
 נעמה 

 

יצאו  שתי  חטיבות  בשני  צירים  שונים  כדי ,  אולי  מעט  אחרי  הסוף,  בסוף  מלחמת  השחרור

לא  היה  שם  אויב  אבל  גם  לא  דרך  ולכן  היתה  זו  הרפתקה .  לסיים  את  כיבוש  הנגב  באילת

  בתקופת  לימודינו  בתיכון  יצאנו  מטעם  הגדנע 1952בערך  ב.  1948זה  היה  ב.  בנהיגה  במדבר

משאיות  גמלוניות בנסענו  בדרך  לא  דרך  .  ילומטרים  אחדים  מאילתלבאר  אורה  הנמצאת  ק

אחת .  היו  שם  שתי  משאיות  ושתי  כיתות).  בהן  ורק  שםמשום  מה  נסעו  רק  (מתוצרת  פיאט  

זו  היתה  עדיין  דרך  לא  דרך  אם  כי  עברו  עליה  במוטור  גרידר .  מכפר  ויתקין  והשניה  מרעננה

והיתה  אגדה .  כמעט,    מרוחב  המשאיתמעלה  העקרבים  היתה  דרך  צרה.  כדי  להחליקה  מעט

נסענו  כל  היום  וחלק  מן .  בכל  זאת  זכינו  בכמה  חבורות.  שכשנוסעים  מהר  קופצים  פחות

 . משהו שבין מחנה גדנע ותחנת ניסיונות, הלילה והגענו לבאר אורה

 

במזרח  הרי  אדום  ומאחורינו  המורד .  הנוף  היה  נהדר.    במדברעצמנוקמנו  ומצאנו  בבוקר  

גומות  ובהן .  היו  שם  צריפים  אחדים  ביניהם  שבילים  תחומים  באבנים  מסוידות.  וקובראשו  מצ

הסבירו  לנו  שהעצים  בגומות .  והמון  אבנים  בכל  מקום,  בעצם  שתילים  עלובים,  נטועים  עצים

שהמקום  נמצא  במעבר אמרו  .  הם  ניסיונות  ועדיין  אין  יודעים  מה  חסר  להם  וכיצד  לגדל  אותם

נע  ונתנו  לנו  משימה  לחפור  תעלה  עמוקה  שתהווה  התחלה  של מחוות  ניסיונות  למחנה  גד

אך  האדמה  הטרשית  היבשה  לא ,  השתמשנו  במכושים  אתים  וטוריות.  שדה  מטווחים

השתדלתי ,  לוב  שרירי  וגס'אני  שבדיוק  אז  צמחתי  מהילד  הקטן  בכיתה  לג.  התמסרה  בקלות

 . השבוע יצאתי חניך מצטייןנדמה לי שבסוף ובמלאכה 

 

בנות  שלא  ידעו  את  יוסף  וזה .  בנות  ממקום  אחר,  העיקר  היו  שם  בנות.  יה  העיקרכל  זה  לא  ה

ואכן  צלחה  עלי  רוח .    והקטןשבשבילי  היה  יתרון  כי  לבנות  הכפר  הייתי  עדיין  הילד  העלוב  החל

להפתעתי  היא .  ו  המצוק  הנזכרשאדוני  והזמנתי  את  נעמה  מגבעת  חן  לטפס  בהר  שברא

. עלינו  בהר  עד  למרגלות  המצוק  וראינו  נוף  נהדר,  עבודהלאחר  יום  ה,  הסכימה  ולפנות  ערב

 באדוםחלקם  האירה .  השמש  ירדה  מאחורינו  והחליפה  את  הצבעים  בהרי  אדום  אשר  מלפנינו

 כדי ,בימים  בהם  הורמונים  גועשים  לא  היתה  סיבה מספיקה לנשקה.  ואת  חלקם  כיסה  החושך

חזרתי  הביתה  ובידי .  ת  צריך  היה  הלב  להתפעם  וזה  היה  הזמן  המקום  והנערהלקבל  אח

היום זה לא . נשארה  בעיה  טכנית  קטנה  שאני  בכפר  ויתקין  והיא  בגבעת  חן  ליד רעננה.  רהבח

הייתי  כותב  לה  מכתבים  עמוסים  במחשבות .  מרחק  אבל  אז  באוטובוס  זה  היה  מרחק  ממש

 . אותםמבלי לשלוח , נעלות על האהבה והעולם

 

לי  מקום  בחדר  צדדי הוקצה  .  נסעתי  לחגיגה  בגבעת  חן  והתארחתי  אצל  דודי  נתןאחת  פעם  

.   גדולה  ממני  בשנתיים  ובוגרת  ממני  במאתייםיפיפייההופיעה  בת  דודתי  נערה  .  ושכבתי  לנוח



היא  כבר  היתה  לבושה  למסיבה  בסרפן  וצמתה  השחורה  האדירה  ירדה  על  מבצר  חזה 

בלי  לדבר .  אני  בא  אל  נעמה  לא  נמנעה  מלהפעיל  עלי  את  קיסמהלמרות  שידעה  ש.  הנהדר

הרבה  גחנה  עליי  בתנוחת  פיתוי  מסעירה  אולי  כדי  לנסות  אותי  באהבתי  לנעמה  ואולי  כדי 

 .  עמדתי במבחן, כמובן, אני. לבחון אם לא חדל קיסמה

שהיתה יצאנו  לטייל  בפרדסים  אני  שהייתי  פר  בן  בקר  והיא  ,    אני  ונעמהלמסיבה  לא  הלכנו

כמו  מאלף  אריות  היא  קרבה  והרחיקה  במידה  הנכונה  וכנראה .  הרבה  יותר  בוגרת  וחכמה

שהרי  אחרת  איך  אני  זוכר  היום  את  מה .  מתחת  לפרוות  עור  הפר  היה  בי  קורטוב  של  הבנה

.   מהולנד  והקימו  משק  בגבעת  חןלארץ  באו  אימה  ואביה:  "וזה  מה  שאמרה.  דיברהשסיפרה  ו

במלחמת . היוםהכדורים של פעם זה לא של מסתבר שגם הכדורים . אביב נהרג מכדור תועה

ההם בימים  ,  לבנון  ירינו  לעבר  האויב  עשרות  אלפי  פגזים  ומיליוני  כדורים  והאויב  נשאר  בחיים

...." ואיש  משך  בקשת  לתומו"ככתוב  .    כלומר  בלי  כוונה  ועוד  תועהאדם  נהרג  מכדור  אחד

  הילדים  ואין  זה  דבר  קל  אפילו וחינוךשק  וגידול  האמא  נשאה  בעול  המ.  נותרו  האמא  וילדיה

היתה  לה  כנראה  תפיסת  עולם  פתוחה  יחסית  לימים  ההם  ולי  היה  נראה  שנעמה .  במושב

 . היתה אדונית לגורלה הרבה יותר ממני

 

לא  מה  שאתם ,  לישון(נעמה  הציעה  לי  לישון  בביתה  ו  בית  דודי  היה  רחוק  ,כמעט  עלה  השחר

 . ענתה בפשטות" תקבל אותך בברכה. "שאלתי" ?ומה תגיד אמך) "חושבים

אבל  ככה  זה "  מאז  הם  חיים  בעושר  ואושר  עד  היום  הזה"הסיפור  הזה  היה  צריך  להסתיים  ב

  . הם הקימו שם משק לתפארת. בחיים נעמה התחתנה עם בן כפרה. רק באגדות


