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— אסיג ךדיאמו !יוכו תונסדרפה ,(עק 'ע) א"ת תיריע ,(המק 'ע) ביבא-לתב רוידה בצמ 
תאז ךרדב .(דכק 'ע) ץולחלו (חיק 'ע) בשומל ,(טצ—צ 'ע) ,ץוביקל יטתאפה ללהה 
ירוקמה רוביגל דוגינב -דחאכ היוצרחו היוצמה תואיצמה ןמ תיזכרמה תומדה תרקענ 
וילע תרוקיב לכו רותיווה םע ההדזמ אלא ,יטתאפ טסילאידיא וא יתרבח רקבמ וניאש 

.דחאכ ותבצחמ רוצ לאו וילא תסחיתמ• 

הניא םייטמארדהו םיירופיסה הייוטיבכ הדיעצה תורפסה לש תיתרבחה הריטאסה 
סותאפ העילבמו יטסילאוטקא םזילאקול תיובש איה ףא .ץיבוקרב לש וזמ הברהב הנוש 
לת ירספס יפלכ היציח תא תנווכמ איה םג .רתסנ (הדובעה תעונת לשמ בוש) יתרבח 
םינשה רשעב ,ןכ לע רתי .תדבועה לארשי ץרא לש התלודג לע תזמרמו היליכשמו ביב» 
,(ןהילע רבדל םוקמה ןאכ אלש תוביסמ) הירוביג םג ויה הנידמה תמקה רחאל תונושארה 

.השדח ץראב םיינוהמת םיריית תניחב ,תובורק םיתעל 
הדקמ") ונלש הריטאסה תוחתפתהב ישממ יוניש ינפב םידמוע ונא םא תעדל ןיא 
לש הכות לא רודחל יושע לודג ןורשכ קרש ונל ריהנ םלוא .(ךכ לע זמרמ "ליסכה 

.אלמ יוטיב הל תתלו ,םירקבל תושדח הנתשמו תמרוזה ,ונתיווח 
היווהה תא ריהזמ יוצימב הלעהו ,ונלש םירפסמה יבושחמ אוה ץיבוקרב .ד .י 
היווהב יתרבחה ןאמורה לש לודגה סדרפל ץיצהשמ ךא !הירוביג תאו הנשיה תיתרבחה 
ןאמודל דסמה יחינמ ןיב אוה תאז םע .עגפנ ,םישרש הב וכיה אל וירוביגש ,תילארשי 
תופוקתה ןמ תחאל תירקיע יוטיב-ךרד שמיש וייוקיל! תורמלש ,ילארשיה יתרבחה 

.וניתודלותב (רתויב תופיהו) רתויב תובושחה 

רוניבא הטיג 

ץיבוקרב .ד .י יניעב חישמה תומי 
תולככ ידחא ונאב !ונרתא הנהו — חישמה תומי ךותל ןאכ לופנש ,יתייה רובסכ" 

"".!רבד םושל ןאכ םיכירצ ונא ןיא בוש !אב רבכ חישמ !חישמה ידחא ".!לכ,ד 
ןושארה םויה וילע רבעש רחאל ,הלודג תובהלתהב םיוברדצ רטסימ עימשמ ,דלא םירבד 

אוה ועבטמש ,רופיסבש תיזכרמה תומדה ,ןיחונמ ד"ד .הקירמאמ הלע הילא ,ויתובא ץראב 
,םלוא .תימצע החכשו המלש תובלתהל ,וחיש ןבכ ,רסמתהל זעמ וניא ,ןחתנו ןקפס ,ןססה 
ךכ-לכ הנוש הניא ,ביבא--לת השדחה דיעה ןמ הנושארה ותומשרתה ,רבד לש ותימאל 
הניא ,טעמ תינוריא תיארנ איה החיתפה םעש ,רופיסה תרתוכ .םיוברדצ לש ותומשרתהמ 

