
 הוא מדוע. עתה. יעשה מה יודע אינו
 לאחר המקום באותו יישאר לא שואל,

 :לו אמרתי ו למצריים תוחזר שהאדמה
 מצרית, לריבונות תחזור האדמה כאשר

 זוהי מצרים. תושבים אלא כאן יהיו לא
 אתה אלינו. לחזור חייבת והיא אדמתנו

 הוא לך. לא אדמה על ביתך את הקמת
תסכמ לא וישראל מצריים מדוע שאלני:

 ואנחנו הנוכחי במצב יישאר שהכל נה
במקום? נישאר

הממ עם להתווכח עליד לי: השבתי
 בלתי הדבר כי לך יאמרו הם שלך. שלה

 באורח שהוכרע פוליטי עניין זהו אפשרי.
סופי.

 אין :שפירושה בתנועה ראשו הניד הוא
ל וללכת הזה האיזור את מלעזוב מנוס
ה וזה לאן, יודע איננו הוא אחר. מקום
שמעסיקו. עניין

טיפו ישראלית מישפחה לבקר הלכתי
 ה־ מן משקיף צעיר, בחור — הבעל סית.

 הקטנה. בתו עם משחק שקט. מירפסת.
 כיסאות שבו בחדר ישבנו אותנו. בירך

 של ומישחקיה רשמקול טלוויזיה, מעטים,
 הבעל ידי את לחצנו אם זוכר אינני הילדה.
 הלכתי קפה. להכין מיהרו השניים ואשתו.

אחריהם.
 מכונת- מקרר, בו יש אך זעיר, המיטבח

 חדר־שינה בדירה ותנור־אפיה. כביסה
 שקטים. לחיים כאן התרגלנו אמר: אחד.
 שיופיו בישראל מקום מכיר'שום אינני
 זך יבש, האוויר ימית. של זה על עולה

 לבתי, חושש אינני נפלא. הים חוף וצלול,
 כלי מיעוט בגלל ברחוב, הולכת היא כאשר
 מקום שום אין רגלי. הולכים כולנו הרכב.

 היחידה העיר זוהי כך. כל יפה בישראל
 אותה הקימה שישראל :כלומר — בישראל

 הכל סופה. ועד מראשיתה המתוכננת —
 ש־ הגינות הדירות, שטח בחשבון: נלקח

ה בזווית הבניינים של מיקומם מסביבן,
ה ומספר האוויר כיווני השמש, אל פונה

חדרים.
 השיחה. במהלך שררה עצב של אווירה

 העיר. של עתידה את כואבים וצעירה צעיר
 יעלה ומה לעירם יקרה מה יודעים אינם

כספי פיצוי תיתן שהמדינה נכון בגורלם.

שרון אריק עם בשיחה מנצור
'בגבי סכין תקעה כהן ״גאולה !

 חייהם את להתחיל עליהם אולם אחד, לכל
מחדש.

האזר את תקטוף לא המדינה אמרתי:
 ו״תזרע״ תשוב היא הזאת, האדמה מן חים

אחר. במקום אותם
 אולם עליהם. להקל רוצה שאני כאילו
 החזק. העצב את שינו לא שאמרתי הדברים

 הכריזה שישראל בכך, העצב של מקורו
 לנצח, אליה סופחה שכבשה האדמה כי

הער כל עם יחד הובסה שמצריים מפני
 שביתת־ קוי עוד. יילחמו לא והערבים בים.

