
נואיבה־סיטי _
 )15 ד1םעם (המשך

 קצינים ארבעה עומדים הנמל בפתח
 להיכנס. לנו מתירים אינם הם מצריים.

 אר מזח, לראות אפשר לכתפיהם מבעד
ץ נייה מי נכ אנשים עשרות גדול. ו
מסודרות. בשורות לבניין נסים

לע להפליג יכולים מצריים תושבי
 ביום, פעמיים נואיבה. מנמל רק קבה

 אונייה מפליגה ואחר־הצהריים, בבוקר
לעקבה. מנואיבה
 שונים, בנייה בשלבי רבים, בתים
ד בית־המלון הנמל. את מקיפים  א

 חוד ארבעה לפני לקהל נפתח הרסין
 חדרים. 18 בן קטן, בית־מלון זהו שים.

 טרי. בהיר, בירוק מסויידים קירותיו
 באולם־הכניסה, שוממה. שבחזית החצר

גב שלושה יושבים דלפק־עץ, מאחורי
שמי הקיר על עיתונים. וקוראים רים

מובארכ. חוסני של גדול תצלום מינם
 ומביטים העיתונים את מניחים הם

 לא עדיין .שדודהתעופה בתמיהה. בנו
 מהם, אחד אומר ייפתח,״ בקרוב פועל.

לשאלה. בתשובה
 שמחלקים לתיירים בדפי־המידע

בשדדדהתעופה כי נכתב בכפדהנופש

מנבי חלק היו תמיד והם ומעניינים,
בכ חבושים בגלביות, לבושים עות,

 בכל בחופשיות הסתובבו הם פיות,
 ובכפר- במושב במיזנון, עבדו מקום,

הנופש.
 עובדי 130 מתוך עכשיו. כך לא

 נאסר בדווים. הם 15 רק כפר־הנופש
 לכן בגלביות, לעבודה לבוא עליהם

המצרים. לבין בינם להבדיל קשה
 השתנו. הקטוע השייח׳ של חייו גם

מ ירד כעת ישראלי. מינוי היה הוא
 מולכים אחרים שייח׳ים גדולתו.
תחתיו.

פוג אני יותר, הקטן השבט בטרבין,
 הצעיר וסלימאן. סלאמה אחים. שני שת

 במיזנון. עבד סלימאן, השניים, מבין
 ופיקח. זריז כנער אותו זוכרת אני

 של מהסעות מתפרנסים הם עכשיו
 הצבאים, ולקניון לעין־פורטוגה תיירים

למצרים. גמלים וממכירת
 לירות אלפיים נותנים ״המצרים

 שקל,״ 500 רק נתנו הישראלים לגמל.
בעברית. סלימאן אומר

 עבודה. הרבה אין אבל פרנסה, ״יש
איב־ לא לי אבל מאוד, מעטים התיירים

בנואיבה* צפריר ציון הצלם
לחדר•״.' התגנב! .הם

לר העומדת ממכם, פטורה חנות יש
התיירים. שות

 מעט וגם מצרים מתאכסנים ״במלון
 אד של פקיד־הקבלה אומר תיירים,״

 אתרנופש. אינו הקטן המלון הרסין.
 מקו־ בסביבתו ואץ מהחוף, רחוק הוא

ש מי למען נבנה אלהרמץ מות־בילוי.
 לשהות ונאלצים לעקבה להפליג רוצים
לנמל. בסמוך אחד לילה

 בנוי קטן, בית־קפה לכביש מעבר
 עיי־ של בסיגנון בהירות, מקורות־עץ
 מוכרים שמו, באדזואד׳ רת־בוקרים.

קלות. וארוחות משקאות עיתונים,
 גברים כמה חם. בבוקר. 10 השעה

 תיירים של קטנה וקבוצה מצריים
 בית־הקפה. במירפסת יושבים צרפתיים
 צעירה אשה יש הצרפתית בקבוצה

 פרופסור מצריה, אזרחית שהיא ויפה,
 שם לפאריס, שעקרה לארכיטקטורה,

 עם לארכיטקטורה. בקולג׳ מלמדת היא
 ועם בערבית מדברת היא המצרים

בצרפ משוחחת היא לקבוצה חבריה
שהבי וצעקנית, תוקפנית אשה תית.
 הקטנה, המצרית בעיירונת הזה, קור

