
 נטלי אקון וקרן דובנוב

מסתרי פריז על עיצוב השיח ב :"שפת מתי סודנו"

 למשכיל קלמן שולמן

  מבוא. 1

וסיגל את , כלליים הרבה-ספרותנו עניינים אנושיים שולמאן הכניס לתוך"

כך כתב יוסף . ]...["פחות או יותר עד ימיו  שהיו זרים לה, לשוננו לנושאים הרבה

דברים אלו  .(ט"נרת –לערך  ט"תקע)קלמן שולמן  על המשכיל( ג"תשי)קלוזנר 

יצא שקלמן שולמן לעברית  בתרגומו של מסתרי פריז רומןבאים לביטוי מובהק ב

אחרי  לא רבותשנים  ,(רֹום)בהוצאת רָאם  ך"תרעד  ז"תריהמשכים מלאור ב

   Paris Les Mystères de - ן סי פרסם את היצירה המקורית בצרפתית'שאז

(3481-3481) . 

ות אחרות זכו יצירת המקור בצרפתית ותרגומיה ללשונות אירופי

הגרסה העברית לא תורגמה ישירות . הקוראים הלקאצל להצלחה יוצאת דופן 

 דיזמןאוגוסט של , המעובד במקצת, מצרפתית אלא בתיווך התרגום הגרמני

יה ה העברי גוםרתגם ה. (Strauss 1002-1002 אור) 3488-שיצא לאור בלייפציג ב

הסיפור  עלילת. (ו"תשנ גוברין אור) רבמשך עשרות שנים ועורר פולמוס במבוקש 

בעולם הפשע הנקרא בפי השודד חרבונה , מתרחשת בשכונות העוני בפריז

בואו וב, שיח-בצורת דות ברובה העלילה מוצג". עצרת חברי גנבים ומרצחים"

יצור מעין שיח דמויות ולהשולמן לדובב את  דרשלתרגם את החיבור לעברית נ

חידוש הדיבור בתקופה שקדמה בהרבה ל, ייחודית רצוף עגה, "טבעי"עברי 

 (ספרים מנדלי מוכר)' י אברמוביץ"שפיתח שגמי השיח הספרותי דלאף העברי ו

  .ביצירתו

שימשו את שולמן שאמצעי הלשון של  במאמר זה נציע ניתוח ראשוני

 פי-על שבפי הדמויות ון נמוךשלב לשיצירת מ  בבעיצוב פעולות דיבור אחדות ו

, שון המקראונו של שולמן מושתתת בעיקר על ללש .חמשת הפרקים הראשונים

 בדי הלשון המאוחריםל ומרו"יש בה גם שימוש מוגבל ביסודות מלשון חז אבל
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לדיבור ישיר בכלל בשיטתיות מקראיים לא יוחדו  לאואולם היסודות ה .יותר

  .הפשע בפרט ולדיבור דמויות מעולם

צירופים מן המקרא  רבה בשיבוץ השולמן  ,אחריםרבים משכילים כמו 

אני שכבתי ]...[ יום השני ב: "זמירה הנערה כגון דברי, גם בדברי הדמויות

מלכים ב בעקבות )י עלה באזנ ,והנה קול כלב נובח, (ו, תהלים גבעקבות )ואישנה 

פי -על)ם בשיטת היציקה צירופים ג יצרשולמן (. 12' עמ(" )כט, ישעיה לז ;כח, יט

 המרת מילה אחת אוטע מפסוק מקראי בק  כלומר , (ח"תשנ, המינוח של טורי

? מדוע בחרת מוות מחיים" :דוגמהל, במילים מקראיות אחרות מילים אחדות

מי "מת לעו) ?מי זה האיש החפץ מוות( יט, דברים ל, "ובחרת בחיים"לעומת )

שולמן  ,כנהוג בלשון ההשכלה(. 13 'עמ) "(יג, לים לדתה, "האיש החפץ חיים

. נדירות מן המקרא בתוך צירופים חדשיםייחודיות ומשתמש בצורות דקדוקיות 

חרבונה ל ,המתחפש לאיש העולם התחתון ,אומר בן האצולה רודולףלדוגמה כך 

" לכה ונלכה אל בית הַמרזח, אם כן הדבר כי כפיך לא ְנגֲֹאלּו בגנבה: "]...[ השודד

ם ְנגֲֹאלּו ַבדם"בסיס הפסוק המקראי על ( 7' עמ) יכ  אף ן משול(. ג, ישעיה נט" )ַכפֵּ

שיח -מוצג דו, למשל, בפרק השני .חותמילים יחידאיות נשכלשימוש מחזיר 

בעלת בית המרזח שואלת את חרבונה  ;"בנים משחיתים"בין  משתהבבית ה

ין י]ם פות מישתי מידות משר" :תשובתו זאתו ,ולהשודד מה הוא רוצה לאכ

יל ושתי ככ, [שרף יל היא מילה . (38' עמ) "רות לחם חטיםבליל אֹכ  המילה אֹוכ 

י עֹל : "ד, יחידאית בהושע יא ימֵּ ְמר  ם כ  ְהי ה ָלה  ם [ תינוק, במובן עוָלל]ָוא  יה  ַעל ְלחֵּ

יל ָליו אֹוכ  ו את בינההפרשנים  .ואינה משמשת בעברית שלאחר המקרא, "ְוַאט אֵּ

יל המילה  פועל בתור  או 'אכילה'או  'מאכל' שעניינושם עצם ר בתואֹוכ 

אצל  .'ַאטה את עצמי אל התינוק ואאכיל אותו'כלומר ', להאכיל'במשמעות 

שחרבונה , דגים וירקות, ל מבשרכל הבלומאמציינת  'אוכיל'המילה שולמן 

 .פיח בה רוח חייםהסופר מחזיר אותה לשימוש ומ וכך, לאכול בקשמהשודד 

 ייחודייםפירושים פי -ימוש במילים מקראיות גם עלעושה ששולמן 

ואי בב: "חרבונה אומרת לשודד "זמירהה"המכונה ה ערנבפרק ג . שהוצעו להן

" ואין לי אב ואם, נתתי להם תודה כי עְֹטָיה אני על שערי העיר, לפני שופטי העיר

ְהי הַשָלָמה "בפסוק (. 14' עמ) י ַעל ְכעְֹטָיה א  ְדרֵּ יךָ  ע  ר   (ז, א יר השיריםש) "ֲחבֵּ

