לשמוע .את המיית
הריקנות של .הארץ

בעקבות "ממלבס עד פתח-תקווה" ,תוננית

ששודרה ב"שיזורי-ישראל" במלאות מאה שנה

לאם המשובות ,ובה סיפרה המשוררת
אסתר דאב על פתח-תקווה של ראשית המאה.

"

ערך

אהוד בן-עזר.

•ר שישבו במשובות הגרמניות ,ומהם גם לדמ הרהב חקלאות.
אסתר דאב
גרמנים אהל ,ה"טמפלרים" ,שיבו באץר לפני פחח·חקורה.
היתה שדרנה ,ומאוחר יותר ,רילהלמה .והשפה היתה שגוהר
בפיר ,והם היו דידיים שלנר ,איזה דייידם !  -היינו באים
כל הדבירם שאריתי סביבי בילדותי  ,רשהיכרתי- ,
הוייתי "צלמית" מצריינת - ,הכול נתפס אצלי אלהים בחגים שלהם ,ואנחנו עדינו את כל חגהים ,ובחגים
שלנר הם היו באים אלינו .ואבא חלם על כפר דבמות
היטב ואני רואה אותם עד היום בבהירות רהב.
רילהלמה ,כפר של איכרים ,מפלחי·אדהמ ואנשים יסודיים,
אי-אפשר לתאר איזו אטמרספיהר חיתה ,חיונית
מדורות .וכפר כזה היה קשה לעשרת עם אנשי פתח·תקרוה,
כזר  :כמר ריטבסק לשאגאל כך חיתה פתח·תקררה בשבילי.
שקצתם חנוונים ,ובכל זאת הושפעו מהגרמנים הרהב
כל דבר ההי לו טעם ,היה לו ריח .והתהפך להרגשה אמנו·

תית; אני הרגשתי כמר אמן .אתה מבין ז  -ולא ידעתי
שאני אמן .אבל אני הרגשתי כמר אמן .וכשערלה עכשיו

הרגשה מן הימים ההם ,אני מוציהא לחלוחית ממנה עכשיל.

מאוד.

אבא ,חבריש ,ההי הכ) mהב"א הידיעה( .הוא חרש לא רק
בפתח·תקורה ,הוא קיבל עבודות חרשי בקבלנות ,ומאוחר

אני הננית ממהנ ממש כמר שאני מרגיהש היום שכאני

יותר עשה מכך מקצוע .בימים ההם היו חורשים במאנז'.

רוהא איהז דבר חי שעדר מדבר אלי.
כל בית ,כל בית היה עולם ,וכבר אז ההי קיברז·גלרירת
בפתח-תקורה .ערד לא אריתי מקומרת אחרים בכרי שארכל

לא .מאנז' זה ההי הטראקטור

להשרות .אבל מראה המושבה היה עצוב קצת .הבתים היו

רחוקים זה מזה וסגורים ,והתריסים  -על·פי·ררב מוגפים :

האנשים היו חשדים באץר ,הסתחרר מן הששמ ומן התמסי·

נים .והתנועה חיתה גם כן שרנה מאשר היום .ראשית כול,
רכבו על חמורים ,ולא חיתה כל תנועה של רכב  :והאנשים

הלכו בצררה אחרת ,תנועות אחרות עשר ,תנועות של עבודה.
אני זוכרת שאנשים הלכו לפי מקזרעם.
ההי ערשה·גדררת אח,ד זקן';" שממנר התרשמתי מאר,ד שקארו

ל.ר שמ,ל·ירסל .שמואל ירסל .השמות היו כולם יידשי .ידברו
יישידי ,כמרבן .רהרא ההי היויד זקוף ובלט מבין כולם .וחיד
עם זה היה מארד הידוי ,זקן גדול עם פאירת .וההי הולך
רס mב עמודים של גדר .זה ההי מראה שהתשרמתי ממנו
אמר.ד אנשים אלה היו מיוחדים במינם ,זאת אני וראה
עכשיו.

ואני חושבת שזה לא מקהר שהם היו מיוחדים .אני רואה
אותם כמר חזרן ,כמר תמרנה של חלום ,לגמרי בהתחלה ,איד
אנשים תמ uעעים ,ראוי הם מדברים ,וכיצד כל זה אין לר
שרם רקע מאחוריו .נהירתי כל כך קטנה ,אני כבר הרגשתי
שזה איזה דבר שבא פעם אחת ,בצילצרל .אתה מבין ז -
הידבור ,לא רק מנפי שהוא ~ברי ,צילצל בחלל ירק ,מסביב
iזהי rזלל ריק .אני הרגשתי את החלל הריק מסביב ,שום
יישוב אחר לא הורגש ,לא שמעו שרם דבר.

מאm

ר יותר ,זה היה כבר מארחו מאר,ד שעמר קצת מוטרדים

של הפרדסים .אבל אז ,בהתחלה ,הרקינות המתה .אני שמע-

תי את המיית הריקנות של האץר .זה לא נדהמ לי; ככה
זה היה .ובלילה ,אין כל ספק שהיה גם פחד מעורב בכל

זה ,פח,ד בלילות ההי פח.ד אני זוכרת כי~י סגרת אח ה·
תריס ,סגרת אח החלון ,סגרת מפני שהיינו מוקפים
היו ננכסים לרפתות ,מוציאים את הסוסים .זוהי הריקנות
השרגשתי סביבי .כשאני הייתי ילהד קטנה היו אמנם כבר
קאקטרסים גדולים ,אבל ההי ריק מסביב.
סביבת פתח·חקררה היתה יפה .אינני ויעדת ,אולי מפני

שודדים :

אתם יועדים המ זה מאנז' ז
של הימים

ההם :

-

עשהר זוגות סוסםי ,רחומים אחד אחרי

השני לשרשראות ,והשרשראות הללו סחבו מחשרה ,השלהב
שלה ההי בגרבה של מטר רחצי לערך .אני זוכרת שאבא
לקח ארחי פעם לראות אח החרשי ב"חמהר" .הוא לא היה
גברה .הלהב של המחרשה היה גברה ממנו .ואני זוכרת
כיצד המחרשה ההביקה בשמש והוא עמד על הדי ,חרלך
מזוג סוסים אחד שלני ,ולא צעק לבזהים .הוא דיבר איתם.
הוא דיבר ,לחש להם) ,אינני יודעת אם זר חיתה הרנגארית' ,
או סיסהמ שלהם שהמ( ,חיתה לו איזה שפה ,הוא ההי הוהמ
 .כזה " :א,ממ  ...א,ממ  ...די ,1דיו  - ,,...הוא לא צעק .
עליהם אף פעם ,לא הרים שוט ,הוא עדב בלי שוט ,רככה
הוא חרש .ואחר כך קיבל בקבלנות עבודות חרשי אצל

ערבים ,אר אצל גרמנים ,דביוק אני לא אז :iרר ,בסביבות

ירושלים.
אבא ההי חשדן בחקלאות .נסע לסוריה והביא את ה"באקיה"
למספוא ,כי חיתה זר תקופח ה"מחלבות" .רכן הביא פרות
מדשמק ,רחלם -על "קרנס,ים פראייך" ,חברת משרחפת לאיכ·
וים ,מעיד "תנובה' '.כלי·עברהד היו בדייו ככלי·גנינה ,כל
כך תואמות ובעלות קצב נעים היו תנועותיו .הוא הזריז
בפלחה רבנטיערת ,גם בראשרן·לצירן ובגדרה ,ויידדיו היו
לדליק פיינברג ,אביו של אבשלום  :ליבמן ,חזנרב מגדהר.
רמז העסקנים ההי בדידיות עם מדרכי בן הלל הכהן ,עם
ליברנטין ,עם פררפיסרר ברדנהיימר ,רארבררג ,רדיזנגרף ,הכול
בענייני הישיוב .עם רילקנסקי האגרונום שיב שערת ושוחח
על ענייני חקלאות.
בשעוח·יאיוש שכב על הספה ,ספת עץ חרמה ,בלתי מרופדת' ,
ולארשו כר הקש שלו ,שההי מסמל את ההסתפקות במועט,
חרסר·הנרחירח ,ולפעימם גם אבל .ההי ורבץ הזרק-שפתיים
.על ספת·העץ החרהמ .ספר מספריית ליברכט בידיו ,ספרים
מתורגמים ומקרויים בגרמנית,

שים בקריאה.

m

רא שקרע עד איברד·החר·

זר חיתה שבררת משמ,

ראמא חיתה זועקת

ו וברכה  -מה נאכל ז  -הווא איבר נע ראינו זע - .חובר
הקרוב ביותר ההי לייבל סלרמרן ,שיברר מופלג ,אבל באנא
לא דבק אפילו גרגיר אחד המרגל זה .הוא  -רק מספירם
ההי משתכר.

.

את מחלת·הלב שלו קיבל אבא באסיפה אחת במשוהב,
שבה התנגש עם יהושע שטמפפר .זה היה התקף·לב קרש~
ואבא ההי חולה שנים רבות .הימים היו ימיר של הרופא

ברנשטיין·כהן ,ובלילה היה בא וערשה לאבי זריקת "קאמ·

פרד" ,רכל הניח נתמלא מריחה .ואני הייתי יוצאת למרפסת
וברכה ,ראמי שוחקת .דווקא בזקנרחר כמעט שנעלמה מחלה
זר ממנו ,וההי מתאונן רק על איבוד חרש השמע ,הריח,
ויתר החרשי.ם

מ''פוסטח" עד דואר

המ m

אני לדמתי בהתחלה אצל "מלמד" .אתה יועד
"מלמד" ז  -חיתה איזו חבורה של נברת ,רק נברת ,עם
בנים אסור היה ללמדו .למדבר אל"ף· בי"ת .והדיבור לK
היה עברי ,היה יידיש .לא חיתה עברית .המילה ה·
עברית הראשונה בפתח·חקורה חיתה זרא .,קודם היו קרר·

אים לזה פרסטה .רהפרסטה חיתה בקרהר שסביבה היו הצעי·
וים מתאספים,

זר אגהד .שכך שער האיכרים ,זר אגהד .רכך קראו למקרפ
פרססה ,רזה ההי הקשר לעולם וג.דול .ההי דראר·ארססרי
והיו באים מכתבים עם ב.ולים ואסטריים ,עם זמרת · הקזייר,
זזה ההי ציורי ,וקשר ארחנו לארוצת רחוקות  :מכחבים היר

באים גם בדואר גרמני ,וצרפתי .וכל זה גקרא -
בין·רגע .אני חושבת שגם בנר,

n

 .לנר "אגודת ציערים" ,והמם באר מייסדי הרצליה ,ממשפחות
גיסיך ופרלין ,משפ  n;nאינטליגנטיות ,כך גם הבנםי ,וזר
היחה תנועה גדוהל.
הבאררן שלח למושבה מרידם צרפתיים ,ולדמבר הכל בצרם·
תית  :חשבון ,פזייקה ,הכל .אחר כך נפתח ביח·ס.פר חשד.
המרהד הראשונה שלי ההי שמה גברת באסבץי' ,הויא היתה
קדום

ואני הלכתי וסאפתי אותר וקראתי אותר אחר כך בבית .כל

 צבעאלה היו
היו כבר
צהובים.

 -כל מה שנטעו

בה היה עלוב נורא .רשם חיתה גינה עם פרחים בודדים ,עם

צמחים בודדים ,צמחי·נרי .פעם אחת אני התגנבתי לגינה

הזר להסתכל מה שהמ נעשה .אצלנו טרם חיתה גינה ,לא היו
פרחים ,היו רק שושנים .אבל שושנים היו גם לערבים פה.
קטן ,חציר

צהוב  mציר סגול  ,זר חיתה כעין תגלית שבבילי .ואני נזכרת
עדר דע עכשיו בתמהיה ובהרגהש הזר ,הנפלאה .מין תופעה .
מיוחדת שכזר .אמנם שיםנ פ mי·בר של אמנרן·רחמר ,קטנים
יותר ,אבל אני ארחם טרם ראיתי אז.

אתם יודעים מה זה מאנזי ו

-

לא.

ניחגר ההי בית מיוח.ד היה בר איזה כרבד ,יותר נכרן רצינות,

m

רצינרח באה מאבי ,יהוהד דאב .הוא קרא הרבה,

m

הי

בארד מאר,ד רגם היודי ,חרא החזיק בהידות ,אבל היו לו עם
ברדאר עסקים שלמים .אבא היה אשי מורכב מארד ,מופנם
רמררכב ,וחיתה לר עמין פרוגרהמ ביחס לישראל ,בחיס
לאץר .ראשית כול ,הוא התקרב אל הגויים ,אל הגרמנים,
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בראש·פינה,

רמראש·פינה

באה

הנה,

ואיני

יועדת

מניין הביאה ידיעה כזר בספרות העברית של הזןמ ההאו,
כל המשוררים .והיה ערד מררה אחד ,אפויים הרארבני ,זה
שייסד אח גן הצחמים התנ"כי .הוא היה מביא לבית הספר
אח ארוחת הבוקר שלו בחרך עיתון "חירות" ,שההי ערםף
בר חתיכת חלבה עם לחם .אחרי שאכל ההי זורק העיתון,

כציד אריתי בפעם הארשונה את הפ mאמנרן·רחמר .על
ידנו נמצא בית-הספר של הנערים .הנערים למדר בבית-ספר
אח,ד והנעדרת בביח·ספר אחר ,לא לדמר בחיד .וממקורה·
שיראל שלחו שתילים לגינה של בית·הספר .האדמה על
ירבו חיתה חולית ודלה ,דלילה כמר חרל·ים ממש ; רכל המ

ששונה חיתה בח·המקרם .ופתאום

אני הרגשתי הרהב

מארד את הדבר הזה ,השהד הזה ,רכך גם האחרי.ם הי ה

ואני אספר לכם עשכיו דבר שלא סיפרתי ערד לאף אחד:

ראיתי פרח

בצעירים ,היה איזה הדף

גדול לתחיהי ,הדף פנימי ,אחה יודע ז -

שררת ההרים ממזרח .הרי יהוהד ,היו בשלל צבעים .בכל
שעה משערת היום ביראו אחרת ,כל שעה חיתה אחרת.
מביתנו לא ראו אח זה כל כך סר ב ,כמר מן הגורן .הגורן

שנסער בד" ולא דיעו עדר כל כך לזבל

פרסטה.

פתאום בא בן·יהרדה ואמר שזה חאר ,רזה נתקבל כמר ברק,

רכל המ שנחתם בהם חרא חזק מארד רגם יפה .היה יפה.

m

והערבים מתאספים.

בבוקר ההי שם שרק

עבודה של ערבים ,רגם הצעירים הרוסיים שלנר היו באים
להראות את השרירים שלה,ם וקצת היו בוקדים אותם .אג,ב

שהנחים היו ריקים .רגם ,אצל ילד הדפים עדר לא כתרנים,

חיתה  -על גבעה .והאדמות ,צבע האדמות השרנה
ארמה שחרר ,אדמת החמרה האחהמ ,החולות ,כל
גורבים חזקים לאין·עררך .והיה גם הרבה ירק,
גדורת של שיטה ריחנית ,מלאה פ ים קטנים

-

יואל ופל .השתתף והביא

לדפוס :

בנו כןה-ארו

כך מעט עיתונים היו .כן ,אבל אנחנו סטינו קצת מהדרך.
האשיה הזר ,גברת באסבי',ץ ההי לה קול אדיר ,אלם כזה,

