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

הגעגועים של כל הדורות התרכזו בחר הזה ,היר מרוכזים

;,(-,.

1~··t
';)

זז

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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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 .
ת"א ,רח' פרישמן  , 43טלZ37586 ·.

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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