
 •-יוםף iכמ.

 •••םצכייירוחע"פנקרת
הערות).כי,צת

שא'ןבארץ.העונדשלכחייו-מאושריםהכיואולי-רגעיםישנם
תכונתם, ~·עטבעייםשך,נםהללווהרגעים •מהםםושנאףנחר·לחדרלאחיו
לךצועדשר.בךיש •.•הטבעכהיכלפארמכהןשהואנשעהדוקאלאדםלונאים
רגילדנווהנחופתאםהערוגותאתכמתינותמשקהאוהמחרשהאחריננחת
כלאתאליוומסבהענודהמןערנאותךמסיעיוםככלאותורואהשחנך

הדבראוהדםעלאופניךםעלחוסרםסוחאיזהכאילודומה'לבך.תשוםת
 •••האמתיתכצורתול·ג,.יניךנגלההואה 1ער iוא

-ותימניםנרים 1ספרדים :פועליםחכורתעונדתממךרחוקלאהנח
עליונשעןהמעדר,אתהורידהתימנים'אחדהנה •קטןגלויותקנוץמעין

נועץחנךזהנונעאך .••המיוחדהענויכסגנונודבר-מהלךמספרוהתחיל
אלצמודותשעיניךאלאדבריואתכנרשומעואינךהםחוןשלמבטנו

 •••שלפניךהמחזה
אותךהשואלתאשהקוללאזנךמגיעחשבימעברוחנההרגע'וכאותו

 :ושואלתמהנח'עין"מעיףחנךרנה ttת•נסקוםאךזזהלךסחמה :עברית
אתמיוחדאופןכאיזהאזנךקלטהח rענרודוiכאז jלנאנאההאיךזרכה

עתהערדבורהוכאילויחדאתךענדהלאעכשיועדכאילוהעברידבורה
 ••נעי:tמךנתקלומבטךעינךאתמוריואהחחנהאף ••.כללעכריחיהלא

מציףאורגלוכעיןזה~כלנחיהואימתיאיפהזה'םח •••עבודתךככלי
כ·נצמאהשנפשךמהרגערואהוחנךמסכינך.אשרכלואתאותךאם 1פר
 •••לראותנמהזה

שעיניהםגלותם'כארצותהפזוריםלאחינולספרלןיש.ךרנחוחרכה'
 •למזרחנשואיםולנם

 •..מספריםישואמנם
נעשיתהחלהלארץוהעליהישראלכניאחינושללבותיהםומשנתעוררו

הארץ.אותהעלהשונותהיריעותנםזהעםכיחדרבוניות.רורגילהתכופר.
אלמלא •••אלמלאשםחים'אךלר,ירתיצריכיםשחיינונוראי •כזוול;ןרנדח

ישראל·מארץ.אמתכרסותפתאםשהופיעה 'הטרדניתהפעוטההבריחאוחה
אדםכשרוצח •לסוחרעוברלמטבעמהעוליםחרכהאצללדאבוננוושנהפכה
שםדרהואאםאולא·ינאהואכנולהאחיולכומת ttת•אתאליולהסבמישראל

השבוע,ימותכשאראזלורגילשאינו 1המעשהמקוםלאותואורחבתוריסור
אחרותהערותיעיר 'קצתישאלקצת'יסתכלרצינות'ויתעטףבקיאותולכש

חביתה'לשובאםכלתיכלוםלונשארלאראח·כקצת'לעניךהנוגעות
עצמדאתלהטריחסבליורוקאהכתיבהשלחזלפנירוחנחתמתוך 1ל·זtנר
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רוחמצבע"פכקרות
=============================~·-============== 

.אמת-והריiכטךנירשטחגבעלאחדור.דיוטפוהאלא •••כדאיכיותר-לא
תצמח·.מארץ

אמתיותהרכה •כלוםככךאיזזרופפה .חלשהקצתכזוהאמתמאי,אלא
 •..ככאבקצתכזו-המתכוצהואףכעולם 1ישנ

כמאמרומ-ןהד"ראוהבולזכרההאחרוניםכימיםהואילכזווכ.אמת·
ידועשאינוהמחברשםאמנם ). M 1 ; 8<הצפירה.והפקידים"המפלגתיים"הפועלים

שהואמיאתמחיכיםאינםלעצמוכשהואהשטחיומאמרו •לאחריםגםואולילי.
כתקרנויוד.ואופחותהמצבחיהואלמלי •שםנושנגעמהכלעללהתעכב