 ימית ולכן טבעיים, לגבולות הפכו הנשק
 הם זאת. יודעים הם ישראלית. תישאר
 האזרחים, מן מחלק אהדה סופגים בוודאי

 סופו, ועד מראשיתו הזה, הסיפור אולם
 אל צועדים אנחנו העניין. מן רק.חלק הוא

 מצרית, לריבונות האדמה החזרת השלום.
מילחמה. בלא — יחד לחיות כדי

 שאל לא שאיש למרות מר. הגיע. הקפה
בלי או סוכר עם אותו, נשתה איך אותנו

 השיחה מן חלק הוא הקפה אולי סוכר.
 הזמנית הנורמליזציה יישום הוא שמא או

לבינם. ביני
לגבי חדש הזה הוויכוח כי חושב אינני

 לא ארוכה. תקופה אותם מעסיק הוא הם.
 גם טבעי ובאופן המשוחחים, אחרון אהיה

ארו בשרשרת כחוליה באתי הראשון. לא
 שרשרת מוקשים־של־דיאלוג. מלאה כה,

 את יודע איננו ואיש מוכרת שראשיתה
 100 שלהם. הבעיה זוהי מיקרה, בכל סופה.

אח בערים עובדים אחרים אזרחים אלף
 להתגורר בחרו הם ואילו רחוקות. רות,

והנקיון. השקט בגלל הזאת, בעיר
ה גקודה טנ  ק
לשלום בדרך

 למדי. יפה שמולנו התמרים וף לק
מעטים, תיירים מיסעדה. יש במקום י י

 התמר לעצי מתחת וקשישים. זקנים רובם
 מצרים, שהם טוענים חלקם בדואים. —
 חיים 'הם ששת־הימים מילחמת מאז וכי

 לובשים הפוריה. הקרקע את מעבדים כאן,
ובאוהלים. בכוכים וגרים גלביות

 קשר ללא קטנים, כפרים לימית מסביב
 אנדרטה הופסקה. שבנייתם בתים לעיר.
 מאגרי־מים .1973 מילחמת חללי לזכר

קטנות. גבעות על שהוצבו
 הקמת לפני המקום נראה כיצד תשאל אם
 רק אפשר להשיב. יוכל לא איש העיר,

 ערימות על וברגליים, בידיים להצביע,
 הזאת העיר את לבנות היא המטרה החול.
 להתרחב שתוכל כדי הים, מחוף רחוק

נמל. עיר ולהפוך ולהתפשט
 קרובים ישובים להקים התוכניות כל

 התושבים עוכבו. אל־עריש ליד נוספים
 שדות את שרפו המקום, את לעזוב נאלצו

 הבתים של קורות־העץ את נטלו המרעה,
 לעיר חפץ. וכל אבן כל המסמרים, ואת

 יותר גדולה היסטורית משמעות יש ימית
 יותר חשובה היא שלה, ההיסטוריה מאשר

 היא, המשמעות ומחלומותיהם. מתושביה
 בידיה תישאר זו כי האמינה שישראל

 שיבואו מוזר זה יהיה לא ולכן לנצח,
 וערים בתים ״אדמתם״ על ויבנו אנשים

חדשות.
 בן-גוריון דויד כמו החושבים, כאלה יש

 עליה, דורך שיהודי אדמה שכל למשל,
 הדת, אנשי בין כאלה, ויש היא. שלו

 שהנביאים אדמה חלקת שכל החושבים,
 כאלה ויש היא. יהודית — עליה צעדו

 וכי לנצח, הובסו הערבים כי הסבורים
 נולדו והערבים לנצח כדי נולדה ישראל

 במוחו עלה לא לכן מובסים. להיות כדי
 עשוי אחר משהו כי הרעיון, מישהו של

 1973 במילחמת ננצח שאנחנו להתרחש.
 וכי שלב, אחרי שלב יתפוגג הסיכסוך וכי

 אל בקריאה המפרידות החומות על נקפוץ
השלום...

 אווירה, שטחה, בכל — אדמתנו היא סיני
 לטובתנו השתנה העולם ומימיה. שמיה

 מחר, יש שלמילחמות כפי הם. ולטובתם
 הרס, ללא מילחמה אין בשלום. הדין הוא
 נקודה היא ימית נסיגה. בלא שלום ואין

השלום. אל בדרך קטנה

 מתנגן זה אגפא קסטות על
־ י ־ י י ־ יותרכחב. י

 חשובות חשובה, כשמוסיקה
אמינה. להקלטה אגפא קסטות
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