ָלה'או  'ֲעטופה': פירושים עיקרייםשני ניתנו  עְֹטָיהלמילה  בל נוהג כי הָא) 'ֲאבֵּ

 ,'נע ונד'משמשת במובן  המילהבתרגומו של שולמן  ואילו ,(לעטוף את ראשו
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 טקסט המקוריב)ויתומה  נעה ונדהכלומר זמירה מודה בפני שופטי העיר שהיא 

vagabonde) .ללשונות תרגומים של המקרא כמה המתועדת ב, משמעות זו

כלומר , 'טעיתא'תורגמה  עְֹטָיהבה ומקורה כנראה בפשיטא  ,אירופיות מודרניות

נראה שהפירוש הזה היה ידוע לשולמן מאחד התרגומים של . הונד הנע ,תועה

 3.לגרמנית נראהכ, המקרא ללשונות אירופה שהיו בימיו

מצביע אפוא על תופעות משותפות של שולמן  מסתרי פריזשון עיון בל

מה ב, אם כן. אחרים בני זמנו ואף מוקדמים יותרמשכילים  ות רבות שליצירל

 ? יצירה זו ייחודית לעומת יצירות אחרות של תקופת ההשכלה

היה הרומן העברי הראשון המבוסס על עלילה מסתרי פריז לא זו בלבד ש

דה העוסקת בעולם התחתון זאת גם היצירה העברית המשכילית היחי, מודרנית

מכל . מאוד גדול היקףוב, עיבוד של דיבור ישיר בעגה מובהקת-והמייצגת תרגום

ספרות המשכילים רק תרגום יצירה זו עורר צורך בשפע של ביטויים מן הלשון 

ה"כמו  כינויי גנאי: "נמוכה"ה  קללות, (32' עמ" )הָנבל הזה", (12' עמ) "!פֹות 

ביטויים מושאלים ו!" הוי על ראש כלב כזה: "חרבונה בייחוד בפי –ואיומים 

לדוגמה , יםשעובני עדת הפלכלומר , "ְמתי סוד"רק ל האמורים להיות מובנים

היה בזה " " צלעו", (31' עמ" )?עם צלעו החדשה.[ .].המורה ( כלומר במקום)ה 

 היקף ייצוג השיחה ואופייה המיוחד גרמו גם 1.'אשתו'משמשת כאן במשמעות 

לגמרי זמן רב לפני שהעברית חזרה לשמש  בתפקיד חדש שיח סמני ירתליצ

 :בשיחה הזאת בין רודולף לחרבונהכגון , בדיבור פה

ר ביום יום" ְשַתכֵּ  .שאלהו השודד" ?כמה ת 
 ".בימי הקיץ אשַתכר שלשה או ארבעה שקלים בכל יום"
 "?התעשה משתה תמיד"
ר כסף בצַלחתי אחרי ַש " ָשאֵּ ש אגורות כסף בעד ְמלון לילהְלמ  אם י   ...."י שֵּ
  (37-32 'עמ) ."!?שש אגורות כסף !סהַ "

, "!בחייך"במובן  כאן תמשמש, י, כגון עמוס ו' !שקט'שעניינה  "!הס"המילה 

מערכת ייחודית . ביידיש בשימוש דומה" הַאש"אולי בהשפעת , "לא יכול להיות"

נבנתה בספרו של שולמן , דאח פרסמעין סלנג שנוצר לצורך , "נמוך"זו של שיח 

 שלונסקי) !"הבו לנו קללה עברית" של שלונסקימאמרו כתשעים שנה לפני 

-הארץריגושיים נמרצים בצבא היישוב  ביטוייםהמתארת מחסור , (ז"תשי

 .לשון עיקריתבתור בר עברית דיכבר צבא שרובו , ערב הקמת המדינהישראלי 
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 ו שלבקרב הקוראים בעת צאת פריז מסתרישל  היוצאת דופןהפופולריות מן 

הייתה שלשון היצירה  למודאפשר ל ,הספר לאור וגם שנים רבות אחר כך

השראה להתהוות העברית המודרנית הכתובה ההשפעה או לפחות ות המקורמ

 . והמדוברת

 בין לשון המקרא להשפעת לשונות אחרות – פעולות הדיבורעיצוב . 2

בחמשת הפרקים הראשונים כפי שהוצגו בחרות פעולות דיבור ניידונו סעיף זה ב

העיון נועד להשיב על . קטעי הדיבור הישיר שבמקראעומת ל מסתרי פריזשל 

בשיח דגמים המתועדים לפי  בעקיבותאם פעולות הדיבור נבנות שאלה ה

ת היקרויו כאן מנותחות .או שמא יש להן גם מקורות השראה אחרים המקראי

במקרא פעולות הדיבור האלה מבנן של . ושבועה איום: של שתי פעולות דיבור

ואפשר לערוך השוואה בין ממצאי המחקרים האלה , מחקרהספרות מתואר ב

 .מסתרי פריזמות אלדוגמ

 איום ה .א.2

והוא , מבנה האיום הקיים במקראזהה לשולמן משתמש במבנה איום רוב -פי-על

יל צורת עתיד לציון המכ פסוקית תנאי לציון ההתניה ואחריה משפט עיקריכולל 

חרבונה  .התנאיקיים את יהרעה שתבוא על השומע מידי הדובר אם הוא לא 

 :השודד אומר לרודולף

יָך עד היסוד אסירה את חוטמך, לא תרפני כרגעאם    (2' עמ! )מעל 

אסירה ", פסוקית תנאי המציינת את ההתניה לביצוע הרעה - "אם לא תרפני"

( איווי)מוארך משפט עיקרי הכולל צורת עתיד  - "עד היסוד מעליך ךחוטמאת 

את הפעולה  לא יעשהוהיא מציינת את הרעה שתקרה אם השומע  ,בגוף ראשון

". תיענש –לא תעשה את שאני דורש אם : "במילים אחרות. הנדרשת ממנו

עּו-ִאם: "לדוגמה, במקראתבנית המצויה דומה לזו תבנית לשונית  מְׁ ַלי  לֹא ִתשְׁ אֵּ

ת ְבת כ  י ָלל  ָנַתִתי[ פסוקית תנאי] ]...[ֹוָרת  ת וְׁ ת-א  לֹה ְוא  ת ַהז ה ְכש  יר ַהזֹאת -ַהַבי  ָהע 

ן ְקָלָלה ְלכֹל ּגֹויֵּ  ֶאתֵּ ץ יל  ת עתיד בצור בחרשולמן אפשר ש (.ו–ד, ירמיהו כו) "ָהָאר 

. חרבונה לדברי צמהלהוסיף עָ במשפט העיקרי כדי ( קוהורטטיב, איווי) מוארך

"enn Du mein Halstuch nicht W: איום מנוסח בצורה דומהבגרמנית ה גם

"ich Dir die Nase ab 'ssloslassest bei (4' עמ) , לי את  לא תשחרראם 'כלומר
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  ches âl"Si tu ne:וכך גם בצרפתית. 'את האף( בנשיכה)אני אתלוש לך , העניבה

pas ma cravate, je te mange le nez!" 