 ••.נסווהכשתיקהזהעלעוכריםשחיינונוראי
 ,) 1 •••כללכתקרנואינואצלנוהמצבאכל

כמקוםהנמצאים .אנשיםכראותךאותךתוקפיםכאחדועלבוןצערואיזה
המצב'אתודורשיםחוקריםולומדיםהמשמר,עלך 1תמהעומדיםהמעשה'
למעןולהסבירו,שנווהכעורהקשיאותוכלאתכללעיןלגלותמשתדלים

קפנדריהלועושההצד,מןאחרמשר.מטזולכל-נשעהוסלונןברורהיותו
 cשנגולה<ניחרדהעםכלפיפניואתספנה ,ולשניםל·~ונריםניכרלהיור.שלא

 •.•מעולםונריםהיולא !רנותי :ומכריז
כדאיאםקיצוניםהיותרהאיםטניםיםאפילומקפידיםאינםכזהנמצכ

המעלשמשיניםאלאלא'אועליהםשיר.עננוו 1כר.ינרואופןהכותבהוא
 !השר.יקההיאומזיקהשה jככאריכות-כיואפילוכנכתש

 !ויפהטובהכלוונכן

המתעמלת.המכני"חכרת.שםנוסדה •ומתקדמתחולנהיעקב".זכרון
ירו•זפלים.ואנשי ;האומהאוג·רותכלעל ), .•ושומרת<מתעמלתושומרת
 •••ונו'הסלקאתוזההחלבאר.זהוקונים~."<הרטוב)החוחלפר.חימשכימים

עלולנרןלאכוללידםשהגיעירושלים-.עלי t:אנ·כלומר,-ושמחים" •••נו'
החפציםכלושמחיםהמיםד.שמח ! !הארץוו.גלהשמיםהארץ·-ישמחופרי

כהפרחת.החפציםשלזושמחהחיתההיכןעדעודיודעוסיהישוב·כהפרחת
לכלהעיקריתש"הםנההמפלגורג".נעליהפועליםאותםאלמלאמגעהחישובי

קצרותספורות,מליםהשורה·.אתהמקל?ןלתהמפלגתיתהשנאההיאהתואנות
רואההנןוכנרוהפקידים'המפלגתיים.הפועלים :שאלו.לפניכםוהריוברורות

מוטלתאונהלישוב".מזיקיםנהורהנוראה-הפועליםשהסכנה 1כחושםםש
ספק."נשום

( 
! 

היהודיםלםפלנתמלנדאחרתםפלנחלשוםשיךשאינומינתורוהנה
וכמצננוכמונן.העונד,הפועלהענוי,לפועלרוקאשנונענסהכיאם •סתם
לושנזדמן .מינתוריתרה,למעלהזומפלנר.יותיאיאתחושבאניאיזעתה

 ,אותםפורטחנ•להםאםרשנעלהמקומותאותםככל 1כמעטולענוד,להיות
שהפריז-וניררקשלאהמאמר,לנעללהעירהרשותאתלעצמינוטלהריני

זה.אתיודעיםנורא• !N! Nב a ; 4הפה•צאתלנה"פשקראואלח ) 1
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שחרית

שלפיאלא,המפ':יגתייםהפועליםעלרהןהפקידיםעל jהנםשפrפיו-נדינה
אםמסופקני-רהמפגלתירתהענודהאודותעלנכלל,השטחייםהתיריים,מושגיו
שכר~·-מחכזו,ונוראותלכתוב,מוסדיתזכותלוה•תה

יהודההריעללאח~עינדיםהפעםעושהחנניצחוקשאךאנכי,ויודע
כעבודתםהללוהיהודיםהםשקועיםמדייותר •כנודםעללהגןבצאתיוהגליל
ואג··ללהתעכבנשכילהידועמהמיןותיכחוחבהערותסרייותרהםורגילים

ל 4 . . יטהפםפכשעתן,שהקיםהשאון'אתנוראיזוכרשהתעניןסי •עליהןלענות

גהפוה'צ')עתרנועמודימעלהפועלהשמיעלאאזוגם R •הסופרשלהידוע
הרא·~ונהבסקירהלתפושכדימיוחדנחושמחונןלהיותצריךלאכי .מלחאף
הנרחביםאת'המעוררתהסנהואתהנזכר iמהמיכםאמ.-יםהצפונההכובהאת

