
רשימות
 - וזבם ברכה
ומגדל חומה

 לכותבי שסתום מה ממשוררים, שנבצר מר,
 ד״ריסור־ לזו וגלוי אפשרי משד. סיפורים׳

 רעש לתוך קפאה היא הרגישה. מרית"
 בגין־הארץ של ולתוך־תוכו והמהומות היריות

 והנה רשמה. ספגה׳ הסתכלה, בתוהו־מאורעות,
 וקרקעי, יסודי ספר גבורה, עלילות של ספר

 מיתוס שהם הקדמונים אספי־העלילות כאהד
 ומחזות לשירים גלמי חומר אומד" של

 היא יבואו. אשר מעודנים יותר בדורות

ה ל כ  תמימה שנפשה מפני לנושאה, י
 לב־חלוצים לבה ממה שהיא מפני עמדו,
משיחי. בשר־הלוצים ובשרה עיזוז

 וששה שלושים נבנו ימי־דמים שנתים במשך
 שמונים נושבו ישראל, בארץ חדשים יישובים
 קרקע על עלו נוספים, דונמים אלף וחמשה

 משפחה. ומאתיים מאלפיים למעלה לא־עובדה
 והמסירות האחור, גילויי על הסופרת מעירה

 נסיון, של אוצרות ועל כולו, שבעם ההדדית

 ליחידים אשר אירגונית ויכולת כשרוו־כסיים

העבודה. על המנצחים העם מן
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בארץ לעבור אימים בירחי הסופרת יצאה
 במקום וברכב בבהמה *פשר, on ברגל, —

 ריחפה היא שד-.5נ »ה ולראות — שצריך
 ביאליק, של .הצפור* כאותה לגקח־ה מנקודה
 מה בסכנת, העומדים אחים שלום פה לו־אור.
 שהיא רבת־תינוקות יהודית משפחה שלום
 נבנית חומה מה אחד־הגבולות, בקצה יחידה
 מה באופל, אור לזרוק מוקם מנדל מה להגן,
עולים. רגל תחת נכבשת קרקע

 להתבונן ולא צאה,-׳ מסויימת למטרה
 נתפסים נכסי־סבע אף־על־פי־כן בעבים,
:מבלי־משים בחושיה

מעורפלים מאיימים — נאופק הרים .רכסי
 כאילו ומשמאל, מימין המישור על סוגרים —

 נודע. הבלחי — והלאה מכאן :לו שפו נבול
 מראה אתנו, הנוסע זו סביבה כן הנער

 ירוקות גבשושיות :לימין למרחוק. באצבע
 יבנאל — זהר לרגלי הבהירים והכתמים אלו

 ביניהן, נוסך לבן כתם עוד הם. וביה־גן
 — בצד ושם, השלשה. משמר — אתן מתמזג

 אחו, סיבוב עוד רע. ליום המבוצרת החפירה
 שלוה של טעה 4כנרו ים תמיד! וכ&פתיע

 את עתה הוא !משקף מליסש כבואי לו, היא
 של הקלות העננים את ממזרח, הגולן חמוקי

 הפרק ;מן חורף". כיזם ארץ־ישראל שמי
בכפר־חסים"(. להקוצר .חג

 שליו, דומם, נוף של הוד הרים, .שלשלות
 דשנים, מגוונים, פרחים שופע בירק, טובע

 וכחול זהב ריחות. ורענני צבעים עמוקי
 מר. הרים. ברוחות מתנועעים אדומים וסרגים

 התוקפת. האימה מוזרה ומה הי, סב! ומה יפה
 והניתוק המוחלסת סני מול אל האדם חרדת
 האורבת הברורה, הסכנה חרדת מישוב. המלא

 )סן סתום". הר כל ומראש אסום ניא מכל
אפרים*(. בהרי .לויה הפרק
 אנשים דמויות לצוד המחברת ביקשה לא

 וציירה — באבן, תמונות לחקוק בד, על
:וחקקה

 פני על השחר, דמדומי עם אדו, .בוקר
 בחוץ •שן גבר ראיתי המנמנם, יזרעאל עמק

 של כתלו אל נשען שעמד צר ספסל בקצה

 בנעליו, ישן, היד, בבגדיו גדול. אוכל חדר

 כח הכדורים. בחגורת עליו, נשקו בכלי

 ספסל אל היה דבק בד, שנחו, היתד, עמוקה
 — היה מסמל כה השמירה, ליל לאחר העץ
 בד, ,הגדולה העיסות כל את — עצמו הוא

 הסרק )מן מתוכנו*. ואלפים אלפים נתונים
הארץ*(. סוני •על

 השוכן ישוב של צדדי בשביל ראיתי -ישוב
 עברים נוסדים שני הברזל פסלת סם׳ ליו

 עמדת לעבר חלוד,ס היום בחום צועדים
 לחם ככר המסילה. ליד הבנויה שלהם, המשמר
 תחת נתונה היתר. חיילית, מוצקת, ארוכה,
 השמירה לשעות צידה — אחד של זרועו

 חבילת היחה שני בידי הממושכות. הארוכות,
 מחבר, .כהשאלה השיגם — מסועכים עתונים
 עצוב בה חסזון. ללא דיבור, ללא ילכו, בדממה

 נד רכל למשקפים מבעד העיגים מבס היה
 כמי ראש, תנועת בכל היתד. השלמה הרבה

 אמרו — באנו לכך לא לזו, קדימה• פסיעה
 ענו — ברירה אין בריח־״ אין אך העינים.
 העמדה*. לעבר המתקדמות הרגלים תנועות

>שם^

 — זמירות לזמר הסופרת רצתה לא
:וזימרה

 הסתיו, בראשית הקטיף מן החזרה .שעת
 — ומרונן חגיגי משהו ממנה. יפה אין

 השמש בקוי העננים, בגווני באויר, באנשים,
 של מאד ורוסם תמציתי משהו השוקעת.

: הרגשת של העבודד" שמחת ת י ב  ה
 מכוניות מראה חקור. יש מסלם, יש מקלס, יש

 אנשים סקום אפס עד המלאות אלה, משא
 מעבודתם החוזרים ונערים, זקנים ונשים,
 רה ש׳ ובפיהם ישרות ועיניהם קורנות ופניהם

 מרומם משהו — הבל אף על עתה, גם —
 עוד איז תמורה. ללא תגמול הוא, ונעלה

 הוצת הלב מוראות. אין אסונות, אין גזירות,
 ניתנה אשר זו ארץ לחלקת אהבה בשלהבת

 לבאות. בתסלה תודה, בגלי נואה הוא לנו.
לשרונה*< שניה ,עליה הפרק )מן

 נעשה נקודות הרבה הקסת אחרי סוף, סוף
 של אחד נוסח שאכלון, סין הכיבוש ענין

 :צירופים בכמה ו-נחזר ודאגות גבורות
. . קרקע . מים . .  חדישה , . . רובים .

 עפדים . . . חובות > . . כביש . . .
T * • • סרה • • • • • • r y • ■ •
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 את מקום בכל לראות יודעת חכם ברבה אבל
 ניגון־ערותיו את להרגיש המיוהד, זרעו

:שהם כפו ואנשיו נופו נזעם לסעום המיוחד-.

 אוזרת, עליה לכל דמתה לא גלליה. .עליה
 ידע מאתמול עוד המעשר- ברעינוח רק ולא
 רק ועתר- עליו הפוסל את וגער איש כל

 העבודה וכבו באו, פאז מעסים רגעים
 העבודה היא ורבה הקעב. במלוא מתנהלת
 אבני בשל לא מסבים ההרים כנוף ומנוד.
 והמים הכבדה והאדמה השמורות הנזלת