פותח התבנית הלשונית של האיום במקרא  מבנה איום אחר התואם את

, "המורה" כך אומר למשל. משפט עיקרי+ פסוקית תנאי ואחריה  צורת ציוויב

רבי את דודך וקזבי נא כרגע  ע: "זמירה לנערה האומללה ,הפושע איום המראה

אם תָמאני " :הוא מאיים עליה - ולאחר שהיא מסרבת להתקרב אליו!". הנה

ין ימינְֵּך , עוד רגע קטן לגשת אלי יל את עֵּ זבי(. "87' עמ" )ַאפ  רבי... ע  צורות  –" ק 

אם תָמאני עוד רגע קטן ", ציווי המביעות את ההוראה שהשומע חייב לציית לה

ְך ", פסוקית תנאי לציון ההתניה - "לגשת אלי ין ימינֵּ יל את עֵּ משפט עיקרי  - "ַאפ 

ציות לדברי -של אי הכולל צורת עתיד בגוף ראשון המציין את העונש במקרה

 "המורה". אותה תבנית לשונית של איום מצויה בהמשך הסיפור. המאיים

אתה הגישה אלי ]...[ ואתה יפה עינים : "מצווה על רודולף להביא לו את זמירה

ן אתה" :והוא ממשיך ומאיים עליו". את הנערה ברגע הזה י , ואם ָמאֵּ נ  ָדעֵּ תֵּ

ם י  ַשַלח: כגון, הזה מצוי במקרא גם המבנה ,כאמור. (84' עמ" )ְבשֵּ י ְוַיַעְבֻדנ  ַעמ 

ן-ִאםו[. ההוראה בציווי] ַח  ָמאֵּ י  [התניה]ַאָתה ְלַשלֵּ נֵּה ָאנֹכ  ת נֹגֵּףה  ְּגבּוְלָך -ָכל-א 

ים , שמות ז) [המביעה פעולה בעתידיחיד בינוני צורת התוצאה מובעת ב] ַבְצַפְרְדע 

  .(כז-כו

ווך הגרמני בשתי מַת בתרגום הקור בצרפתית ומה שמעניין כאן הוא שבמ

  :משפט עיקרי+  ות אין צורת ציווי מקדימה אלא רק פסוקית תנאיאהדוגמ

si tu ne viens pas, je téborgne […] si tu ne me jettes pas cette blonde, je 

…veète cr  

 : וכך גם בגרמנית

wenn Du nicht gutwillig kommst, schlag ich Dir ein Auge aus […] 

wenn Du mir die Blondine da nicht uber den Tisch heruberreichst, hast 

Du es mit mir zu thun.   

אם אתה לא זורק לי את " ,"אוציא לך עין, אם לא תבואי מרצונך", כלומר

ו את בתרגומוסיף השולמן . "יהיה לך עסק אתי, הבלונדינית מעבר לשולחן

תחילה : במקרא האיום המצויכנראה כדי לדבוק במבנה  ,ציוויבצירוף הפועלי ה

   ".אם מאן אתה" צירוףפותחת בהת התנאי ציווי ואחר כך פסוקיפועל ב מובא
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 ומצויים גם ברובדי)בצד מבעי איום מוכרים מן העברית המקראית 

מבעי איום שמבנם  נמצאו גם (וגם בלשונות רבות אחרות יותר חריםואמעברית 

השודד חרבונה בתמונה הפותחת את הרומן . מרי מן המצוי במקראשונה לג

 : אומר לבחורה העדינה והאומללה זמירה

שרפות המים  י את ַגרגרותי בדם עָנבים או במ  אם אין את ( יין שרף)ועתה ַכְבס 
 (8' עמ) .נפשך לדעת את אגרופי כי ָעז

רוצה לקבל  אינך אם תני לי לשתות יין או יין שרף על חשבונך :פירוש הדברים

: ברכת יעקב ליהודהעל  תציווי מושתתמביע ה בחירת הצירופים בחלק. מכות

י" ן אְֹסר  ירֹו: קרי] עירה ַלּג פ  ָקה [ע  י ְוַלשֹרֵּ ס ֲאתֹנֹו ְבנ  בֵּ ן כ  ים ּוְבַדם ְלֻבשֹו ַבַיי   ֲעָנב 

שם +  "ךאת נפש איןאם "הצירוף  ואילו, (יא, בראשית מט) "[סּותֹו: קרי] סותה

ְלָפַני"עשוי בתבנית  הפועל י מ  ת  ת מֵּ ְקבֹר א  ם ל  ת ַנְפְשכ  ם יֵּש א  . (ח, בראשית כג) "א 

חרבונה דבריו של . אין כל פסוק מקראי איוםהיסוח בבסיס נ לעומת זאת

פעולת האיום ב". רוצה לקבל מכות אם אינך דורשאת שאני עשי " :ערוכים כך

י את ַגרגרותי בדם עָנבים" צורת ציווימשתמש ב הזאת שולמן פסוקית " + ַכְבס 

". אם אין את נפשך לדעת את אגרופי כי ָעז" :רצון ןשהנשוא שלה מסמתנאי 

פסוקית התנאי הביעה את ההתניה לביצוע  ,שהודגמו תחילהפעולות האיום ב

ואילו כאן פסוקית . כלומר פירוט הרעה, התוצאה תהעיקרי מובע הרעה ובמשפט

 . ביעה את ההתניה אלא את העונש עצמוהתנאי אינה מ

מורכב משני חלקים כאשר בחלק הראשון מובעת המבנה במקרא יש 

: כגון ,הפסוקית אינה פסוקית תנאי אבל, ההוראה ובחלק השני הענישה

ת" ש  ְמשֹון -ַויֹאְמרּו ְלאֵּ ךְׁ -ַפִתי ֶאתש  ת-ְוַיּג ד ִאישֵּ יָדה -ָלנּו א  רֹף אֹוָתךְׁ -ֶפןַהח   ִנשְׁ

ת ש-ְוא  יְך ָבאֵּ ית ָאב  והחלק  ,החלק הראשון מכיל צורת ציווי(. טו, שופטים יד" )בֵּ

בדרך כלל המבנה הזה . ואחריה באה התוצאה הרעה' ןפ  'השני פותח במילית 

 אינםלמשל המלאכים מזהירים את לוט ו, משמש במקרא להזהרה ולא לאיום

ת" :מאיימים עליו ְשְתךָ -קּום ַקח א  ן]...[  א  ה ַבֲעו-פ  ָספ  יר ת  , בראשית יט) "ֹן ָהע 