רצעמה תרסח תובלתהה םע ההז הניא ןיחונמ ד"ד לש תחכופמה יתייאר .רקיע לכ תינוריא 
לארשי-ץראב השענה לע םהיתועד םלוא !טעמ ךחוגמה ,ןונבלהררא — םיוברדצ לש םיד 

.ןורחא ןורחאו ןושאר ןושאר ,תחנב רופיסב אנ ףדפדנ ךא .יפוס םוכיסב תוותשמ 
ליאוה ,וז הרדגהב רחבש ןכתי .רופיסכ ץיבוקרב רידגמ "חישמה תומי" ותריצי תא 
"חישמה תומי" ירה ,אסיג ךדיאמ .ןאמור גשומל םיאתמ חנומב ונכרבתה םרט תירבעבו 
תוטשפ !ןאמורב בשחהל אוה לוכי וכרא תניחבמ ."רופיס"ל "ןאמור"ה ןיבש לובגה לע דמוע 
רקיעש ןוויכמ ךא .רופיסה לש הירוגטקל ותוא תוסינכמ דחא ירקיע אשונב תוזכרתה ,הנבמה 
ןאמור חונימה תא לבקל לכונש ירה ,תיתומכ איה ןאמורל רופיס ןיבש תלבוקמה הנחבהה 
תושפות תויווחשכ ,יקסראקיפה ןאמורה תנוכתמכ יונב "חישמה תומי" •רתויב םיאתמכ 

.תונשוימה תואקתפרהה םוקמ תא 
יבגל םישוחינה לשב "חתפמךאמוד"כ ותוארל םיבר ושקב ,רפסה לש ותבוטב אלש 
םייוהיזו םישוחינל יותיפה ,ןכאו .תונמא תריציכ רפסה תייאר החפקתנ ,תרחא וא וז תומד 
"חישמה תומי"בש רחאמו :לודג ץראב בושיה היה אל םישולשה תונש תליחתב .בר אוה 

This content downloaded from 140.254.87.149 on Thu, 22 Nov 2018 16:30:33 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



439 שמחו םיעבש ןב ץיבוקרב .ד .י 

םיעודיו ,רתוי דוע ןטק .דיה הלא לש םרפסמ ירה — ,תיליעה ישנא ,םידבכנ םישנאב רבודמ 
יטושפ ןיב ענ לדנמ םחנמ .ןיטולחל הנוש אוה בצמה "לארשי-ץראב לדנמ םחנמ"ב .לכל ויה 
ילאיר הל אורקל ןיאש יאדו וז רואית ךרד .תדחוימה ונושלב ראית םתוא ,"ךמע" ,םדא 
,יטסילאיר תויהל ףאוש רואיתה "חישמה תומי"ב .תיביטקייבוא — תאזמ תוחפ דועו ,תיטס 
ומצע חירטי אל שיא .האנ המזגה לש תיחולחל לכ לע ,תויממעה ינממס לכ לע ורתווב 
רשא הפקה יתבבו ביבא-לת לש םימוהה תובוחרב "לדנמ םחנמ" ישנאל םילד1מה תא שפחל 
.ינומלא ינולפ םע ,םיווק המכב ,תמיוסמ תיתורפס תומד תוהזל ,התובד לכ ףא ךכב ןיא .הב 
םיסופיט .השביה תואיצמל ןאכ לובכ וניא דפוסה יכ ,שוחב םיאור ונא ירה — רקיעבו 
לובכ ןאכ היה אל רפוסה .םייח יסופדל םילמס ,םיסופיט-בא ,השעמל ,םה ידה 'ראתמ אוהש 
םחנמ לש ןושארה ורצוי ,םכילע םולש לש תיתורפסה תרוסמל אלא ,תיטסילאירה הייארל 
"לארשי ץראב לדנמ םחנמ"ל האוושהה ידה ,"חישמה תומי"ב םיננובתמ ונאשכ .לדנמ 
תא םישפחמה םיינקירמא םידוהי ונינפל םשו הפ .םיהז עקרהו אשונה .הילאמ טעמכ הלוע 
ידהש .תוריציה יתשבש הוושה דצה םייתסמ ףא תאזבש אלא .ץראב שרתשהל ךרדה 
קיחצמה ןונבלה זרא — םיוברדצ ףא .םייניצרו םידבכנ םישנאב רבודמ "חישמה תומי"ב 
לאו ותלחנ לא ,ןכומה לא הצרא הלוע אוה .המילב לע יולתו שולת םדא וניא — טעמ 
םיפיטוטודפה תא םישפחמ ונא ןכל .הקירמאב ותבש ימיב ,דעומ דועבמ ןיכהש וסדרפ 
לע ,לשמל ,רבגתהל לכוי ימ 'תמאבו .השעמה םלועב ,תואיצמה םלועב רפסה ישנא לש 
ךרע תרכה אלמה ,םיפוצה רהמ רוספורפ וראתב רפוסה ןווכתנ ימל שחנלו תוסנל יותיפה 
,ןכא 1 ינוציקה ןימיב ,תויטילופה ויתופקשהב ,ךמותו תילארשי הירוטסיהב החמתמ ,ומצע 
לבל ,ותשירד םלוא !תולעופו תויח תויומד ראתל הנווכ לכ ץיבוקרב שיחכמ ותמדקהב 