 היא אין ושוב לחייה, בילבול הכניס
צרפתיה. או מצריה היא, מה יודעת

 גם ומדהימה מבלבלת נואיבה־סיטי
 לחלוטין כמעט שומם היה האיזור אותי.
 מד שבט רק כאן היו הישראלים. בימי
 וכפר־הדייגים: הציוריים ואוהליו זיינה

 מיסעדה. צמודה שאליה קטנה ביקתה
 הכפר את הקימו ישראליים בחורים שני

 כפר־הדייגים בין השינאה .1974 בסוף
 בטוחים היו הדייגים רבה. היתה למושב

 מנסים להם, מתנכלים שחברי־המושב
 בשילטו־ דוחקים פרנסתם, את לגזול

 שנאו במושב הכפר. את שיהרסו נות
 ראו והמצליחה. הקטנה המיסעדה את
קשה. מתחרה בצדק, ולא בה,

 נואיבה־ כליל. נמחה כפר־הדייגים
המצ אומרים ותגדל, תלך עוד סיטי
רים.
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וקטוע דקיק מוזיינה, של שייח׳ ך■*
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הסכ לא גמלים. 40 תמורת אותי נות
 את אוהבת שאינני מפני ולא מתי.

נעימים שהם חושבת אני הבדווים.

 הכל בשבילי מצרים. או ישראלים פת.
דבר.״ אותו

 לנו־ דרומית גדול, שבט במוזיינה,
 האוהלים את קודרת. האווירה איבה,

 ומה וכעורים. קטנים בתים החליפו
 הפך ציבעוני, בדווי ישוב פעם שהיה

מדכדכת. קטנטונת, לעיירה
 עץ מיבנה המקומית, החנות בפתח

 צעירים. כמה רובצים וצפוף, קטן
 הוא במיזנון. עבד הוא גם פרג׳. ביניהם

 עבד. שעימם חברי״המושב כל את זוכר
רבה. בחיבה מבטא הוא שמותיהם את

היש ״בזמן אומר, הוא לי,״ טוב ״לא
 שזה להיות יכול טוב. לי היה ראלים

 תמיד וילדים ילד הייתי שאז מפני
 מה לי ואץ צעיר אני והיום שמחים,
 לנסוע לי נותנים היו אם פה. לעשות
היום.״ נוסע הייתי — לאילת

ולוח בדממה בו מביטים האחרים
עבו שיש אומרים הם שישתוק. לו שים
 הקרה והדממה שותקים. ושוב בדיג, דה
שאסתלק. רוצים שהם רומזת הזו

 לעברנו קורא ישראל," ״ישראל,
 שנעצור, מבקש הוא ודק. גבוה נער

 קפה לשתות אותנו ומזמין ידיים לוחץ
 כשהסתובבנו אחר״כך, דקה חצי בביתו.
 רומז מהחצר, הנער נעלם ביתו, לעבר

הזמנת־שווא. זו היתה כי
הישרא עם לבדווים, להם, נוח לא

 יישוב כי לי היה נדמה מה ומשום לים,
 כשהסתלקנו בהקלה נאנח שלם בדווי
משם.

 סווט. צבי על עברה דומה חווייה
 אף והם עליהם, אהוד מאוד הייתי ״אני

 להישאר לי שיתיר מסאדאת ביקשו
 דבר קרה עכשיו שלי בביקור בתחנה.
מדהים.

 ילדים ממני. התעלמו כולם ״ביום
במחיצ שחייתי אנשים גידלתי, שממש

 הם כאילו פנים העמידו שנים, 10 תם
אותי. מכירים לא

 לחדרי בדווים כמה התגנבו ״בלילה
 שחייהם לי סיפרו הם בכפר־הנופש.

הזמי הם מהמצרים. במנותק מתנהלים
הכ את לכבודי. שערכו לכירה אותי נו

 נערכה הכירה אולם בכפרם, שחטו בש
 קשר על לרמוז לא כדי משם, הרחק
לבינם.״ ביני מדי הדוק
 הנוצרי השלט את בידיו החדק *

 והנויס- ״טאבא, הטילה ובו ,11לטבורו
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׳1
שהת מאז אחדים חודשים ברו י
 בבית־הספר״להורים בקורס חלתי

הא החודשים במהלך אדלר. יממן
 פתרתי לאדלר״. ״פרופסור הפכתי לה

 מנעתי קיימות, היו שלא בעיות בבית
 להתערב להפסיק החלטתי עימותים.
הפ הוא יום ובתוך שם, של במריבות

לריב. סיק
 תשומת־לב־ לילד להעניק חדלתי

 הוא והיום מיותרים, ושרותים יתרה
 מסתדר הוא אותי, צריך ולא כמעט כבר

 לא אני בעצמו. הכלל מן יוצא באופן
ול מיותרים, למאבקי־כוח איתו נכנסת

 החצר כמו לפעמים נראה שלו החדר כן
 לא אני מחסן־גרוטאות. של האחורית
צי לי ואין לתחרותיות אותו מעודדת

ממנו. גבוהות פיות
 לשתף איתו, להתייעץ מרבה אני

נע והוא בבית, עזרתו את ולבקש אותו
ומ אותי, מעודד מייעץ, כשימחה, נה

נפלאים. רעיונות ציע
ה ואל המנוחה אל שהגעתי חשבתי

 הטובים היחסים של גן־העדן אל נחלה,
 לאט־ אך הנעימה. האווירה אל בבית,
 לי, מסתבר שטעיתי. לי מסתבר לאט

 שהנורא חבריי־לקבוצה, של מעדויות
האמי שהמילחמות הגיע, לא עוד מכל
בפתח. לי מחכות עוד תיות

 וסופרת בחרדה יושבת אני עכשיו
 והשנים החודשים השבועות, הימים, את

טובה בשעה שיגיע עד לשם שנותרו

ר אי
יורו

מאת

סוגוסט■ שח
■ועצת

אבומסון זיווית
 היום?" שיעורים לך ״יש

 השיעורים?״ את הכנת ״כבר
השי את להכין שתשבי מציעה ״אני
 להספיק תוכלי שאחר־כך כדי עורים,

אחרים." דברים גם
 לא השיעורים, את תגמור לא ״אם

בטלוויזיה.״ סח־המחץ לראות תוכל

ו לא. ובמה בהתמרמרות בהתרגזויות,
והיח בבית, היחסים כל על משפיע זה

לגמ ותלויים ונהרסים מתקלקלים סים
 הכין לא או הכין הילד אם בשאלה רי

השיעורים. את
מת מעימותים, להימנע כדי והילד,

 בש־ נכנסת אמא לשקר. לפעמים חיל
מח ישן, כשהוא שלו לחדר קט־בשקט

 השיעורים, את בודקת בילקוט, לו טטת
 או מענישה, מתרגזת, הכין, שלא רואה

 מתנות. שכר, פרסים, הבטחות, מבטיחה
 דברים ממנו ומונעת מאיימת ואחר־כך
עליו. האהובים

!אלףס
השנייה בפעם

 בחור התנסיתי לא שעוד כיוון
 שי- על מאבק של המפוקפקת ייה [*)

ממ עדות להביא החלטתי עורי־הבית,
 בזה, שהתנסתה אמא של ראשון, קור

בשי לבסוף ובחרה הדרך כל את עברה
 להתערב. שלא המייעצת האדלרית טה

א וכך  מספרת: הי
וה למופת" ״אמא הייתי אדלר לפני

 האד־ מהעקרונות אחד כל כמעט פרתי
 הענקתי ביותר החמורה בצורה לריים.

וחסות־יתר. מיותרים שרותים
 תלותי כילד בני־הבכור את גידלתי

 כושר חסר וריגשית, פיסית מבחינה
ה לאמא רגיל כל־כך וביצוע, החלטה

 לי, הודיעו כך אז, ספסל־הלימודים. אל
 מונח שם האמיתיים. המאבקים יתחילו
יל בתוך לו מסתתר האמיתי, המוקש

בע עטופה מחברת בצורת מודרני, קוט
 בתוך מתחבא מצויירת, צבעונית טיפה

הא המיזבח זה הרך. לגיל ספר־לימוד
היח את ההורים מקריבים שעליו מיתי,

שיעורי־הבית. ילדיהם: עם הטובים סים
 יביא שבנה רוצה אינה אמא איזו
 אב איזה בתעודה? עשיריות רק הביתה

 רואה הוא כאשר בגאווה מתנפח אינו
 כמו ולומדת יושבת הקטנה בתו את

חכם? תלמיד
 בקוצר־רוח מצפה אינו הורה איזה

ש כדי לבית־הספר, יגיע שילדו לרגע
ולע בהרמוניה איתו ביחד לשבת יוכל

או זמן כמה השיעורים? בהכנת לו זור
 עובר זמן כמה הזאת? ההרמוניה רכת
באי מאיים? לשוטר הופך שההורה עד
הכ על יומיומיות מילחמות אין בית זה
השיעורים? נת

 ללכת יכול לא אתה מצטערת, ״אני
 גמרת לא עוד כי החברים, עם לשחק

השיעורים." את
שהכנת, השיעורים את לי ״תראה

התרגי את פתרת אם לראות רוצה אני
נכון.״ לים

 בקטנות. לי, סיפרו כך מתחיל, זה
לת לעזור, ההורים של טוב רצון בהמון

 להרגיש. בלי מתחיל זה לסייע. מוך,
 ישתלב שהקטן רוצים נורא ואמא אבא

יה שהילד רוצים נורא הם בבית־הספר.
שיה רוצים הם ומוצלח. טוב תלמיד יה
 כזה, ילד שרק יודעים הם כי ידען, יה

 בהצטיינות(לא בית־הספר את המסיים
 את חופשי באופן לבחור יכול פחות)
 אחר־כך יכול כזה ילד רק בחיים. דרכו

 כלכלן מהנדס, עורך־דין, רופא, להיות
משהו?) מצליח(החסרתי

 קצת ממשיך וזה בטוב, מתחיל זה
יומיו במילחמות נגמר וזה טוב, פחות
במריבות, במאבקי־כוח, בכעסים, מיות,
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 שלין״ בחדר הזה הבלגאן כל את סידרת לא למה ״אמא,
 "1 לך מפריע זה אם מסדר, לא אתה ״ולמה

״ככה!״
 י״ ביחד זה את נסדר מהגן, כשתחזור מחר, אולי ״אז

 השוקולד את לאכול צריך אני מהגן, אחזור כשאני מחר, ״אבל
זמן." לי אין אז לי, הביאה שסבתא

★ ★ ★
במקלו״ לעץ מרביץ אתה ״למה

נגמר!״ כבר העצים של יוס-ההולדת ״כי

 כל שאיבד עד הכל, את עבורו עושה
 לאחור, במבט היום, לעצמאות. רצון

במ לשרותים מללכת שחוץ לי נדמה
 בהתלהבות השאר כל את עשיתי קומו,

 כמובן, פסחתי לא מרובה. וב״הצלחה״
השיעורים. נושא על גם

 ישבתי ללימודים הראשון ביום החל
תיקנתי, עזרתי, שיעורים. כשהכין לידו

 הכל שלא אפשר איך צבעתי. ציירתי, .
מושלם? יהיה

 עפרונות, חידדתי ילקוט, סידרתי
בקי מחברות, עטפתי מערכת, הכנתי

 כיתה את השנייה בפעם עברתי — צור
 לציין מוכרחה ואני וגימל, בית אלף,

 המורים וכל מצויינים ציונים שקיבלתי
מרוצים. מאוד היו

 מאוד ילד היה שמיכאל מכיוון
 עייפות מתחושת שחוץ הרי ממושמע,
שלו של לימודים על עצומה ואחריות

 ושל מיכאל של שלי, — אנשים שה
 היחסים — אלף לכיתה שנכנס דניאל,
 סיר־ התחיל בפנים ורק טובים, נשארו
שלי). וגם מיכאל של לרתוח(גם הלחץ

 דלת, לכיתה ואני מיכאל כשהגענו
להו בבית־הספר בעלי עם השתתפתי

 שורש, והיכו חילחלו הרעיונות רים.
 חייבת שאני חשתי עדיין בפנים אבל

אחרת... ולהשגיח, להמשיך
 על מיכאל עם השיחות כל גם לכן

 ובאחריותו, עניינו הם שהשיעורים כך
להש ולא להתערב, לא הניסיונות וכל
 והסתיימו עקרים היו לבדוק, ולא גיח,

 וב־ ובמחברות בילקוט ליליות בהצצות
 לקבל לא בסדר ״זה כמו: אימרות־שפר

כלל. בהן האמנתי שלא ",10
שניסי־ במה בפנים חשתי ולא היות
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