אי שם 10.VI.67

יקירי שלום לכם!
זו שבת שלישית שאני בשרות ,וזה כאילו זה חודשים כבר .אני מקווה
שקיבלתם כבר את המכתבים שלי שכתבתי עד עכשיו ,אני רק לא קיבלתי שום
תשובה לא מכם ולא מאורי ,מאברהם קיבלתי דרך אבא ,וזה גם המקור היחידי
עד עכשיו שקיבלתי תשובה .אילנה אני מקווה שהיית בבית בזמן ה"חם" ועזרת
לאמא עם התיקים וה"פֶ קלאֹות" ובכלל .איך החיים חזרו אצלכם למסלול?
אצלנו עד עכשיו עוד לא נרגעו קשה לי לספר פרטים ,אבל עוד "שמח" אצלנו,
יתכן וגם היום נצטרך לרדת ולעשות גשר במקום מסוים ,אילנה על החיים
אצלנו כאן דווקא מאד מעניינים ,לא היית מתארת לך למשל איך אבא שלך
יושב ואוכל בלי שולחן וכסה {כסא} ,זה כמובן לא עבור הסבתא והדודות זה
פריבֶ טלי עבורך! לבטח את מכירה את פנכי האוכל המעוגלים ,כזה אחד יש לי,
ֵ
ויש מי שיש לו מרבעים ועמוקים מאלומניום ,אלה בעלי מזל לי יש מעוגל
ומברזל זה קצת מחליד ,זה המזל שלי סכין לא קיבלנו אז דאגתי לי מקיבוץ
יגור ,ספל גם לא קיבלנו אז יש לי קופסא ,של  2כוסות כל זה טוב מאד ,ועכשיו
רֹודּוקטים יש בשפע וטריים גם טבח יש טוב ,אבל
ִ
האוכל ,כפי שכבר כתבתי לך פְ
ה"חדר האוכל וההגשה" הם כפי שאברהם פעם כתב ,החדר אוכל הוא כיפת
השמיים ואוכלים על הארץ בתנאים טובים .אילנה כאן אני חייב לומר שלא
שאני אומר מפני שאני מתאונן {מלשון טענה} ,שזה רע ,או רוצה להתפנק .אין
כאן בפני מי ,אני רק רוצה לתאר לך קצת מהחיים כאן .כפי שאני רואה אותם,
והביני אותי גם את כך .ובכן מתוך שלא תמיד יש לנו עבודה ולא כולם עובדים
בבד אחת {בבת אחת} אז יש זמן ,ומחכים לאוכל ,לאוכל ולשקם ,גם זה לא
מפני שזה חוסר ,כי אני שוב בפרדס של אשכוליות ,יש לנו מזל ,נודדים מפרדס
לפרדס ,נחזור לאוכל חצי שעה לפני הזמן כבר מתחילים לנדנד לטבח ולתת לו
עצות ,בחינם הוא מתחנן ,אני לא צריך עצות אלה "פליצות" באידיש פְ ֵל ְייצֵ ה זה
כתף .כך שהוא מבקש עזרה במקום ֵאיְ יצֶ ה {עיצה באידיש} איך לעשות,
ההגשה היא כידוע לך מהם מיכלים מפורסמים בטור וכאן קורה לא פעם
שהאוכל נשפך מה פנך שהחברה עוד עכשיו לא נתנסו להחזיק להחזיקם טוב ,או
מתערבב בחול בזמן שאחד עובר ע"י חברו שהוא כבר יושב ואוכל ועכשיו אחרי
כל אלה קל לך לתאר מה קרה לאוכל הטוב ,אבל עם זהירות אפשר גם בלי
צחיקות והתרחקות מה מקום הצפוף ,למצוא מקום מוצל מתחת לעץ אפילו על
ארגז תפוחים או תפוזים ,שיש לנו ,אגב ,הרבה ידענו את המצב כל הזמן – אבל
בבוקר ,אילנה התעוררנו לקול תזמורת של הפגזה לשני הכיוונים ופגזים נפלו
באזורנו לא רחוק ראינו גם איך שהישובים נפגזים אבל אווירונים שלהם כמעט
ולא ראינו הנזקים הגדולים שהיו ,היו משפת שדות חיטה ושעורה ,שעוד לא
נקצרה ,ברור שמכונות חקלאיות במידה נשארו בשטח בשדה הלכו עם החיטה,
ועלו באש .איזה נורא לראות שרפות שדות ואי אפשר לעזור ,כי הייתה רוח.
ברור כי גם אצל הערבים היו שרפות רבות ופגיעות רבות ,אבל זה לא עוזר לנו
מהרמָ ה שאנו נמצאים עכשיו אפשר היה לראות
ָ
שגם אצלם יש נפגעים ונזקים.
את התותחים והאווירונים פוגעים בעמדות האויב לכל אורך הרמה .אבל לפנות
ערב היה יפה לראות את ההפצצות של הטייסים שלנו הם פעלו כאילו היו
באימונים זו הייתה חוויה ,שזה רק לספר ,בקולנוע לא תמיד רואים את זה כך.

אובכן אם תכתבי לאורי תמסרי לו שראיתי איך מכלים את ה"גלבינה ודרבשיה"
איך הם בוערים .אילנה הייתי עוד יכול הרבה לכתוב ואם לא נשתחרר מהר אז
עוד אמשיך לכתוב .כמובן זה לא להתרברבות וגם לא סבתא ולא לחברה רק לך,
חוץ מזה אני מסיים כי אני רוצה לשלוח את המכתב .מאבא יצחק