.הב דומעל םיארוקה רוביצל ול השק ,וישנא ימולגב תוענצומ תונווכ רחא ושפחי 
םיעירפמ םה :וזמ הרתי !תיתונמא הכרעה םניא םישנאה תוהז רחא םישופיחה םלוא 

.ץיבוקדב .ד .י יבתכב וז הריצי לש הקלח ערגנ יכ ,ונל הארנ ןכ לע .תיתונמאה הייארל 
לארשי-ץדאב השענה לע ה'זאטדופד ןיעמ אוה "חישמה תומי" ירה ,תמיוסמ הניחבמ 
ןויצ םשל אלא ,הלילשל ןאכ אבומ "ה'זאטדופר" חנומה ןיא .םישולשה תונש תליחתב 
רשקבו היניע דעב רשא ,תישארה תומדה .רפסבש רואיתה תמגמו תויביטקייבואה תדימ 
ךירעהל עדויה ,לאוטקלטניא .הז ךרוצל הדיפקב הרחבנ ,שחרתמה לכ תא םיאור ונא הילא 
תולקב בהלתהל חונ וניא בושש ,הדימעה ליגב םדא !ויניע הארמ תא הרמוחבו הנבהב 
,רבתסמ הלא לכמ .יטילאנא אלא יטתניס וניאש יפוא !םיסוסיהו תוקפס אלמ !ריעצכ 
,אסיג ךדיאמ !תרוויע המכסהב ילארשי ץראה יווהה תא לבקי אל ןיחונמ לארשי ד"ד יכ 
ןחינ אלש ,רחא לש ובויחמ ברו לודג ןאכ היהי בויחה לש ולקשמ ,הז יווה בייחי םאש ירה 
ךרע לעב םדא אוה ןיחונמש ןבומ .םיסוסיהב הברמ וניאו ,תויתרקיב תונוכת ןתואב 
קפס .לשמל ,בורבוד יניפכ ,ותוהמב רנויציזופוא ,ןפוא םושב ,וניא אוה .ותוהמב יבויחו 
דימתהל לגוסמ וניא ,לכה לע תרוקיב חתומ אוה .ץראב טלקיי ןורחאה הז םא ,אוה לודג 
הזכ םדא .לכב םגפל םעט אצמי דימתו ועבטמ ןללוש אוה !םייח תרוצ ,ןויער ,המישמב 
הלתה .ותלוז תא תענכשמ דימת אל םיוברדצ לש ותובהלתהש םשכ ,הדשכ הניא ותרקיב 
חאל םיאור ונא םיוברדצ תא .בורבוד לש ותלילשמ רתוי היוצר תאז ,םיוברדצ לש ותוב 
םייוכיס שי !וסדרפב םיזופת ףיטקב 'הלודג החלצה אלל םג םא ,דבועו םלוס לע דמוע הנור 
השוע וניאשכ ,םידרפנ ונא בורבוד יניפמ .וז ותכאלמב םלתשי םימיה תוברבש םירכינ 
,רחא םוקמל אצמנ אוה וב דשא םוקמה ןמ תאצל איה הדיחיה ותינכתו ,איהש לכ הכאלמ 
לוהב ןוצר אמש ,ויקומינב קמעתהל חרוט וניא יניפ .ריעל בשומה ןמ רוקעל ,הז הרקמב — 