רֹף אֹוָתךְׁ -ֶפן"כגון , בא בגוף ראשוןהפועל במשפט התוצאה ואולם כש. (טו  - "ִנשְׁ

פעולת  לשוזה מאפיין מובהק , הדובר תבוא מידישהרעה שתקרה  אפשר להבין

 .(ד"תשע טרומר) האיום
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י " :ה בערך כךהוא היה נרא, נוסח האיום הנדון במבנה מקראיאילו  ַכְבס 

לְ  פןאת ַגרגרותי בדם עָנבים  ְך י ה  שנבחר לא יום אהניסוח ". אגרופי כי עז מֵּ

בגרמנית ואף בטקסט המקורי בצרפתית ננקט  ;מן הגרסה הגרמניתהושפע 

 :במקום זה מבנה בררה

Du bezahlst Gefinkel [Branntwein] für mich oder ich spiel' Dir mit der 

Faust da zum Tanze auf. 

 (.נגן לך באגרוף שתצאי לרקודמשקה בשבילי או שאתשלמי בעבור )

tu vas me payer l'eau d'aff [eau de vie], ou je te fais danser sans […]  

     violons! 

 (.תשלמי לי בעבור יין השרף או ארקיד אותך בלי כינורות)

יידיש  -ו דיבור הידועות לבבואה מלשונות ה תבנית האיום שבחר שולמן היא 

( אם אינך רוצה" )נישט ו ווילסטדאויב " משפט ציווי ואחריו. יותבסל לשונותו

הן בפעולת האיום הן  צירוף שם פועל רגיל ביידיש ובלשונות אירופה רבות+ 

 1.בפעולת ההזהרה

אך , ת אירופיות מודרניותלשונובכרת מודוגמה אחרת של איום בתבנית 

ֲחתה ידי בְך " :מקראלא בעברית של ה י בָמ  –עוד לא נ  ְלכ  חול חכי נא מעט ְותֵּ

בתרגום הגרמני וגם במקור הצרפתי נאמר . (8' עמ)" לקול מהלומות אגרופי

תכף " כלומר,  !Du sollst mir tanzen  / et tu vas la danser  במקום המקביל

במשפטי " החכ"הציווי צורת  ".חכי נא"תוספת שעניינה בלי , "תצאי בריקודים

 Подожди, сейчасלמשל ברוסית , איום מצויה בלשונות שדיבר שולמן

узнаешь [תכף תדע, החכ] ,כגון , וכך בצרפתית"Attends tu va voir ce que je 

vais te faire" [חכה ותראה מה אעשה לך.] 

משמש לפעולת במבנה מקראי משפט בעל פסוקית תנאי ה באבדוגמה ה   

. קית אירוני ואינו מכיל התניה אמתית לתוצאות האיוםכן הפסוות. איום

 בנעשהרודולף שהבחין . זמירה ומפיל אותה ארצההחרבונה דוחף בכוח את 

 זמירה מבקשת ממנו להיזהר מחרבונהה. על ראשו םת אגרופיכוממטיר מ

" נהנה וכהֵּ אוסיפה לו כהֵּ ו, אם מעט לו" :והוא עונה לה בנוכחות חרבונה, השודד

. אוסיף לו עוד ועוד, מכות קיבל מעט מדיסבור ש חרבונהאם , כלומר, (2' עמ)
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הכולל צורת עתיד משפט עיקרי " + אם מעט לו"פסוקית תנאי שמנית לפנינו 

מבחינה תחבירית המבנה דומה לדוגמה ". אוסיפהו" בגוף ראשוןמוארך 

המבנה קיים . חיובית ולא שליליתהיא הראשונה אבל כאן פסוקית התנאי 

עּו -ִאםְוָהָיה (: "יג, למשל בדברים יא) במקרא מְׁ לָשמַֹע ִתשְׁ ְצו-א  י  מ  ר ָאנֹכ  ַֹתי ֲאש 

ם ַהיֹום  ְתכ  ָנַתִתי ]...[ְמַצּו ה א  ה ּוַמְלקֹוש-ְמַטר וְׁ תֹו יֹור  ם ְבע  ואולם בדוגמה . "ַאְרְצכ 

 .שכן המאיים אינו פונה ישירות למאוים אלא דרך אדם אחר, שלנו האיום עקיף

. "רב לי כעת"נוכח בשיחה ואפילו משיב למאיים ואומר לו , חרבונה, המאוים

ַהְמַעט "במשמעות סרקסטית המוכרת לנו מהמקרא משמשת " מעט"מילה ה

י י ְבנ  ת דּוָדאֵּ י ְוָלַקַחת ַּגם א  יש  ת א  ְך א  האם לא "כלומר , (טו, בראשית ל" )ַקְחתֵּ

' מעט'במילה את השימוש הזה  לבן משששולמאלא , "?מספיק שלקחְת את בעלי

 . האיוםלצורך פעולת 

 השבועה. ב.2

 סידמויות הפושעים של . היא שבועה מסתרי פריזנפוצה בפעולת דיבור אחרת 

ומעניין להשוות את מבנה שבועותיהן בגרסה , נשבעות לעתים קרובות מאוד

תואר המבנה המקראי של השבועה מ. העברית ְלמבנה השבועות שבמקרא

 בספרו מתוארות נוסחות שבועה. (א"תשמ)וט בספרו של משה אזר בפיר

ונעשית , "יחי אנ", "'חי ה" ,"'לי ה כה יעשה" ,"נשבעתי כי"מקראיות כגון 

אם יפול משערת ' חי ה"לדוגמה . לחיובה בועובין ששבועה לשלילה  הבחנה בין

 ;(שלילהאף שאין בה מילית )היא שבועה לשלילה  (יא, שמואל ב יד) "ארצה בנך

באה " 'חי ה"אחרי הנוסחה ". אני נשבע שלא תיפול משערת בנך ארצה"הכוונה 

חי " היאשבועה לחיוב במקרא דוגמת , לעומת זאת. אםפסוקית הפותחת במילה 

כאן השבועה היא שדבר מה . (כד, מלכים א ב) "היום יומת אדניהו כי]...[ ' ה

אזר הראה שהמבנים האלה . כיבאה המילה , 'חי ה, ואחרי ביטוי השבועה, יקרה

 .למדי ות רבותאדוגמ לשניהם ישעקיבים במקרא ו

 38' בעמ, דוגמהל. מבנה דומה של שבועה לשלילה ישמסתרי פריז ב

שפן "היין נשבע שאינו יודע לשם מה יש צלמי קדושים בבית  ,רודולף, הדובר

 . "?יתךמה לך ַצלמי קדשך בבל אם נפשי יודעת [...] יגער בי השטן" :"הלבן

' ה. (ב, זכריה ג) "השטן בך' יגער ה" הפסוקהמשפט העיקרי נבנה בהשראת 

הפנייה ואילו אצל שולמן , אומר לשטן שיגער בו אם הוא לא יפסיק את שטנתו
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ובהמשך . מאת השטן עצמו לשטן הופכת להזמנת קללה על ראשו של הנשבע

