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א ֶאל י  -שָׂ ט ֵעינַּ ל ֶמבַּ ,עָׂ
ם י  מַּ שָׂ ע הַּ ֶצבַּ ּומ 

ד למָׂ ָך ת  רכְּ .דַּ

ל  י  לַּ חֹור הַּ לּות שָׂ גָׂ –כַּ
ל ת כָׂ ל, ֹעז-ֵעת ֲהרַּ ל-כָׂ י  חַּ
ד ר יּולָׂ חָׂ .ֶשמָׂ

יעַּ  ק  ת רָׂ אַּ ין פְּ לב  ך תַּ –אַּ
יב ר  יר, קּום לָׂ יעַּ , יָׂה  ,ֵמר 

;ֵצא ּולחֹום ּוסלֹול

ם י  מַּ שָׂ ד יָֹׂרּנּו הַּ :עַּ
ר" ר, ֹצהַּ ם, ֹצהַּ י  ֳהרַּ ,צָׂ

ֹכלהֹוד כֻּלֹו  !"תָׂ

חֹור ס שָׂ ,פַּ
חֹור ס צָׂ ,פַּ

תֵכֶלת חֹול כ  ס כָׂ :אֹור-פַּ

יָׂל ,ֹעז חַּ
ל מָׂ ,ֵנס עָׂ

ד ֶאל יהּונּו עַּ ל-יַּגב  .עָׂ

יובלחנןשללביצועקישור

מנהל חברה ונוער –לאתר משרד החינוך בוטינסקי במערכת החינוך קישור 'יום ז

11כאן –במסגרתבוטינסקי 'סרט על ז–העורב -העבריים מציגים 

' חדשות מהעבר'קישור ל–ר "בוטינסקי  ותנועת בית'ז

בקישור לאתר בן יהודהבוטינסקי 'תרגומיו ומאמריו של זאב ז, יצירותיו

יהודהאתר בן : מתוךביאליקנ.לחבוטינסקי 'זמכתב שכתב 

ג"תרע’הטבת ' הלונדון 

,אדוני וידידי

מתקופת השתיקה  , אולי, רק אומר לך כי רבות למדתי מדבריך ועוד יותר, לא ארבה במליצות

מראה  לבךהמריד את , יותר מכל צער אחר, אם אינני טועה. שבאה אחרי תקופת השירה בחייך

שאותי תוציא  אקוה, ונשארו נבלים כשהיו, אשר לימדתם, הנבלים שלמדו בעל־פה את תפילתך

סלח  , ואולם אנסה עוד, לא הצלחתי, את המרד העברי שלמדתי משיריך ניסיתי להגשים: מהכלל הזה

כי אין למורה מתנה  , אבל יודע אני, לא על אודותיך, לי שביום שכזה הנני כותב על אודותי

.אם מציגים לפניו תלמיד המאמין בשיעוריו–נעימה מזאת 

אף  , חייב גם הכהן הגדול לחטוב עצים, חוטבי־עציםכי בזמן שאין לעמנו די , ומשתיקתך למדתי

.בקרבן כהונתו

מוקירך

בוטינסקי’ז. ז

בוטינסקי'ז. ז/ ָעל  -ֶאל

יהודהאתר בן : מתוךלאורי צבי גרינברג  בוטינסקי  'זמכתב שכתב 

23/10/1936ווארשה

,היקרואורי־צביאדוני הנכבד 

וניצור יחד  , בירת תבל, לווארשהאבל אני רוצה יותר שיבוא להשתקע . מאוד שמחתי להסכמת אדוני לבוא

כולנו רוצים פה  . להם עד עתהשנשתעבדנוקצה נפשי בסמרטוטים , קצה. עיתון יומי או אפילו שניים

.זוהי דעת כולנו. אורי־צבי: בתנאי. ולהפקיר את הכל ולברוא עיתוןשגעוניתלעשות התאמצות 

שיארוז למטרה זו במזוודתו את כל מה שנחוץ  –שנית; הנהיסעכי מווינה בלבושיחליט , ראשונה: בקשתי

.עצמורי"הצהלקבל כל סופרי המחנה –כץבן־ציון, רבניצקי' ה, דרויינוב' ה: שלישית. בווארשהלו 

כמובן  ; כמובן לא יספיק. אבל יהיה כסף. על־כן אינני יכול עדיין להציע הצעות מדויקות. אין? כסף

.אורי־צביאבל התנאי הוא –…ו…ואני הקטן אתן רומן חדש ופיליטונים כבימי נעורי ו. אין דבר. נסבול

שלו

בוטינסקי’ז. ז
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