
יל םינזאמ ('ב-איפ) 'ביאיל זיילג 

ףרט ילע ויפבו וכבוסמ הלע הירא רוגו םימיה וכרא אלו 
.םיררושמה תחפשממ אוה ףאו היחת ה-ץ ע מ 

ביבא-^ת 

ג"לי לש ולבויל רפסמ םילמ 
שרב רשא תאמ 

וו*} חפנ חירה יב םג אוה 

...ודב ינח^בי תפר יבלבו 

בלשנ זורחב .ותומצע תא םדאה הלגי החיש בגא הפ תטילפב 

םיאבומה םיזורחה ינש .ותריש תומצע תא ררושמה ראתי ומותל 

"ביבא לת": עבטה רישמ ,םינושארה וידיש דחאמ םיחוקל הלעמל 

יהלא ,םיהלאה חורו חכהו תעדה .(לצאנ יתד דיש ,בגא ,אוהש) 

אל .ג"לי לש ותריש תדמוע םהילעש ,םירבדה תשלש םה ,המואה 

,ןטקכ לודגכ ,ןויזח לכב ןנובתהל וכרד .רתיה דבלב הלכשהה ןחלופ 
לש תעדה לבא .ושפנב דוסי-תנוכת םא-יכ 'בוטה ל-שה רואל 

ךר ררושמה הלפנ הזבו .חומה-תניבמ רתוי בלה-תניב .דתיה ג"לי 

יפואו .חורה-הפי קדקדמה .יתלהוקה ןדקחה 'ם"דא וברמ דימ םימיה 
המעטב טעמכ םויה דע התוא דימעה ג"לי תעד לש הז יבבל 

.םעטבו םינינעב זאמ ולחש םייונשה לכ םע 'ןושארה 

^וננושלל םק אל דיגנה לאומש ימימש ,ינמוד 'חכל עגונש המ 
הלגתמ "ערפיטופ תב תנסא" המיאופב רבכ .והומכ ירבג ררושמ 

עקרקב שריחה תא םיריכמ ונא הב רבכ .הלודגה דיה תסיפת 
.דשאה שפנב הנבהה .ותאנהל הינפ לע לייטמה ןמ לדבהב ,הרישה 

ותונשגר םג .דימ תערכמה איה - הרוגשה תיטויפה החנאה םוקמב 

שגרה תמות תא שדחה רודה ינב ונממ וללש קדצ אלל) ג"לי לש 

םירצקה םירישב רתוי דועו תומיאופב ,דימת .רתיה (ירילה ךורה תאו 
תא הארש ,שארה-דבכו תעדה-בשוימ רבג לש תונשגר 'םיבוטה 

העמדה תשוב תא עדוי וניא ןכ-לעו ,הליחתכלמ שפנה לש התבא 
'םיררושמה ילודג לצא ומכ 'ולצא לידבהל ןיא .המשנ יוקל תעשב 

העמד ונתרישב שי םא ,ינקפוסמ .ומצעל וימחרו םירחאל וימחר ןיב 

ןמל ,םיירילה וירישב גילי לש ותעמדמ רתוי תיתמאו הלולצ 
·"יחור שפחא"ו "יתמשנ שדש" םילענה יודוה-יריש דעו "רחשה תולעכ" 

ייח לע ג"לי לש ורותו תא שיגדהלו רוזחל אוה רתוימ אלו 
אל .רזבו) ותרישב .דמואה לש היכרצו הייח םשל םייטרפה שפנה 

אוצמל שקבש ,'ג"ליל הרכזא" ןיוצמה ורמאמב דנרב .ח .י קדצ 

המ ןיבו "ידע םתא"ב םיעודיה ררושמה יזורח ןיב הריתס ןיעמ 
עוקש היהש ,םייטרפה וייח לע ויתורגא ךותמ תולעהל רשפאש 
יא ,בורל ,ויה ותביבס לא ררושמה יסוחי"שו םהיתונטקב 
לע תאזה הגלבהה אקוד ."םייתב-ילעב ,םיינוניב ,םייביסנטניא 

ךותל ןררגל אלש ,תודירטמכ תומיענב ,םוי-פוי ייחבש תונטקה 
םיהלאה חור יהוז ידהו .(שפנה תרובג לע הדיעמ ,הרישה תריפס 