מובאת לשון השבועה לשלילה שאינה קיימת בנוסח המקורי בצרפתית וגם לא 

אם  דבר רעשיקרה לי "היינו , ואולם המבנה של המשפט שתואר. בגרמנית

תדבק לשוני לחכי אם "פסוק מהוא מבנה מקראי המוכר " מעשה מסויםאעשה 

 . (ו, קלזתהילים ) "אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, לא אזכרכי

הגמשה ניכרת של ביטויי ם שהם בבחינת ביטוייגם  מסתרי פריזיש ב

. (11' עמ) "?כי לא ידעתי מה זה היה לךי האגרוף חֵּ " :כגון, המקראיים שבועהה

המקורי בצרפתית וגם לא בתרגום  טקסטמצויה בגם כאן השבועה אינה 

חי : "ב במקראפי המבנה של השבועה לחיו-את השבועה על בנהשולמן . לגרמנית

" חי האגרוף"כלומר נוסחת שבועה " ?לא ידעתי מה זה היה לך כי האגרוף

 ,שם עצם+  "חי"כלומר " חי האגרוף"שולמן משתמש בצירוף . "כי"ואחריה 

שם +  "חי" :ושם העצם אינו נבחר מן הרשימה המוצעת במקרא בתבנית זו

מבנה השבועה ". אני חי"ו" חי נפשי"וגם , "חי פרעה"או  "'חי ה", פרטי כגון

מטרתו של שולמן . לקסיקליגיוון אבל ב ,למבנה הקיים במקראאפוא דומה 

 .שבירת קולוקציהידי -על נמוךכנראה ליצור אווירה של שיח ברובד 

שעל ביטוי מקראי ו בפי דמויותיו הנשבעות על כל צעד שםיש ששולמן 

, במקרא עצמוולאו דווקא , שנתפס בתור ביטוי שבועה בפרשנות הראשונים

על דברתי כי ישמח לבי על  -אמר חרבונה אל רודולף  –ברתי על ד  " :לדוגמה

 :פירוש הדברים (.32-38 'עמ) "גרת ידךת  אשר נודעָת לי אף כי הודעתני גם את 

על "הצירוף . גם מכותקיבלתי ממך פי ש-על-אני נשבע ששמחתי להכיר אותך אף

ְש "על פי : הוא יחידאי במקרא" דברתי ן ְלעֹוָלם ַעל ' ה ַבענ  ם ַאָתה כֹהֵּ ָנחֵּ ְולֹא י 

ק ד  י צ  י ַמְלכ  ְבָרת  לפי פירוש . אחדים יש פירושיםלפסוק זה (. ד, תהלים קי) ."ד 

, פשטאין זה הואולם  ,לשון שבועה - "אני מבטיח"פירושו  "על דברתי" ,ם"רשב

עמוס חכם . זכר בביטויי השבועה בספרו של אזרנלא " על דברתי"הביטוי ו

 ,על פי הדברים המסופרים על מלכי צדק שבימי אברהם: "מפרש "דעת מקרא"ב

ולא במשמעות " על פי דבַרי"כפשוטו " שהיה מלך ירושלים וכהן לאל עליון

פעולת הדיבור של שבועה ה בצרפתית ובגרמנית אכן מדובר בבמקרה הז. שבועה

 Ein Wortבגרמניתו "!אמונת גבר" – !Foi d'homme במקור הצרפתי: והבטחה

ein Mann – "למקור שיתאיםביטוי שבועה  חיפששולמן . "מילה של גבר ,
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פי שבפשוטו של -על-אף ,ביטוי שבועהכם "ש רשבוריבצירוף שהובן בפ והשתמש

 .אלא הקשר של שבועה ודאיתשבועה  הביטוי עצמו מקרא אין

דרכי עיצובן ומן הראוי לעיין גם ב, שתי פעולות דיבור לדוגמה נותחו כאן

 שילבשולמן ש ות אלו כדי להראותאי בדוגמם דואול, של פעולות דיבור אחרות

וסיף דרכים חדשות הוגם במקרא  ותדרכי ניסוח של פעולות הדיבור הקיימ

אחדים מן הדגמים ו, יידיש והשפות הסלביות, בהשראת השפות המוכרות לו

 . גם בעברית הישראלית מצויים

 תרגום העגה . 3

. מסתרי פריזבחמשת הפרקים הראשונים של  דרכי יצירת העגהזה נדּון ב בסעיף

הוראת לוואי  בעליצירופים שמניים הרבה מאוד  מכילהעגה טבעית בלשון חיה 

במקור  .מעתקי משמעות אחריםהמבוססים על מטפורות או על  ריגושית

וכינויי בכללם צירופי קריאה , הצרפתי ובתרגום הגרמני יש שפע של ביטויי גנאי

כל אלה ועד כמה הוא  תרגם אתבדוק איך שולמן ממעניין ל. גנאי מטפוריים

 .צליח להסתפק באוצר המילים המקראי לצורך זהמ

פי שסטיותיו מאוצר המילים המקראי היו מצומצמות למדי -על-אף

 ובייחוד, עולם של מטפורות יצר שולמן, ובדרך כלל בלי זיקה ישירה לעגה

לא במקרים רבים גם ו ,שאינן לקוחות מעולם המקרא ,ותמטפורות זואומורפי

לשונות הדיבור הידועות אלא מ מסתרי פריזמן המקור הצרפתי או הגרמני של 

 יםהאלה מוכר מעתקיםשה אין תמה. וממעתקי העגה המקובלים בהן שולמןל

העברית השפעת היידיש והלשונות הסלביות על  בשללמדי גם בעברית בת ימינו 

 .(131-101 'בעיקר עמ ,ח"תשס נצר אור) המדוברת

( סוחר עצים - במקור)" האיש הבריא"חרבונה מתפלא על  17' בעמ

חשד שילדה קטנה מסתתרת בין גזרי מפני שהאיש ההוא  ,זמירההמסיפורה של 

ראש "כינוי את ה" איש הבריא"על כן הוא מעניק ל; העצים שלו כדי לגנבם

ת אף , קרא השודד" הוי ראש חמור" ":חמור בין כי נערה לא תוכל ְשאֵּ איך לא הֵּ

עָציו יס מֵּ אכן יש כינויי גנאי ובגרסה הגרמנית המקור  תבגרס. (17' עמ) "?ָכפ 

זקן ') Le vieux panné! Le vieux plâtrasבצרפתית : לאותו סוחר העצים

שיח נאמר -ובהמשך הדו, ('!דרקון זקן') !Der alte Dracheובגרמנית , ('!עלוב

ראש " הישראלית הצירוףדווקא בעברית  .שהאיש הזה נהג בטיפשותבמפורש 
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השראת בנראה שבמקרה הזה פעל שולמן . 'טיפש'משמעות מובן לכול ב" חמור

