
 ריין. היה המיפרץ של השני הצד גם
 אותו הלבן, בבית פתוחים. המקומות כל

 את וסאדאת בגין קיימו שבו מפורסם מיבנה
האחרו הבחירות שלפני בחודש פגישתם,

הגדו החלונות בציחצוח פועל עסק נות,
לים.

 לים. הפונה פתוח, נוסף, בר יש למטה
 אדומות מפות ועליהם מסודרים, השולחנות

שול כל סביב כיםאות-קש ארבעה נקיות.
בהם. יושב לא ואיש חן,

 העובדת השניה המצרית את פגשנו שם
 בדירה אימאן, עם ביחד גרה היא בחוף.
 הערביות הנשים שתי והן אופירה, בעיר

והב המלונאות בעיסקי העובדות היחידות
דים.

 של קופסות לכמה פרט אבל לאכול, רצינו
ה כאן גם היו ומתוקים, מלוחים קרקרים,

ריקים. מדפים
הסבי בבתי-המלון, רק לקבל אפשר אוכל

לא מספיק. יש תמיד לא שם וגם לגו, רו

 שעה להיות יכול במידבר, מעט,״ ״עוד
 לעלות החלטנו ויותר. יום גם להיות ויכול

השת מה ולראות סיבוב לעשות העירה,
נה.

קור שהמצרים כמו או, — אופירה העיר
נר — ׳שארם-אל-שייח עכשיו, לה אים
 קודם, שנראתה כפי בדיוק מזוויעה אית

 זר נטע מין ישראלית. בבעלות כשהיתה
 צוק, על הבנוי ברור, לא משהו במידבר.

בלתי-משתלב. ולחלוטין בנוף בולט
ב כבר לעין, הנראה הראשון השינוי

 המצרי הדגל כמובן הוא לעיר, כניסה
 בכלל, המקומית. למועצה מעל המתנוסס

 ומונף כאן, פופולרי מאוד דבר הוא הדגל
 הוא אחרת תוספת מיבנה. לכל מעל כמעט

 ארכיטקטורה בעל ירוק, מעץ בנוי מיסגד,
המר מול העיר, באמצע המוצב מיזרחית,

המיסחרי. כז
 מי לראות ופלוגי אלכס רצו כל קודם

ל־ לנסוע כשחשבנו שלהם. בבתים גר
 ברחבה והחנויות, הסופרמרקט מול העיר, במרכזהחדש זמיסגד

 ירוק מיסגד החדשים התושבים בנו ריקה, שהיתר.
בעבר. כמו נשאר הכל מהמיסגד חוץ למתפללים. הריצפה על פרושות מחצלות־קש מעץ.
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כאן את,התיירים. מחדש למשוך כדי מתארגנים הם שפות,

 דהב, שארם־אל־שיידד, האדום: בים אתרי־התיירות מצויינים
 דבר. לכל מצרי כאתר זו במפה מופיעה טאבה וטאבה. נואייבה

הימי. והספורט הצלילה ומרכזי בשארם בוזי־המלון רשימת ישנה

 אמר במקום, הלינה על ודיברנו שארם,
 יד,יד. לא אם גרוע, הכי שבמיקרה פלוגי
 החביא היכן בדיוק זוכר הוא לישון, היכן
 ונוכל באופירה, שלו לדירה המפתח את

שם. לישת
המנ כל את החליפו שהמצרים הסתבר

חדשים. ושמו לדירות עולים
 מזגיחיס לא

הגינות את
 מה או — אלכם של כיתו פתח ף
באו כתובת. היתד, — ביתו שהיה ■י•

 השם כתוב היה באנגלית גדולות תיות
סעיד.

ב היה לא איש הדלת. על דפק אלכם
 ב- מפתח יש אם לראות ניסה הוא בית.

 משאיר היה שבו המקום ארון־החשמל,
 ולא ללון, הנוטים לחברים מפתח תמיד

מפתת. היד,
ה חדר-השינה. אל החלון בעד הצצנו

 כמו שנראתה למיטה, פרט ריק, היה חדר
 המיטה החדר. בצד ושעמדה מיטודסוכנות

 רווק, של חדר כמו מסודרת. היתד. לא
לישון. כדי רק הביתה ובא לבדו הגר

 הדירה ״את פלוגי. של לדירתו המשכנו
 שגדל שיח־הליפות לפי להכיר אפשר שלי
 אמר והשקיתי,* שתלתי שאני שיח שם.

 גדל שם, היה שיודהליפות ואכן, פלוגי.
כאן. אותו מזניחים לא יפה. והתפתח
 היתד, דירה כל ליד שכימעט לב שמתי

 התושבים גם ירוקה. ומטופלת, קטנה גינה
 תשומת- משקיעים המקום של החדשים

לב.
המדב כל עדיין ישנן הדירה דלת על
מועדוני- מיני מכל פלוגי, שהדביק קות

 המזון על להתנפל אלא ברירה לנו נותרה
לישון. וללכת מאילת, איתגו שסחבנו

 מנעולים
חדשים

רגו ■פוקר ^ [ ר עו ת גע מיסרץ לתיד ה השתנה לא הזה המשגע והנוף טה, ■■ ו
 וריק. נקי והחוף שקטים היו המים כלל. ך
מעניין הגלגל. את לתקן לאופירה נסענו ן

 טרחו לשארם, מאילת הדרך, כל שלאורך
בעברית. השמות כל את למחוק המצרים

 בשלם. אופירה השם נשאר באנגלית אולם ,
י  המד את המוסכים. לאיזור העירה, הגענו • ״

 אותם הבדווים. עכשיו מחזיקים סכים
 כפועלים ועבדו קודם כאן שהיו הבדווים,

 עכשיו קיבלו הישראליים, הבעלים אצל
המקום. על הבעלות את

בדווים, ארבעה של קבוצה אותם, פגשנו
 איזשהו פעם שהיד, מד, של בצילו יושבים
בעברית, גדולה כתובת בעל צבאי, מיבנה

 את שהכירו ברגע בוקר. של תה ושותים
 ידיים ללחוץ בשימחה קמו ואלכס מלוגי
תה. לשתות התיישבנו שלום. ולומר

 אחמד אמר אחרת,״ היה הכל עבר ״בזמן
 אנחנו באו, כשד,מצרים ״עכשיו בעברית,

 המישטרה עבודה, אץ כלום. עושים לא
 מבקשים הם הזמן, כל אותנו מטרידה
למכוניות.״ רשיונות נותנים לא ניירות,

מסביב,״ עניין היד, היו, ״כשד,ישראלים
לכי עצוב מבט ושולחים הבדווים, אומרים

שכחו, הם ריקים. שנותרו המיבנים וון
 שומם המידבר היה הישראלים, בוא שלפני

 לא לבן ותייר היו לא כבישים לחלוטץ.
בשטח. נראה ,

 פיקח בדוד מובאז־כ, מנהל המוסך את
 ״נלקח במקום: היה לא הוא מאל־טור.

בן-אחיו לנו הסביר במישטרה,״ לחקירה 1
מעט.״ עוד ״יחזור שם, שישב ",י
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״״״הפלאפל במרס בזוזים ,,
עכשיו ישראלית. בבעלות שהיתה (אופירה), ׳שארם־אל־שייזד לעיר

חודשים שיבעה המקום. את מזזזיקיס והם הבדווים שם ׳בים
בעברית כתובות שרידי נותרו ועדיין המצרים, כניסת ־י
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