חכה תא הל תנתונה איה איה .בואכמה-תבר ותריש תא תמעפמה 

.םויה דע ףלאלו עיפשהל 

היהו הרוחש-הדמ לעב דלונש ינפמ אל .ודועמ להצ אל אוה 

ההובג היאר ךותמ ,"וינתמב הכ" בורמ אקוד אלא ,ןטבמ אכודמ 
,ררושמה לש היגלאה בלה דע תעגונ ןכ-לעו .המוקה תופיקזמ האבה 

קולס" תא ותואר ירחא ,"חודב דבש"ה תא ושיגרה ירחא האבש 
םשור השוע וניא ,יכבה-דומל לש ,םיבצעהיהפר לש ויכב ."הניכשה 

,רבגה ייחל לע תודרויה תוולשה תועמדה לבא ,קומע 
תא תועזעזמ 'תושקה לרוגהו םייחה תוחורמ וטמקתנו ושמכתנש 

ןזואה תא תבקונ רבשנש ןתיאו ןוכנ בלמ תטלמתמה החנאה .בלה 

.רבקב תובר םינש הלב הזה בלהש רחאל םג 

ג"לי לש ורב לע הסכמה ץומה םג אוה טעמ אלש יאדו 

שורדל ןיא .(םנמז תריצי .לש ץומב םיניחבמ םניא ,עודיב ,םייחה) 
ידיל רוסמל שי תאזה הכאלמה תא .הרוז םג היהיש 'ארוקה ןמ 
הנש האמ ,םויה דעש ,רעטצהל שי .תורפסה םרכ ירטונ ידילו ןמזה 

ארוקה דיב ןיא ,השדחה ונתריש לש לודגה היבא תדלוה ירחא 

ןתי ימ .ותריש בטימ לש םעט-בוטב הכורעו האנ הרודהמ ירבעה 
ן ותדהטו ולדג לכב ררושמה תא רודל תולגל הזה לבויה גח ליעוהו 

ג"לי רכזל 
םובנטכיל .י תאמ 

,תותחפו םיצורע אלמ ,קומע תפות-איגל ולשמנ וייח 
ךינח .םות דע תוצרפתמ ןניא םלועמש ,תועוזה ורתתסי םהבש 
ימוחת תא אוה םג אצי אל ,הלכשהה תפוקת .תיביטיזיפה הפוקתה 

תונירטקודה .המות דע יוהה תעבוק תא הצמו םידצה תואיצמה 
·ורוד יליכשמ ראש תאכ ,ג"לי לש ושפנ תא ורפה תוילנויצרה 

,למסבש רבדל תויהל ךפה תוירסומה חכ יוקש ולש יו,דה םרב 

לש םילמה ישרש לכ תא הליכה דשא ,הפוקתה תפש ,ותפשו 
אשמו דוד ןוזחל התיהנ ,הפוקתה לש םלועה תופקשהו תואידיאה 
יחטש םלועמ היה אל תוילכשהה ויתוריציב וליפא ג"לי .דוד 

םיליכשמה ורוד ינב ראש ךרדכ ,אדירג ןטסילנויצר ,ליגרה ןבומב 
וזוע ףנכב .םהיתוריצי לכ לע עובט היה הקיטקלאידה םתוח רשא 

םיעדרפצה ורקרק םהבש ,קקיה-ימגא לכל לעמ קחרה םמורתה 
ג"לי תרישב ידוסיה וקה הז ,תיטויפה תונמאנה .ןהינימל תויתורפסה 
השובכה תויגרטב עזעזמ המ-רבדל םיחוד תואיצמ יעטק םג הכפה 

,שפנה דע םיעגונ םוי לכב םישעמ- :ררושמה ןושלכ וא ,םכותב 
דיש יביטמ םינטיפ עדי ג-'לי לש ורוד םג ירהו ...'םוהתה דע םיבקונ 

