
בלעם בדור שהלכו טופם״ ״אינגה מלחי אמרו מצרים!־־ אוהליו, טובו ..מה
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 שהותם את להפוך צריכים היו — עולם

המ אפילו לגיהנום. טופס אינגה מלחי של
 הכרמל במורדות השבוע שהתבוננו לחים
 על אינסופיים, געגועים של בנימה דיברו
 נזכרו הם בפורט־סעיד. החודשים תשעת
 לא סואץ תעלת שבפתח המצרית בעיר

אבוד. כבגן־עדן אלא כבגיהנום,
מדוע?
שהש קצר, במשפט זאת להסביר אפשר

ה אם נשאל כאשר שולץ, רב־החובל מיע
 :אנשיו בין כלשהי תעמולה ניהלו מצרים

 דאגתם היתד, ביותר היעילה ״התעמולה
 הצוות.״ אנשי של ביותר הקטנים לצרכיהם

 עוד מובנת למצרים איננה אנשי חיבת
 ג׳ינג׳י מלח לנסן, פטר של מסיפורו יותר
שבדניה. מאולבורג גבוה,

 שבועות שהתחתן מכונאי, הוא )22( פטר
 להפלגת־הב־ איננה על שעלה לפני אחדים

 הוריו אצל נשארה לורד, אשתו שלה. כורה
לחסי מצפה לו, שכתבה וכפי באולבורג,

 ביקורו אינו בחיפה הנוכחי ביקורו דה.
 עבד איננה על שעלה לפני בארץ. הראשון

 בקביעות שביקרה אחרת, דנית אניד, על
בחיפה.

★ ★ ★ קי?? המפוגאים אחד
 דניה, את עזבנו ״כאשר :פטר יפר ך*
 כי אם רגילה, הפלגה לפנינו כי ידענו ^

אני כך — מאיתנו איש במקצת. ארוכה

בהמו יורדים החברים החלו כבר ולמחרת
אני. גם הייתי ביניהם לחוף. ניהם

ת באר, לסיסו גדולה, קבוצה ״נכנסנו,
 לא הערב את ובילינו מארחות כמה פסנו
 לחוף לרדת התרגלתי כן שאחרי בימים רע.

ל הלכתי פעם כל לא שלי. העבודה בגמר
ברחו לשוטט יצאתי סתם לפעמים באר.
 שבועות שלושה בערך וכך, העיר. בות

 את פגשתי לפורט־סעיד, שהגענו אחרי
 מאלה לא צנוע, בבית־קפה זה היה סמיה.

 ולבושתי בהם, לבקר מרבים זרים שמלחים
 מצאה פשוט נשוי. שאני שכחתי הרבה

חיים. מלאת חמודה, שחרחורת, בעיני: חן
 זמן וכעבור לפניה עצמי את ״הצגתי

 אותי הציגה אפילו היא לידידים. הפכנו
 די מאד, ענפה משפחה — משפחתה בפני

 משפחה זאת היתד, מנצור. בשם עשירה,
 — סמיה נהגה ולכן לבנוני, ממוצא נוצריה
 בלתי־רגילה בחופשיות — 20 בת שהיא

 מ- אותי לוקחת היתד. יום מדי במצרים.
 פינות בכל מטיילים היינו ושנינו האניה
 הנקיים, הראשיים ברחובות רק לא העיר.
 ב־ העיר, של העתיקות בשכונות גם אלא

התרו שבהן והמלוכלכות, הצרות סימטות
 עלובים.״ ופושטי־יד וחפים ילדים צצו

★ ★ ★
סמיה עם החיים

העונללההזנחוללזללחו **ראות
ראה סמיר, של בחברתה בן־הצפון. את

 לקחה היא לקהיר. איתר, נסעתי ״פעם סמיה:
 גמלים. שכרנו שם בפירמידות, לבקר אותי

 סמיה אבל להצטלם, בשביל היה בעיקר זה
 ניסתה אפילו היא גמל. על מצויין רכבה
 לראות מצחיק היה זה הוי, אותי. ללמד
.גמל על אותי .  לא חיים. היו אלה כן, .
 שעות 24 ממנה, כשנפרדתי כלום! לי חסר
 עוזב אני כאילו היה זה ההפלגה, לפני
 שלא ידענו שנינו זר. נמל לא ביתי, את

 בלב.״ חלל השאיר וזה עוד, נתראה
★ ★ ★

הסיפון 7ע חיות
רגשו פשוט. מלח של סיפורו היה ה *
 מחצאי־ להבין היה שאפשר כמה עד תיו, !

משתי יותר: ועוד — חבריו של משפטיהם
 אנשי וליתר לו משותפים — הזועמת קתם

 חודשים תשעה לבלות אי־אפשר שהרי הצוות.
 אישיים יחסים שיווצרו מבלי אחד, במקום
 שמדיניותם וכמה כמה אחת על — הדוקים

 היתד, המצרים, של והמעשית המוצהרת
במקום. שהותם את לדנים להנעים
 סביב כולו נסב פטר של סיפורו אולם

 מנצור. סמיה עם יחסיו אחד: רגשי ציר
 ואל המצרים אל שגישתו כן, על יתכן,

 רגשיים יחסים על רק מבוססת הישראלים
 לבדם הרגשות על לא כי מסתבר אך אלה.

 לישראל טופט אינגה צוזת יחסי מושתתים
 נאד, הופעה בעל מבוגר, קצין ולערבים.
סיפק עצמו, את לזהות סירב אשר וקפדנית,

המקום. מתושבי מקצועות־חופשיים ובעלי
 הרגיש שלו, הצוות אנשי כמו הקצין,

 ערכנו ״אפילו בפורט־סעיד. בטוב עצמו את
לרשו שהעמידו באיצטדיון כדורגל מישחק

 של קבוצה נגד היה ״המישחק סיפר. תנו,״
 לבילוי עזה מרצועת שבאו נורווגיים, חיילים
 עבד כשהנשיא ״אפילו בפורט־סעיד. חופשה

 השנה ביום בפורט־סעיד, ביקר אל־נאצר
 ה־ אנשי יכלו והצרפתים, האנגלים לפינוי

כשל ״אני כרצונם. בעיר להסתובב אניה
 בפורט־ יום אותו הייתי ״לא סיפר, עצמי,״

 נכחו הצודת מבין אחרים אנשים אבל סעיד.
הנשיא.״ נאם שם המקומי, באיצטדיון

רבים, טובים ידידים הקצין השאיר אחריו
 ואת יופיה, את הארץ, את מלשבח פסק לא

 אחד,״ אנגלי דיפלומט ״היה תושביה. אופי
 המצרים על־ידי ״שנעצר משל, לשם סיפר

ושוח חנינה כשקיבל בכלא. והוחזק כמרגל
ש הראשון הדבר אבל לאנגליה. חזר רר,

 עוד מקודד, שהוא היה ללונדון בבואו אמר
יכו כל־כך בר,. למות כדי למצרים, לחזור

זו״. לארץ להתקשר אנשים לים
 ביקרו כאשר השובה: לקסם קטנה דוגמה

הקול בעל רצה לא מקומי, בקולנוע פעם
 אמר. אורחינו!״ ״אתם כסף. מהם לקחת נוע
 הקצין ביקר מפורט־סעיד, ההפלגה לפני יום

לק רגיל היה שם למכשירי־כתיבה, בחנות
 העסק בעל וחומר־קריאה. נייר־מכתבים נות
 שיצאתי, ״לפני פגישת־ר,פרידה. שזו ידע
מתנה. ממנו שאקבל כך על בתוקף עמד

כגנתגגדיה ישואל-וחזוו כשריח׳ שיצאוזהצווח אנשי וחמשת שלושים מתוך ארנונה
 דעתו על העלה לא — אופן בכל חושב,
 עצמי אני בסואץ. כזה חרבון לנו שיהיה
 רוב וכמוני התעלה, את פעם לא עברתי
 חלקה. היתד, מחיפה ההפלגה הצוות. אנשי

 הגענו בבוקר, בתשע בערך במאי, 21ב־
התעכבנו. ושם פורט־סעיד, נמל לפתח

 אחד בחדר־ד,מכונות. עבדתי שעה ״אותה
 ריח שיש וסיפר אלינו ירד איוזאן, מחברי,

 עם צרות שיהיו וכנראה באודיר, טוב לא
,בש לקלל. התחיל המכונאים אחד המצרים.

 ׳ הזה הג׳וב את עצמנו על לקחנו מה ביל
צרות.׳ רק לנו שיהיו לכם אומר ,אני רטן,

 כעבור עלה וכאשר לו. השיב לא ״איש
 האינגה, סיפון על הנמל נוזט קלה שעה
 לעבור יתנו שכבר לנו תיארנו לנו. הוקל

 כאשר גם במיוחד, התרגשנו לא בשקט.
 שסתם חשבנו בנמל. לעגון האניה נצטוותה

 כשראינו אבל שיירה. שתתארגן מחכים
 ברור היה אחדים, ימים עוגנים שאנחנו

 נודע ואז התעלה. את לעבור לנו יתנו שלא
 את לפרוק מהקפטן דרשו המצרים כי לנו

סירב. ושד,קפטן המיטען
 יותר שקטה לפינה העבירו האניה ״את

 העוברות לאניות תפריע שלא כדי הנמל, של
 איש ירד לא הראשונים בימים בתעלה.
 נגד להפגין כאילו רצינו לחוף. מאיתנו

 הם מחברי. כמה ירדו לבסוף אבל המעצר.
 האכזו־ הבחורות מן מלאי־התפעלות חזרו
דמיוננו, את גירה זה פורט״סעיד. של טיות

 הפשוט. המצרי של האגדית החמימות את רק
 ערכנו אחד ״ערב סיפורו: את פטר המשיך
 הוריה בבית לנו שהוקצה בחדר מסיבה

 ואני חברות, כמה הזמינה היא סמיה. של
 מהם אחד מהצוות. חברים כמה הזמנתי

 למזכרת. סוף, בלי וצילם מצלמה הביא
סמיה. את מנשק אותי צילם השאר בין

צי על במיוחד חשבתי לא לילה ״באותו
 להתחרט הספקתי זמן כעבור אך זה. לום
 מקומי שעתונאי אחר זה היה לב. בכל עליו
 להוציא הצליח ואיכשהו באניה, אצלי ביקר
 הפרטי האלבום מן צילום אותו של העתק
 ופגשתי באר, לאיזה נכנסתי למחרת שלי.

