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ק ייאילו ארי
)31 מעמוד (המשך
 !המחשבות האדימו. דיין משה של פניו

 הזה האדמדם הצבע במוחי. מתרוצצות
 הגבר זהו ילד^הטן. של גון לפניו מעניק

 המרים הזכרזנות עם במוחותינו שנקשר
ביותר. הקשות והתחושות

ת סו פ  שימורים קו
שר-הגיטחון על

ף י \ ה כל ן ש מה קרה איך קרה? ז
קרה  יתרחש ומה עכשיו? קורה מה ז בי
 משתייך ״אינני ואמר: דיין חזר בעתיד!

 ׳תמיכה. אין מאחורי. גב לי אין למיפלגה.
 המס־ יש בהן. דבק ואני דיעו׳ת לי יש

מתנגדים.״ לי ויש איתי כימים
 איננו איש ״אולם זמר: חנה אמדה

 בינלאומית. אישיות אתה אותך. לפטר יכול
 או לממשלה מפריעה זו עובדה אם גם

בגין.״ למנחם
ש מה היטב ישמע לא דיין יכי ׳נראה
 בעוד אתפטר לא ״מדוע :ושאל אמרה,

 ? להתפטר *נאלץ עצמי אמצא או קצר זמן
 בי?״ להחזיק לבנין גורם מה

קודם שאמרה מה על חזרה זמר הנד.

ס פ .ייבגרוני.. ת
 בו העוברות המכוניות וצר. סלול

וה רבים החולות הצדדים. ימשני מידבר
 ימית בין מפריד גדול מרחק יבש. אוויר

 כתוב שעליו בשלט הבחנתי לפתע לחיבה.
 פיתאום הבר. ש׳ום — ואחריו ״ימית״
 בתי- מתגלים מרחוק חוטי־תיל. דאיתי

 קומות. שלוש או שתיים בעלי מגורים
 בבאר־ שראיתי לאלה דומים הבניינים

 העיר בשער מזויין. בטוז עשויים ישבע.
 כלי־ תנועת על ומשגיחים חיילים יושבים
הרכב.

 מסמלת אינה החיילים של נוכחותם
מגויים, בישראל העם כל יוצא־דופן. מאורע

 או לצבא, יתגייס או מגויים, שהיה או
.48 גיל עד לשרת שיתנדב

 הילדים ׳רק מאדם. ריקים — הרחובות
 נשים בבריכה. לטבול כדי בבגדי־ים יצאו

בבגדי-ים. הבריכה ליד היו יושבות אחדות
אליו. לפנות שנוכל אחראי, מצאנו לא
 כמה בירושלים. נמצאים ועוזרו העיר ראש

 שקטים. החיים במיסעדות. יושבים צעירים
 רחוקים הבתים דלילה. כלי־הרכב תנועת

 קטנה. גינה — בית יכל בחצר מזה. זה
 רשת הונחה הקרקע על מוריקה. האדמה

 הצינורות שחורים. פלסטיק צינורות של
 מתחת מונחים הם המים. עורקי הם הללו

כל משקים הם לחץ ובאמצעות לעצים
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מנצור של ככתבה כימית כית של תצלומים
תמונות אין היסטוריה, אין

 שהוא ייתכן ספקות. הביע דיין אולם לכן.
 שיובל כדי יקדה, הזה הדבר כי מקווה

 יפה דבר אין מבחינתו, לכתיבה. להתמסר
 מפצה הוא הכתיבה. מן יותר ומעניין

 ההתפטרות או הפיטורים על עצמו את
 לכתוב. שיוכל כך על חושב שהוא ׳בכך

 על התפשטה שביעות־רצון של הבעה
פניו.

 בפני עכישיו ניצב דיין בי ספק אין
 אחכים חייו, שארית לגבי קשה ניסיון

 המחלה כי יודע הוא קצרים. או יהיו
 יודע הוא בגופו. אחר במקום תתגלה

 ׳המחלה זאת. יודעים הרופאים וגם זאת,
 לבנה כדורית־דם, בכל מסתתרת הזאת

 כדוריות מיליוני יש בגוף אדומה. או
כאלה...