 –חמור )חמורקָאפ  :שני ביטויים נרדפים בהוראה הזאתשיש בה לשון , היידיש

לא הייתה בחינת התבנית מ .לקָאפאייזו( יסוד מן המרכיב העברי שביידיש

מצוי  עצמוכשל 'ראש חמור'הצירוף  :בביטוי זה סטייה מאוצר המילים המקראי

ים ֲחמֹור רֹאש ֱהיֹות: במקרא ְשמֹנ  ף ב  ס  המשמעות שם היא ו, (כה, ו מלכים ב) כ 

 . מאכל עלובדוגמה ל', ראש של חמור' ,כפשוטה

חולדה " היא הכינוימסתרי פריז דוגמה אחרת למטפורה זואומורפית ב

, la Chouette במקור) ליליתהמכונה מרושעת ה נתנה לזמירה אומנתהש "זוללה

על  (הדמות החיובית)לפי סיפורה של הזמירה . ('ינשופה' – die Eule בגרמנית

בין היתר שלחה אותה למכור לביבות , בה באכזריותהתעללה  לילית, ילדותּה

 –יבה אחת לבואכלה הזמירה וכשפעם אחת נכשלה , (ובמקור הצרפתי סוכריות)

 .בפי לילית" חולדה זוללה"בה הכינוי דבק 

 אין כינוי הזמירה לקוח מעולםבמקור הצרפתי וגם בתרגום הגרמני 

, Pegriotte אלא אצל סי היא מכונה (עכבר או עכברוש, החולד)המכרסמים 

 .'שקץ'ובעגה גם  (בקונוטציה שלילית) 'זאטוט' - Balg ואצל דיזמן, כלומר גנבת

מלכים ) "חולדה הנביאה" -פרטי  מצויה רק בתור שם" חולדה"ה במקרא המיל

דהמוזכר ברשימת החיות הטמאות ואולם , (יד, ב כב ם ְוז ה: חֹל  א ָלכ  ץ ַהָטמֵּ ר   ַבש 

ץ ץ ַעל ַהשֹרֵּ ד ָהָאר  ינֵּהּו  ְוַהָצב ְוָהַעְכָבר ַהחֹל  שולמן הכיר את (. כט, יא ויקרא)ְלמ 

 ץרַאמלשון חכמים והוא הכיר את המילה  'כברושע'שמעות במ' חולדה'הצורה 

נהנה ממה לאדם ה, כינוי גנאי לגנבכ (רוסיתעגה שבב крысаגם אולי ו)ביידיש 

הוא דווקא כינוי  - 'עכברוש' – un rat  לעומת זאת בצרפתית) שלא מגיע לו

שימושה ואת  ,ל"מלשון חזשולמן שאל אפוא ' חולדה'את המילה (. לקמצן

אינה שגורה  "חולדה"המילה  .מן השפות המוכרות לו לקחהוא  יהמטפור

דובר נראה שאבל , 'גנבת'או ' גנב'במשמעות  בעברית המדוברת של היום

 "חולדה זוללה"יבין את כוונת הצירוף  מסתרי פריזשיקרא את  בת ימינועברית ה

 .קושיבלי 

להדגמת ביטויי העגה בטקסט רציף נביא קטע קצר מסיפור החיים 

לשתי הדמויות , הדמות המזוהה במיוחד עם עולם הפשע, חרבונהשמספר 

עשרה -שבגיל שבעחרבונה מספר להם . רודולף והזמירה –הראשיות האחרות 
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שתאפשר לו לממש מלחמה היה צמא דם מטיבו וחלם על הוא . הצבאן הודח מ

 :לא התמזל מזלואך  ,את נטיותיו

י כי תקר   וית  וגם  –שלום היה בארץ , יז ורעםֲחזִ ַאך , אנה מלחמהגם אנוכי ק 

גרת, זאת לי ְלַמַפח נפש כפם ואת ת  י החילים ַיכבידו את א  ידם על אנשי  כי ָשרֵּ

יָלם תרפה במלאכתי   חֵּ תי שר האלף קשות כי אנכי מ   –ויהי היום וידבר א 
ַחר אף . וָעניתי עזות, אך דבריו הקשים ירדו חדרי בטני –והוא היה הצדיק  ַוי 

יהשר בי וַ  ח  י על ַהל  נ  ל שונאי על פניו ,ַיכֵּ י א  ַלְמת  י ְוש  ונתתי לו ָמָנה , אז ַחְשת 
י באגרוףויוסף השר שנית ידו ַויַ . אחת אפים נ  וגם אנכי לא ָטמנתי את , כֵּ

שיו ָנַסבּו עלי  ,ושר חמשים .הקול נשמע בחצר המטרה – י בצלחתיאגרופ ַוחמ 
תלקחו  –תקפוני ַוי ברה וזעם ה  ָדַמי ָעלּו ַויָ , בלביע  יניוצוְׁ ואתפוש , פו על עֵּ

ת  –כי הייתי אז בבית המבשלות  –מאכלת חדה  ב  ובזעף נורא והניפותי את לה 
ת על כל סביבי , המאכלת ב  ועיני המֻמלאות ַבָדם לא ראו בעופפי את ַהַלה 

י הסוסים  ים בבית ַמְטְבחֵּ ְלָפנ  , שר האלף נפל לפי המאכלת מתבוסס בדמו –כ 
זהָ  ונהרי נחלי דם שטפו , ויפלו גם מהם שנים ;רווהתַעותּו גם אנשי החיל ולא נ 

ל ה ָקט  ְשדֵּ ת ְכב   (14' עמ) .ַבַבי 

אחדים מהם אבל , םיצירופים מקראילשים בפי חרבונה השודד צליח שולמן מ

השימוש החדש של שלושה ביטויים מן , למרבה ההפתעה. במשמעות חדשה

ם גם בעברית המדוברת בת ימינו במשמעות זהה הקטע הקצר הזה מצויי

 הביטוי הקבוע בפי חרבונה מלבד) שלושת הצירופים. למשמעותם ברומן זה

יהודה ובמילון -שנזכר במילון בן – Donnerwetterבגרמנית  – "חזיז ורעם"

