
 ביקלי'סיפור בריכות הדגים של צ

 בחזרה לדף הקודם

  של התמידי צילם ובקרבת והפול האפונים של החוליים הגידול לשדות בינות ,הפסים צרת הברזל למסילת מעבר

  האחת מופרדות היו הבריכות  .ביקלי'צ הגוי של הדגים בריכות ,רבים דונמים פני על ,פרוסות היו האורן עצי

  מים תעלות  .בתווך אצלן מצויות ועשב ירק מגודלות ושמחיצות בתוכם נוצקו שמים ארגזים כמו מחברתה

  עץ סכרי היו ,התחתית ליד שקועים כשהם ,בתוכם ,הבריכות שבין ההפרדה מעברי תחת חתכו פרימיטיביות

  וגרמו חליפות וירדו עלו העץ סכרי .דגיו את ביקלי'צ גידל בהם מאגרים תוך אל המים זרמו תעלות באותן .קטנים

  ,דגים .ודומיה שלוה של עולם לו ושייט קלח הבריכות ובתוך .לצורך בהתאם הכל ,להתרוקנותם או הבריכות למילוי

  שעשוי ,חרישי דבורים זמזום ,בר-תורי ,וקיניהם מים עופות ,עבותים ושיחים בירק עטורים ירוקים גדות ,מים

  .ביניהם חיזור ובמרדף ,פרחים גביעי מעל משחקית בעדנה ,ברוח פרפרים-כנפי רפרוף ,בעריסתו תינוק להרדים

  הפסטורליות של בגבול מעבר תחנת מעין היה והקריר המצל היער .במרחבים שנפרשה חושים מטרפת בר פריחת

 .בו הגלומה בשלווה לחסות לבוא הטבע מיפי מתפעמים ללבבות קרא ואף

  מעופפי מיני :ההפקר מן מזון פרטי אחר בתורם דגם של קטנים פיות התרוממו המים שבמשטח ההשתקפויות אל

  אל ,למעמקים מיד צלל ,הדג בפי שכזה יצור משנחטף .המים פני על שחיים חרקים ושאר תולעים ,זבובונים ,מים

 דגיגונים ספור אין עת ,להבשלתן מצפות ,השקטים במים טבלו מופרות דגים ביצי .הבריכה של החלקלקה תחתיתה

 .הבריאה פלאי מופלאים כמה עד ...הבריכה של הדגים אוכלוסיית אל יצטרפו מהירים

  זוגות .בתיהם של המחנקת הצפיפות מן להימלט ,בשבתות לצאת העיירה צעירי היו נוהגים ,הטבע פלאי אותם אל

  ועל הטבע של בחיקו ,הבריכות אל ומשהגיעו ,העיירה סמטאות את בניחותא עברו ,הוריהם מעיני רחוק ,זוגות

  ,בזו זו אוחזות ידיהם ,הגדות על יושבים היו  .שבקרבם בתשוקה מפריע באין לחוש דבר של בסופו יכלו ,ברכיו

  הנפשי צימאונם את ומרווים פז חלומות רוקמים והם החמה כזיו פניהם ,בחוזקה חשוקות ,שלובות אצבעותיהם

  להם פעמו ,מיותרות מעיניים ורחוקים ,הבית של השגחה מכבלי מותרים ,וכך .הקירבה ומלהט העלומים מגביע

  מהם ונעלים ברכיו על הרוגשים התמותה בבני מבחין שאינו כמי עצמו עשה הטבע גם ,אחיד בקצב צעירים לבבות

   .נבלו אף ,ותשוקות געגועים להם פרחו ,המים אצל קרוב ,ועצים שיחים בין ,בזרועותיו  .הפריע ולא שתק ,עינו

 .הנוגה העיירה אל חזרה בדרכם הזוגות את ליוו נולדו מכבר לא שזה וכוכבים ערב טללי
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 " תעלות מים פרימיטיביות חתכו תחת מעברי ההפרדה שבין הבריכות"

 תעלות מים פרימיטיביות חתכו תחת מעברי ההפרדה שבין הבריכות



 . "היו סכרי עץ קטנים, כשהם שקועים ליד התחתית, בתוכם"

 היו סכרי עץ קטנים, כשהם שקועים ליד התחתית, בתוכם



 " הבריכות היו מופרדות האחת מחברתה כמו ארגזים שמים נוצקו בתוכם ושמחיצות מגודלות ירק ועשב מצויות אצלן בתווך"

 הבריכות היו מופרדות האחת מחברתה כמו ארגזים שמים נוצקו בתוכם



 " הכל בהתאם לצורך, סכרי העץ עלו וירדו חליפות וגרמו למילוי הבריכות או להתרוקנותם"

 סכרי העץ עלו וירדו חליפות וגרמו למילוי הבריכות או להתרוקנותם



 "גדות ירוקים עטורים בירק ושיחים עבותים, מים, דגים. ובתוך הבריכות קלח ושייט לו עולם של שלוה ודומיה"

 גדות ירוקים עטורים בירק ושיחים עבותים, מים, דגים. ובתוך הבריכות קלח ושייט לו עולם של שלוה ודומיה



,  מיני מעופפי מים: אל ההשתקפויות שבמשטח המים התרוממו פיות קטנים של דגים בתורם אחר פרטי מזון מן ההפקר"

  "תולעים ושאר חרקים שחיים על פני המים, זבובונים

 פיות קטנים של דגים בתורם אחר פרטי מזון מן ההפקר



 "אל תחתיתה החלקלקה של הבריכה, צלל מיד למעמקים, משנחטף יצור שכזה בפי הדג"

 אל תחתיתה החלקלקה של הבריכה, צלל מיד למעמקים, משנחטף יצור שכזה בפי הדג



 תמונות הבית והסביבה

  Flora on Chvikly's Fishponds watersideביקלי    'צמחיה על גדות בריכות הדגים של צ

 ביקלי    'הבית בו גר היה צ
The house Chcikly used to live in 

 מרחיבים תשתית ישנה, נכדיו וניניו ממשיכי דרכו

Chvikly's successors broadening old infrastructures 



 ביקלי'משק הדגים של צ

 ...שזוכר עוד את הזמנים של סבי, לשקילת דגים ' מודרני'משקל 

A modern scale for weighing fish that remembers my grandfather… 


