
 

 החי בספרות העברית - המת 

גילוייו, גלגוליו ומשמעויותיו בתקופות שונות )לפחות שתי   –מוטיב המת החי בשירה העברית החדשה 

תקופות(. התייחסי הן לשירים, בצורה מפורטת וקונקרטית ככל האפשר, וגם עשי שימוש מושכל במאמרים 

  מחקריים ובדעות שונות שהושמעו בהם. 
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