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בורר• להמשיך ולשדלו לרדת נאלץ היה והרכב חוש,
 נשכב למטרתו, שהגיע לפני. קצת אחת, שפעם עד

 קצת שלמדה יהודית, עוד. לקום רצה ולא הסוס
 כי גילתה דופק, בדיקת לו עשתה ראשונה, עזרה
ס  את לקחת לרכב הצעתה אבותיו. אל חזר ^הסו
תו  הקברים, שורת אל שם ולצרפה לקטקומבות ■גוי

I לעשות אפשר עוד מת מסוס ״גם בבוז. נדחתה 
I את והעמיס מכונית־משא עצר הרכב, הצהיר כסף,׳׳

הקרוב. בית־המטבחיים אל בדרך הסום
לפרנס כולו שנועד הקטקומבות, באיזור

 זו בהזדמנות הציעו טובים, נזירים של תם
 מישראל, היא כי ששמעו אחרי למלכת־המים,

 האידיש. בשפת מדריך של לקבוצה להצטרף
 יעל משל אחרים מנימוקים יהודית, אולם
 פשוט היא באנגלית. מדריך העדיפה דיין,
אידיש. יודעת אינה

★ ★ ★
לרדגום פזרייס שלדים

שמלת יהודית לבשה המאורע כבוד ך
 כי נוכחה למקום, שבהגיעה אלא אבל• /
 במערות׳ התנועה בזה. צורך כל היה לא

 בצומת כמו המונית, היתד, העתיקים הקברים
 , חברו. בתלבושת הבחין לא ואיש רחובות,

* על התיירים קבוצת את הוביל הטוב הנזיר
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המפואר. קבלת־הפנים אולם אל העיריה בנין אולמות דרך שהובילה בשרביט, מצוייר תיקה,

 פעם שמדי וכוכים, מחילות של מבוך פני
 מומחה וגולגלות. שלדים בהם צצים היו

 מהשלדים שכמה לב שם אפילו בקבוצה אחד
 במקום הושמו וכנראה ישנים, כך כל אינם
האפקט. את להגביר כדי

המחי מתוך התיירים קבוצת יצאה כאשר
הת החפשי, האויר אל התת־קרקעיות לות
 תיירת ועוד מזרחי יהודית כי לפתע ברר

 התרגשו שבקבוצה הנשים נעדרות. צרפתיה
 אותן? ימצאו לא אם יקרה ״מה מאוד:

 השלדים.׳׳ בחברת לבדן מפחד, תמותנה הן
 ירדה מיד, התארגנה נזירים של משלחת

 כעבור במבוך. האובדות שתי את לחפש
 אחד על יושבות כשהן אותן גילו שעה רבע

כי התברר במקצת• מבוהלות הקברים,

 על ביניהן שוחחו הקבוצה, בסוף הזדנבו הן
המחילות. בסבך ואבדו מהדרך סטו אופנה,

 סיו־ כלולים היו חוזיות של אחר במישור
 ההומים. רומא ברחובות מלכת־המים של ריר,

 נערה מעולם ראתה לא רומא כי היה נדמה
 הצליחה לא יהודית הממוצע. מעל חיננית
עי זוגות שמאות מבלי הרחוב את לעבור

 תעצור־ שמכוניות מבלי צעדיה, את ילוד ניים
 שעשרות מבלי התפעלות, בקריאות לידה נה

 צעד כל על עזרתם את לה יציעו צעירים
ה בקרית סיור ערכה כאשר אפילו ושעל.
 איש אלף 35 יום אותו נאספו שם ותיקן,

הא של הדו־שבועית בברכתו לזכות כדי
 סיבת את מהנוכחים חלק שכחו פיפיור,

המקודשת. בואם

 משלחת עם מקרית שת
 ביקורת בעת לגאנה, נ״ע

 שסיפרו הצדדים, שני יב
המדינה. לגבולות מחוץ י

 המים מלכתהעיר ראטז׳ עח
הפ בקבלת

 סגן עם רשמים מחליפה רומא, עירית של הרשמית נים
העיר. ראש לשכת מנהל כמשמאלה (ימין), העיר ראש

pd הסטו ביוםססותסיס
ברומא, דנט

 שחבשו חוגגים, סטזדנטיס לחברת יהודית נקלעה
רומא. עיינות רקע על הצטלמה פקולטות, כובעי

ג התארבינייר• עח
 השוטרים, התפעלות את יהודית עוררה בקרית־הותיקן

כמובן. שנדחו, לערב, ראיונות לבקש שכחו שלא
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