לא טמן את , נתן מנה אחת אפייםהם ( של שולמן שושן בתור חידושו-אבן

 .יודמיו על, אגרופו בצלחת

ומצויה )הוא מטפורה שאולה מן היידיש  "מנה אחת אפיםנתן "הביטוי 

נתן האפרתי אלקנה  ,כידוע .בתבנית ביטוי מקראי (נוספות רופיותיאבלשונות 

דומה ב. מנה אחת אפיים מבשר הקרבן שהקריב בשילהאשתו האהובה לחנה 

 וגםביידיש ) וברתובלשון המד, רציעהיא פָא ביידישה נָ ָמ רבות לשונות אירופה ל

. מנה של נזיפות או מכות גםאלא מאכל פורצייה אינה בהכרח מנה של  (ברוסית

הוא כנראה יצירה מקורית  'הכפלת המכות'השימוש בביטוי המקראי במשמע 

על פי המציין ' מנה אחת אפים'הביטוי המקראי  את שילבהוא  .ןשולמ של

מילה פורצייה של הובין ההוראה המושאלת ' מנה כפולה'ההבנה המקובלת 

" מנה אחת אפיים( החזיר, השיב)נתן "הביטוי . ביידיש ובשפות הסלביות ('ָמָנה')

העברית מתועד בספרות  'החזיר על פגיעה בפגיעה כפולה ומכופלת'בהוראת 
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אפשר להניח שהביטוי בהוראה הזאת חדר . במילונים גםהמודרנית ובעקבותיה 

 .לעברית החדשה בהשראת שולמן

טמן " מקראיהביטוי מושתת על ה" בצלחת אגרופילא טמנתי " הביטוי

 בו משתמש שולמן. (כד, משלי יט) "לא ישיבנה ּוהיפ  -גם אל –עצל ידו בצלחת 

. 'מלחמה שערהלא ישבתי בחיבוק ידיים והחזרתי לו ' :חדש ישימוש פרגמט

וע לא יד. בשימוש כזה מצוי גם בעברית בת ימינו" לא טמן ידו בצלחת"הביטוי 

יכול לשמש השראה לשולמן הלנו ביטוי דומה ביידיש או בלשון אירופית אחרת 

לא נשאר "ביידיש וברוסית משמש בהוראה זו ביטוי שפירושו . במקרה הזה

" טמן ידו בצלחת"שולמן העניק לצירוף המקראי (. ויש ביטויים נוספים" )חייב

 . של חרבונהשימוש פרגמטי חדש בתוך המונולוג " לא"בתחילית השלילה 

ָדַמי ָעלּו "הוא דיבורי מובהק שהושפע מלשונות אירופה ביטוי עוד   

יני  רפואות העםמסטנוב מנדל לפין המשכיל בספרו של כבר  ."ַוָיציפו על עֵּ

 אך השימוש המטפורי,  משמש כפשוטו" הדם עולה אל הראש"המשפט  (ד"תקנ)

שהוא נוצר לצורך ונראה  ,ידוע מספרות שקדמה לואצל שולמן אינו כמו 

 le sang lui: בצרפתית .רבות יותבלשונות אירופ דומיםיש ביטויים . התרגום

est monté à la tête; ברוסית : кровь бросилась в голову ;גם באנגליתו : 

he blood went to his headT. בגרסה הגרמנית של דיזמן נאמר: Das Blut 

stieg mir in den Kopf,  הצרפתי במקור  ואילו', שיפס לי לראהדם ט'כלומר

[ השתן/הגאווה/הכוח]עלה לו "וכידוע הביטוי  .הדברים מנוסחים אחרתשל סי 

 .מצוי בעברית המדוברת בת ימינו" לראש

אין לדעת אילו ביטויים נוצרו בעברית בת ימינו בהשראת שימושם 

ויים ואילו ביט ,מסתרי פריזבויותר מכול , בספרות שקדמה לתחיית הדיבור

, מכל מקום. בהשפעה ישירה של יידיש ולשונות אירופיות אחרות" מחדש"נוצרו 

, הניסיון הראשון ליצור מערכת סלנג מודרנית בעברית ראוי לעיון כשלעצמו

מצד אחד ולעברית המדוברת בת ( בצרפתית ובגרמנית)והשוואתו לעגה שבמקור 

אן אינם אלא הדגמה העגה שהובאו כ ביטויי. ימינו מצד אחר מעניינת מאוד

 .ראשונית ומצומצמת מאוצר ביטויים שלם שיצר סופר אחד לצורך יצירה אחת
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 חזון ומעשה –על תרומתו של שולמן לתחיית הלשון העברית . 4

מסתרי פריז לאחר עיון קצר במאפייני השיח הספרותי ובדרכי תרגום העגה ב

את דווקא תרגם לשולמן  מדוע בחר: לשונית-ה חוץעל שאלגם ראוי להשיב 

ותרגומיו ללשונות אחרות היו של סי הרומן הצרפתי  ,כאמור? הרומן הזה

, עמים אחריםבני גרמנים ו, ת להיט ספרותי ונקראו בידי המוני צרפתיםבבחינ

עשרה הייתה -אבל החברה היהודית במזרח אירופה באמצע המאה התשע

ולא , נועזת בקרב המשכילים נחשבה בחירתו של שולמן אף. מאודשמרנית 

, ועוד מאפוביקורתו של אברהם )גם מבית חריפה מפתיע שנמתחה עליו ביקורת 

לדת  ביחס שמרן ומתוןכשולמן מבחינת אופיו האישי נודע (. ו"גוברין תשנ אור

בספר שתכניו  שנים אחדותבמשך כל כך מרובה מדוע השקיע עבודה . ולמסורת

ותו זמן שום רומן בשום לשון והרי בא, ולא ברומן אירופי אחר" מפוקפקים"

