
שד זעם ענבי
 רק הסוכנות מן התביעה כתב דורש לכן

אלף. עשרים
 לבית מוביל הראשי האספלט מכביש

 בין המתפתל שביל, גרוצקי משפחת
 שיחים. עשרה בדיוק פורחים. שושן חי ש

 קיבל אותו המדוייק, השיחים מספר זהו
ה מהנהלת גרוצקי חיים שנים כמה לפני

משקו. של לדוגמה ניהול על כפרס מושב׳
על גרוצקי וחיים עליזה חיו עוד אז

נר מהם כתוצאה הראשונים, החישובים פי
 ולעבור העיר את לנטוש התוכניות קמו

 אז הדהדה המדינה רחבי בכל שכן, למושב.
 אל העיר מן — ביותר הטובים הסיסמה:

 רוח של שני משב אז נשב בישראל הכפר.
 לבשר, זקוקה היתה המדינה החלוציות.

היי המדינה לירקות, זקוקה הייתה המדינה
לביצים. זקוקה תה

 עם חלוציות לצרף החליט גרוצקי, חיים
 על אז — לכפר ללכת כבר אם קר: חשבון
 מחייב הוא כאשר — עסק הוא עסק בטוח.

 בתנאים לכפר ללכת צריך משמע, השקעה.
 הבינוני למעמד המחלקה על־ידי המוצעים

הסוכנות. של
 ההקלאי־לעתיד על היה אלה, תנאים לפי

 לירות. אלפים שלושת בהתחלה מיד להשקיע
 לירות אלפים שלושת ה־ו שנים תשע ולפני
 בהדר״הכרמל, דירה מכרו ממש. של כסף

 עשרים במשך רכשו אותם מיטלטלים, מכרו
 ל־— וקדימה בארץ, עבודה שנות וחמש

גבעת־עדה.
ש מאליו, מובן נפלאות. היו התחזיות

 האחרות המשפחות שישים למרבית בדומה
 מושג לגרוצקים היה לא איתם, יחד שבאו

 הייתה לא זו עובדה אבל בחקלאות. כלשהו
 הבטיחה והסוכנות מאחר כך, כל חשובה

 לכל — מכל והחשוב מקצועיים. מדריכים
 קרקע של דונם שלושים הובטחו משפחה
עידית.

היו דונם, שלושים אותם כי הסתבר אולם
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ו מחיפה השוחטים א־תם לוקחים הרצוי,
 עבור מקבל יוסף במקומם. אחרים מביאים

 בעל־ אינו הרי כי בלבד, פרוטות זאת כל
 זה מוטב אבל שכיר. רועה רק אלא בית,

 אפילו לו אין שם הרי העירה. לחזור מאשר
הילדים? עם יהייה ואיפה משלו, פינה

 יוסף מושיט האלה,״ הידים על ״הסתכל
״אי הגדולות. המיובלות, כפותיו שתי את
 מספיק ירוויחו לא כאלה שידים שמעו פה

ילדים?״ שלושה לפרנסת
±
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ת פני ס פ ר מ  ;נתנ אותו הבית של ה
 אכזוטיים פרחים שיח פורח הסוכנות,

 אבל חסרי־ריח, האדומים הפרחים אדומים.
 הארבע, בת לפעוטה מפריע אינו הדבר
הפרחים. בין בובתה את מושיבה אשר
 לנו,״ שנותר מה הכל הוא זה, ח ״ש

 בעלת שער, שחורת בן־דוב, רחל אומרת
 שבוע ״כעבור חרושות. ופנים מוצק מבנה

זה.״ גם יהיה לא
 השומם השדה לעבר מצביע דויד, הבעל,
 עשרה ״הנה ואומר: הבית מאחורי המשתרע

 אותם? רואה אתה שלי. האפרסקים דונם
 עמל שנות תשע קבורים כאן לא. אני גם

מבין?״ אתה שנים, תשע שלי.
 ארוכה דרך יתד עברו בן־דוב ורחל דויד

 קי את הניחו יחד לגבעת־עדה. שהגיעו לפני
 בתומה חומות בנו יחד לירושלים. המים

ל כדי הבריטי לצבא התגיסו יחד ומגדל.
הי בכיבוש השתתפו יחד בגרמנים׳ הלחם

העצמאות. במלחמת פה
 תשע לפני מהצבא, דויד השתחרר כאשר

 האם הלאה? מה הבעיה: לפניו ניצבה שנים,
 טכנא■ בתור במקצוע, ג׳וב איזה לתפוס
לימו את ולהשלים לטכניון ללכת או בניין,

 השלישית באפשרות בחר הוא ההנדסה. די
 הגיעו ואשתו שהוא מכיוון קצת מושב. —

 אפשר שלום בזמן שגס משותפת, למסקנה
ב משקם את לעבד התחילו הם להילחם.

