ם .ספילנסקי
-

קולונל אליעזר
.

לזכרו

.

מרגיליי

עלם בעיה זקוף ,גבוה ,אמיץ
ידים ואמיץ לב ,בא -למושבתנו .גי-
בור.הכל התברכובוויאהבוהו.לויית-
חן של טובילב והואר-נפש ריחפה על
פניו..
הוא היה ממעיט מאוד.בדברים;
.אבל ידעתיכי לא שלוס כנפשו ,כי
מקרקע אחד נעקר ובקרקע השני עוד
%א היכה שרשים .הוא אהב 'עבודה
וידע לעבוד ",ויתמסר לנחלת אביו;
כרם גפנימ ושקדים ,וגם בכרמי זרים
צברויתפיסם כיאהדאמרכיבימ וזומרי
הגפנים'הגדועים רהמעדר והמחרשה
היו "מנג'נים=,בידו . .אבל ידעתי כי.
העבודה בלבד לא נותנתלו סיפוקוכי
'הוא;'.מבקש דבררמה ומתגעגעלדבי-
'טה שאינו יורע,חקרי ...הימים'.היו ב-
.מושבות.ימי'התנגשויות עם.השכנים.
"וא לא ידע חת מטבעו ,הרגיש את
עצמו באוירה של מלחמה כדג במים.
ידע להשתמש לנשק .ולדהור על סוס.
עד מהרה "תפרסם כאחד הגיבורים
בישוב' ויחד עם ,ה התקרב אל השכ-
.
לדברערביתוגם.למד לדעת
ניט.
הערבים .הוא אהב את הבדוים .המצא בהם דבר-מה דומה לקוזאקים שלוו...
את מטעיונימוס
ינו לו לאזאר n~ua ,רוסי ,כאשר קראוהו בביתה והעררים קראו לו חררה
 אנחנו קראב בראל*צ ,בעת
נאז או ,התפרסם ביניהם בחצר* מצא לה בהתנגשות אחת לידוטי
ך ,ראש השבט ~חנה-על אדמת .באר~שלען עוד טרם נבנתה
~WD
הצציר .עלם בדוי ,ב %של שיי
ש אשר שניהם הלו
העיר צמאות הזועעיי התוריהם .עלם הפוןוגביה וטוב לב.ושמו חסן.י
גודדים במשך שבועותצבגניש אשר גם אנכיהייתי נלוה אליהם.
 ,אפל לפעמים גם צער רבו שנים רבות.
הטיולים האלה בארץ נתנו למרגולין אושליב
לאיכולתי להשתחרר טן"זכרון הקשה ,כיצד וכמה דאבה נפשו למראה"ראשון של",וירין.
מראש הוא ,אשר תאה את אדון ופה הוחגות יתאכזב קשה לראות את הירדן.
הרעתי מרגולקכיהת_אהב .מעטשיט  tyaaiויאהב את"שפה ,אמכי פעליאותהייע*מו אך
בקולי רב ,בעוהת חבר %החדש ש .וילקומיץ .הוא אהב ,את חבדויט ,והוא שנא את התור-
ל העזובה שנאכן
כים .בכל כוחות אשו שנאמי על ה"צקשיש" ,על "המעשרן עלהריפרףיע
 ,מכוץ אגרוף,וחורק שינים.
ועל שנאתם ליהחים .ולבדודם .וכנוהיה נידבר יעל התורכיםה"
הבריסן ולהשתתף עמהם בשחרור
יהוא אהב את.הבריסים .ו"אידיאל" היה לו ,לשרת בצי
כאשר שנא אתהתורכים- ...ויהי קורא
הגהץמידי"תורכים" ואתפקידי הבארון שנא ,במעט
הבארין ואת המלוים בריבית ...משנת תגניב
למרד ,..להתקומם ולגרש מן הישוב את פקידי
..
ועד שנת תרס"בהי ועבדעמיו ברתומות אליעזרמיגולין.
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