ליכימו ,םיזורחב רדהתמה ,בגשנה ץילמה ,ןהכה םידא :רמז ימיענמו 

תולצלצמה ,תמזה תוצילמה לעבו טהולהו זעה ןוימדה לעב ךדה םלעה 

,הרופא ןודרוג לש הלמה התארנ ל"נימ לש הלמה תמועל ·ףסכ ילבנעכ 

הלמה םנמא ףא ·םיקוחר תורודמ דהכ ,"ראפ תוצלחמ"ו ידע אלל ,המורע 

זוזעב םא יכ ,חירבו עבצב אל ףא ,הלש הידולמב םלועמ תלעפ אל ג"לי לש 

לקשמו דביכ היה הל .סנרוקכ הבשחמה לע התכה איה .הבש בהרה 

הלמה ,דחיה לשב ירפ ינ תאז ןיא .המשנב התרחנ' דח למזיא ומכו 

הלפנב - טקושה הצילמה םגא הז-ברשה תממד תא הדירחה רשא 

ןהבש ,םינונש םימגתפ ןומה וירחא חינה דבלב אל ג"לי ·ןליאה ןמ 

ךשמב תוכלהתמ תועבטמל ויהשו הפוקתה לש שפנה תואשמ ומלגנ 

,רתויב הצרענה תוממוקתהה תריש תא רש םג אוה אלא ,םלש רוד 

,"תודוקפה-תיבב והיקדצ"ב ,םינמזה ןמ ןמזב ירבע ררושמ עימשהש 
הרוצ ררושמה לש תודרמהו ירמה חור רבכ שבול הבש 

הלמו הלמ לכש ,וז םעז תלגמ ,רנהו ·ילטנמנומ ןונגס טעמכ ,תיטסאלפ 

הלועו דוע תעפעפמ הזעה התחכות האוש-תוררקו האוש-ריואתיוור הלש 

,"רחשה תולעב" ורישב וארקבו .קילאיבל 'בורימנ אשמ- יזורח ןיבמ 

תתוא לכ תחא תבב העלגתנ תבש ,הריבכ תיריל היצומא לעב די® 

:רודה לש םימה שפנה יעצפ ,םיעצפה תעקפ 

יתריזע ראוצ לע יזורח תופיטבו 
י י י -- - -ן · : 

יתעטד יפטנ יטע ןד3א לע םה 
םיערזב תוקיעמה ,טעמכ םיילמס םיזמר ןה וללה תועמדה ירז 

_ םישדחה םייחה יטבנ תא םברקב םיאשונ; 

למס םייחה ימלצ ןומהבו ,ןכותמ האלמה ,הקצומה ותרישב 

This content downloaded from 140.254.87.149 on Sat, 29 Oct 2016 21:21:08 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms


	Issue Table of Contents
	מאזניםⰠ噯氮 턬⁎漮 �אⴅ턠⠅אⴅ턩 כ∅퀠כסלו א⤠灰⸠ㄭ㌲
	שער 팅��
	הארז 퀅בצפון למלאות‱〰 퐠להולדתו �יהודה 툅픅팅픅� א—כ∅퀠בכסליו—תרצ∅퀩⁛灰⸠ㄭ㑝
	מכתבים 퀅�הקורא⁛灰⸠㈭㕝
	ביאוגרפיה �יל∅툠孰瀮‴ⴸ�
	לא 퐅퀅휅픅�⸮⸠孰瀮‸ⴸ�
	יל∅툠孰瀮‸ⴹ�
	בצל ג⁛灰⸠㤭ㄲ�
	על ג הערות 픅��픅퀅⁛灰⸠ㄲⴱ㕝
	הארי⁛灰⸠ㄵⴱ㝝
	מלים �ליובלו �יל∅툠孰瀮‱㜭ㄷ�
	לזכר ג⁛灰⸠ㄷⴱ㡝
	שירים⁛灰⸠ㄸⴲそ
	יקום 퀅�퐅孰瀮′ㄭ㈱�
	אגרות ג⁛灰⸠㈱ⴲ㑝
	אגרת ג 퀅�י⸠ח⸠רבניצקי⁛灰⸠㈵ⴲ㕝
	מאסרו 픅툅�픅픠של ג לפי 퐅퀅�픅�של 퐢אוכרנה∠הרוסית⤠孰瀮′㔭㈸�
	הקלמבור 턅��ל∅툠孰瀮′㠭㌰�
	להוצאת כתבי ג⁛灰⸠㌰ⴳそ
	יובל ג⁛灰⸠㌰ⴳㅝ
	שער 퀅휅픅�



