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 כש־ -נסבל. בלתי היה יום -באותו חום ן■*

 7ע המד־חום הצביע מתל־אביב יצאנו { {
מעלות. 46 על מצביע הוא כאן מעלות. 32

ב לוהט לבן, מדבר לבן. מסביב הכל
 כמו נראה אילת—סדום החדש הכביש שמש.

 של והאינסופי הלבן הרקע על שחור סרט
הערבה.

 של במהירות לנסוע אפשר זה בכביש
 זה גם אך יותר, ואף לשעה קילומטר 120
 הנושבת הרוח המועקה• מן מפחית אינו

 היא המכונית של הפתוחים לחלונות מבעו
 מתנור־ ישר נשבה כאילו ומחניקה, המה

 אינו קילומטר, אחרי קילומטר והנוף, אפיה.
במאומה. משתנה
 מאז אשר יגאל, אומר שטויות,״ זה ״כל

 את לגרד אפילו שכח סדום את שעברנו
 ל־ הברורה ההוכחה זוהי — העבות זקנו

 אף לגור יכול לא ״פה ואוישותו. עייפותו
למ יכולת המשוגעים את נורמאלי. בן־אדם

קל.״ יותר הרבה בבת־ים, צוא
תו הינה מורגאנה פאטה כאלה, בתנאים

פלי שום בנו עוררה לא לכן שכיחה. פעה
מ דרומה ,35ה־ שבקילומטר העובדה אה

 ירק, ,של ענקי שטיח נינו לע התגלה סדום,
ממטרות. מי של קל בערפל מכוסה
 בפאטה בסדר. לא נראה שמשהו אלא

 ארמונות פרטים: כמה חסרו זו מורגאנוז
ב כאן, עמוסים. גמלים ושיירות מזרחיים

עלו צריפים כמה ניצבו ארמונות, מקום
טרק הירוק בשדה נע גמלים, ובמקום בים,
רגיל. טור

 להסכים היה מוכן החשדן יגאל אפילו
 בשם או עין־חוצוב, מציאות: הוא שהחזיון

 המחלוקת סלע עין־חצבה. החדש: העברי
ביותר. וחסרת־הגיון ביותר, מוזרה במריבה

★ ★ ★

הסוכנות את מהלל
 כ־ — מד־חום כל אין בעין־חוצוב ם י•
המקום. אנשי את להרגיז לא כדי נראה ^

׳כ־מ•

הבלתי־חוקי הנשק
דורשת היא ריב, כדי תוך שעתה,

סיין עין־חצבה; שומרי שני של בידיהם  אמון חו
ת, קיבלו נשקם את אורן. וברוך (עומד) מהסוכנו

ם להחזירו. מהם שבי נשקם. את להחזיר מסרבים המתיי

מ חלק מכר אחד כל טרקטורים. חמישה
ל לבנק, ל״י אלף חמישים והכנים רכושו
וב לערבה, יצאו אחר־כך השותפות. חשבון
 הציבו לעין־חצבה להפוך היה שעתיד מקום
ראשון. אהל

 המים שמליחות התברר חסרו. לא צרות
 .1200 אלא כלור, מיליגרם 700 היתה לא
 נשרף. הראשונים בחודשים שנזרע מה כל

 גם אך סככות, תחת עגבניות לשתול ניסו
הועיל. לא זה

 במשרד הערבה מחלקת מנהל אבני, יחיאל
 ל״י, אלפים חמשת לתת הבטיח הפיתוח,

ש הסביר הוא השיגעון. חשבון על בסיכון
 הוא במקום, ירק מעט שנה אחרי יראה אם

ל כעזרה לתקציב, ל״י אלף 150 יכניס
שותפים.
ה הירק שטחי את אבני ראה שנה אחרי
 את הכניס הוא הבטחתו. את וקיים עצומים

 לא הכסף שאת אלא לתקציב, עין־חצבה
 גם קיבל לא הוא היום. עד סלבין יעקב ראה
הראשונות. הלירות אלפי חמשת את

 מקורות אנשי את אבני הביא זאת לעומת
ה מן המים שאיבת את לשפר כדי למקום,

ה עצמם. בכוח המים פיכו עתה עד באר•
להכ אפשר שבשאיבה סבורים היו מומחים

המים. כמות את פיל
הת השאיבה, תחילת אחרי דקות חמש
הבאר. מוטטה
ה מקור לעין־חצבה. שחור יום זה היה

 נס: קרה למחרת אבל נסתם. היחידי מים
 מושלם, יהיה שהנס וכדי שוב. זרמו המים

 שקודם התברר פחות. מלוחים מים אלה היו
 מטר. 60 של בעומק משיכבה מים זרמו
 זרמו השבורים, בצינורות המפולת אחרי

מטר. 30 בעומק אחרת, משיכבה מים
ה אחרי שהוקצבו שהשטחים גם התברר

 130 המתאימים. השטחים היו לא מחקר
 דווקא. המובחרים מן היו לא אלה דונם
שנק־ טובה, אדמה של דונם 300 היו לידם ■וחזו! דא הפשה

כיסלו דן מאת  שזו השנתיים, בת רותי ממלאת תפקידו את
דם. אפה זב זה בקיץ הראשונה הפעם

 תכופות,״ לעיתים קרה זה שעבר ״בקיץ
 את לעצור המנסה עמיאל, מרים הסבירה

 היה החורף ״כל בתה. של מאפה הדם שטף
 חוזרות והצרות הקיץ מתחיל עכשיו בסדר,

ונישנות.״
ל מתחת הסתתרו המחנה כלבי שלושת

מסו היתד, לא הזרים הופעת ואפילו צריף,
מוז שמות יש לכלבים אותם. לעניין גלת
 אחר־כך לנו הוסבר ורפי. פויו ווייני, רים:
״הידי שלושת של שמם על נקראים שהם
עין־חוצוב. של העיקריים דים״

כל מאשר לחום סבילים יותר הם אנשים
 בעל למשעי, מגולח עמיאל, אלברט בים.
 מפסיק לא בקפדנות, המטופח שחור שפם

 הישן, האוטובוס בתוך להסתובב לרגע אף
האוכל. וחדר המטבח של מקומו את הממלא
 יצא המשק, של היחידי הרווק אורן, ברוך

 מהפועלים אחד בלוויית לשדה, בטרקטור
 ששכח מלבין, יענקל׳ה חזר. וטרם הדרוזים,
 ובעונה בעת מסדר ימים, כמה מזה להתגלח

 היום זה שהיה למרות רבים, עניינים אחת
 בין חופשה. ליום במשק הנחשב החמישי,

 לקלל כדי זמן קצת גם מוצא הוא היתר
 נפש, בשלוות זאת עושה הוא הסוכנות. את

לרגוז. מבלי
 לפני לראשונה לכאן הגיע סלבין יעקב
 את לפתע עזב מדוע שנים. משלוש למעלה
חלו בהרפתקה ושקע בצפון הנוחים החיים
 כל על־כך. להשיב יודע אינו יעקב צית?

לכאן. הגיע איך זה לספר יכול שהוא מה
 לשתול שיגעון למישהו היה שנים לפני
 השתילים בערבה. אפשרי מקום בכל תמרים

 להעבירם צורך היה אחר־כך בצפון, גדלו
מט 6ו־ 5 של בגובה כבר היו הם למדבר.

 והוא טרקטורים, היו סלבין ליעקב רים.
ההובלה. את עצמו על לקח

 אפשר הנסיעה ובזמן לאט, נע הטרקטור
בשט התבונן יענקל׳ה הרבה. לחשוב היה
 היו אילו יש. ״אדמה וחשב: הפרועים חים
 יכול זה בעל־בית. רק חסר היה מים, גם

ז טוב.״ עסק להיות
 פנה הוא רעיון. צץ יענקלץ־, של במוחו

במשרד הערבה פיתוח קצין הילב, למיכה
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 השתילים: הובלת על שפיקח החקלאות,
מש אתם משקים. פה להקים מתים ״אתם
 בא היה אילו רבים. מיליונים בזה קיעים
 אני מקום; לי תנו ואומר: אליך מישהו
 היית מה חשבוני; על הכל את אעשה

אומר?״
״ואומר בא מישהו היה ״אילו . .  חייך .

 כאלה.״ אנשים ״אין החקלאות, משרד איש
 ״נגיד יענקל׳ה, התעקש שישנם,״ ״נגיד

אני.״ שזה
 כמשוגע. כמו בו הסתכל הילב מיכה

 לי תן הכסף, עם לעשות מה לך אין ״אם
בו.״ לעשות מר, אדע אני אותו.

 אליו פנה התמרים, עם חזר כשיענקל׳ה
שנקטעה. בשיחה המשיך כאילו מיכה,

 לו. אמר מקום,״ ״יש
 יענקל׳ה. שאל ״איפה?״
 12 לפני שנקדחה באר שם יש ״חוצוב.

ב לשעה, מים קוב 15 נותנת והיא שנה,
 לזה נוסף כלור. מיליגרם 700 של מליחות

 במרחק לעיבוד ראויה אדמה דונם 130 יש
ותראה.״ סע מהבאר. קילומטרים שלושה של

★ ★ ★
נשרף הכל

האד של הדונם לשלוש־מאות עד שם, **י
 ארוכה. הדרך עוד היתה הפוריה, מה ?״׳

 ושכנו, לידידו והציע לביתו, חזר יענקל׳ד,
 הסכים. גיל שותפות. (גל), גלונסקי גיל

ליענקל׳ה קומביינים, שלושה היו לגיל

 שאינה כאדמה המחקר יחידת על־ידי בעו
לעיבוד. ראויה

 שערך הנגב, לחקר המכון איש כץ, יצחק
 העג־ את שטעם אחרי הודה, המחקר, את

 ״העגבניה הללו: הדונם 300ב־ שגדלה בניה
 שלי.״ המחקר את כנראה קראה לא הזאת

נוס אנשים כמה לעיןיחוצוב באו בינתיים
מ דרוזי אמון, חוסיין היה הראשון פים•
ב עבד לרעיון, התלהב הוא ירקה. כפר

נש אך משכורת, ללא הראשונים חודשים
שכיר. כפועל היום עד אר

 כשותף, חוסיין את לקבל מוכנים ״אנחנו
״פוח סלבין• יענקל׳ה הסביר פוחדים,״ אבל
 צרות.״ לנו יוסיף שזה דים

 יהושוע, כפר בן קפלן, אברהם בא אחריו
 עין־ הקרוב, במשק ישב שנים חמש שמזה
 שנכנס עד כפועל, עבד חודשים עשרה יהב•

 צפונה, ימים לכמה יצא הוא לשותפות.
 היתד. רותי טל. רותי — חברה עמו והביא
 נשותיהם כי בעין־חוצוב, הראשונה האשד,

 כדי הרחוק, בבית נשארו ויעקב גיל של
בית־ספר. בגיל שהיו ילדיהם, על לשמור
 המטבח ניהול את עצמה על לקחה רותי

הת היא ספורים חודשים אחרי המשותף.
ב במשק עבדו בינתיים אברהם. עם חתנה
 צורך היה פועלים. חמישים הבוערת עונה

טבח. למצוא
 הוא במקרה. יענקל׳ה מצא הטבח את
מהמס באחת קפה ושתה בבאר־שבע ביקר
 בית־ לבעל סיפר יענקל׳ה שבעיר. עדות
 מישהו לי שיש ״יתכן חיפושיו. על הקפה

 טבח, לי ״יש האיש. לו אמר בשבילך,״
 לי נדמה הקבע. מצבא השתחרר מזמן שלא

 בעיר.״ לשבת מסוגל אינו שהוא
 עם יחד עמיאל אלברט יצא יום באותו

 כמה כעבור לעין־חוצוב. החדש בעל־הבית
אשתו את למקום להביא כדי נסע, ימים
 השנתיים, בת רותי בנותיו: שתי ואת מרים
החודשים. שבעת בת וענת

★ ★ ★
הרעש?״ בל ״למה

היתה לא המשק התפתחות קופת ןץ
 הראשונות הצרות אחרי אושר. תקופת * |

הטבע היה לא הפעם חדשות. צרות באו
וסבל, תלאות שנות שלוש במשך נוצרהבמידבר מווגנה נאסה

 פוסקים בלתי מאמצים על־ידי לוהט, בחום
העבודה. עת1בט החווה טראקטור נראה בתמונה, דונאם. 300 בת אדמה חלקת על המתיישבים, של