.השק הדובע ךות ץראה בושיי לע 'תובר םינש ינפלמ 'םיבהלנה וירוביד תא רתוס הז 
תיתרבחה ותדמעו ותלכשה תניחבמ .דחי םג הלא ינשמ הנוש ןיחונמ ד"ד םלוא 
םינכומ ונא ידה ךכ לשב .םהינשמ רתוי ךבוסמו רתוי רגוב אוה ותוהמבו ,םהילע אוה הלוע 

.הב השענה לעו ץראה לע ותטלחהו וטופיש תא לבקל 

ןיבש רבעמ תנחת קר השמיש הפיח) ביבא-לתב ןיחונמ חתופ ץראב ותייהש תא 
קסע שגופ אוה הב !םיילאדשי-ץראה וירכמ ינושאר םה ביבא-לת ישנא .(תבכרהו הינאה 
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,םילעופ תעונת יגיהנמ ,קסע ישנאו םינסדרפ ,הלוגה ןמ דוע וירכמ םהמ ,םיינויצ םינ 
םיגוחה יגיצנ םע תושיגפה .שרופה ינוציקה ןימיה לש ורבד יאשונ — ,וחור תרומלו 
,ץראב תובר םינש הז תבשויה ןיחונמ לש ותוחא לעב ,בוטשיא :ןהילאמ תולגלגתמ םינושה 
,ותכאלמ תאו ותוא םיזבמ םיבר .םידוהי ידיל ןתריכמו םיברעה ידימ תועקרק תשיכרב קסוע 
השועו ,רשי םדא אוה בוטשיא .םדיב תועטש ענכתשמ ןיחונמ ךא ,תורספס הל םארקב 
ןקסע ,ןינייש רייד רעונמ ודידי ןיחונמ לש וינפ תא לבקמ ביבא-לתב .רתויב הצוחנ תוחילש 
דחא קיתו רכמ אצמנ הקירמאמ חרואה דובכל הביסמל בוטשיא תיבל םיאורקה ןיב .ינויצ 
יכ ,ותוא בבוסה להקל םעפ ידמ רפסל חכוש וניאש ,קישטניבר הנוי לאוי ,ןיחונמ לש 
,תרגסמל סינכהל רתוי תצק השק םישרופה תא .הטיסרבינואב רוספורפ תגרדל הלעתנ 
היחא ,ןודרוג לאינדש ררבתמ .הז םע הז עגמב םיאב םניאש םייתרבח םיגוח םה הלא ידהש 
,הינאב ןיחונמ שגפ תידוהי תא .םישרופה לש םיקהבומה םיכמותה םע הנמנ 'תידוהי לש 
ךמות אוה ףא ,האילפה הברמל 'קישטניבר רוספורפש ררבתמ .התוא שריאו 'ץראל וכרדב 
j םילגנאל ותודגנתהמו ,ץרמנה השעמה שיא ותויהמ הב ךמות ןודרוג לאינדש אלא ."תכ"ב 
תא םיררועמה ,גהלהו ללמה בור דחא הארנה יפכ ךשמנ קישטניבר רוספורפה וליאו 
הליגר הכילה ידי-לע רשאמ ,רתוי בר םוסרפל וז ךרדב עיגיש אוה רובס ףא ,ותולעפתה 