ובאופן •••חןליודעיכידוע ,פרטיתשנאהמעט •••חשבונותמעט .לכתנם
חשהנךנאהמחזהאוק'להפגישהאיזה·~לרגליי'זt •••רוחטוב-מצבהיותר
 ' ,לכרברחאזנעשהאההוהדי •••מרפרפת ,נוחהמיוחדה,קלותאיזהפתאם
 •עצמך •••אתיותרועודהכלאתאוהב

 •רוחמצב
קורטובנאותר ·· 1בישוהנסתרות·,הנגלותכלאףש.עללהודותצריך

לכשתרצו.ואפילו,טוברוחםצנלבראמשוםהחדשישוכנושבהתהוותהחיים
בל.את.לשמח"כדי!!זהבכלשישואצ·למתחרה",.עולםמעיןפהלראות

 •היאכןכשמה ) 1.פוריה"הישונ"ז~-.בהפרחהחפץאיננויהודיהחפצים"-ומי
ראתהיעקב·.זכרוןרבו',ישתומםים>ברוערקהלא<ואצלנועליההערנובל

והתקדם•.הלוךללכתותתחילותקםוהמהרל nדתתחלרעחלוםמהלילותבאחד
ונר'ומרהיביםוטוניםיפיםאלחבלכאמור,א.ךופורחת"נדלההיאנם.סנדל

c::::עם,נחלתשהואעניןעללדוןאולם •טוברוחםצבלייילהביא •••עדרבד' כ
יפה.אלא:אילוזיהאינובשבילוהעבידשכלמירקיכולזה ,רוחמצבע·פרוקאך

.מפלגתיות'.ונפלנתיים''כגרןהאילרזיהאתלקלקלשעלולומימהשכלומובן.
.הבלים:בהבלים",.שעיהאלאאינומפלגתית"ושנאה •

 •הד·ראדוניהאי.כולי
זמגדלשםאזחזההעולאתראהוהיכןאימתיאולם
חשודיםהיושלאכמעםהאחרונהזו·זtלשפועליהיודעאינוסיאבל
 •••אי-מפלגתייםחםסדי•ותר •נםפלנתירת

מנעלי<אחדבסגולהנוכחיתניזtנהאפילונאסר,קרר,מקריםכמהשהרי
ונמספרנכריםפועליםהעסקתכגון 1טשלנונחדירנםהבהרסנדלאוחזת
הגרושראחיכחמץי>"סכירתאתהמזכירהידוע'ההיתרעיפ<נסונן •••עצום

כהוכאופןעצםרהפקידאותוע·יוטפםבשיחםעםתיםניםמשפחותשבעשל
והםפ•קומתימןהנהעלוזרב·~נהשאךעלובותמשפחותשבע .••מעליב

כללנורעכלתינאיפןעכורעצםוהמשביחשל'עדותושע"פ ,לעבורהלהסתגל
שכנזרםשוםזנושרסנהומאיזה •בעבודתםשהצטיינוכאלחנםהיוניניהם
פישעלחללווהיהודיםהשקיעהעדחששינירםלענודהפקידסאתעליהם

; 

ל. uהבכםאםועי•ן ) 1
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רוחמצבע'פנקורת
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לקבלרצולאיום'מנעורדווקאהשבתאחלקבל •••מעולםמאזמנהגם ' 11

הפקיד.ריגושם-הגזרהאתעליהם
הפועליםהיוואלמרי •.•ומצפצףפהפוצהאףהיהלאהחוחפועליובין
האמצעיםבאותםו 1כטונוזהאלמותמעשהנגדמוחיםוהיוכמקרהמתעוררים
זובמחאהלראותהיהאפשרכלום-למחיתהא'ילפועלהניתניםהעלובים

עובדשהפועלבמקוםשהרילמדי.מובןוהדבר •טהורותמפלגתיותמטרותאיזו
יהאלנרעצמועליןשיגכהכרח .ועונדיםפועליםישארווחבריושהוארוצה
הכילהפקידעםלשוחחמר,פועליםראחדוכשנזדמן ..•אחראליסנ:פעיינדחה