 ממקום פצויים קיבלה רחל הקיטור. מלוא
 במשק. הושקע והכסף הקודם, עבודתה

 בתיך בעפולה, דונאמים כמה להם היו
 שנים לפני אותם קנה שלה אבא העיר.
 אותם מכרו בוורשה. גר כשעדיין רבית,

 הלוואות לקחו במשק. הכסף את והשקיעו
שיח רק בסיד. נשרף הכל באדמה. וקברו

י3\דו^ משמחת
 הכל המפה על המפה. גבי על רק קיימים

 או אדמת־סיד, סלע, אדמת — היינו־הך
ה הגיעה במציאות אך אחרת. קרקע כל

 דונם מעשרה לפחות לעיבוד, הראוייה קרקע
 מעטים דונמים אותם וגם משפחה, עבור

 את סיקלו שלמה שנה אבן. על אבן היו
 התברר הקרקע, סוף־סוף כשנחשפה השדות.

ה גימ״ל. או בי״ת מסוג אדמה זוהי כי
 אפור. ליאוש לאט הפכו הוורודות תחזיות

 כך לתוקפנות. להביא עשוי יאוש ואילו
 הפיץ מישהו כאשר אשתקד, בסתיו קרה

 גבעת־עדה פועלי מועצת שמזכיר שמועה,
 של דונם 465 לרשותו להעביר מתכונן

 הוואדי. של השני העבר מן מצויינת, אדמה
 בעזרת נחרשו כבר שהאדמות גם, סיפרו

מנצרת. וערבים העיר, מן שכירים פועלים
 כל יצאו למחרת כמרקחה. היה הכפר

הח שטח, לאותו בטרקטורים המושב אנשי
 הקרקע. על חזקה לקנות מנת על לזרעו לו
מ להרחיקם הצליחו המשטרה בעזרת רק

 465 אותם היו שבמציאות כיוון המקום,
 כל דונאם חמישה בנות חלקות דונאסקרקע,

 לאחר החקלאות משרד הקציב אותן אחת,
 שהתיישבו החקלאיים לפועלים ארוך מיקוח
 לגבעת־עדה. שצורף פועלים בישוב

★ ★ ★
בסרמים סיד

ה ידעו לא עוד ש:ים שסע פני 1-
 המושב, עם ההצגה כל כי מתיישבים /

 הליבראלים בין מפלגתי משחק אלא אינה
 אז — חקלאיים ישובים יש למפא״י ומפא״י.

 אירגנו הם משום־כך יהיו. לליבראלים גם
 למעמד המחלקה באמצעות בכוח, מושבים
ה אנשי ישבו בה הסוכנות, של הבינוני
 אם מפלגתי. מפתח לפי הליברלית מפלגה

 — תנאים אין או מושב, להקמת תנאים יש
 גבי שעל חשוב חשיבות. כל אין לזה

 עוד תקום המדינה, של המפלגתית המפה
מפלגתית. נקודה
 היו כך, על ידעו שלא המתיישבים, אך
שיחולקו כשהתבשרו לכן, אמונה. מלאי

 אדמה של — נוספים דונמים חמישה להם
 ה־ גברה — לכרמים המיועדת משובחת,

ה את לבסס אפשר יהיה סוף־סוף שימחה.
 לתאר היה יכול מי איתן. בסים על משק

 כדי פשוט, טריק אלא זה שאין לעצמו,
הפה? את לאנשים לסתום

 חמישה את קיבל אחד וכל הגרלה, נערכה
 הוא קיבל. גרוצקי חיים גם שלו. הדונמים

 אף ועל — שלו החלקה על להסתכל הלך
 — גדול מומחה היה לא שעדיין העובדה

 ניגש הוא עיניו. ממראה כלל התלהב לא
 אפרתי, זאב במושב, הסוכנות לנציג ישר

 לבנה זו אדמה אין ״האם אותו: ושאל
?״ מדי

 בראש? לך מסתובב ״מה התרעם: אפרתי
טובה.״ קרקע זאת אז קרקע, לך נתנו אם

ביטחון ליתר אך קצת, נרגע גרוצקי
 גרשון הסוכנות, למרכז ספקותיו על סיפר
 לך ״אין מתל־אביב. בדיוק שהניע גפנר,