.יטילופה םלתב 

שומב ,קמעב רוקיב—וירחאלו ,םילשוריב רצק רויס אב ביבא-לתב הייהשה רחאל 
,שדוקה ריעב ורוקיב תעשב הקזח בל תימהב ףקתנ ןיחונמ ד"ד .וב רשא םיצוביקבו םיב 
התע .תירבעה — לכל לעמו ,תימאנידה ,הריעצה ביבא-לתכ ובלל תרבדמ הניא איה ךא 
הלמרש הפוקתב ,ןכאו ?הנושארה תירבעה ריעה לש התונגב רבדל םיברמה ,םיבר שי 
התוינויחו הצרמ תא םג .םינושאר תוכז ביבא-לתל רוכזל השק תוידוהי םירע ןה דולו 
ונא לווע אמש רוהרהה ונב הלוע ץיבוקרב לש ותריציב רזוח ןויע תעשב .יאנגל םישרוד 
ןמ הברה ירהש .החבשב רבדל םירחוב םיטעמ ךא הב רוגל םירחוב םיברש ,ריעל םישוע 
טעמ תרדוק ,רפוסה לש ורואיתב ,םילשורי .התע םג הב אצמנ ןיחונמ ר"ד הב הארש בוטה 
רוזחל ךא ונילע .לכמ רתוי רפוסל ול םסוקש אוה ,רואה .ביבא-לתבש רואה עפש תמועל 
לת לע תיריש הזורפב עטק ותוא ,"לאדשי-ץראב לדנמ םחנמ" לש םויסה עטקב ןייעלו 

.שמשהו רואה ריע ,ביבא 

שדתהו ויתושגר תא םכסמ אוה םאה .םישנא שגופ 'םימשר טלוק ,דייסמ ןיחונמ ד"ד 
וא ,ןאמור בותכל רפוסה תנווכ םאה :תורחא םילמב יטפשמ ץרוחו העד עיבמ ,ויתויומ 
אשונ" ןאמור וא "ירופיס" ןאמור והז םאה ילארשי ץרא בושיי לע ותעד תא עיבהל 

