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המקורי הבית בחצר התינוק עוור

,רו.-

היום מאיר, בכפר ילדותו בית בחצר ור1ע אמנון

י1לי ד1בן־ד מיריחתר מושב

 שהקים, המשפחה עם אליו חזר הוא מרדכי. בכפר קטן בבית וגדל נולד שור אמנון
 בנותיו. ולשלוש לשעבר לאשתו אותו להשאיר החליט הגירושים ולאחר

הוא המטבח ומחלון - ממנו מטרים 50 במרחק מתגורר הוא בשנית, נשוי היום,
אביו עם ששתל הדקל בעץ להביט יכול

תו־ מהנדס ),56( שור אמנון של שההורים ^
 הם מסקוטלנד לארץ עלו במקצועו, כנה ) ^ ץ

l J J סמוך השוכן מרדכי כפר במושב לגור בחרו 

V y .עזבו אמנון של הגדולות אחיותיו לגדרה 
 שנים שלוש למעט אבל מזמן, המושב את

 והוא נולד. שבו במקום נשאר תמיד הוא בחו״ל, חי שבהן

תמיד. בו שיחיה מאמין
 אמו לאנגלית. ומורה חקלאי היה צבי, אמנון, של אביו

 שעברו אחרי לארץ הגיעו הזוג בני ומתרגמת. קלדנית אטי
שה העובדה על ושמחו באנגליה, חקלאית הכשרה תוכנית

 אמנון אנגלו־סקסיות. משפחות ידי על בעיקר אוכלס מושב
 שבגלגולו בבית התבגרו - כולם צברים - אחיותיו ושתי

 חלקו הילדים בלבד. מרובע מטר 50 פני על התפרס הראשון
בסלון. חיו ההורים אחד, חדר

 לו מגורים יחידת לבית התווספה ,12 בן היה כשאמנון
 והחלק שלו החלק בין הפריד בגדים ארון - אחיותיו ולשתי
 שינה. בחדר וזכו הסלון את עזבו סוף־סוף וההורים - שלהן

נזכר. הוא ושודרג", השתנה הבית הללו השנים כל "במהלך

 כללי שיפוץ היה כך ואחר אחת יחידה התווספה "בהתחלה
 מחדש. ובנה הבית את החריב ממש שלי אבא מסוים ובשלב
המט בארונות היו שלי והבגדים משלי בחדר לגור עברתי

 הייתה הגדולה השיפוצים שתקופת זוכר אני פעם. של בח
 אבא בסלון. ביחד כולנו חיינו שהסתיימה ועד הגדול בחופש

 מתקלחת הייתה והמשפחה לבית מחוץ מקלחת בנה שלי
 יותר, גדול להיות הפך הבית האחרון, השיפוץ בזכות בחצר.

מרובע". מטר 120
לך? זכורה ילדות איזו

 כור - גדרות האזורית מהמועצה חלק הוא מרדכי ״כפר
 ועולם מפולין עולים אצלנו היו שונים. מושבים של היתוך

 לא אני האנגלוסקסים. - אנחנו וגם ממרוקו ועולים ממצרים
 מתגעגע כן אני אבל עצמה, לילדות מתגעגע אני אם יודע

ולמשח להליכות בצופים, לפעילות לאותנטיות, לערכים,
 יתושים, והיו חם היה קל. היה לא פעם אף שני, מצד קים.

 מחדר עובר שהיה אחד וינטלטור עם להסתדר נאלצנו כולנו
 שלי וכשההורים לישון. שמנסה מי את קצת לצנן כדי לחדר
היה עליי המועדף הבילוי מזגן, ורכשו מבצע ממש עשו

 ממנו ליהנות כדי שלהם בחדר הרצפה על לישון ללכת
 ואחר אחת תרנגולת שוחט היה אבא שישי יום בכל קצת.

 אותה אוכלים והיינו איתה מתעסקת הייתה שלי אמא כך

הצהריים". בארוחת בשבת
 חבריו עם מחזור מסיבת אירגן אמנון שבועות כמה לפני

 סרט חבריו עם יצר ואף "גדרות" בבית היסודי הספר מבית
ולגלות לנבור "מעניין ההם. מהימים זיכרונות עמום קצר,

ולמשק. לבית סנטימנטים המון לי "יש
 שנמצא יפה בוסתן יש ולגרושתי לי

 שלוש וכמובן שלה, והבית שלי הבית בין
 קרובים נשארנו שבזכותן בנות

 הישן לבית נכנס אני לפעמים השנים. כל
 מאיך קטן יותר הרבה לי נראה והוא

כילד" אותו שזכרתי

מגורים ישראל אסריקה בשיתוף פרויקט