 ״הקרקע גפנר, אותו הרגיע לפחד,״ מה
גמור.״ בסדר הכל ברחובות. נבדקה
דוג האמת. מחצית את רק סיפר גפנר

 ברחובות, אומנם נבדקו הקרקע של מות
 בדק ההקצאה. לפני שנה ,1955ב־ כבר

 ותיק. מקצוע איש פורת, אלכסנדר אותה
אלא ויצמן. במכון מחלקת־הקרקע ראש

 בסדר שהכל אמר לא פורת שאלכסנדר
 הקרקע כי קבע הוא — להיפך גמור.
 ולא לכרמים, מתאימה אינה אופן בשום

שבעים מכילה היא אחר. מורכב לגידול
 שעשרים בזמן סיד, של אחוז שמונים עד

קטלנית. כמות מהווים כבר אחוז
 עליזה אומרת שלנו,״ הכרם זה ״הבט,
בקושי וחושפת מתכופפת כשהיא גרוצקי,

 זהו עשבי־בר. סבך בין הגפן שתיל את
 אפילו עליו נותר שלא המבורגי, מוסקאט

 והזעה שלנו הדם ״זה אחד. חרוך עלה
 ואת כוחותינו כל את השקענו פה שלנו.

הרוסים.״ אנחנו עכשיו שלנו. הכסף כל
 סיד,״ מיכרה פעם היה רחוק, לא ״כאן,
כאן היה קצר זמן לפני ״עד עליזה. מספרת

 סיד׳.״ לקחת בהחלט ,אסור שלט: אפילו
★ ★ ★

מחקלאות מתקיימים א7
 ויותר יותר במושב ניראים יום

 פעם גרו בהם ונטושים, נעולים בתים
 אל העיר ״מן לסיסמה שנשמעו אנשים

 חזר הכל, על ויתר שליטין אורי הכפר״.
 לאחר לעומתו, רייס, משה הקבע. לצבא

 לא הכל: מן שבע בגבעת־עדה, נסיונותיו
 היגר הוא מישראל. אפילו המושב, מן רק

לאפריקה.
 לאחרים?״ קרה מה ״והאחרים?

 עליזה .מסבירה .בחוץ,״ עובדים ״האחרים
 בבנימינה, ועובדים כאן, ״גרים גרוצקי.
 מתקיים לא מחקלאות בתל־אביב. או נתניה,

אחד.״ אף
 אחד ליד הגזמה. כנראה זו — אף־אחד

 — בפנים בקר, מכלאת הוקמה הבתים
ל טורח וגבר עגלים ארבעים או כשלושים

מ מתקיים זאת בכל מישהו זאת בכל ידם.
 לעסוק ואפשר — יוזמה קצת׳ ת. חקלאי
בקר. בגידול
במרי עליזה מחייכת שרביט,״ יוסף ״זה
 שלם.״ סיפור הוא שרביט ״יוסף רות.

 וסיפור סיפור, אומנם הוא שרביט יוסף
 כולם, עם יחד למושב בא הוא מזעזע.

 היה קודם מתל־אביב. שנים, תשע לפני
 קלים. חיים חיפש לא כאן וגם בניין, פועל

השחו בקרקע ציפורניו תקע לחם. פת רק
 נפטרה אשתו אמיתי. פלח של בעקשנות נה

 יוסף אבל ילדים. שלושה עם נשאר והוא
 להיכנע, כבר כשעמד בסוף, להאבק. המשיך
 אליו באו בעיר, לפיגום ולחזור הכל לנטוש
 ״הקרקע בחיפה. מבית־המטבחיים אנשים

ל טובה אבל לעיבוד, מתאימה לא שלך
 את לך נגדור ״אנחנו לו. אמרו מידעה,״
 אותם.״ תרעה ואתה עגלים, נביא השדות,

העג את יוסף מוציא בוקר כל היה. וכך
למכ אותם מחזיר ערב ומדי למרעה לים

לגודל ומגיעים מתפטמים הם כאשר לאה.

 להם׳ נשאר הבית בחזית הפרחים
 בן־ דויד אומר הסוף,״ כבר זה ״עכשיו

 לא הגרמנים לי, יכלו לא ״האנגלים דוב.
 עלי, גברו לא הערבים גם אותי, חיסלו

 אני שבוע בעוד אותי. שברו הם אבל
המושב.״ את עוזב

״״■״ ופרחים בובה
 מה ״זה בן־דוב. דויד של הקטנה בתו

בעצב. דויד אומר המשק,״ מכל שנשאר