?ילאוטקלטניאה דצה וא ,עקרה ,םישנאה בוציע — וב רקיעה והמו ?"האידיא 

,םישרופה תא ללוש אוה :םירקמ ינשב קר רוריבב ותעד תא ןיחונמ עיבמ ,השעמל 
,ץראב אוה ומוקמל רשא .לאערזי קמעבש םישדחה םיצוביקה ןמ המלש תולעפתה לעפתמו 
ביבא-לתב בשיתהל ידכ קרו ךא הצרא אב םאה .םיסוסיהו תוקיפס אלמ אוה הליחת ירה 
יואר השעמ הז אהי אל םאה ? האופרה עוצקמ אוה ,קרוידינב קסע וב עוצקמב קוסעלו 
תכאלמב ומצעב קוסעיו רפכב ותיב תא הנבי ,הצקה לא הצקה ןמ ויתוחרא הנשי םא ,חבשל 
ותדובעב קוסעל ,רבד לש ופוסב ,ךישמי ןיחונמש ,רבתסמ רפסה לש ומויסמ ?וסדרפ 
קיתווה ץוביקב ותויהב .תידוהי 'דיתעל ותשא תרזעב ביבא-לתב ותריד תא ןיכמ אוה .אפורכ 
תויורשפא ול ןיא בוש הדימעה ליגב םדאש הנקסמל עיגהו ,שפנה ןובשח תא השע קמעבש 
םע וקלח יאדו היה 'אוה רבוס ךכ ,ריעצ היה וליא .וייח חרוא תריחבב תולבגומ יתלב 
תרוצב וניא שגדה ירה ,וז ושפנ תאשמ תא םייקל לוכי וניא בושש ,התע .קמעבש םיצולחה 
חור התואב ריעב וייח תא להנל 'חוטב אוה תאזב ,לוכי .תימינפה אלא תינוציחה וייח 
תיארנ וז הבשחמ .םיבשומבו םיצוביקב תכרפמ הדובע ייח םייחה םידקי םישנא םתואכ 
איה תידוהי לא ותבהא .ךכ רבדה ןיא םצעב םלוא ,הרורב הטלחהמ תוקמחתהכ הרואכל 
תלילע •םישקו םיעובק תונורקע יפל םייחב גוהנל ךכל הקדצה לכ ןיא יכ ,ותוא הענכישש 
לש רופיסל היצקיפ לש דוסי ףיסוהל אבה יתורפס ןממס הניא תידוהיל ןיחונמ ןיבש הבהאה 
.רפסה לש ילארגטניא קלח איה ןכ לעו ,ןיחונמ תא תבכרמו הנשמ וז הבהא .תודבוע 
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תא ללכ תמלוה הניא ,הריכהש ןמזל דע הייח ךרדבו התבשחמ ךרדב ,התוגהנתהב ,תידוהי 
;השדח הייאר תדוקנמ התוא ותכרעהו ,וז הדבוע םע ותמלשה .ןיחונמ לש ,דשאה לאידיא 

.םייחה תועפות לש ןתוינוגברל חתפמ וידיב תונתונ 
,םירוצעמ תרסחו העורפ החמש אל .הווקתו החמש לילצב םייתסמ "חישמה תומי" 
דרפה תויעבל םוקמ וב ןיא ,הילעה ינב לע רפס והז .תוירחא תלעבו תרגוב החמש 'אלא 
ןאמור הז ןיא ,יפוס םוכיסב .הלכלכו הסנרפ יישקב םיטבלתמה ,םייחה יבולע לש תויאז 
בושיה לש ולרוגו ומולש .רחא וא הז םדא אל ,ץראב בושיה אוה ישארה רוביגה .ילאנוסרפ 
םישמשמ ,הז דצב הז ,"לארשי-ץראב לדנמ םחנמ"ו "חישמה תומי" .לכמ םיבושחה םה םה 
,םהינש תאירק םע !ץיבוקרב .ד .י לש העיריה קמועלו בחורל תוקהבומה תויודעה תא 
.תינבנו תכלוהה ,השדחה הקיתעה ץראה תא רפוסה לש הפירחה ותייאר דחא בוקעל לכונ 

ליג השמ 

ץיבוקרב לש הירלקפסאב ורוד ינבו םכילע םולש 
"הדא ינבכ הינושאר ה" לע 

הנויבצב ,הרובידב תדחוימ הריצי םה "םדא ינבכ םינושארה" לש םיקלחה תשמח 
תנש ,םיגוש תודוסי הכותב תללוכ אלא ,םיוסמ יתורפס גוסב הזוחא הניאש הריצי ,הנימבו 