סה :הדבריםיתרנתוןושאלוהתימניםאחלגרששאלצוהוהסבותעלג.ה'
יריםדוקאדורשיםידועיםת:ואהשמיניהקציר,עונתלכשתגיעהאדוןיעשה
לענות:הארוןהואילאז-והילרים>,<הנשיםהתימניםנמש!:חוה·~מצאמה"זלותי

 .••מגדל •ערכיםלקחתחרכומהיהאו j.ונכ
לשחוקהורגלווככרוהחרישו.-הכלאתוידעוראושמער,והפועלים

שגםוישפועליםמפטרכשהוא-הםשכיחיםכאלהמקריםוהרי-כמקרהאפילו
 .שותקים •עצמםהאשכנזיםמנין 1אחרנכתאחרים

המרוכזהפקידשרהעריצותשלםון :מארפשרםזמהמפניאתםכסבורים
.מנהר:-סתםאלאוהענודהע·דמושגכלנכללובעררכידועאגרונוםשאיני

במקרהשהרי •••"הברירהחוסרגיסאומאידךאחרמצדזהשלטון-עריצות
אתלקחתאםכלתילפועללונשארלאהפקידע"יאועצמועייפטוריםשל
עלולהוא:מהעדלהגיד.צורךעודי:דכלום 1כזהומצב •..הנורדיםמקל

לפועללואפשרכנקלכיבלאונכלל ••והםחאתולםמםםהלבאתלהקשות
 •.•ודםזעה 'נחכיבנושהשקיעומקוםלזנוחהעברי

 .פוריה

ידעלאממנוואישארצנובבטןצפונהחיתהנסינהמיוהרהוסגולה
 .טובהאדמהשטחכשלוקחים :שסעואותה.וגלהם-ןהרירשנאעדאודותיה
מהוניטעיםשזורעיםמהוזורעיםכדבעיאותהומכשיריםומשרדיםחורשים

גדולים 1אכן •להצמיחמתחילההיא-זיסופרניהיאוו::כן-ופר.אם .שנוטעים
 •ומשתאהעומדהםחזהלפנינפעםעומדהנכבדהמאמרונעל ) 1אלהינומעשה

פחותלאמקומרתעודסירורא!ינכנדהדירהטריחשלאליופליאה
רמשל'רהסרגאתאזכיר :tאדי •מ.פוריה·ופורייםיפיםיותרהרבהערדואולי
ואיהלמיניהם.העציםחורשותוכיחודהנהדריםצבעיהושללהטבעמחזותעם

מיםיהזומפלימעיניהסלעיה' i: 1הרריעםומתולהזהעליוןשבגלילפנהיואש
אף •המשיחימותעדאפילולהספיקיכוליםהםהלאלהשתומםחומרישמשוו~ם
 1הנזכריםכמקומות 1שםדוקאאולייודעוסימירתא'תויאנ.השתוםםותאיאטו

ואפילולהסתכלםחריבלתחיההשואףשיהודיכרוךעמוקיותרקצתרכשיםר.כל
אוליזיודעםי-אז •••הרוחלםצכסכנהרפעמיםריה aזזוםהםתכלרתםא
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.פוריה'שלבחונרחתהרואיםאינםלםיביהוסה 11הוכז:בובאוסחכעברותהבקיאים ) 1
הlנקיוואיןהרגיל.סבוריוצאוכרשום \'1-לנtבי:טוזםובaירהtבובההיותרהיאשאוסתח
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וצובטלוחץמהדברמעיןלחושיתחילמקומהוערה·זtתומםותופתאוםתעכור
ויחדלפוריהואלמגדלואלזנרוןאלוישיבימהראוליואז •••הנפשאת

 •הנין •.•לויתחילמלהשר.דמםפתאום
שלקיומםסוראתגםלאט 1לאטלולגלור.תתחילו iהכנתוושמא
סוערת.נפשכעלי ) 1פועליםולאפועליםםתםיראהשכמקומםואפשרהמפלגתיים

 1מהיהודים.קםןחלקשלםלחםהיראההוא ••.וכרותרואותוע•נים .•.הרבעת

 •••שלחםהאחרוןהיחידי'ההצלהעוגן 1היחידהששאיפתםככסותו,מנכרשלאםרעט
יהודיםיותרעודק l.1חעםלהםםלחםחעכריוברוח 'ענויהעצמיתענודה

 ,יהודים ) 2 ••חתם."לי :םחהנאלי.מהערניי,רימהעברי,רי.םהשל
הנםיונותיסידערבא"יפח,חדשהגלות.יצירת • ••היאהיחידהששאיפתם