 ושם, עתון. מכיסו שלף הוא העתונאי. את
הנ תמונת מודפסת היתד, עמוד׳ חצי על

סמיה. עם שיקה
 על לרגע חשבתי לראשי. עלה ״דמי

 תמונה תראה כאשר שתגיד, מה ועל אשתי
 על והתנפלתי בקבוק לקחתי דני. בעתון זו

 שישבו האנשים אותי עצרו לולא העתונאי.
 בבית־סוהר כיום יושב בוודאי הייתי שם,

 פנים, כל על עתונאי. אותו רצח על מצרי,
 בעתון הועתק הצילום התאמתו: חששותי

 שבועות כמה לפני משפחתי. לידי ונפל דני,
 בקוצר־רוח מצפה שהיא אשתי לי כתבה
 כדי אלא — אותי לחבק כדי לא לבואי.

המח עם השלמתי כבר עכשיו להתגרש.
שבה.״
ל חזר אחר נבוך. לרגע, השתתק הוא

למצרים. הדנים אהדת של השני הצד את
 ״עמדו סיפר, פורט־סעיד,״ את ״כשעזבנו

 לשלום, לנו וניפנפו בתיהם גגות על אנשים
וב למסע. היוצאים בני־המקום היינו כאילו
 סוף־סוף, כבני־המקום. קצת הרגשנו אמת,

 לא־מבוטל.״ זמן הם חדשים תשעה
תר מלא הקצין היה זו, פרידה לעומת

 קבלת־הפנים על — אמנם מאופקת עומת,
 נזכר ״בפורט־סעיד,״ בחיפה. להם שחיכתה

מצ שוטרים האניה על ״שמרו בגעגועים,
לנו ששמחנו מאוד, חביבים אנשים ריים.

 כמו יסתובבו שזרים רצינו לא כי כחותם,
 שמירה היתד, לא כאן הסיפון. על חיות

 השתלט שלם ועדר — הגענו בקושי כזאת.
 לכל נדחקו הצידה, אותנו דחסו האניה. על

 סליחה!״ או ברוכים־הבאים לומר בלי מקום,
פורט־סעיד נימוסי בין שערך בהשוואה

 כי ספק כל השאיר לא חיפה, נימוסי לבין
המצרים. את העדיף

★ ★ ★ גפרטיטי ש? ד8פ
לא לפגוש אפשרות היתד! קצין

האינטלי בני גם אלא אנשי־רחוב, רק /
 אף בקהיר, שערך בביקור המקומית. גנציה
מאוניברסיטת פרופסור להכיר לו נזדמן
השאירה זו פגישה כי ברור היה קהיר.
 את שהשאירו כשם עמוק, חיובי רושם עליו

מוריג רופאים, עם רבות פגישות רישומן

 המלכה של קטן פסל בתאי: אותה לי יש
.נפרטיטי .  רצו הנעליים מצחצחי אפילו .
נוד־ביי!״ וצעקו ברחוב אחרינו

ך והפליטים -★ ★ ★
 פורט־סעיד בני של הידידותי חסם ך

 של הגלויה אהבתם את להסביר יכול
 כיצד אך למצרים. ואנשי־הצוזת הקצין

 ובמקרים — הקריר יחסם את להסביר
 זוהי האם ? ישראל כלפי — עוין אף רבים

ממו אנטי־ישראלית תעמולה של תוצאה
ויעילה? שכת

 — שתבין רוצה ״אני :הקצין השיב
 לבין ישראל בין בסיכסוך נייטראלים אנחנו

 לכאן. ולא לכאן לא עמדה לנו אין הערבים.
מל על פעם אף איתי דיברו לא המצרים

 לא אליה. יחסם על ולא ישראל, עם חמתם
 1 ש־ מפני אלא אותם, מעניין לא שזה מפני

 לי.״ נוח לא זה נושא כי הבינו
 דבריו, שוקל כאילו לרגע, השתתק הקצין
 ״אבל והפטיר: שלוותו את איבד ולבסוף

 לזרוק אפשר איך — הערביים הפליטים
 כמו לחיות להם ולתח מבתיהם איש מיליון
בעזה?״ כלבים

 סוד טמון היה זה אימפוליסיבי במשפט
ה בקרב המצרית התעמולה של הצלחתה
 להללם המשיכו ישראל שקברניטי מלחים,

בערבים. במלחמה כבני־ברית


