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אל־ש״ח׳ שאום נאמו ובערבים גםעח1 העבו״ם אן באזגלית, אמו״אזפיחד עדין הועלם

 הזה״ ״העולם גווו/ כיקר למצריים, סיני שארית החזרת לפני יזם
הזה״ כ״העזלם התפרסם כך על הדיווח ומביעות. בדי־זהב באופירה,

 הנשיא של תמונות עם דביס פלקאמיס ישנס עצנוה בעירהחוזה סימני
 בביקור שתיו נומיירי, ג׳עפר סודאן, ונשיא נוובארב,

ללסדך. לא :כאן כמו ובאנגלית, בערבית רבות כתובות חולשיס. כמה לפני בעיר,

בול בעברית. רבות כתובות עדיין נשארו בעירהאתמול שרידי
 לו שלוס הפרידה: כתובות יוזן במיוחד טות

הדרך. לאורו בעברית הכתובות את למחוק הקפידו המצרים שלישית. נחזור שארם,

)23251.(
 השתתפה בשארם, ססויימת תקופה במשך ששהתה סרגוסטי, ענתענת

 למקום, חזרה השבוע האחרונים. התצלומים את וצילמה בסיור אז
 סלונה (״פלוני״) אריה :היותרי־ידועים מתושביו־לשעבר שניים כליוויית

של. ואלפס
וחסובייקטיבייס. האובייקטיביים — רשמיה על שלה הדיווח להלן

ע ב ט ה ־ ־ ת ו ר ו ס  כל גידלו שלכם א
ם שני ה ■ ״ שה כדי הלובסטרים, את //

וברי שפנים אותם, ויאכלו יבואו מצרים
 השולחן על ושם הבדווי, פובארב אמר אים״
ענקיים. בלובסטרים פלאה גדולה, צלחת

 נראה הבל מרחוק בלילה. לשארם הגענו
 שהוחלפו בדרך, השלטים לולא דבר. אותו

 שכלום לחשוב היה אפשר לערבית, מעברית
השתנה. לא

 עצר נעמה מחוף קילומטרים כשישה
.פנצ׳רו והודיע: המכונית את אלכם
 מרחוק. ריצדו האורות גלגל. להחליף ירדנו

מידבר. חושך,
 פנינו, על חלפה גדולה אדומה משאית
 האטה רב, זמן מזה בה שנתקלנו הראשונה
 ירדו לבושי־פדים, מצרים, ארבעה ונעצרה.

 להם כשהתברר קרה. מה לברר וניגשו
 התעקשו הם תקר, לנו ויש ישראלים שאנחנו
 בחושך, חיוכים בעצמם. הגלגל את להחליף
 בערבית. מתובלת עילגת באנגלית דיבורים

 החדשים. התושבים עם ראשון נעים מפגש
 לחוף והמשכנו מהם נפרדנו הוחלף, הגלגל
נעמה.

 ומועדון־צלילה מלץ מרין, לאקווה נכנסנו
נע מיפרץ של הצפודמיזרחי בחוף הנמצא

 סגור. השער ריק, היה פיגרש־החניה מה.
המכו את החנינו מבפנים. בקע אור מעט
 קצת מיכל של הגינה ריקה, החצר נית.

נבולה.
 מרין אקווה־ מלץ את ניהלה לונאי מיכל

 בת- היתד. המלץ שלפני הגינה לפינויו. עד
 ודאגה בה טיפלה היא שלה. פרטית סיפוחים

 שיגשגה. והגינה צמת, לכל אישי באופן
 פורחת. גינה היתד. החולות, באמצע כך

 נענע עם תה שם לשתות היה אפשר בבוקר
שפרחו. החדשים בפרחים ולהסתכל טריה

 ר חזרה ערוגודהנענע נבל. הכל עכשיו
חול. סתם היתד.

כתובות שרידי עבריותס
 הבר. מתוך בקעה ערכית ופיקה רץ
 אשה עמדה הבר מאחרי פנימה. נכנסנו ■י

 מיכל נהגה שבו במקום בדיוק ויפה, צעירה
 מקאהיר. מצרית צעירה שמה. אימאן לעמוד.

חל פוסטר מאחוריה  נביעות, של מצוייר ג
בעברית.
 לכך לב שמתי שארם עד הדרך כל לאורך

 באופן טרחו סיני של החדשים שהבעלים
עברית. אות של שריד בל למחוק עיקבי

 השמות כל נמחקו למשל, בשלטי-הדרך,
 והנה ערביים, בשמות והוחלפו העבריים,

 לא שהעבודה לב שמתי לראשונה, כאן,
כתו של שרידים ביסודיות. כל־כך נעשתה

מקום. בכל כמעט עבריות בות
 ורחב- קצוץ־שיער אמריקאי עמד הבר ליד

 בשארם- היושב הרב-לאומי, מהכוח כתפיים,
 הלקוח והיה בירה שתה הוא .,אל-שייח

במקום. היחידי
 נשתה. מה ושאלה אלינו חייכה אימאן

 ולא- דל נראה מאחוריה הבקבוקים סיבחר
בק ושלושה מצרי יין בקבוקי כמה — מזמץ
 מתקופת עוד בנראה שנשארו ויסקי, בוקי

הישראלים.
 — מצרית בירה רק היתה בירה. הזמנו

 וטובה, קלה בירה לנסות. החלטנו סמלה.
לנו הגישה אימאן גחלים. חומים בבקבוקים

נורגוסט' ענת
 את לצלחת אספה איתן ויחד הבירה את

לה. שהיו הבוטנים שאחות
 .באן :לנו אמרה המקום, את אוהבת היא

 היא אם שאלתי יפה.״ והמקום שקט, יש
ולהשתזף. להתרחץ לים, הולכת
 זמן. לי .אץ בביישנות, ענתה היא !״.לא

הלילה.״ עד מהבוקר בבר עובדת אני
לע נהגו האיזור בכל שהמלצחות זכרתי

 הזדמנות ובכל הזמן ברוב בבגח-ים. בוד
 נהוג שלא דבר להתרענן, למים קופצות היו

 היתד. אימאן בעולם. אחרים באתרי-תיירות
 בגרבי- אחכה, הומה בחצאית־צמר לבושה
 מצרית לאשה כיאה ובנעליים, עבים גיילץ
 רצתה הבירה, את לנו שהגישה אחרי צנועה.
מער למוסיקה הקסטה את להחליף אימאן

 המיז- המוסיקה את אהבנו דווקא אנחנו בית.
אותה. שתשאיר וביקשנו רחית,

 נראה הבל אווירת-גכאים. עלינו נפלה
 של חסונות לכסה סרט מקודם, כסו במעט

 על שהודבקו מצחות, ופירמיחת ספינכסים
 שם, עמדה הרושמת הקופה אפילו הקירות.

 ובצד מצריות. לירות בה היו שעכשיו אלא
 המצרים אסקור. מקרר מיותם, עמד, השני

 לקליטת ומתארגנים המקום את לומחם
מחדש. תיירים

 להמשיך והחלטנו הבירה את גמרנו
 במשך ׳בשארם שגת ואלכס, פלוני הלאה.

במ פינה וכל אבן כל מכירים שנים, כמד.

קום.