 •••חישבההגרותשרה'שנ•ם
 •.•קשהוהמלחמה

 :השאלהעצםאלנגשיםאנווכאן
כמוקרםאלהכאוכיאוהמפלגות'כמלחמתהא"ילישובתועלתאיזו.היש

לישוב~המהומזיקיםזמן
המאמרשלראשווקלותשטחיותוע"יהנעלבהמפלגתיהפועלשלכבודו

הפועליםאותםע'יואשנרםשנכתנוהדבריםעללחזורל·מרשהאינוחנ·ל
איפוא'ועין.והענודה•,"הארץספרעלכתוכיםהמההלאוהדברים •המפלגתיים

 1הקטןהספרשלאותוהקטנהכהקדמתולוםגייהאואוליהקטןהםפרכאותו

מעצמהוורשההיאמהזמטרחהמה ?.המפלגתיות•היאמהויוכח'ידעואז
רנ·' .z:הי•כהפרחתהחפציםמ.כלדורשתהיאומה

 •הנדוןלעצםנחזוראך

\. 

נשכילאצלהשתנהיגז~'לפוריהלמשל' .היהחסרכמה •פוריהונכן'
תחתבעתליתלמשלהקימתהפרוצנטיתההגבלהאותהמעיןהעבריהפועל

פוריהנעלישעשושכחוזהניותר,שמעציבומה"מדבררן·~המלומדשלהנהלתו
כויחמהפקיר,כלומר,האחרון,שזהמפורש'נאמרהפקיד,וביןעצמםלניןנינם

העסקתכלומר, 1הזהוהנסיון •כריםעידיאקוךהכוךעבהעסיקל
למעשהאלאאצלנו,נעשהשהבלכדרךלהלכה'לאדרקאנעשהנכריםפועלים
הניאואוכאוהמקוםנאותרערכיםאזלהשיבהיהשקשהומכיון •ממשכפועל
 •••מעזהאוחם

שהסנה 'אזשלהפועליםאותםשלהמכריעכרובעחחאףמאמיןאניאין
מפלגתית.כמטרהרקחיתהמחאה'נתור 'החוחאתולעזובום 1ל?אותםשעוררה

i 

l 1 ( המנצחים·אלההגופנית,לעבודהבנקל,ולאשהסתגלו,הקבא•םמהצע•ר•םאלה
אלה •••ברכ•םתבשילםשהקדיחו:אתע••ןמנרצח•םאח"כובמצאולאבריםכשבעשרהפועלים
עובדת •.•אמנםהסרההזר,שהעובדהאלא' •••·וריקיםדליםעמידתנועלרהעידרקיכולים

שלערכהאתלגrםלצ·לואין 1לה;;rם•ןצריכהאיננהוחס~ב•דרקאאסכילסרות, "" ,,
 •••ורהעס•קחוהגדילהאדרבהלא t4בה,תלויעתידנוכרשגורלהמפלגתית,הקנאות

i ( קרססרפרליזפ'תהשקפהמתדןשלאסובן,סאל•ו• 
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רוחמצבע"פבקורת

בעצמםהרגישו ,ולענודהלמקרםשבהקשרו 1מנוסיםפועליםנהור ,רונםני
היהודירשררקאהאדמהשכענודתטפרםיהכישהמקצועכמוהו,מאיןעלבון
נאאתמולשאך /הערביםאותםכירירוקאיהיה-והםוםיםלההעב-נומצז:כין
והחחיההענודהרעיוןכלאתהמעמידהמאמר.נעלשלגניאפשר •••מעזה
יראהשבעיניונוראינחבלים:.שעיההואוהשארהעסקיםעלורק.עםקים·על
עצמוהעונדלזהמהיחסאחרתאן /מהבלפחותשעודהזההמעשהכל

כלום 1לענוותםהעונים'שנתפטרולאחרושנו,הפועליםכשנצחו .ולבסוף
עללהעידיכולהאינההפקידשלזהמעשהותחלתכלוםזככללצבהםהוטב
 •להאמיןנשכילר.םיםלהיותמחויביםוכלוםזלהבאלנאושצריךשאפשרםה

 • :c.להשתומרקוצריךומבריקנוצץ 'ויפהטובכלוהריחואצלנושנעשהמהשחבל
נא·ישאפילולו,לתארמישראללאדםכלללואפשראיוכלוםז.לשוח·י