 ואשתו, דיין של ידיהם את לחצתי כאשר
מאחוריו. בדיוק ישב שרון אריק כי גיליתי
 את הקמתי ״אני דיין: משה לי אמר

 שמה את לעיר הענקתי אני ימית. העיר
,ים׳.״ והעברית הערבית המידה מן הנגזר

 הקטנה העיר התפרסמה פתא׳ו׳ני באורח
 לוותר ייאלצו כי גילו תושביה הזאת.
 אדמה על נמצאת שהיא מפני עליה

 אחרי במקום ביקר בגין מנחם מצרית.
יישארו. הם כי לתושביה והבטיח היוזמה,
 הלך מסיני הנסיגה על ׳שהוסכם אחרי

 האשימו ואלה לאנשים, להודיע בגין מנחם
 והם אליהם, הילך שר-הביטחון בשקר. אותו
 תושבי ריקות. שימורים קופסות עליו זרקו
 לפיצויים הבטחות על עתה חיים העיר

גדולים.
 לאן החליטו לא עדיין ימית ׳תושבי

 רצדעת־החוף. על לגור רוצים הם יעברו.
׳מקום לבדוק היתה תושבים של ועדה
צורך רואים אינם הם אם גם חדש.

 עיר ׳לבחור יכול אחד כל ביחד להמשיך
ימית מחדש. חייו את ולהתחיל אחרת

הכביש מעזה. קילומטרים 70כ־ מרוחקת

 לשאוב ׳שניתן למרות התור. לפי עץ,
 שניים, או אחד מטר של בעומק מיס
במים. בשימוש להפריז לא מקפידים הם

 סוכר עם
כר! בלי או סו

 בודדים. אנשים הולכים רחובות ף*
 בדי מישהו, עם לשוחח ביקשתי ■-

 אין תמונות. אין העיר. על פרטים לשמוע
 דיין ׳משה היסטוריה. ללא עיר ספרים.
ץ ביטחון״ ״חגורת ׳להקים החליט חו  מ

 היה הדבר הכבושה. האדמה לגבולות
 של מישפחות להגיע החלו .1975 בשנת

 עולים ואחר־כך מאדצות־הברית, יהודים
מרוסיה.

 קטנה. מיסעדה הוקמה מימית ביציאה
 הגיעו ואשתו, אליעזר המיסעדה, בעלי

עי ובעל ג׳יבג׳י קומה, נמוך הוא מאיראן.
 התיק־ כמידת גדול, ראשו ירוקות. ניים
הלום. שהביאוהו וות

 של סיפורם הוא המקום אל בואו סיפור
 מלאי־חלו־ לישראל שהגיעו רבים, יהודים

 בהבטחות ועשירים הדת מן שאובים מות
 בעיתונים קרא הוא החדשה. המדינה של

 בה שהאוויר חדשה, עיר להקים שהוחלט
 ונעים. רך המצרי החוף שעל והחול יבש

 אין החוף, מן הרחק נושבות הרוחות
 פוריה. האדמה דגים. של שפע ויש גלים
 היל־ במלון עבד במלונאות, השתלם הוא
 אמו עצמאי. להיות והחלים בתל־אביב טון

 החליט הוא אולם משוגע, שהוא אמרה
 לעצמו בחר הוא ולהיאבק. חייו את לבנות
 המיסעדה. את עליה והקים אדמה חלקת
 נגד מישפטית תביעה הגיש רב זמן לפני

 לו למכור סירבה אשר קולה, קוקה חברת
 ה־ בפתח שלט להצבת והתנגדה בקבוקים
 להיאבק מוכן הוא במישפט. זכה מיסעדה.

תחום. בכל

2197 הזה העולם60




