ,) 1937 (תוצ"זתל-אביב

אישהבמתכונתןוהאגדה"המקראיעבץ,ז'למשל:כמרפואטיותהצהרותראה ) 3 (
 123-עמ' ,) 1943 (תש"גירושליםקלאו),ז'(ערוך:כתביםלקטאחותה",אל

כ"ר;גל' ,) 1889 (תרמ"טהצביהםגנרן","חידתבן-יהודה,א' ; 131
הםפוייה , 4 791אחד-העם,ארכיון(כתב-יד),לאחד-העםמכתביםםמילנםקי,מ'

 . 23.10.1909 : 1419תיקירושלים,הלאומית

תל-אביבההשכלה,בםפורתאוץ-ישראל-למציאותמחלדםכהן,ט'ראה: ) 4 (
שלההויאליהובתיאורלאוץ-ישראלההתייחםרתבאופניתחנותגינרםו,פ' ; 1982

 . 1980תל-אביבתל-אביב,ארניבוםיטתמ"א,לתוארעבודההעברית,בשירה

תל-הראשונה,העלייהאנשימםערתבאוץ,נאאעבוה(ערוכת),בולרביץי' ) 5 (
 . 1992אביב,

באוץ,נאאעבוהבתרן: ,) 1891 (באוץ""שרטיעבץ,ז'כמר:םיפרויםראה ) 6 (
אוץ-לוחוהקציר","הבצירשמראלזאהן,ש' ; 143-101עמ'שםשם, ,) 5 (הערה

 . 38-3עמ' ,) 1900 (תו"םירושליםלרנץ,א"מהערוך:תום"א,לשנתישראל

) 7 ( ,) M. ELIADE, THE SACRED AND THE PROFANE (TRANS.: W"R TRASK 
20-65 . NEW YORK 1959, PP ; המקדם"עלאון,דג'גרוביץז'גם:רואה

 . 3-1עמ' , 1991תל-אביב , 4קובץאלפיים,ישראלית)",(אנתורפרלרגיה

ה"יליד"גחמןאתמזההלאילנות",השנה"ואשבםיפרוריעבץ,ז'למשלכן ) 8 (
מתנפלנגדבכוחשימוששל(בהקשרהלכתי-מרםויזיהויהמקדם,עםהפתח-תקרתי,

מעיד-השומרמנחם,אתמזהה"לקט",בםיפרורבוזילי-איזנשטדט,י'בזרדי);
בד-יהודה,ח'חלב);מגרשיוחנןשלבהקשר(מופיעהיםטרויזיהויזיתים,

העבריתהלשוןעםבנגב,החיהרנין,אתמזההויבב",בני"חרדתבםיפרוה
הבוררים).-המדברבגז'אתומקדם(מתופתהעבריתוהתרבות

;-~ .. 
 . 56עמ' ,) 1954 (תשי"דתל-אביבהפודםים,בצלםמילנםקי,מ' ) 9 (

תל-אביבערב),(בניה'כרןכתבים, ,) 1907 ("וג'יב"םמילנםקי,מ' ) 10 (
 . 111-95עם'שם,שם, ,) 1909 (צלחיה""יללת ; 22-61עמ• ,) 1934 (תוצ"ד

החדשה""המרדה ,) 1908 (מלמד""שרחם ,) 1907 ("נקדימד"למשל,כמר ) 11 (
) 1910 (. 

האםתטיברוחקעידניםאסתטי",כגרוםהנפשי"הורחקבדלו,איראה, ) 12 (
 . 49-26עם' , 1971תל-אביב,צדו),ו'(עדרן:

נ"טשם,שם, ,) 3 (הערהאחד-העם,ארכיוןלאחד-העם,מכתבםמילנםקי,מ' ) 13 (
תוע"א.כםלד

כספורתראשוניםמתיישביםםפודתבולדביץ,י'ראה:בנושא,מרוחבדידן ) 14 (
 . 127-125עם• ,) 1979 (תש"םומת-גןדרקםדו,עבודתהראשונה,העלייה

 . 164עמ'שם,שם, ,) 2 (הערהבונו,י"ח ) 15 (
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 . 72עם'שם, ,) 9 (הערההפודם•ם,בצלםמ•לנםק•,מ• ) 16 (

 ,) 1954 (תש•"דתל-אב•בכתב•,כל ,) 1891 (-•שואל" rמאו"אמתאחד-העם, ) 11ו
 .כ"ג-ל'עם'

תוצ"התל-אב•ב(זכורנרת),ח'כוךכתב•ם,העם","אחדםמ•לנםק•,מ' ) 18 (
 . 29-1עם' ,) 1935 (

םמ•לנםק•,משהשלהצ•ברו•תזוכרואשית-גדולותתקרותו••זן,א' ) 19 (
 . 1982תל-אב•במ"א,עבודת

 ,) 1957 (תש•"זתל-אב•ב ,) 1905-1901 (אחד-העםאגורת(ערוך),ם•מרןא' ) 20 (
 . 31.5עם•

תל-אב•ב(ם•פרו•ם),א'כוךכתב•ם,החדשה","המרוחםמ•לנםק•,מ• ) 21 (
 . 72-38עם• ,) 1934 (תוצ"ד

 . 90-73עם•שם,שם, ,) 10 (הערהקריו",עבדרל"הש•ךכנ"ל, ) 22 (

תוציאפןחוששתאךלאמיתה,הארזאתלםפוהמבקשתזר,פואטיתהתלבטות ) 23 (
מתעכבתגרבו•ןנ•הבאות.בעליותגםםרפו•םלהעם•קממשיכהרעה,דייבתהאת
"תםב•ךאר-•שואל•" rהאו"המ•לכרדבשם:זרתופעהכנה 6רבהוצאותיה,כדעל

 . 304עם' , 1989תל-אב•במםלע","דבשבםפוהראהרכןהמוגלים";
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