רבחמה תונורכז לש םיקרפ-םיקרפ יונב הריציה לש הרקיע .השדח האירב ידכ דע וגזמ 
ןיבו .(1916—1905) וייח-תונשמ הרשע-תחא—רשעכ לש ךרד-תרבכב םכילע-טולש ייחמ 
היהש ,ומצע רבחמה לש וייחמ םייפארגויבוטוא םיקרפ ביבלושמ םייפארגויבה םיקרפה 
םגו ,הריצי תופתוש ול ףתוש םג ,החפשמ תבריק בורק םג ,םכילע-םולשל ךכ-לכ בורק 
םילותיפה-תובר םידודנה-יכרד ידצבו .ומעט תאו ויפא תא ריכמ ,וחורבו ובלב ול בורק 
ורכה לא ונא םיגילפמ םהבש ,םיבורמ םילועשמ םינמתסמ הלא תויזכרמ תויומד יתש לש 
.היתוכופהתב תעתפמ ,תופילח-תברו תוערואמ-תרישע ונינפל תרשרתשמה םימיה לש הקינ 
מאב ףאו תיזכרמהו תיחרזמה הפוריאב ידוהיה ץוביקה לש םימיה תליגמ תא םיאור וננה 
עבו םימורגופב העייתסנו הירחא הללוחתנש היצקאירהו היסורב 1905 תכפהמ ןמל הקיר 
םיאור ונא .הנושארה םלועה-תמחלמ ץורפל דעו — היתורטמ תגשהל (סילייב) םד-תליל 
תומולח לש אמר ארגיאמ הלטלטינש ,היסורב תידוהיה היצנגילטניאה לש חורה-יכלה תא 

לא הריגהה תא םיאור ונא .די-רצוקו המילכ לש אתקימע אריב לא תוריח לעו ןויווש לע 
לכ תאו הקירמאב םירגהמה לש הטילקה-ילבח תא ,הירטסואב הריוואה תא ,םיל רבעמ 
םהירוקיבב ץיבוקרב לאו םכילע-מולש לא םיוולתמ וננה .לודגה ךותיהה-רוכב תלוברעמה 
וינ ,ןילרב ,הסידוא ,השראו ,הנליו !םינושה םיידוהיה םיזכרמב םתבישי-תופוקתב וא 
תוכרעמ לש םינפלו ינפל םיציצמ וננה .תוידוהי םירע תורשע ינפ-לע םהיתועסמבו 'קרוי 
,תונושה תויתורפסה תוינסכאב םירפוסה תרובח תא םיאור וננהו םיירבעהו םיידייה םינותעה 

תירבע !תונושלה יתשבש םירצוי לש הדבכנ הירלאגו ,םיעדונ םינקחשו תוארטאית ילהנמ 
וייוליגב תונושלה ביר :ונמעב םיינחורה-פייתוברתה םייחב םיכילהת םיאור ונא .שידייו 
.םרבשו תומולח ,תובזכאו תווקת ,ןתלימקו תואידיא תחירפ ,םתדיריו םיגותע תילע ,םינושה 
םירופיסל דבוע ובורב .שבי יביטאמרופניא יפוא ול שי ותצקמ קר ,הזה קקושה רמוחה לכו 
,םיפירחו םייח םיגולאידל ,הבושמ-תועפוש תוקסרומוהל ,תושטולמ תוליבונל ,בל-יחקול 
,תיפא הריצי תגרדמל ולעוה היפארגויבהו הקינורכהו תונורכזה .םימלשומ םייפא םירואיתל 

םימרדינבל תופרטצמ תונושה תוילוחהו והנשמ לא דחא דוסי רבוע דציכו ןכיה שוחנש ילב 
.ופוס דעו ותישארמ בל-דדוצמ ןאמורב ססונתמה 

תמא ירבד לע דסוימ אוה אלא ,ןויזחו ןוימד ירפ ,ונינפל ירוטסיה ןאמור אל םלואו 

This content downloaded from 140.254.87.149 on Thu, 22 Nov 2018 16:30:33 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms


	Contents
	p. 439
	p. 440
	p. 441

	Issue Table of Contents
	מאזניםⰠ噯氮 �⠅�팩Ⱐ乯⸠ו ר⤠⠅휅픅�תשכ∅퀠⼠נובמבר‱㤶〩⁰瀮″㤹ⴴ㠰
	שער 팅��
	פגיעה ��בספרות⁛灰⸠㌹㤭㌹㥝
	לדברי 퀅הממשלה⁛灰⸠㐰〭㐰ㅝ
	מעלות 픅�픅팅픅孰瀮‴〲ⴴ〹�
	א⸠בלי 픅픅孰瀮‴ⴴ�
	ב⸠האני 퐠孰瀮‴ⴴ�
	ג⸠תשברת⁛灰⸠㐱〭㐱そ
	ד⸠על 퐅퐅孰瀮‴ㄱⴴㄱ�
	ה⸠ממצר⁛灰⸠㐱ㄭ㐱ㅝ
	ו⸠חוה⁛灰⸠㐱ㄭ㐱ㅝ
	ז⸠קדושים⁛灰⸠㐱ㄭ㐱ㅝ
	ח⸠אפוקלפסה⁛灰⸠㐱ㄭ㐱ㅝ
	עז 퀅혅� מרומאן⠳⤠孰瀮‴ㄲⴴ㈱�
	י⸠ד⸠ברקוביץ 턅�שבעים 픅휅��
	י⸠ד⸠ברקוביץ 턅�픅�הקצרים⁛灰⸠㐲㈭㐲㝝
	הריאליזם �ברקוביץ⁛灰⸠㐲㜭㐳そ
	התלישות 퐅휅팅퐺 �י⸠ד⸠ברקוביץ 픅퐅�픅הא∅�瀮‴㌱ⴴ㌸�
	ימות 퐅��בעיני �팮 턅픅턅�孰瀮‴㌸ⴴ㐱�
	שלום ���ובני 팅픅픠באספקלריה �ברקוביץ㨠על•הראשונים ��דם∠孰瀮‴㐱ⴴ㐶�
	י⸠ד⸠ברקוביץ 픅픅픠באמריקה⁛灰⸠㐴㘭㐴㝝

	נוקפים 孰瀮‴㐸ⴴ㐸�
	אל 퐅혅�퐠孰瀮‴㐸ⴴ㐸�
	כתמול 픅��픅�孰瀮‴㐸ⴴ㐸�
	סופרים 턅�פה㨠שמעון 퐅�孰瀮‴㐹ⴴ㔱�
	חג �瀮‴㔲ⴴ㔲�
	תרבות �퀅�ותנועת 퐅턅픅팅퐠孰瀮‴㔳ⴴ㔵�
	הסופר 퐅�픅팅�אמריקה⁛灰⸠㐵㘭㐶そ
	מכוננית 퐅�
	ספרים �ביאליק⁛灰⸠㐶ㄭ㐶㉝
	Review: untitled [pp. 462-462]
	Review: untitled [pp. 462-463]
	Review: untitled [pp. 463-464]
	Review: untitled [pp. 465-466]
	Review: untitled [pp. 466-467]
	Review: untitled [pp. 467-467]
	Review: untitled [pp. 468-468]
	Review: untitled [pp. 468-468]
	Review: untitled [pp. 469-469]
	Review: untitled [pp. 470-470]
	Review: untitled [pp. 470-470]
	Review: untitled [pp. 471-472]
	Review: untitled [pp. 472-473]
	ספרים �팅孰瀮‴㜳ⴴ㜴�

	רשימות
	המחאה 툅팠רדיפת �팅�ועברית 턅턅�המועצות㨠קטעים ����קונגרס 퀢ן 턅턅퀅혅孰瀮‴㜵ⴴ㜶�
	הערה ��턅孰瀮‴㜶ⴴ㜶�

	בתיאטרון
	∅퀅픅�퐠בגרוש∠ב∅퐅턅퐢⁛灰⸠㐷㜭㐷㝝
	∅팅팅퐠בשניים∠ב∅퀅��灰⸠㐷㜭㐷㡝
	∅�יום �חול∠孰瀮‴㜸ⴴ㜸�

	ידיעות �픅��הספרות⁛灰⸠㐷㤭㐷㥝
	ספרים 턅�픠במערכת⁛灰⸠㐷㤭㐷㥝
	שער 퀅휅픅�



