
ןתשלימ.
אה?ה נאמנה ?נד שאילת

אינובע לך, אדים יךי וזעומים.
בל אשד ?י נ£ה בנולד,

אתן בפר ?;,;דך. ;ח#ממ.
?מ מי, גם ר5ך1י ונעומךןי

̂דך *יד הקדש, אמ; ב
!כרינןי א:5יה על ראש שמהוזי,

ביים חג.ימע<ד, שבר. וחדש.
נןוץד, נ&ןכה, ;,-ועזללם,

עושיונ' את בןןת צרתי.
לא א'¥;י,:,ך בל ע5ךי בחיים,
י בי אך בך ד,יא נחמיר.

אהבה נאמנה ?ד <6א(לה
אעמן לך. !<ךים יךי ך,?טמום.

בל א*רלי פה בגולה,
י אוזן כפר בעדך, יתוצלים.

ש. י. ט שאט שקי ם.
של השבועי! העברי "!־,!וצפח-בגליין תשעה באב תדס"ד (1904)שידו של ש"י עגנין, שנדפס
עו! מנחם לאזר), במלאות למחברו(יצא בקראקא נערינתי של שפ-
ופכל־שבן של הדברים שכתב.שון בדפוס של ש. י. טשאטשלןיס,מ!נ1־עשרה שנה, אינו הדבר הרא-
עגנין, שפירספתי לפני חפש שניט,באהת משתי חאבטיבייגרפייח של
היא נכתבה לפי בקשתו של הסו-ניס" אנ־אלול תשי"ח, עפ' 209.במלאות לי שבעים שנה ("פאי־
פד. וחפפאי ם. א. זיק. שיחד עם
הרב ד"ד מרדכי אהרנפריי! כתב
את הערך "ענני!" ב"אשכול"

הגרמני), נאמר בין היתר.־
"בהיותי בן תשע שנים
אהד שיצא להדליק בליל וא-עשיתי בלדה על מעשה בבחיר
היה סנחנ הבהירים בימי יל-שי! לסליהית על הנהר, כאשר
מנערות ים יתקחהי. זה היהדותי. ותבוא אחת הנערות
עים אשר כתבתי בנסיע אביהשיר השני אחרי שיד נעגי־
למסעיו. מכאו יאילך חייתי
במעיי! המתגבר שאיני פיסק
רא " (שתי האבטרינתבתי כל ייפ שיד גדיל יני־

בייגרפיית ב"גנזים").
תנים" של עיךך "הפצפה" לנער־!אכן אנו שיפעים מ"ארגי המנ־
המשורר אתראה וא!הרה לנל
ישלח שירים. זהו פוג המכהנים
ניט מאן העתי! הראשי! (עדשני היו מיצפית מערכית העחו־
ימינו אני...). רק מקץ שגה אגו
שיפעים מאיתי "ארגז": "טש.
משסע, שהעירך ניאות להדפיסדה רנה. השיר יביא 1לא הציור",בב. (טשאםשקיס בביטשאטש) חי-
דיקא את השירים ילא את דברי
ללבית העורכים...). ואכן הדפיסהפריזה (כאז נן עתה — מי יבי!
עד שנתי הרביעית (1907). לאהד־עגנין שידים יסיפירים ב"המצפה•

פכ! נעלם טשאטשקיס !ה ינתגלה
לאחר כפה שנים נ"ש"י עגניך
נ"העומר", ,הפיעל הצעיר" יעיד.
נדפס נ"שלושיפ" לאנל הרצלשירי של ענני! על 'וישלים
שהירי, המקיפה את נל העמיד(בגליי! שלפני־נן סצייה מסגרת
הגליו! מלא וגדוש בהדי האסיןהראשי! — פטירה הרצל) יכל
של פטירת הרצל. לאחר שניט
שילב עגנין את שיר! !ה, בנוסח
עירית ירושלים בטקס הענקתרונה הביא קטעים ממנו ראששינה במקצת, ניצירותיו. באח־
בחיברת הנאה שהיציאה העיריהאידחית־כביד לש"י עגנין ינדפסו
ירושלים: נתבד, מבוטשאטש ושיר"המצפה" קדמי לשיר זה עלשלים הבירה"), באיתו כליון של("ש"י עגנון אירח כביד של ירו־
דת העורר משירים (היא ביקשבשם: "דים". אפשר יאילילי סלי-
והתחנן ב"ארגו המכתבים" ל*
זוכים ליבול שירי גדול בחרבהלשלוח לו שירים), ודאי שהיינו
מנער־משירר זה אשר נביסשאטש.
ימעניין לענייו. קשרים לו
לש"י עגנין עפ "דנד" (!הנליון
ראשי! !ה של "דברי' נתפרסםהראש!! שמלפני 38 שנים. נגליין
דים פשלי ובן פצויים בכרכיפרסמו ב"דבר" כמה ינמה פיפרםיפירי: .ברית אהבה". מא: נת־
.דבך" נמשך נל השנים מחקרים
ופאמרים על עגנין בשיעיר עצים.
גם הראשין שהכניס את כתבייחתם עליו: "שע"ה". "דבר" היד,קירדנציית של הרנ ח"י קםינסקיעל "ערן" אחד שבאחת יייהקונ•עגנין פירסם אף ב"דבר" ,מאפר
עגנין לרבבות בתים על־ידי הנד
לה. קשרים הדוקים היו כל השניםצת כתביו נפהדורה פשיטה יזר
ויצאה כחיברת פיוהד̂תעליי עננין מפה מיפלאה ביותרנין יעפ פםירתו של ברל פרסםבין בול כצנלסץ ובין ש"י עג־
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שדאל לא תשלים מקוה־'

בשבועית האחרינים עלינו
לניתרות העחונים. הודעות, הדל-
כאוב לנו מאד. קיצוץ שפחיפות והנהשות — והכל בעניין
נית־הספד החקלאי מקיה־ישדאל.
נדי להעמיד את הדברים על
אינפורמציה קצרה.ננינם? ולהנהירט, נפפיר תחלה
הכביש הראשי העילה לידר
שליט מחלק את שטח בית־הססר

לשני חלקים. הח-
לפני 93 שנה שה-אדפית שקיבל נפרלק הצפיני, כילל
כיש הבםחון במערב
תורנים (גבולו נ־
ישכינת "התקוה'
בצפון) וארמית ש-
קיבלנו בחכירה ל-
יובל שנים ממינהל
מקרקעי־ישראל עם
קיפ הפדינד, (או-
עם 'איור). לפניפות אלה ניבלית
שנה בעךך נתפר־
עירית חל אנינרדיי יויעית כאילוםפו בעתינית יב־

לקנל את האדפית שנתן הפינחלדורשת פמינהל פקרקעי־ישראי
חס וחלילה ניונה לקרוע פמקיהנחניךד, לפקיד" תיך הדגשה שאי!
לאיות, חיונייר, לביה"ם לרגלשהתנגדני א! למסירת אדמית חק-שניתן לנטר לצמיתית, אף־על־םישסהיפ הכלילים ב,סירפ!" התירני
התרביתו ט־400 תלמיד ל־700 תל־
שיפיסה של תל־אביב יכבד א:פדונר בארמית מריתקית משטחלא חגבני אי בחריפות ניי! שהיהשדתם להתישבית נייגיבי עולים,מיד עקב קליטת בני העליה יהכ־
נדאר, לגי הדנד נחננית לא פצי־

ראשי עירית תל־אביב מניניםאיחית.
יסד, שלא דק מנרי נית־הםפד
שהוא ננס לאופי היסטירי ועדיי[הלת הסוף של המיסד הראשוןמות פקוד" ושהם יראו נוה הידכילי לא ישלימי עם קטיעת אד-מםסילה עד ימנתה, אלא הישינ
פשפש בית־הספר הגדיל בייתר
שהו להעביר את בית־הפפר לפ־דעים לספר, כאילו יש בדעת מי-במרינה להיניד הקלאי. לכן יר
בית־הספר אלא מיכנים להשאירלא להקים שיכונים על כל שטח!כדי להמתיק גלילד, זו פנטימיפניות. אדמות־פקוד. 'היי לשיטניטקים מריחק ייתר מסינית חינר
חלק מיועד בשביל פארק יתישני

בנביש הבטהין יאדטית נטר)1ל קיצת 200 דינם הנינייםנימים האחרונים מדברים בגלויתל־אניב.
שסחנו ב־200 דונם ו!ו היא הת-שנד" א! מקצצת תננית !ו אתוה 15 שנה וקבלנום בחנייה ל־49וונה לאות! ארמית .שאני מעבדיםנמצאים שטחים פנייים, אילי הכ-נם, כיין שבקרבת נית־ספרני לאותפירתם מנפיתים דינם תחת די-
םמרנ! בית־הספר !לעבד! עם תל-אחרים, ה! אדמית טריתקית מאדליף, שד'וחפרי לרפקו אי לגיפיםהלך, פדאיגד. מאד. אדפית־התח־
יעתך, לעניין העבדת פקיד,והגיף כולו יעביר נה.דומה לאצבע שנתסםה בפנינהגיש יחש שקיציץ שטח כל שהיאנל הציביד, שפקיה יקרה לי, סר־נאיתו יום בבית־הסםר אי-אפשר.מידים העובךיפ בשדה ולימדים
רות !ניס פסהריים ומאית (כן,ידושנה, ניטעו פרופים ובהם עש-שלושה דירית! היכשרה אומההמוסד הושקעה בסקופ עבודה שלנופקושה. בכל 93 שנית קייפ
לקציה• לצדכי לימוד ומהקר!מאותו) של זנים כ.פרופ הקר
ניטעו גני, עצי־פדי !בהם זניםניטעו כרמים מפחךיים ונםיונייפ,
ראשונים 'בארץ, ניסע גן־ביפני
הראשונה בארץ להקר הויבול ודרשונים, היקפה תתנת־הנסייניתלהדגמה ולמהקר יבי 1200 צמחים
להעביר ספקים למקים כדרךהיבית־עין — את כל !ה אי אפשרהשקיה! ניסע! חירשית יגנית פד־
עלינו ללפוך מעמיס אהריס,כיה"ס בעל מסורת של דורות.הענרת מקיה היא תיסיל גפיר שלשמעבירים בנייני בתי־פסר בעיר.
יה־ישראל שויצית בת 110 שנה).בית־ספר חקלאי שטריקהוף (מק־נשוייץ ליד העיר ציריך. קיים
זאת לא העבירה את בית־הספרציריך העיר צמאה לשטח יבכל

שהתנהלה בפאריס לפני 11 שנהנסיים רציני למסיד תינו שיחהולא נגעה בשטחי.
מקוה היה או נני רע הציע הרא-ני"ח. היות יהםצב הנסםי שלפרופ' דיני קס! נשיאה של חברתביו אחר ממנהיגי הישוב לביו
אשר מלכיןלים תמורתה פיליארדים".את ידסייל לאמריקאים והיו מקב-םיגודיות נאלה היו סזפן טובריטד'שינ: .לו חשבו הצרפתים בק-את בית־הססר לנגב. סריס' קסיןשון לפניד אדפית־פקיה ילהעניר
מנהל פקיה־ישראל

על קואופרטיב .הבונה•
באילת

זו בלבד שאינו מתפרק, אלאקיאיפדםיב .הבונה" באילת לא.הנינה• באילת ברצוננר להבהיר:תינים מסייימים על קיאיםרמיבבקשר לטדסיפים פגפתיים בע־
יוכפל בו פפפר הבריו והיקף הע-
בודה והייצור. אילם הדשי קיימו
הראשינים של המפעל השיתופי
הצעיך ד,ם שיעור מאלף בתורת
האשראי הישךאלי, לאי ךוקא אש־
ראי כספי, אלא אשראי של אמין
שבי־אילת ולאי דיקא של מוסדות!הוון פצד פשרדים, סקידיס יתר

כספיים.
בתכניות להקמת קיאיםרפינ
,הבינה" הסתמן הצירך במפעל
החלטת ועדתי השדים לתת מענקאחרים ידחיפה לנד שימשה גםרימית. בנד הנידו נם מיסדותלענידית מתנת בעיר ד.נסל הד־
כיוחד למפעלים הנפתתים באילת.
י לא היתה קיימת שאלד, של
בשביל בתי המלאכה הקיימים ואףעבודה. !ו היחה מצויה י נשפע
לאלה שייקמו בעתיד. הבעיה
על עצמו את הפעלת מפעל המ-היתד. הנישא האנישי אשר יקבל
תכת. אנשי מחלקת הארגון של
מדכי הקואיפרציח והחברים בע-
תיד של המפעל. מצאו אלה את
אלה. כתוצאה פ.פגישה" !ו יצאה
לאילת קבוצת צעירים. למפעל
השיתופי שהם הקיפו שם, ואשר
התל לפעיל נ־5נ לפאי ש. 1.
קראו נשם .הבינה". הקביצה
היתח פירננת מבעלי טקציע פעו-
לים. טייתיקי "סולל בינה" נחיפה
פוץ אניות.ומאנשי קיאיפדטיב .עגיר" לשי־
פר:! הקיאיםרציה עדך את תכ-
נית הפפעל, שהובטחה לו הל-
וואה של 600.000 ל"י יאשר צריך
נת. גם פוםך ותחנת דלק שעבדוהיה לנליל, פלבד עבידית מת-
וזותעשיה! תננית זו. נ! אישראישרה ועדת השר (שר־"פסהרלרכוש איתם פ"שלב". לפני נ!
דית הקואופרפיביות.הקיאיפרטיב על־יוי רושם האנו־

הקיאופרטיב הירנשה מציאות! ננלעיד בימים הואשינים לקיים
הפינות המשקיות של אילת. היא
רצין, אך מחשש לקיפיח שרנסתבהיצף בהזמנית שביצע! לשביעית
עורר עליו את חמת בעלי המלא-
כה הפקיפיים, השש זה לא היה
דש עפר לקליט עשרות חבר-שמיצדק. פה גם שהקיאיפרטיב הח־
בספים צהונסחו לאניספ•:. היי ;ם תקלות אחרית.
פת פדיצדירד, פס?־הגיעי ליעדם :ח-
בכת. הבטחה שלא
קייימה לחעמיד ל-
רשותם סבנה פת-
אים ו םשפחית הח-
בת בחיפה. •החב-ברים היסיפי לש-
דור בקרב נירפיםמצאו כי סעו יע--רים הצעירים יא
פקיםיימ התיצאה
היתה םשבר חבר-
תי, שפקד את חב-
רי ־,קיאוםרטינ.
וד לחיפת־ולק מהם פרש יח-
חר יהחעשיה. הביאה לריאירנני?איסרציה, שהסתייע בפשרן המס-התערבית םהירה של פיכו הקו•
נו הקואופרציה .סגשי עט מנהל!ציה ילחיסיל המשבר. נציגי פי-
זוהבטיח לספל עבודה נאיסו סדיר.מחצבי ישראל" אליעזר בימקי!
יצרני תמנע רבטחור משדד
מי כשם שהן מקוייפית לגבי קי-המסחר יהחעשיה ל.הבינה" יקייי־
אופיטיביפ אחרים יעם גידול
הקריב להכפיל את פספד הבר־היקף העבודה יהיה צייד בעתיד
איש. רני הפניית מצד צעיריםהקיאיפרטיב ולחעפידי על 30
םרסינ. לאחר שחברי הקואיפדטיברבים הפנקשים להצטרף לקיאי־
חחארגני מחדש הם החליטי: קו־
את אילה,אופרטיב .הבונה" ייבנה ייבנה
מרכז הקואופרציה למלאכה,
חרושת ושירותים ציבוריים

למען הדיוק
תחת הניתרת .למען דעת" פיר־
ב' באב תשכ"ג פכתב למערכת,פפ הנדנו ר-פיפר ג. קרפל נ"דנד"
נשיא המדינה כדלקפ!: .זי הפעםדת הסיפוים שהתייצבה לפניבו ציםפ את דברי במשלחת אני־
קרסל מסתייג מדברי אלה ומסייםעצם טעצפם — סופר עברי". ג.הראשינר, יישב על כס הנשיאית
כי .לעניית דעתו היה נם הנשיא
המניח יצחק בן־צבי רל סיפר

על זאת תשובתי: אין אני אח-עבדי".
קיר, שנמסרה לפרסים על־ידי לש-ראי לניסה הריפורטזיה על הבי־
ב.פאינים". דברי אני בנתן,כה ממשלתית והועתקה אהר־כך
מנוסחים כדלקמן: "הפעם נבתרשנקראו על יוי מן הכתב, היו
עצם מעצמינו יאיש מאנשינו
וגדול בממלנת הרוח והספרות,לפשרה הרמד" ידיד יקר, שר

זנה לנתר נשיאות המדינה".
מלים ,סופר עברי" בתואר מפרידשרם הנכי! יונת לדעת: א) שה-בל מי שיקרא דברי אלה נהק־
כלל, ב) ישאין התיאוים המיו-בין הנשיאים לא נזכרו על־ידי
חסים לנשיא !לפן שיר, המעירה
בבל ענייני קרית־פפר שלני, באים
יצחק בן צבי !"ל את התיארליטול ח"י מקידפו, ידיתי הדגיל
.סיפר", נשם שאינם באים ליפול
את התיאר מן הנשיא הראשי!

חבל שהכתנ הדשםי. שננחהדיר חיים !ייצמן !"ל.
את נתב היד של נאימי? הקצר,עפנו באיתו מעמד, לא ביקש מידי
להעפיד דברים על דייקס.היקר ג. קרסל, שבתגיבתי סייענשם איפרב יתיתי לי, להנדנ•נדי להקפיד נפסידת הדנדים
ש, שלופ
יישב־דאש אנידת הסיפרים

הצעירים"?
" 
מה רוצים

נוס "הצעירים") (דברים שנאמרו בכי
מאת יזהר כמילכפקי הנאספים :או ,־שואלים: טי אתםמצדדים שונים סונים היים אל

בעצם? פד, אתם ריציפז למי!
דייקא :עת? קילית שינים בהט־
לגמר? שיהיו להב כבו נכדים.שכמה יכפר, צעיייס ביניהכ בשליבשב: .היג הצעירים-, ייה אע"פיש נוהגים לקרוא לנאספים כאיעפה שינה ימתוך כוונות ־.יונית.
יכפה כשניה כל־כך לתליח בו־יא נעשה ריק. על אתת כפו!אלא שכינוי איני םדפד. נם כשי
כית־ברל כנסמן לשם ההיא.רתיות"! ?אהרים :!!בידים עיד את,חיג לבריר שאלית סדיניות יהנ־ביגיגי אהוים הפקפ-דיפ להקדא?נא לבל הכיהשינ מים אלה. ־שייגליגיפ קליפ יפהנים. ייביעס־
־אינני דעה אחת לכל על הכל,!סיפ! •!היכר שלהם אינני גיל.חברי מפלגת פועלי ארץ ישראלהניתרת סד, שתהא. אין אלה אלאיאילו בעיקרו של דבר. תהא
דים איטיפאסיים, 6פפילא. שש-אילי זד, — אי 'בזלת להיות הנ-אף לא נקודת פיצא אחת. אלאיתד, יעד סיפה, -לא יאנה •וחתילא השקפה פנוכשת אחת פתחי־
•רצו! שקשר לדסני או לסרס',בשמם •מטעמם באחריית הפדינה,כיח האינרציה, בפפלנר ־!נישאת
שעל הפרק, לפצח בשיניהם קרלחיית דנים בכי ניש* ינישא
שיות. ובגלוי ידרך חיריח לחפיך
ינסרה, אלא איש איש טצויד לפיחטיבה פאירגנת אחת שנמנתהעל מהלך הדברים, לא מעשהנסית להשפיע מחדש לכאן •לכאןבדבר יל"פיך. להסיק מסקניי. יל־
יון, כמיכשר לדין בכל שאלהכוחי במה שנתברר לו מתוך הד-
הזה, בין צפייה לזמניפ יביא־,ישאלה. בין צפה על נבי הימן
על נתיב ההתקדמות לעתיד לניא.בין נעה־נדוז על קו המצפן המורח
נה הזאת נעיד עשר יעשרים שנה.תה של החנרה הישראלית במרי-האחד הפאחד יסעסיק איתם. דמו-הצד השייה ננל זה, יחיא העני!
אינו איפר כד. יגם אנהני הת-יאין נזה חידיש, נמינן. מי
אספנו נבר לא טעט יאפרני דנ־
נמצא פגם שהקניט את פישהו.הדנד תן נעיני מישהי, יתמידוים נכד, ינכה. לא תמיד :שא
גם לא זפיד נשאני אנהני הן
בעיני עצםנו. ואינני — כםל שאפ-
שר לדנר על איזה .אנחני" —
:!מישהי זולתנו. יעם יאת. איןנקיים משים פנם, ינלל לא טינ־פ
־רבה נופים אחרים במפלנה. לצע־
דנו, שיהיו סנייים, רוצים וטור־
חים להתאסף ולדו! ולגרום שיני-
חם בלמיד י,שקפות שינית. לבחיו
להגיע מנוח הבירור עד ידיעהדעית ?שרית והפיכות. .'לנסית
ללנת ללכת עד י חים, אי אם ישאמנם אי! אלא רק דדד אח".. בד,בלי לחייב בח איש, ילראית אםמאיששה ייתר בטבע הדבר הנדין.
דנרים נעשים מנוח חזו! פרהיקתה• אי יש לה גם חיליפה. אפפלינית היא היא הדבר יאי! ביל-גם אחרת על פניה. יאם מד־ניית
פרוחנ נעימה או פחנק ככף המ-רית ימקוצר ראייה: אפ מחליטיםראית. אי אם רק פניה אי! ברי־
הים אשר דיפק תניעה חייה בהם,ציאות — ולתרים תרימה לייינו־
צפיחה לה. מחזירי צמיהח לה,תנועה אירגאנ"ת אשר ש־רשי
יעת לפעת ועת לעקיר נטוע. ועקי-
דת הסיצא הפשיתפת ככל זה היא:
שאיכפת ?נ! מה קידה פאן. שאינ־
•אשר קנה־הפידה שטידדים עלפת לני אם כך יקרה אי אחרת.
לעילפ מעין לינין מהדש, לעילםפיו את הרצוי יאת שאיני רצוי —
אמירת .אני ריצה" מחדש. שמח-אפילי אם אנירי, ילעולם טעו!בלי פת! דין יחשבין עצמ־ ננה.נע דין יחשנין מחדש, לעולם לאטעון חתניננות מחדש, לעילם תי־
להטיף אלא ההתהיינית לעשית,איתי "אני דיצה" שאינני הלהיטותיים מחדש מחיר הידאח נערכי,

ילחתעשד ב:־!וקף פהודש. ושממנוישלעילפ היינ הרצו! להתחדש
והלאו. השקפת־עולם אחח טיבה

וחסינה לעד יביתי מהלידה.
קה לה! מאד. לפפלנית הד,ן, שפ־אחרות הרי תשוקה יו אינו! מצי-ביידה שידיעית לנו מפלנית
אולי האדישות 'משיכת הכתףסטכיה הקייס ידי! •!ממילא או:אית. אשריהן. ,'הציית. קבלתחבר אי! ?צעיריפ* ילו נס :פר־
םיבעים היתמם. יאילו בעיני פיס!
מדכא הוא כי לא נודע :ימיכם
קול אחר שאינו פתפ-ד ו-ז־יע
הכתר. בצורת את י,לקר.פ; א' רקאלה שלישים ארבעיב סנה כליפ
צריכח להחהלק ? פכי מקום אלהואלד במלכות פםכיתפ שאינהבפניחתב הבלתי פיצי־פח לצפצףניהא ככד, לכל חצדדים - אלה
רק ,כיה ארסי או .חימר אנישי*'!יאליד בי את פיהם. לא •היו'הי! ניפעינ) סבילים בקדין זאין:ונאספו לבאן אינם :ושלימים ־ל*
סאורג!. ;פכחירית גד כחירית
נוח יכל שיתנפנפ בתנופות. עד
שהדבר לא יגע באינטרס <חד זי
"ההסברח• הכאה כמקים פגעהכתתית ילא יסתפק א! במנתפלוני וידקור בגעלי ־אישית. אי
יזהו.יב-ייד! איש לרמת ח"ו הפוכים,יפנה ישראל איש דשיכיני, אישהבירוי• 'הכרה תליני! ־אפיתי —

ילמה דוקא נעת?
אספים. אחדים פאתנו עיו מאזענשייי? ענשיו כתמיד היינו מת-לאי דוקא. יהינ! הייתם עד
אבל לעתים היה קילני נעשהיבגבבא, ולא תמיד לא שהנו ספל,שנעשה, לא תמיד לא עסקני נקשתפיד התפדני נאשר נכין חיההייני צעירים ייפים באמת. לא
אפילו ייתר מעקיצת חזביב המ-
דבר מניטל, תמיד התאספני אי-עורר את הסיס העצל, יאין יה

פיא וניסיף ינתאסף.
היא השעה היו. לא פתאום. לרנלכי להרגשתנו שעת בין מערבית
יבהעלאת מסך שלאחריה, יאין זהשיניי דרמטי שבהודדת מסך אהתאהד והתחלה לזמן אחר. אין :הוייתר קי אהד, שהוא גביל ליפןשליש שהילך בארץ ומסתמן יי־.רפאירע אחד, אלא שאלי שנתיים־
אין זה עיד המהלך הקיום, בוקרקי פבדיל מיבהק ינחרץ, יאעפ־כ
המדינה עלה יהיה לשעית לפני־
קיפמיות• יפי הצגת זהית -ש־הצהרים. שנית נם ההקמה יה־
ראל: אני כאן. כל איתה גיעזית,
כל איחס מעשי תניפה כל איתר,
יהילכת בשתיים־שליש השניםאית יגם התפעפית — פתהלסתנאות עולה שגרפה עפה גפ :וגי־
אחר הדברים האלה. תקיפה שאי[השני נשבח. הייית פרק בי:האהרינית, ימההזקת הרגשת היים
בה פחית אתגרים לגיוס כיה.
גישושים אבל לא פחות אחריותראייה לסרחיק, שיש בה פחיתטידיגים יפצייה הרבה ייתר עלאסירה חרבה ייתר בטעייית שלדמיין !העזה יחלים, אלא שהיא
לפניה פחית ריק אבל שאת המלאלצעדים שלא יהיו כושלים. שיש
היגים מתתלפים ישיטית ודרכיםקשה ייתר להשיג. אישים יפנ־
משתנית,? גם זה־קידם זה־אה"כ
יביאו טעתח בסדר אחר, לא בלי
הריקה ימנאיב. לא בלי נטישת
באה יד ביר עם תמידית המת-חרגלים ימישגים. יחתתלפית יו
וברחוק ובאשר נפנה, העולם הס-הוללות וחולנית באיויר הקריב
עיף איתני משתנה נהתמוה [פניו
מתמיל שלשים אינם עיד לי!
העילפ יעל עיצםת הטבע, נשםניה האדם להשתלט על איצרית
על יחסים. על סנסינים, על ימיןשננלי םשחית יבמישגים שהיי
יעל שמאל. ועל סדר העדיסייית
— נילם נשקלים פחדש — יפת־

נניח הצביר נרשיתך ינדער.דש צךיך להחליט פה תעשח חיים
דם! פה לאי ופה כן. ופה נפאושאספת לך: לאן תפנה י פה קי-
לפנינו.ההתקייפית זהשאלית הנה הן:ך נשאל במיפלא, הגעני אל שערהייני איכרים: קידם נתקיימ ואחרפאד. יייתר מכל דבר אהד 1 זפיד
כתקופת פעש השנל־הישר,הםיתיס המופלא מתחלפת עתה'ש אימרים ני תקיפת מעללי
דממיצע הסטנדרטי האםשרי, וה־
הסתבריח הנ־רפלית. איני ־ודע
פה שבד, אישים עשי פכיחאם זי אמת. יש טוענים כי התקי-
שבד, פיסת הפעולה בוחרת להאישייתס הירישה כיחה לתקיפה
את אנשיה 5ל פי פיפחייתם
המנהיג הסיער, של תפיל, וכיהד. לדנר הנה תיא נא נמקיםוהבשריזב לעביד כציות, ו־שהמומ־
יידע אם זו אמת. יפקוח שלאאםנם ־,יר חמופתים הגיע. איני
תקיפת נין־התקופות מגיעה אלהיא ני! כה ונח. הרגשר היא:
קיצה, יאנו נאים אל סף ־וקיפד"
חתקיפר. <ל .זכא! ילהנא. יפי
שלא גרדם כחוג' המעגל על פר
דרות נסעי נלנ הייית חייםשאלית חיית. .?זפירית כשם שפערפגים וע? חזיינית? הריהי סיתקף

הקוראת לאנשיכ חיים.
נממשלד. ההדשה. מפשילה נאהאין !ה איפיא כנס הנא לדי[
ממשלו נהפן מורגל. וכך נכוןהמדיני. יהחידיש שבמעשה הקמחיפמשלה הולנח זה דדך הסנע
לשלטי!, יכל אהד פאתני יודעשיהיה !גם אי! אני אפיטדיפסיפ
הנושא שלפנינו. אבל חברים אנח-קופן הנבון להן יא !ד, איסואיפניסה לברר שאליח שינית נמ־
נו למפלנך שמדיניות הממשלה.
מודרכים על ידיה. ושהשלטון.ושענייני הטדינה אפודים להיות
:פידה זו או אחרת. הוא פועל
־וצא, או הנשמה הנגזרת מתפישת
פשקית, שברייה מגושפה !והעולם ההנרתית, הםדיגית יה־
ששעה מפלג", מתייפרד. לשאת.
רעה שעל פיה חדברים נחתכים,קל יחימר ־מפלגה הראשה נפ-
ולפיכך אנו כאן כדי לדון
התקופות, אשר בה נעצבים הדב־שעה זי דיקא. כי !י שעת ביןבפפלנח פועלי ארץ ישראל וב-
דים, בעת עישים כלים, כעת ער
קיפה, אי איתר. סבר פנים.לא יהיה למפלגה איתי שיעירשים את יה שעל פיו יהיה אי
פה לנד כאן. יאנו מאמינים בכיהשבלעדיהם יהיי לא פעם שיאלים
השפעתם של דיינים הנעשים
פתיר יישר לב, פתיך נשיאה
באהריית, יאיכפת חברתי, כי יש
בהם סם חיים נהכרח חיים לתנר
היא חייה, כל עיד היא ריצהעד" כל עיד היא תניעה, כל עיד
תנים. לסוב, ליפה ולצודק, וש־להיית זי שעל פיה הדברים נה־
נלעדיהם הריהי פנר חינק ימדנא,

פח אנחנו ריצים איפיא?
חגידו לחם. יגם היכלו למציארבים נבר •ידעים. מאליחם אי
בעתינים, מלייח תפינית יציירים.
אנחני תאבי שלטין. כל שנאמרילתינם ננסה להכחיש. פשיס:
אהדת לא יאימן. יקרצו אליני:
תודח ולא מצוות לחם, כי אםדברים בטלים והאמת היא כי לאלא יוליך לב הכפים שילל: הכל!נל פד, שנ־אפד !כל !ד, שנזדיעאליני: העיני האנשים תנקרי?את לב מי תביאי לגננז 'זעפי
בקיצר זפ! מעפר שלא היכן לנוהוויתנו, איפיא, היא לחטיףגשים — היפנים גריטאית! עיקרכסא היו כל דברי בקידתס הנר-כסא אי שניים, יאילי נחני להםלדתיק רגלי פישהי ילחפיף לחפרק !ה: ריצים כסאית לשלטין.

ילשים שם אהד פשלני.
לפגישה של הערב: ?"אחד משלני־,ואילי דוקא זה הוא הנישא
אחר. זה הובר ועליו גם נדבר.מני". במפא"י, היים, אין נישאכך, אי כך: .אחד מאנשי שלר
הישרים ביושדבט ימבפנים עודרים, כי אתם השירים מאד. סנקיץבינן בנושא חביב יח. ותדעי. הב-אתה, ב! אדם? כדאי מאד להת-רוהני: "אנשי שלומנו". של פיזה הנושא הארגוני, המדיני !ה־

ייחד.
חברים אחדים ששוחחתי עמם:יאמסיר מידעה אתת בשמי יבשפיפה אילי שאביא יאקדים כאן,
אנהני, חברים. אינני פקיפהים.
לא שללי מפני דבר. לא דחקי
מם. התביעה האתת הידיעה לי,אין לחברים אלה כל תביעה לעצ-ילא שה. יבלי אבק של קינטור!רגלינו, לא הפיר איש ילא שיר
ושאיחה פנסים דיקא למנוע, היא:
לסיר ילצאת. להניה לאהרים לע־
שית פד, שבניהם לעשית. יגם
זה לעיין יהשב. שים חזקה אין
יים ימהרו לצאת. כל אחד פהםלהם על בלים. יכשהם אינם רצי־
קה, ימשיטפ לבלית זמני לריק,לעשית. אין אחד מהם הסר תעסו-יש לי דבר בהייי שיפה בעיניי
שייהסו להם. ויפה מזה היהזד. יפה כך. אי לא מתאים יפר,במפלגה עשוי לגאלי. אפשר איןישרק תפקיד פליני בשלטין אי
נפרא־אדם. יכך גם הם מצטייריםלהי!ת צעיר ל1הם !נאבק, יאפילו
לא קצרה הצלחה בזי בהקנייתני־. הפופולארית (שמעילם, אגב,בתודעה חאייפנםילית של העתי־
דמויותיה יבדייתיה לצבור, נפין
האיקונין שלהם: גאננססרים צעי-מטבע עינר לפוחך) ונזה היא
רים דעני שלטין בכל מתיר• שגם
נשהס מסתלקים נניניל — הרי
תזנק עליכם ההייה הערמיפיתזה רק נפין ערמה, יהזהרו, פיד
מצד אחר. יפי פתי ויאמין כי
פל־:י פירש לביתי. פירש לנפשי.
ערפה ה־א. צפרנים שעיר תתג־
לינה. אני שיפע נינינו קילית
ני יפה מזה ה-ה, לכאירה, ומהפ־
ולהתייצב ולחשוף שיניים: אניכני כזר, ,־,יד, להניס נאיזה שילח!
כאז. ואוסיף ואהיה כאן, יאפול
וכוי ככל חפסיפר ב"נפפ־סלרס".ל' כפליים, ונסו לגעת כי וכוי
:ם להשיב !71 כך. דבר לא עשואלמלא איה שנא! נקעה נפשם
מימיהם, בעניני צבור. סבלי שנק-
לקהת, ולא נלחמו. עד כמה שה־לא יהיי קריאים. לא נתפדצוראו לעשית, ילא יעשו דבר אם
לקחת אי להלחם. י:פ או• בתנאיםציביד יידע, אלא כשחיי שליחיו
יבוא! אחרים שחדרך־שאינה־דרכיזז ופיר־ס. לא אלפ! ישראל.את דעתי. אינה מתקבלת — אנילשני־" אציע בכל מקים אפשריבחיפיכפ — לא. לא אני. אנסחשכיהי יפר, יפספיק, יבאהדיב,אל־ — אני נכו! לעב־ד, ככללא. אם בדרך זי, אם במושגיםאחדים — כן, יבחנאים אחרים —
בק־ם שיוכלו להגיע.יפה בעיניהם וימשיכו, ויגיעו לכל
לא פתור ענוותנות. :מד, פחברי

הוכיחו פשהו בקצת השנים הל*
גדלות כהנהגת ויתור. אבל זההנצחי! הגדול, כשאי! קרבה מעשישניהל וניהג אר, הנסיגה פןלוד, אונים. אני סכיר כא! אחורחוקות. אי! זו שפלות ברך והיד־
מידה ינט של חכרת נבולותנם עני! של טעס :ם עני! שי
גצפך. בתנאים אלה יאלה -
גיבור גריל נזה שישנה אה קפ־לפ־ שניהא לי. או למי שהיאלחויל ילפנית מקומך לפ• שיכיל,צדקתך הס כאלר !מיטב לעתיםהכיעיר !וצריך ,־עבור :די להוכיח:כל פתיר. יא פעל הכל. יםדודי*ני :א!. בלעדיהם — אינני. יא
אם כך ואם כך, העקרו! שהש-תילאה. יתניא עליי ברכה.ציאות ההיא בהתניששית יא־
שלומי של מישהו. של בעל־הכית,לדעת, אלא רק ,־היות פאנשי־צריך לא לצדוק, לא ללמוד, לאתלט אצלנו היום היא כי אינך
כך לא.טוב היא — אבל בך, מכל מקום,האל יידע איזה היא ילקראת איזהבפריס התקופה החדשה שלפנינו,שאסיר לחיתי להיית קו משקולתעקדו! פסול. הוא. מרתיע ופניעד,כדי שתוכל לעשות משהו —
כטיבן, אין זח עניו חדש. תפיד
ומעולם היה :ך ובכל הזמניםאמו! מאשר אל מישהו! תסירריס. שאל מישהו ירתשי ייתר'עדיפי אצלם אחדים ייבסדו ,;ה-ילעילם כך גם יהיה: שבני אוםילעילם כך היה, יננראה שתמיד
ממטה שהיה רארי לו. אבל אינניפקירב אל מישהי זכה לפעלה'בכל הפיסדות! שמישהי שהיה
לקו מנחה, שהכל מצייתים לו,זוכר ש"חולשה אנושית" יי תיהפך
מראש הראשונים ועד אחרין האח־

דינים.
דיגפא קטנה?

לכל, שראש הממשלה הציעי לתפ-מעשה ביחיד נהפד יטיב יידיע
איש שאפר קצרות: "ככה זהפפני לתפקיד. אבל נמצא שםואשרי כי אכ! אי! םיעפד נאד,לגה בכלל, קבלי •איתי בשפחהפליני ישר אלפיני ימיכיר המפ-ציאה מתקופה לתקיפה, יששרקיד במפלגה כדי להזיזה ילהי־
קידיט אחרים ורק לא יה. נת־במחי אהד. הציעי לי הפישה תפ־לא ילך". ילא הלך. הכל נסיגו.
היא היה בחיר חשיד: שמא יהיהיודעים. יהינ! לא. נד זה בניי.עיר ריגפאית? למיתר. הכלשים האלה? יכך זה נשאר.יהחילוחי לניע על העצים היב-החדלתי את פתקי יאת דבשיפתלי כצליפחים. אמר חבחיר:
עצמאי. שפא לא יהיה צייתן. היא

העקרי! שנה כבר יותר: פשלנו.— הרי הכף השנייה תכריע:דעת, חייניית יכל מה שתרצחהאחת כשדמות, תכונית, יכילה,לפדנו איפיא כי אט תשים בכףלא היה פ"אנשי שלימנו".
הלך הנחיר. ולא הלך העקרון.

יכנה !ה וגפרני.
האמנם ?

כאן אנחנו חברי מפלגת פועלי
ארץ ישראל, העושים בשליהיחה,

לשאיל, בקיל רם: האמנם ז
פפרם אחד על הכלל. או, הלאמרגיעים איתני: אין ללמיד
החדשתס אז ? משכילים אותנו;היו כזאת כבד מעילם, לפח
ארעי חזלף, לא פן המכריע במ-היסידית, אי! זח אלא פגם שלבית שני במעלה. אין זה ם!אי[ זו אלא שאלה פסדר השי־
מרעישים ייתר, אי[ זה אלא פוטלעסוק בזד, ילהסיח דעת מעיקריםלעם, לעתיד ילהברה, ילא כדאידיניות, אין זה מ! המחייה דרך
כר: אתה מין אתם, פה בנוגעאולוגיה השרשית שלנו — יאגבשל ארגין יבלל לא פן האידי־
לאידיאילוניה, לסוציאליזם, לציו־
יכאן, כידיע, מכים איתני אלאיליגיה יש לכם בידכם?ניות, אתם שם, איזה פין אידי־
ההימש. תפשי איתני בכף: אין
איליגיה ומעדנים ירק לנסאיתלכם! ריקים מכל טוב, מאידי־
לננו. תני לנו שני נסאות ישלים
פה. לעילם לא נצליח להיכיהעל נסשני יעל העילם. !י אקסיי־
כולל כל הפצביעים עלינו בזעף,הפכה. לשיא. כל חאתרים כילם,
ירק אלה שכא!, הם עיריפיםהם טיבלים ב"ערכים" עד ציאר,
שלא נגרי, הרפתקנים פפנננים,יינשים: רעבי שלטין, תעלילים
שיוליכו את המדינה פשיאה אל
נא התפיפים, !החניאו את הנועדדתי, זאנים על נאות דשא• ויייהרו

מפניהם!
האפשר לפחות על זהו להת-
ווכח! לדחית? אי שמא כא!
המקים הו השעה לנסות ולהרים
אחד כעלי הדגלים הידועים לשם,דגל, אם עוד שיירו לנו דגל
ינעפוד דום ונשיר התקוה.ולהצביע עליו, הנה, גם לנו יש,
נפקים נל זה אסתפק, נלתי
מנסה לנטל שים אשמת דלית
אידיאיליגית, במשפטים עניים אה־
ערך יכל אידיאיליגיד, שהיא, לפיאו היעדרם מהייי! אי סטית נלרים, בלתי ערניים, ירק שקייפם

שיש לי ילמי שאי! לו כיי.
1) שאין נציג ציבור כלי
ישנציגית אינה לנצח, אלאשציבור נחר ני להיות נציגו.
תם ששלחיהו והביעו לו אפון.מתחדשת מיכן לזמן ע"י אי־
נלים זד, הידיש גדול! לא.

אלא שאין עישים כך.
2) שאין הכרעית בשניל
הצימר בלי שהציבור יכול
היה להשתתף במידה זי אי
דלי, ישלא יהיו עישים בש-אחרת בהכרעית אלה, על גי־
בילי בלי לשאיל פיי. הרי
זה לפסיח על רצין הצביר
הים כאלה. עד כרי שידעו!לייצג פד, שאי!. ישאין 0י0־
דבר חדשי כלל לא. רק אינוציבור יאפר דבר. האפ זהלימד רצון הציבור בלי שה-
לנן. יאס־ר שיהפך לקי ילהוק.נעשה. לא עתה ילא קידם
3) י שענין ההכרעה בידי
חצ־ביר :עין, בין השאר, אר־
:ין בר־פעילה, יטעין כלי אר־
בהירות, ומי שנותנים לו הכלכגון בחיריה יכיצר עישיםגין יאניגי ארנין. ופעשיפ
־רק כאן סיתמים לפניי בעק־
— לרע הנעשה על אפי יעלבאמיתי, יניתן חבשר שפכללאבניכהותי את אלה שמתעלליםרים, ינשאר טיה! ריק יפקשפערכיו היפים ורעיונותיו הכש-שנית — מפקיר את דעיתיי,
תפתי. גם זה ידיע היסב. יגם

זד. רחוק פהיעשית.
כשהרגלים סיבים לדיונים כא-בפריס תקופה הדשה. וביהודשהוא פהוץ לתחים, וביחיד4) שאי! שים גישא שבעילם
לה אינם כלל בידיגי. ואין
תית ששנים רבות הוהזקולך שער. יפה פזי לבחין אמי-

נעיניפי *גללים המיתיים
להםשיך בהם אם לאו? בגון,יםקיבלים; אם אפנם נכין
או אם אפנם כל המטבעותיש נסיו[ שעוד לא נופה?יש להם אלטרנטיבה? או גםקשרינו האלה אי האהר-ס, אפהשלים עם הערבים? כגון,פה עם גרטגיה? כגון. סיכויי
הראשון? אפ אמנם הכרח הואשנחלני לני, עדיין כיל! בכוחן
שלעילם נלך כך, ילא נפנה
חו!, :דרכה של ,'זהסתדרית,כחיגים סונים, בחוץ ובבט-,יצריך שנחיה עוסקים ירניס,כטאבו פוחלמ דדי־ן בפופבי:).סעיפ- חירום — שהם,' במובן,לדיון (מלבד שניים שלישהיפי! אי שמאל ? הכל פתיח
יכאיהיד ,זניעת הפועלים, ,יב־
סגפות הכלכלה וחפשק. יב־
עולם יבכל פה שקובע אתהכי :!. בכל מד, שברומו שלחינוך, יבמוסדות, ובפה לא —