הספרותית המשוכללת חלוץ תרגום הסוגה , ושולמן, עדיין לא תורגם לעברית

 .יכול לבחור בין יצירות רבות למדיהיה , ביותר

 בעיקר נועדו מוהרב בתרגו רומן הזה והעמלבשל שולמן בחירתו שנראה 

ספר עדותו בלפי  .ויכולתה לשמש בכל תחומי החיים חיותה של העברית להוכחת

 ,ובעיקר - שולמן שיראו בעבריתחלם  ,(א"שולמן תרכ) חבצלת השרוןההגות שלו 

לשון חיה , לשון טבעית - מקראשבעברית ב, שאיפתם של רוב המשכיליםכ

 לּוו, "ארציים"כלומר בכל ענייני החיים ה, "בהליכות תבל" וכשרה לדיון

התרגום , מסתרי פריזלבהקדמה כלשונו  .יהדותמסורת הרחוקים מאוד מעולם ה

תנו" ויש עוד , עוד היא בחיים חָיתה לַמחזיקים בה, אות הוא כי שפתנו עוד א 

תחרות גם את הלשונות ַהַחיֹות המתנוססות כאבני נֵּזר בארץ  ְלאל ידה לה 

 ".החיים

נים על שכל המג   חבצלת השרוןבולמן ש טען התרגום בתגובה למבקרי

למעשה , יהם כדי לשמור על קדושתההעברית מפני ענייני החול לכל פרט

 : העם משכיחים את התורה מפי

, בארצות אשר ילדי העברים לא יבינו שפתם העברית ועינינו רואות גם עתה כי
ו חכמי התלמוד תופשי על כן הזהירו אותנ [...] נכרתה גם התורה מפיהם

 ,ובה נהגה כל הגות לבנו בכל משלח ידנ, התורה לבל תמוש השפה הזאת מפינו
 . בה נדבר כל דברי עסקנו וכו
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העיסוק  גםהוא היה סבור שהעלילה הדינמית המרתקת המוני קוראים ו

בקוראים עניין לבטא את עצמם בלשון  יםבצדדים פיקנטיים של החיים מעורר

 : נושאים מגווניםב עבריתה

עורו בני הנעורים לשקוד על כי מיום צאת ההעתקה הזאת לאור נ ועיני ראו
אשר ולהתחקות על שרשיה וגזעיה , תחת אשר לפנים לא ידעוהשפת עבר 
 8.יםים חַ י  א ַמ לֵּ ם ָמ יה  לֹאֱ ג ל  פ  ת ּוֹויל  ע   תֹולֻּג, בהָ זָ ת הַ ֹולּגֻ יֻסבכו על 

שולמן היה סבור שעל בני ישראל לא רק ללמוד עברית ולהתעמק בה אלא גם 

טעמים מנייני חולין טיהור העברית מע תומכיוהוא חולק בנחרצות על , לדבר בה

מותר לדבר "כי  ראשונים ואחרונים להוכחה ביא דעות פוסקיםההוא . הלכתיים

שאם הדיבור העברי בימיו  טעןהוא עוד  ."ובבית הכיסאבה דברי חול גם בבית 

. גם דור יציאת מצרים וגם כל אנשי בית ראשון חטאו, גם האבות - בבחינת חטא

וההשראה שהעניק , פה-ברית גם בעלברור אפוא ששולמן חפץ בתחיית הע

עברית המושמת בפי דמויות הרומן של סי היא המטרה שרצה דרך הלקוראיו 

 .להשיג מלכתחילה

 הערות

ובמהדורה המעובדת  3282הוא נמצא למשל בתרגום המקרא של לותר במהדורת  .3

 Herden deiner  gehen müsse bei den daß ich nicht hin und her:3331של 

, Luther 1912)]Letzte Hand[len (Luther 1545 Gesel - להיות כהאני לא צרי 
 . ךָ יר  בֵּ דרי חֲ ע  בין  נעה ונדה

 'ַצְלָעה'שם העצם : במקרה הזה מטפורה מלשון חכמים הופכת למאפיין שפת הסוד .1
 .א"ע, קידושין ו, כגון בבלי', אישה'משמש בספרות התלמודית במשמע 

האם פוקדת על בנה ללבוש בגדים חמים " אוין וועג"בשיר נודע של איציק מאנגער  .1
אם אינך  –" אויב דו ווילסט נישט זיין קיין גאסט צווישן אלע טויטע"ומוסיפה 

כמובן במקרה הזה האם מזהירה את בנה ". רוצה להיות אורח בין כל המתים
 .תודה לדלית אסולין שהזכירה לנו את הדוגמה הזאת. ואינה מאיימת עליו

החל , ו על העברית המשיך שולמן את מגמתם של משכילים שקדמו לובדעות אל .8
 (.ח"תשמ, הרמתי' ר)מראשית התנועה בגרמניה 
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 מראי מקום

 מסתרי פריזמהדורות 
 'ק ,שולמאן

היא המחברת המֻהללה אשר ֻחברה בלשון צרפת ביד ) מסתרי פאריז ז"תרי
י , ות בארץונעתקה לכל הלשונות המתהלכ, ַאביר הסופרים אייזען ס 

ר ַצָחה וברורה ב   .חלק ראשון, (ועתה גם לשפת עֵּ

Sue, E. 

1842-1943   Les mystères de Paris, tome I, the Project Gutenberg (first 

publication in Journal des débats 1842-1843). 

1944           Die Geheimnisse von Paris von Eugen Sue, Deutsch von 

Dr. A. Diezmann, Leipzig. 

 מחקר וביקורת ,תאוריה

 'מ, אזר
פינת הספר : חיפה .לשונות התחייבות במקרא ובמשנה  א"תשמ

 .ואוניברסיטת חיפה

 'נ ,גוברין
רית ב :בתוך. "הקשר הצרפתי בספרות העברית - 'סתרי פריסמ'" ו "תשנ

 .47-301, שטרסבורג, 31 כנס ,עברית עולמית

 ' ש ,הרמתי
 , ו-קונטרס ה, ט"ל, לשוננו לעם ."ברי בתקופת ההשכלהדיבור ע" ח"תשמ

33-320. 

 ' ג ,טורי
דפים למחקר  ."עוד מבט אחד: ראשית התרגום המודרני לעברית" ח "תשנ

 .302-317 ,33 ,בספרות

 'פ ,טרומר
מחקרים  :בתוך. "פעולות דיבור של אזהרה ואיום בלשון המקרא" ד "תשע

סדרת אסופות . פלורנטין 'מ עורך, בעברית החדשה ובמקורותיה
 . 12-18, האקדמיה ללשון העברית: ירושלים .ומבואות בלשון יד

 'נ ,נצר
אוניברסיטת : שבע-באר .דמותו של הסלנג העברי –ינס 'עברית בג ח "תשס

 . גוריון בנגב-בן

 'י ,קלוזנר
,  אחיאסף: ירושלים .'ג ,היסטוריה של הספרות העברית החדשה  ג"תשי

123–144. 
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 'ק ,מןשול
מכתבים שונים על טהרת לשון הקדש גם הגדות  ,חבצלת השרון  א"תרכ

 .וילנה .ארץ ישראל

 'א, שלונסקי
 .ז בשבט"כ , הארץ. !"הבו לנו קללה עברית"   ז"תשי
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