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ש מה של שרידיםבימית מיקום
 מיקלט פעם היה

שנשאר, ומה הרוס, הכל היום ימית. בעיר ועליז צבוע

 ושברזליס בהם שולט שהאפור קירות שיברי רק אלה
 המיקלט קירות על הצבעים מתוכם. בולטים חלודים

חורבן־אלים. של עגומה אווירה ומשאירים דהו,

 רבים דונמים מסביכ• קט
מבשי ירוקה חיטה שדות של

שחו עיזים של קטנים עדרים לה.
קט בדוויות ילדות וכבשים. רות
 מתרוצצות שחורות, בשמלות נות,

ה את מלטפת קלה רוח מסביב.
 הפונות הנקיות, הצהובות דיונות

פסטוראלית. אווירה הים. אל
 השליו השקט כל בתוך באמצע,

לש עיר הרוסה, שלמה עיר הזה,
ימית. — עבר

ה ט ס  של ק
ארגו! זוהר

ש ימית את לראות מןנד ך
אר כמו והרגשנו שנה, אחרי •

שא שרידים, המחפשים כיאולוגים
 אותנו שילמדו זיהוי, סימני ריות,

 כאן שחיו אותם של חייהם על
קודמת. בתקופה
למו ונכנסנו הגבול את עברנו

 בדווי הוא הנהג צאלח. של נית
 לקחת ושמח ימית, באיזור הגר

 אליו הצטרף במקום. לסיור אותנו
 מורה- שהיה מוחמד, הטוב חברו
 הבאים. וזיומיים במשך שלנו הדרך

רעה. לא עברית דוברי שניהם
 מוחמד, ששאל' הראשון הדבר

 יש אם היה למכונית, כשנכנסנו
 לנו, היו לא טייס. סיגריות לנו

 לקנות כל קודם לנסוע הוחלט ולכן
סיגריות.
עו שם אבשלום. לצומת נסענו

קטן קיוסק אז, כמו עכשיו, מד

 סי- הרבה המדפים על בדווים. של
 אחד מדף אך ממצריים, צרכים

 טיים סיגריות בקופסות כולו מלא
המקומי. הלהיט זה — ישראליות

 אר־ מונח היה הארץ, על בחוץ,
בעב מחוקה כתובת שעליו גדעץ
 הגג שעל מרצרס עמדה בצד רית.
מח בעברית. ״מונית,״ השלט שלה
 בראש חולפת בלתי־נמנעת שבה

 מרצדס ממכוניות אחת זו האם —
 והוטמנו בישראל נגנבו שבזמנו

ז בחול
 קורא .כמו שלנו, הנהג צאלה,

 בגאווה שולף ומייד מחשבתי, את
ואף שלו, רשיונות-הרכב כל את

......■י. :■ מאת --------

סרגוסט׳ ענת
 בדרד־כלל שמודבקת התווית, את
 ישראלית. מונית בכל הנהג ליד
מ כחוק, המכונית את קנה הוא
מר רוזנפלד, אפריים בשם אדם
בתל־אביב. 5 קורדובה חוב

 ימית. לכיוון לנסוע התחלנו
 ארגוב. זוהר של קסטה שם צאלח

 עמד לעיר, הפניה לפני הכביש, על
 שעליו וציבעוני, גדול שלט פעם

ה היישובים כל של מלא פירוט
 באותו עומד עכשיו בחבל. יהודיים

 שלט הצומת, לפני בדיוק, מקום
 חיצים: ועליו ערבית כתוב לבן
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