
 באחד באקראי. שם פוזרו כאילו
מישחק־כדורגל. נערך הכפרים

— קילומטרים עשרות כמה כל
רש ביקורת ומחסום. מישטרה תחנת
 חמורי־הסבר השוטרים ודרכונים. יונות

ומה־ ,בקפדנות הדרכון את בורקים
 מדינה ובברכה. בחיוך אותו זירים -

היטב. משוטרת מסודרת,

 דיזגגוף רחוב
לעיראק

לפני הרבה.זמן הומה. כביש ^ |
לה התחלתי לעקבה, !שהתקרבנו 1

המרחבית. במציאות תפקידה את בין

יום־ אחרי־הצהריים, השישי ביום
במיד הכביש דמה למוסלמים, המנוחה

 משאית דיזנגוף. לרחוב זה נידח בר
 מילאה ענקית שיירה משאית. נשקה

ומשם עמאן, עד מעקבה הכביש את י

 נמל־האספקה זהו עכשיו דרום־סוריה.
 חהנצורה. הלוחמת עיראק של היחידי

 האוניות הסמוכה. כוויית של וגם
 המיפרץ במימי אליה להגיע חוששות

 באוטו- מעקבה, בא הכל הפרסי.
חוצה־ירדן. כביש זו, מוררנית סטראדה

 מובילי־מכוניות, יש מיכליות. יש
 בתריסר עמוסים טריילרים הגוררים

 המשאיות רוב אך מכוניות־נוסעים.
 בתוכן. מה לנחש רק ואפשר מכוסות,

תותחים? פגזים?
 את הבליט הירח יררה. האפלה

 הא־ הרקיע גבי על השחורים ההרים
 של האורות ניצנצו ושם פה פור־כהה.

 בערבית הורו השלטים עיירה. או כפר
ליעדנו. מתקרבים שאנחנו ובאנגלית
 לי הורה אדיב שוטר אחרון. מחסום

 שמי את ולרשום מהמכונית לצאת
 באותיות־דפוס כתבתי גדול. בספר

 העברי השם אבנרי. אורי לטיניות:
זה. בספר הראשון

בטי הממלכתית, הירדנית חברת-התעופהלעאליה עליה
 נמצא עקבה של נמל־התעופה לעמאן. סה

תיאום. יש הנמלים שני בין כי וברור אילת, של לנמל״התעופה מצפון

 למשאית משאית בין ומיזרחה. צפונה
מטרים. 50 בקושי הפרידו

 בין להבחין למדתי זמן־מה אחרי
 של ירוקות לוחיות — לוחיות־הרישוי

 של אדומות סעודיה, של לבנות ירדן,
 — סוריה תורכיה, של לוחיות כוויית.
עיראק. של ובעיקר
 המרחב את נמל־עקבה שירת פעם
צפון־סעודיה, ירדן, — שלו הטיבעי

 נפתח ואז קילומטרים, כמה המשכנו
 ים החשוך, המיפרץ לפנינו: הנוף

 ומעבר עקבה, של המבהיקים האורות
אילת. אורות — להם

 לחוף שוכנים עקבה של בתי־המלון
 בתי־ רוב כמו המיפרץ, של הצפוני
אילת. של המלון

ה במלון בחרנו ה־מארינ  — אקוו
שחיה בריכת בעל בינוני, מלון
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להשתזף כדי החום שעות את מנצלת זה, במסע אליי

 העיר נראית ברקע אקווה־מארינה. המלון בריכת ליד
 החוף זהו ממיזרח. עליה הסוגרים וההדים עקבה

לתיירים. לבתי״המלון המוקדש המיפרץ, של הצפוני

לסעודיה בדרך
בקירבת הימים. לחקר

 הבניין עקבה. של הדרומי החוף מן קטע
 הירדני המכון הוא החוף שעל המעניין

נפט המעבירה גדולה, מיכלית עוגנת מקום

 חוף, של קילומטרים 22 לאורך המשתרע עקבה, של הגדול הנמל לירדן.
 סחורה. של מסויים בסוג מטפל מהם אחד שכל לנמלי״מישנה, מחולק
בבירור. משם הנראה טאבה, של סונסטה מלון מול בערך הוא זה מקום

לחד עליתי לספורט־המים. ומיתקנים
 באופן התקלחתי הרביעית, בקומה רי

 של באבק (הייתי'מכוסה מאוד יסודי
 הפעלתי לנוח. קצת ושכבתי פטרה),

בהפתעה. וזכיתי מקלטיהטלוויזיה, את

ה ^  חווי
ת טייל ב

 לטלוויזיה מכוון היה מקלט ^
 הופיעה המירקע על הישראלית. 1 (

 ולפתע ליל־שבת, של מבט מהדורת
שמי. את שמעתי

לוי על סיפר הקריין  של עצמותיו גי
 על שמסרתי למידע תודות צה״ל, הרוג

בקאהיר. הצבאי בבית־הקברות ביקורי
 במיטה לשכב — מוזרה הרגשה

 בטלוויזיה עצמי על ולשמוע בעקבה
 תיאר לא בוודאי הקריין הישראלית.

רבריו. את שומע אני היכן לעצמו
 עוד לאכול. הזמן בא החדשות אחרי

 לאכול — להתגשם שעמד חלום
 חשבתי פעמים כמה בעקבה. מאכלי־ים

 באילת במיסעדה ישבתי כאשר כך, על
עקבה? של האורות לעבר והסתכלתי

 העיתונאית פונגר, אנה עם יחד
 אלי שנלוותה מירושלים הגרמניה

 מיסעדה לחפש ברגל הלכתי זה, במסע
 מן רוח בחוץ. מאוד קריר היה מתאימה.
 הארוכה הטיילת את שטפה המיפרץ
שפת־הים. שלאורך

המתאים. המקום את מצאנו לבסוף
)16 בעמד (המשך
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