אברהם בז יצחק

/

 mיתה חמברת מ'נגינות אוקראיניות אל הםכסט של  -יל"ג,

לש מאנה ,ואנחנו היינו ברכים " :ארניהי ארניהי" •• •" רכל
הסנטימנטאלירת הזר .אחר כך היינו גם מדקלמים .אני הייתי
ה~דקלמת הרשאית " :שלרם לך חמתי ,שלרם לך מרתה
חמתי ,עד נצח ,הנני שב לקרב ,כי נרפא הפצע - ".וערד
הלאה  mלאה .בפאתרס כזה ,רזה ההי כל כך במקומר ,זה
ההי חסר לנר .מילא איזה חלל ,מילא חלל רב ,זה היה חינוך
למילה העברית ,וחינוך לשירה .זר חיתה ראשית כזר  ,שרק
מי שחי ארתה יכול להניד ארתה.

לזורע
ודרים,
שחרדים
רגבים
הב'ל
•
•
:
• T :
•: •:

ו~;:נןק.ב ~בד גכדשו סר~~ים ;
ו ~ש ח~~זr tז זו~הt ,זtזז Kה,

w

;y

עליו ,מפני השוא כל כך אמת .אני חושבת שפה שי לי עבר.

הגעגועים של כל הדורות התרכזו בחר הזה ,היר מרוכזים
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כדרר אח.ד הגעגועים לארץ m ,ינה הדבר הזה נתמלא,

שרים :

"עצי שיטים

 -כל האופן הזה,

המיוח.ד ואני צריכה לומר ,כשבאה העלייה השנייה
הדבר התגבר ,כי להם ' באמת חיתה גלות ,אחה

-

מבין - i

הם באמת ברשעו מאיזו גלות .אני  ,בשבילי זר לא חיתה
שיעוה ,כי אני נולדתי פה .אני ,רק בקרבי נשאתי את ה·

תנ",ך כמרבן השתנ"ך .את  .סיפורי

התנ"ך חייתי כמר  .דראהמ .כמר דראמה חהי ,ממש.
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האבת מולדת היא  .שבבילי דבר גדול ,דבר שקשה לדבר

עבר .אתה מבין ו
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אבי ' רק בקרבי נשאתי את העבר
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ופתאום פץר ופרץ• פשוט פץר .היינו
ערמ·דים ,עצי שיטים ערמ·די·ים •"•.
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הארץ ענתה ,כאילו חיכתה

שי לי רגשות מערוכים ביחס לפתח·תקררה .הרבה הושפעתי"
מן העליהי השניהי ,גם לרע  -השופעתי ממנה .התנגדו
לעבודה הערבית .אני חושבת שהם הגזמכר בזה .בזמן האח·

השיר בכתב ,ךו של אברהם בן ,צחק ,מעותק מתוך פנקס ישי-,,

מותיו של המשורר ,בפנקס מציוות כחמש ט  tוטות של השיר,

ושרן של אברהם בן וצחק; לס.א נכלל בסםרן ,מפני

הגירסה הנ"ל ה  tא השלמה ביותר,

שחלה בן יד העורר ,והמשורר ל.א נחה ל;,:בעו ביו

הרשימות משמאל מבציעות על הכנת דברים אן .מאמר לע רחל

שיריי · מארכוןן בז יצחק ב•גנזום•.

המשוררת,

חן אמר לי חבר אחד " :את יועדת ,שאנחנו עכשיו לא כל

כן מאשימים את האיכרים הפתח·תקרראים שעבדו עם הער·

בים .הם היו אנשי משעה .הם סבלו".
המ אתה יודע מה שעבר עלינו  - 1אני חייתי את החקלאות
בבית .אני זוכרת אדי אבי ההי לוקח אותי אל שדה השעורה,
למזרז את השעוהר על פי הגרנה של י .אני הייתי נכנסת
לדשה m ,רא ההי וראה עד אנה השעוהר מגעת אלי ,ואחר
כן ,בבית ,מדרד את זה עלי במטר ,בסנטימטרים" אבי ההי
חקלאי בחסד עליון ,בייחוד במשק המעורב ,בזה הצטיין.

 ,לא היה חסר לנר דבר בבית .היו תמיד שתי פורת חולבות

'נרפת ,כל מיני יוקרת ,זה היה נפלא .אבל ,משק·מעררב
נחרד מקצוע לכולם ,שזה יכניס לפרנסת הבית  1לא .ראשית
כול ,לא כולם עדיו להיות איכרים אכלה .אצל אבא זה ההי
משזiר בתרך הדם ,מיד דבר כזה .הוא הלא גדל בכפר .אולי
מדויר דרדרת חיו אבותיו בהרנגאריה ככה ,אני לא יודעת
מקרדם·מקרדם דברים על השמפחה שלנר.
חאר כך ,פתאום ,שמק·עמררב ופלחה  -זה לא טוב ,וצרי,ך
לכ הומשבה הולכת ומתחילה לנסוע כרימם ,כן ,כרמים -
הדבר ההי גם בהשפעת הבאררן .הבאררן התחלי  ,לתמרך
בומשהב ,ומכיורן השוא ההי משופע מהדוגהמ של צרפת,
השיין חרא הענף )בה"א הידיעה( של צרפת ,כל מיני היין,
רהשאפמאניה ,שנוצרים בה ,אז ' הוא רצה לעשרת גם פה
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אזר של ענבים ושל י  ,שול תרלעי·משי .כן ,היו לו כל
מיני חלומות ביחס לאץר ,הוא ההי אשי גדול מאר.ד זכוכית.

זיזנגרף הקים בית חרשות לזכוכית שבניינו עומד עד היום

j\1הי לוקח אותי לכרמים בעת שזומרים לגמרי את הגפנים.
זן היתה תקופה יפה מאדר .ופתאום ב~ה פילרקסירה,
מהלי יהפ מאר,ד מצלצלת .רבנית ישנה זכוכית-מגדלת גדר·
? ifכזר ,ואבא קרוא לי " :בראי· בראי תראי "!  -אני מסת·

הוסלםי מלאים מרסקאט שחרר .אתם מתארים לכם !' עכשיו,
שאכול אחר אני צריכה ללכת לחפש.
הוכול ההי מלא ,איזו מיד תנוהב ,האץר ענתה באופן כל כך
נפלא על כל המ שעשר לה ,כאילו חיכתה .ולא נתנו אז
כל ךכ הרבה זבל ,והעיבוד לא ההי מאה אחוז .ואני זוכרת
שרמח כל הענבים  :מרסקאט ,סמינירן m ,כרל ההי בצרפתית.
הוינה ,היין פשט את הרגל .אין .רדיזנגרף כתב אז · לאבא
ש,לי " :זmי ראנדאלירת לכדרת ,לעקרו את הכרמים ,, .החלי·
סר לעקרו את הכרימם ,את כל הכרמים שבארץ m .רא כתב
 זר ראנדאלירת .אני לא ידעתי מה זר ראנדאלירת ,אבלאני בכיתי מפני שיעקור את הכרם .רכך נעקר.

אחר כן בהא תקופה של שקדים .שקדים מוכרים ,ואיטלהי

חהי שמקדים  ....והתחילו לנטוע שקדים .ושטחםי נפלאים
נחרוף הופכים לשלג ,רזה כל כך יפה .ובמרספת עומדים

עשiח שקים של שקדים ,שי!'קם גדולים כאהל ,ופח

הקיבוץ המאוחד ,תשל"ח.
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ספרים " ציור " פיסול " קרמיקה .
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כלח ,ואני וראה הרבה חיות קטנות יררקרת·יררקרת·יררקרת,

יפה המפרדסים .ובחצר עומדת געלו" ותרהמ לשני סוסים,

מרגש עם הופעת מבחר משידיר בהרצאת

........................................................