טיבו.
שלה, שמיסדיתיה העננים, לאוצריך שםניפי המפלגה, שחיגים
מנית האזרח שלו. פיפר ללאישפי שאינו עישר, נך מיעלבלי לראית בזה פפילח אי ולויל.לפעם יתיינ לעניר שנס נקירת,נייתר, אף הוא סע1! נדיקה פפעםגליי, יני המוב! מאליו הפיבןהטובן־מאליו — אמנם מיבו שא-צריך שיהיה ידוע ני לא נלמת, ויש לנו נל הדיטוקרטיה.יפקידה, קצת שאלות קצת תשו-ברה שיעךני לפניהם מפקידהיהיו ייצאים ידי היבת דיי! בהס-
תפירה את זכית חירותי, ששים
עצתיתו. ישאף־על־פי שהעניניםתמירה אי! לח. יפזניח אח יכות
או נעסק פננים ייתר — הרילבלות איתי בפניחה, אי בבידיר,בזביז זפ! ללםדם, זפן שאפשרבד, יגם בירורם איני עילה בלאבנים לדייקם אלא למיפתים כל-באמת קשים, מסיבנים יאינם פי־
זה תנאי לא יעביר לאזרח יל־
היםש, שהיא היא הקובע, חיא
לנםזף בתוצאות ויאכל פריין,הרצון, כשם שהוא הוא שישאולא הפופהיפ. והיא הריצה יבעל
לאיש,ישאת הרצין לרצית לא פוסריםאת הרציי, נל השאר — דיק,ישבלי חיפש זה לרצות וליפר
ופהיץ לנפה ששהי ט5!ני לדיי-
לדיין חפשי. לייכית. לחיסיש.נים נדנים, נאפיר, נל השאר —
עציר, חבר, מה אתך, סמר?לתפוש כל אדם יאדם ילשאלי:
איפיא אתה בשאלה זו?נושא השאלה והתשינה — הינןהרהרת? לפדת? הלא אתר. היא
אכל איפרים: יני מי סתגגד
נל !ד, כבר היה מעילם. כל זהאיסר על שיג ישיח'' פיטדיפ:לזה ? פי אינו מידה בדיונים, פי
ומבקשים לרון ברעיונית ישניםלא די. תמיד מתאספים מהדשנצחי היא. תמיד פתאונגיס כי
נות הציבור, ונתידוש הרעיונות,באילו חידוש בהם, ובחידיש סמ־
שהדבך איני נפתך יכי קשה לפ-רים על כך אי! פירושו אלאעילי. אבל זה שתפיד היו פרב-כנד היו מעילם וכלים לא הדהדיכירים כילם ישנים נושניםובחשיבה ימינו נמקדם, ובל אלהובכלל בחידוש ונכלל נהתתדשות
עני! !ה בראש הפעילה, בלאפעור ממציא לזד, פתדין, בהעמידךתיח ושאעפ"כ אינך יכיל לחיית
תונע דיונים סמי שנפנים, עדלהננע לגירו, ני רק פי שבחיץ
שהיא עצפי מיצא עצמו בפנים
ואתרים צועקים אליו מבחוץ, ואין

לזה סוף.
הפוכשרת רק היא לבדה להשוב,ולפינך אין !ו הנורה סגורה
לקים רבית וסוב שתקימנה. הבי-לדין לשאיל יכי'. במיה יכילית
כתב־עת, ישנל היייתה כפיןאי אחרת המתכנסת ופיציאה נםרה !י לא תלך גם כדיגפת 1י
יפייהליפ שיקרה רע, שיימצא רע,עירבים האורבים לטדפם, יושבים
ושיוכלו להצביע בסיפוק: אה־ת!
לביריר שאיני מחפש רק חיוכיםניות !י היא פ! החייט, ייפה היאנות, יטעם שינה. אלא שרנ נרנות, השכלה שינה, ד-תהלית שי-נות, כיינית שינות, שאיפות שו-יש בנו שונים ולהם דעות שו-בים פכל. איננו מאנשי הסגולה.מראשי ואין אנו כלל מן הטו-מח אמרנו! איך נבאנו לכם כך
יהסנמות מראש של אנשי־שליפי.
לא תמיד שמח על דעה !י אי
אחרת נתוננו, לא נלי פ!ילהאהדת המושמעת נחריפית נ!י אי
לרושפ, לא תמיד אינו ננלם מדי-
אמיתית, וצמתי־בר של דעו־,תמיד יש נא! חיות של הוויהבור המוני שנפלט פח ושם, אבי
שאינן נדלות בהממה מוגנה
וברדנית. איננו מתיימרים להיות
לא משל היסוד ולא משל הצ-
מרת. ומנל מקום איננו מתנים
לחכירה אחת טהישלת בנרגנית,ילא נעלה נס ללקט נל פר נפשלשגיאית מישהי נדי להיננית
כמין אפת־פידה, של צדקנית
יתרה, של החנשאית יסלסיל עצ-
אני עושים באן עיד חוג אחדמי. ישל אהה ראיי יאבוי. אין
הק להם השעה", כביכיל, יעשישל "אנשי שליפני" אשד כש"תש־
הם מד, ספסלי באחרים. איננו
אלא תיבעים מן המפלגה שבתהר
פיה גדלני פצעירים עד ללא־בל־
כך צעירים, ישעשינו פה ישם,
איש איש לפי כוחו בשליחותה,
במפלגה. אתה תהיה שד להקלאיתתעסיק באיצר ילי תשאיר שאעסיקייכרתי בח הסכמים בנוסח: אחחירק חטפי יקרניי. בחיץ. לבלכמין תאי השקוע כילי בביצהישראל ניף גדיל יעצלן יפנפנם,לבל תהיה מפלגת פועלי ארץ
יאני אהיה שד לחברי פפא"י.
לא אתערב אצל עסקיך. לכםאתה אל תתערנ אצל עסקי יאני
בחברים. החברים — לי הם. ינכההשלסין בפפשלה, ילי השלטון

זה.
העיקרי: פה ריציס ההברים,יאילי אנהני ריצים שהנישא
יהיח חי מניח חיית שאינה יכילה
רצונם ונם לנטאו. שיהיו הם,:ם נשפע, ושיהיו לומדים להכירלהפסד למשהו. ריצים שיהיה דצי־
ולא מישהו נשנילפ, בוחרים להם
הולכת המדינה הזאת, לקראתיהיה נקנע לקראת איזה חייםכמר, ונפה עיקרים שעל פיהם
הדבר להשיג, לפי שאין קשהקילי אני מבקשים, גם כשקשהתהיינה עסקי של כל פי שאתאיזה פכאיב — ששאלית כאלהבאיזה מהיר, נאיזה מאמץ. וב-איזה סונ. איזה צדק, ואיזה יפה,
שק ארגוני פיצלה ופישלך, אל:!ו. שלא יחיה אדם מופל בתוךסעורר ומלהיב מהשג התעוררותכסא רציני הנכין, אנל אין גםמעירר צימר להכיר עצסי יל־
צבור הבלתי נשאלים חעצים. אל
(הפשר בעט' 6)עריפה גביהה יפתגבדת עד מט־

ה ם ק ו נ ן
מאת משה גלאןר

בעיירתנו לא זכר, לשפע כ:ה שלאיש פכי! היהודים נשואי־ר,?ניממ!ח1ך ח"שנזית' של הקלויז חישן)
דיים המדטטית אריכות האצבעית,בייץ מסביב ללחייי הנפילות והי-עט־הגוף. בעי זקנקךהשיבח חמ־כינייים־תארים, כאיתי יהידי פי־
היהודי העירני תמיד — שלמה־

ברי־פנחם. .
אפירת קינות. כעין !ו של של־
מה־בר'־סנהם בקלויז היש! לע על־
בךפרץ־בו־תרב בבית הפדררש ה-תה בידי איש! לא בידי וילוול־
גדול ! לא בידי בדל-מן־הפרבר בק־
ב! חיה־שרה־בת נולדה בביתלייי־השמשים, יאף לא בידי דיד

התפילה הקט!.
נית לא רק בניסח יעקיבל שלשלפה בר'־מנחם היה אימר קי־
מידת הקינות.אל אנחות היחיד־יהיחיד של־ בא־מיתיי היי אופרות עמי ימתליית"איכה", אלא בכל לבבי! כל עצ־

שלמה לא היה איפר קינות, הואאמירה ? —
פה, ליד התיבה, התחיל מתיבב,ברגע בי היה :!תיישב על הרצ-היה מתיםח בבכי, מיבב".

יכל דיבור יכל פסוק שיצאי :•פיי.
תח ניכרת יהילכת מפסיק לפסוקיצאו תיך כדי יבבה. יחיבבה הי־
תר בבכי תמרירים, ביללר, קירעת־יהיא עצמו היה שיקע ייתר ייר

לב ונאכלות ניקבת תחים.

כנר הגיע עד אפיסת נוהות, כפ-עם סיים "פרק השני של אינה
עם. והיה 'קופא נמקופו נמאונן.
אנקה שבור, הד נני עצור, היונכל הקלויז המשותק... ורק — קולדמפת־מות היתד, פשתררת אז
יפהית חרישית פעירת־הנשים.פגיעים מאי־שם בקוץ־זוית ־ד,ת־
על ארו! הקודש נפול הפרוכת.היתה היית הבחינים !ירקת צלה:באיתם רגעים, רגעי חרדה —
פילה, הפינים על פניהם, עמיד'האדון המעורטל — על עמודי־הת־
את הצער בעינים, על המקונן עצ-על !עירי־הנרית מאירים קמעי,ה"שבעח", שחוחים ארצה אפים,ההיכל... על יהודי־ה"קינית", -ישני
בדד העיר"...ם!, שלפה־ירפיהו! "איכה ישבה
בלי הרף — איי לי, יא-הורבן ירושלים — — איי ואביי

!מפזרת' את המלים בחללו של הק-עני" — היתה בת־קיל פנהפתשיב את שפתיי — "אני הגבר ראך,פשנתעידר שלפה סקפאיני יהניעבד יי!
לוי!.

חיל ירעדה ענדי בכל הניכהיפ.
תשטה־באב בקלייז הישן.היללית קרע את שנעת הרקיעים.חנל נאחד פרצי ביבנ ־פר, ־קיל
מאידיש - ר. כ. מלכין
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שיר של עגנון ב"המצפח"

בגליון תשעה באב תרס"ד
מאת ג. קרפל

£'61המ.£מ

עהון שבועי
̂כל עניני ההיים, לספרות ולםרעיס וליל עניני היהידע !

-"•••" יוצא לאוד ככל עדב שבוז —

יוד ריח הבנדים בהר̂־
מאת ש. ז. כהנא

מתנוסס שלט המבקש פן העוליםרה ובנימוסי :ניד. למרגלית ההרלא תפיד מצפיינית בצניעית יתי-ישל העונדים, הפבקרית נהר־ציין,הקביצית הישראליית של הניער
להיות לכושים נראיי לפקלפ קדוש
סקפידים על כך והרנה קבוצותאולם הישראלים .הצברים" אינםולהתנהג בניפוס ובדרך־ארץ —
נשהדער, עדיי! ניגרת על פניהם,פגיעות לחד ישר פן העבידה,
חאקי קצרים, שריילים חפותיםלבישיס בבגדי עבודה, בפכנפי־
גידף מהם.לפהצה ולעתים ריח הרפת והלול
עלייתם של אלה םעיררת תרעד
את חקפטנים חאריכים המכסים עלנאים שיפרי־ההיפית — הנישאיםלים שהירים יהגיגיים, יאצל הק-פר, ־אצל התיירים, הלבושים מעי-
כל הגיף, יהאהויניפ אף מתרעמים
שה לקכיצית אלה להיכנס לקודשעל הספונה על הר־ציין שהוא פר־
:-:יפה, למערת הקבר שי דיד

עסייס לבישי בגדי עמל למערתיהיה מעשה שנכנסה קבוצת"מלך, "ולהבאיש את ריחה".
חקכד — בשעה שעמד השמינה
בתוכה עפ קבוצה של שומרי־
",הופית. חת"ילו שומרי "הדמות

רוטנים כנגד הנכנסים: פכנסים
קצרים וידועות השופות ו פוי! פוי ו
לניס !!מביטים ברונז על שופרי־הרגיש הפפונה בנכנסים שתם נע־
החומות וחשש להתפרצות! התחיל
משבת את הנכנסים' קיבלם באה-
דה ואף אפר: ,דיה בני, כריח
שיפרי ההיפות על הטמינה: הכי-שדד, אשר ברכו ר". התאוננו
צד פקבל אתר, אה אלה בברכה
וביריעית פתיחות בביתו של
.הכב-כיל", בשער, שהם שורדים

נו יביגדיס בתירתי.
ענה להם השמונה: ומגי! ל5פ

שהם בוגדים?
.בגדיהם פעידים גס* — או

־ס:מדי־הח1מ!ת.
ענה להם הפפינה: הלבוש אינו
ותהילה בעד ענידתם ביישוב הא-ראייה יאפילי כ!, פגיע להם שבת

רץ ופיתוחה.
יסיפר להם המפונה פעשה נורא:
היה קיים ואיש ירא־שםים וצדיקהיה זד, כיפים שבית־ד&קדש
הי כגליל, ולא היה מעולם בבית
(המשך בעם' 6)המקדש ולא. ידע את פראהו. ח־,־
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טרה? םדוע הם מעדיפים *ומז
בקולנוע תל"אביג הותקן מייוג־אויר, המבטיח למאזיני הקונצרטים
טמפרטורה מתאימה, בקיץ ובוזורף, תוך אוירה של שקט מקסימלי.
בחירתם הטבעית של קולנוע תל־אביב, היכל התרבות, התיאטרון
הקאמרי ומוסדות תרבות רבים אחרים היתה — אלקטרה• כי אלקטרת
היא החברה הראשונה בארץ למייוג אויר, בעלת יידע מקצועי בינלאומי,
צוות של מומחים וטסוית ארוכה של שירות נאמן ואחראי בכל הארץ•

יידע יה עומד לשרותך בקנותך מזגן אויר אלקטרה המשוכלל (דגם
וסטמגהאוז, ארצווג־הברית) — לביתך, משרדך או עסקך• פנה אלינו
ונדגים בפניך את הדגם המהפכני החדש, היחיד עם משתיק קול כפול,
פנימי וחיצוני — לשקט אקוששי מושלם, בנוי בסמון רהיט עץ•

החברה הגדולה באד? למיזוג־־אזיר ומעליות
אסווני