עםוהמנהלישראלפועליוהפועליםישראלאוסתהיאהאדמהשגםנםקום
כלנםטעידיםלכהיפכך ?ישראלשלמזרעוהאחרונים'אלהכיחודמשביחיד,

למשגיח".כיחודלפקיד,שנתמנהבאחיהםישראלכניאחינושמנו /הםםניםאותם
כדינחאיןחנכנו.חך''ראתכ"כששמחה 1כזו"פוריה·דוקא •כן

שהוא,כמוהכלאתלראותוהמוכרחכארץהדרהיהודיאותואתכיורנולשמח
רוחו.מצבעלאפיל,·לחוםמכלי

ד.םאםתתייםלאוכללוכללהממשי,ערכםלמרותפעוטיים'מדייותר
 .••בקולעליהםלדברכדיה.פוריים·,הפרטים

וחומרוקל •••פקידהריהופקידשהואמכיוז •.•.פקיד :אמרוכנר
 .••לפקידשנתמנהשבא"ימקושזפינהאכדקו·חשלבנובןוקו·חבא"יאבר

 .••הואפירושאואידךנו,
 'היפה"פוריה·אוסתשטחשלהחיוניערכואת 1חלילהשולל~אניואיז
"קדיש",הרימרוםמערמזהירה /חיהצחוקבתאומר-כעין.כ".-הייר·יהנשקפת

נוראיהגבוהותהםעשנותעםבאמריקההחוסותניןשוכביירכן),(כמוהםוכעליה
 1 ••שכזהיופיעלאפילוחררמיםשאינם

 .כלרםלא /.נרם
שחראמיואמנם •שמםנינהחrפנעניחרד.פוריה·,אדמתהיאיפה

הגדולשלאמוננו ,הקטןהחרקרמאותומעצםושרוצחםה ,ויודעוטעםנפשנעל
סתיוורצוץ-נדודי-נצחמעונה •.•העםכלאת,ע·ענולראותמוכרחהוא
שאריתאתלכשיאזורהיתודיאותו .••העצמיתחויתרתמציתאלצמאוןלחט

יתגלההעמומותשלעיניונוראי- ••••צעדיואתםעטויחישהרוחנייםכחתיר
ואףתחתיועוכרתמיםואמת •••קטן 'קrפןזים ttאוושםפהפתאום

 ) 1 •••נדיחזה.ארץ·חזות

* * " 
פתאוםוראההרםההרעללכשיתרומםכזחויהודי •יפההיאאףופוריה"

הגריל.מראותכלהקיפרהואחתנכתכםווחנהעצמואת

טוכרת-םחייכלן•דרערתיהם-שכידרעאןר,השואביםהגולה,צעיריחכויגי·בשביר ) 1
ברואיזריריעתיתה•הכשבילם-הראשון,םהםקררדוקאולארשכנולהסהעתרנרתהיוטרכ,

ם-ןהדירכזהרסני pשאלםלא /לזההגורםהן•שאניםצטעוהייתיוסאןלרצוז".לא
שכנולה.ראחיברכברבעניחרד ,זהירותובחרמו
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שחר•ת

ו iהירירעשמתוךורץנחפזהנה .•.היפהכנרת.הכלה•מבהיקההנה
ה.ירמוקימכריקכסףכבחשפהאוםמזנק ,הגולןהרירוכסימהוןלקראתו,הנה

החרמוןכגאוןוסוקרעומדראשיהםוער .•.חפחזאחיוכערר'jןצורכאומר

בוראי .•.התנוךמערכה·צפונח' 'רמשם .••והאדוםהצחהמשולבראשועם
עיניוממראהומוקסם •אלהכללמראה 'מזחיותרמעטואולייתענג,שהיהודי

הפועליםאתוראהפריחתהכעצםהיאוחנהפוריהאתוראה .••הראהיצעד
אלונא )' .••קצתכהשתדלות<ככרצעד דר,;:·וצעד •המ'זtגיחואתכעבודתם

האברשלוטעמור r.מבינ.·רפי<שנבחרהסורחאתוראהושמעפנימה:החצר
תלמידיועם ), •.הנלריתההרמוניהאת·להשליםכשבילכאילוחקשפינאי

עדויתמהמה •ימהרנאאראן ••.קשברב~הקשיב •למורםושעת
 .•.דיןושוב ••• jרי •.•דין •••דיןחנדולהפעמוןישמיעוהנה •••כוש
 ••.וכפניהםכחםויתכונן iכשדהמעבודתםמיפיעיםיר.חירוואז

 jכאופוראההמטבחאלאחריהםרצעודהלוךנאויצעדלשיחתםוהאזין
פטרםפטרכישםיראהלא'ה.מפלגתיים'הפועליםעשראחדאת- .אכילתם
 •••ו •••אחרכיוםהפקיר

ןן iנחפהואולאןלמהזהנכבדהאורחמשתמטזהלמהשור,אך.

r, ~ הדברכאותוגםלנגרעואומרמתפרץ.שהעסקיכסקרםאםכיזאת'אין
אין 1כנראה.העסקי,-שם'אותושלכלכדפניוממראהכנרמחבוץהמתחיל

 •••כיעקבנחת

לאפרטיתשמסנהמשום.הרטוב'עלכברורלדבריכולשאינניחבל
ישנדואי •האחרוןנזמןשםשהתפרץ.הסכסוך,עלכברורלעמודיכולתי
פחותולא 1צעקניותמליצותכליכסרנןזר,חוחשלהתפתחותהעללשמוח
דוקאמשכימיםירושלים"שאנשיזהעל .•.יהודיםכתורלשמיחאנוצריכים
כלונרבשרםמצאולאועדייןונו'החלבאתוקונים •••שלנוהחוחלפתחי

השמחהשתהיהבנדילנו,מספיקלאעדייןזהכלאולם •••אסוראיזהשלצר
העבריהפועלקיבלמכלפחותכי :לינרילעצמיכשאניכי •••שלמה

מה-סימןעלוישישקובל-ולקבולוכשהואהפרטיהחסוימצבועלהמפלגתי
 •.•עיקרישנריואולישנוישםשדרושואפ•זtרכשורההכלשםאיןשנוראי

לרבניהואחדמזרלמבדל :הקצוותאלהלשניויטהיפריחמאמיןשאינוומי
מהיוכח."נוחוכעל 1ויונחויראה •ניניהם"מבדילהירדןרקשני.מזר

פועלרענן,חי,נחזה!-ומהנחמיןזהו-נם .••ומרקיבנרקברקוב,נחהו
שכירזולאשעדייןםחלנרונשמהכנרהמזכירה.וכרון·,אתגםחאזניריוצר.

שניםארבעשלפניהפועלים •••שנעיםאתחאדנירוישכחונסחרהניבלא 'lllו
צרלחםעלויחיוהענודותמיניכלאתעליהםויקבלושםלהתנצרהשתדלו

עליה, •••עכרישםיקראלמעןורקאךוביהבםיסודיכלויסכלולחץרסיס
זוזםושנהעל

שחפשתיםאחריזונשנהשמצאתיהעברייםהפועליםשני •••אתחאזכיר

~ 
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רוחמצבע"פבקורת

והםכוהאתאזכיראוליארוהכבירההםרשכהאותהככלמחופש•.כחפש
כוחוםחםזכשפחותעשרהשרשלשלהםניתכהלאוענודהשםהרנוש"התימנים

ז.להזכיר'צריכיםכאלועונדותגםהאם •.•לתימן'משם
עם.והמכני· ;פועליםוהופיעוהכלפהאםנשתנהאחדלילהכןוהאמנם

 ' 1האםרהאוםהיאוצרותעלושומרים"מתעמליםהתחילואחדשכםכלם.השומרי

 !יגידו•.ימיםןמכטיחהמאסרשכעלכסוהדנו,הנכון

 :הימיםלנויגידוזאתגםואף
במוקדםאלחכאוכיאו jהמפלגורכמלחמתהאיילישובתועלתאיזה.היש

.הנביא'שלכדבריוםא·~ריותרלעצמי.כשאני •••לישוב·חםחומזיקיםזםן
 :ובנאדירהיהשלאהנביאאותונדברילהאמיןאנינוטהלו,והרוסים:יןךיר

אדרתילבשוולאכהנכאתומחזיונואישהנביאיםיבושרהחראכיוםרהיה 11
םענין.זה ,)ג'יגזבריהשם.יעכור"שאסרםהועל •••ואסר•.נחשלםעןשער
 !הענודההoחי
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