-

ואחרהין ~ העלה כולו אכול .הפילרקסירה פרהצ ,ואת
היין לא יכלו למכרו .איד כרמי.ם כל פתח·תקררה ,ראשון·
לצרין ,וחרבות ,שטחים ,רזה יפה ,זה כל כך יפה_ ,זה יותר

שיר בכתב ידו של המשורר
שלא נכלל בשרם ספר של א -פן.

______________

נסאנטררה.

הותחילו לנטוע כרמים ,רזה ההי דבר נחמד ,א,ף ,זר חיתה
תקוהפ נפלאה .אני זוכרת את הבציר .רגם בחרוף ,כשאבי

~

תערוכות יחיד ומאוסף הגלריה מעבודותיהם של :
,.ן:נ פלדי
,.ן:נ
,.ן:נ

,.ן:נ נתון

סטמצקי
הופשטטר

,.ן:נ  .גלעדי
·,.ן:נ אלקלעי
,.ן:נ

יוסף

יעקב

,.ן:נ מוהר
,.ן:נ איטה

גרטנר

,.ן:נ מנחם הירשאוגה
,.ן:נ אהוד שחורי
,.ן:נ

בני

כהן-אור

~מ ב ח ר ס פ ר י א מ נ ו ת ו ש י ר ה.
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שקדים - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - -

עהלר שני ביזסליק .שני בשיליק הם כרמ עכשיו עשר אגר·

חת .אחת מתאר לך ז עכשיו אני קרנה שקיק של שקדים
נשנע ליור.ת ואנחנו אוכלים שקדים  ,ומשמינים זמה .זה
בריא ,זה אמכל נפלא.
הוינה ,אי·אשפר למברר את השקדים ,אין ,אין קרבים .זה
לא נמכר .לא הצלחי .ותמיד עודמים בפני שרקת ריקה ! אין
iזמ לאכול ,משמ ,אין לחם .רכבו אי·פאשר לחזור אל ה·
שמק-המעורב ,ה.דאמות האלו כבר אינן ,כבר אי·אפשר ,זר
כנר תקופה אחרת .אחר כך ,פתאום ,נסער לתורכיה ; בתרד·
כהי אזיררים ,נרפים שלמים ,חיים מטבק .והתחילו לגלד

טבק .ויושבים ומשחילים את עלי הטבק על חמטים וחוטים,
ומייבשים אותם · ,רכל החצרות למאות בטבק .רזה מחניק.
רזה לא צמליח .אין .רכל פעם יש פהר פחות ברפת ,ויש לחם
יותר גורע ,ושי בגדים יותר גורעים .הכול ירדד ,ירדד ,ירדד.
זה ממש עלינו על כשדבר ,אתה מבין  - 1אין במה לשלם
שכר לימוד בבית·הספר.
אחר·כ,ך פתאום ,עהל-נכנס איזה ג'וק לאיכרים m ,ם נוסעים
ליפו ומתחילים להתעניין בפדרסים של הערבים .שמה אפנ·
זים יושבים וגרופים כסף מן הפרדסים m ,ם שולחים פרי

למארסיי ,רממארסיי הפרי הולך הלאה ·; רדם ,שולחים אנשים
שלהם ,והם מוכרים שהמ m ,ם חיים מן הפדרסים .גם אנחנו
נעשה פרדסים !  -כל החצרות מתלמאות רחי ירקבון של
לימונים מחרקים - .מתווכחים על המ להרכיב את השא·
מרטי ,את הזן אשר נשלח .לחרץ·לאץר .רככה כל הזמן m .פר·
דסים ,הם הוציאו את הישיוב למרחב .אבל  -זר כבר לא
ארץ חקלאית ,אלה כבר סוחרים ,ר"פדרס" ,רסינדיקאט,
 גונבים גם כן ,המ אתהונוסעים ומוצאיים כסף וגונבים !
חושב !' לא גנבו אז ? גנוב גנבו •
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