 חמורים גבי על בסמים ממרחקים המובאים
 לד- הקודמת מן זו עליה כל־כך שוגה היתה

 עזוב, מקום חידוש של ההויה בשל לא אף
 הומה ושיפוץ שנוסעו בתים תיקון של

 זקן אכו הנה האנשים. מראה הסעיר שנותעד-
 מאחריו. ווחזי׳יו לבאן בא בעעירותו — מסג׳רה

 הנה במקום. שנה ארבעים — מיבנאל אכר הגה
 גג על המושבה. יליד ובנו הוא מכגרם אכר

 וילדו, הוא מכגרם חבר עובד החרב הבית
 בבואו היה מבנו גדול לא הקבוזד- יליד

 אדמת אל ישובו, בראשית הגליל, אל לכאן,
 שני דורות, שגי הראשונה. בעליתה זו שרונה
 שרונד- בעלית זד. ביום שותפו ממש, דורות

 נעשה אשר הוא רב מה מאז, המרחק רב מה
.מאז . ^1)שנ " .

 אותי המפתה תרי את לכבוש יכול איזי
 הנוגע סעיף — דלעיל, הדברים המשך לתת

:מעשה־הבנייד. בעעם
 היתר, חשון( )כ״ב העזובה לשרונה .העליז;

 ועמק הגליל ישובי לכל בדדלר, שמחה יום
 בית־ ,יבנאל — בסביבה המושבות כל הירדן.

 וכל םעםד« תבור, כפר סג׳רם כנרם גן,
 ואפיקים ודגגיה כנרת — העובדים ישובי
 מסדה ואף וכפר־חסים ואשדות־יעקב ובתלם

 נעשתה לעבודה. מאנשיהם שלחו ועין־הקורא
 היה עריך היום במשך ומאומעת. קשה עבודה
 את להקים האבו, בחומת הפרעות את לסתום

 לפליטה, נותרו ששלדיהם הבתים שני הריסות
 להעלות עמדות, להקים תיל, גדר למתוח
 העבודה מנותק. לישוב חשמל ולסדר זרקור

 ונוער ילדים ואחריות. בכובד־ראש התנהלה
 הובילו לחומה, אבנים נשאו וזקנים ובוגרים

 אהלים, הקימו תיל, מהחו המעין, מן מים

 ורעיגות כבושה התלהבות מתוך עדיפים כנו
 הקרובים השלושד. משמר אנשי גדולה.
 הם אף — אחת לתנועה והחברים למקום

בעלותו. גורדון לארגון הנאמנים בעוזרים
 עג העבודה, להם כעעם העוזרים, בשעת

 פני על ן ו ר י ו א חברת של אוירון
 ברכה מכתב ושלח רדת הנמיך שרונד. רמת

 :ולשמחה לעידוד והיה ברבים שהקורא
ר ש י ! י ם כ ח ו ם כ ת ו ל  ב

ת ת א פ ר ה ח מ מ ש ב ה ל  מ
. ל י ל ג  ן י נ ב ה א נ * י ה י ה

ם ת א ם ש י מ י ק  א ם י י ק ־ ר ב מ
ו נ ת ל ו ר ו ד ל . ו " ם י א ב  ה
>שם<

 בערפת יהודי עעיר בו. עעור להב זה ספר
 וייראו בו, יקרא כי בסורקיה או באמריקה או

 געגועים ויאחזוהו מאד, משעממים בגולה חייו
 אל הפראי, הגוף זה אל החיים, דרך וה אל

 בעיניכם קלו )וכי השמות ואלו המעשים אלו
 שער־ אלונים, בית־שערים, כמו שמות

 הארץ את הכיר אשר אל־רואיז(. העמקים,
 לשוב תשוקה תערבהו ועזבה, פנים־אל־פנים

. חומה אני עסרד- ולחבק .  ומגדל• .חומה .
 לשיר־ חדש פירוש הוא חבם ברכה פאת

 אהובתה על מתרפק עם־ישראל בו 1 השירים
 חומה אם :לקשסה לשמרי- לעבדה, אדמתו,

. . . סירת־כסף עליה נבגד, היא
פהרבא. נ.


