ב נרד י  jה
חיפה ,נתקל מבטה בחוף גליה .החליטה אני-
טה ,שהפכה בינתיים ?קרת בית ואם לשני
ילדים :זה המקום להתחיל בנסיון החינוך.
היא פנתה להנהלת החוף׳ ערבה תכנית מפו
רטת להפיכת חוף גליה למקום נופש לדוג
מה :מקום שם יבחרו הגברים במלכת יופי
חופית ,תתנקמנה הנשים בבחירת מלך יופי,
יוזמנו זמרים ורקדנים חובבים לתחר ביניהם,
ותתגלינה שאר צורות השעשוע הידועות
במקומות דומים בעולם ,אך טרם חדרו אל
החוף הישראלי שם נוהגים המתרחצים להצ
טופף כאיטריות במרק מבלי להשתשעשע.
אט אט הצליחה אגיטה אנגל להחדיר את
התלהבותה האנוגלו־סכסית למוסדות הנוג
עים בדבר ,קיבלה הבטחה לתחבורה מתאי
מה .בטוחה היא :אחרי שנצליח בגליה ,ילמדו
מאתנו המוסדות בכל שאר החופים ,יחנכו
את היהודים לנטוש את המיטה בשבת בבו
קר ,להתבדר ולצחוק.
מסקנתה של אניטה :הגברים הורסים את
הארץ .הגיעה השעה שהנשים תקחנה את כל
העניינים לידיהן .אינו מתנגד :בעלה ,מורה
לאנגלית בבית הספר הריאלי ,יליד אנגליה,
הסבור שתכנית הלימודים מדגישה מדי את
מבנה הרוח ,מקפחת את ענייני הגוף.

 — 1 1 .0 0לרגלי ההר — בואדי רחב —
ואדי ...המוביל ל — ...ניתנת הוראה לחנות
לארוחת צהרים .השעה מוקדמת מדי לארו
חה אך הוחלט לנצל את החנייה מאונס ,עד
שהסיירים שיצאו לחפש דרך חדשה ישובו.
מיד לכשימצאו את הדרך נצטרך לנוע במר,י־

לגיא ממולנו .באמצע המדרון הגענו למי
שור קטן בו נחפר בור מים .זוהי החראבה.
כאן נחדש את מלאי המים שלנו ונשקה את
;:גמלים .אני לוקח ספל ויורד במדרגות האבן
הגסות היורדות אל תוך האדמה ,לבור המים.
בור רחב ועמוק ,חצוב בתוך ההר ,עם שלו־

האנשים מתקדמים זוגות זוגות או בקבוצות
קטנות ,שרים ,מתלוצצים ,מספרים צ׳יזבאת
— כאילו היו צופים בטיול ליד אחת המוש
בות .אחמד ,אשר גמלו תועה בצד השני של
הואדי מתקרב אלי .״יש פה ערבים ,יא
חוואג׳ה שלום ?״ הוא שואל אותי ,במבט

המשק
לקוני□ .עסק כדאי
בין  471הצירים שהשתתפו בועידה הכל
כלית במוסקבה נמצאה גם משלחת צנועה
בת חמשה מישראל .המשלחת שהורכבה ב
רגע האחרון מאנשי משק בעלי רצון טוב
לא היתד ,ידועה בציבור מלבד פייבוש בנדו
די ,חבר מפמ״י בועד הפועל של הסתדרות
העובדים .ארבעה האחרים :יוסף חסון,
יבואן חיפאי ,שמואל כהן ,מנהל חברת שיכון,
ג׳מאל מוסה ,ערבי מנצרת ואיש מק״י ושלמה
רוזן ,איש הקיבוץ הארצי של השומר הצעיר.
המשלחת חזרה מלאת התפעלות )אך בלי
החבר ג׳מאל מוסד • ,שנשאר במוסקבה( וב
ידיים ריקות שלא במשלחות אחרות ,כברי־
טית למשל ,שחזרה עם הצעות מרחיקות לכת.
כל מה שארבעת מבקרי מוסקבה הביאו
עמהם מברית־המועצות היו רשמים מהבלט,
התיאטרון ורשמי מגע מיהודי מוסקבה ,שעם
כמה מאות מהם נפגשו לאמירת שלום חטופה
בבית־הכנסת המוסקבאי בליל הסדר.
מה שחברי המשלחת שכחו ,בהודיעם על
הצעות מספר ,מעורפלות ובלתי ברורות ,של
יבוא רוסי של נייר ,עצים וטרקטורים,
היה שכל שישראל יכולה למכור לברית־
המועצות הוא תפוזים שבמקרה הטוב ביותר
לא ישווקו בלמעלה ממליון דולאר לשנה.
וכיוון שאין ישראל להוטה במיוחד אחרי
חוזים מסחריים שיהיו מבוססים על תשלום
דולארים יקרים במקום על עסקי חליפין לא
תבוצענה ,כנראה ,אף אחת מההצעות כשם
שלא הגיעו לכלל הסכם נציגי הממשלה עם
שליחי טרסטים סובייטיים אשר הציעו לפני
שנתיים למכור כותנה אוזבקיסטנית במחיר
גבוה ובתשלום דולארים מיידי.
ההצלחה היחידה ביחסים מסחריים עם
ברית־המועצות ארעה לפני צאת המשלחת
ולאחר שנתברר חוסר הסיכוי של חתימת
חוזה מסחרי .היה זה משלוח  166אלף תי
בות פרי הדר לברית־המועצות אחר שלושים
שנה של משא ומתן קר בין מועצת השיווק
של פרי הדר למשרד המסחר הסובייטי .אולם
כשבוצעה מכירה זאת היה העסק כדאי בהח
לט לקונים  :כל תיבת פרי הדר שנרכשה
בחמשה דולר וחצי נמכרה במוסקבה במחי
רים מופרזים ביותר ) 220דולרים לפי שער
החליפין הרשמי(.

הברחה
״מה אבשר דעשות?״
בשנת  1943הגיע לפלצל )הרובע היהודי
בפאריס( ענק אדמוני בשם ולאדיסלב פולסקי.
לא היה ספק בקשר לארץ מוצאו .אך רבים
תהו אם הפולני שפתח לו חנות קטנה לייצור
נקניק ,הוא יהודי או נוצרי .פולסקי בן הח־
משים תלה תויות קטנות ועגולות בקצה
הנקניקים שנשאו את המלים ״נקניק כשר״.
לידידיו המקורבים והלא יהודיים הסביר :
״עשר תויות עולות לי חמשה פרנקים וה
יהודים קונים את הנקניק ומשלמים תמורתו
כפלים ,כאילו היה כשר.״
עסק ייצור הנקניק של פולסקי שיגשג
והלך .ארח המלחמה התרחב והפך בית חרו 
לעזוב
*
שת .חברת השקעות הצוער ,לפולסקי

* ג׳ינואל חוסה עוכב ערב יציאתו על־יזי
שלטונות ישראל ,ורק אחרי בירור מקיך
הותרה יציאתו במטוס ,על מנת להשיג את
חבריו במשלחת שיצאו על סיפון אניה.
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רות וללא חגיות ,להשיג את הזמן שהלך
לאיבוד .בפעם הראשונה אין מרעה בשביל
הגמלים ; אפיק הואדי יבש כולו ,מלא זיפ
זיף ואבנים קטנות ואין בו כמעט כל צמח.
רק פה ושם נראה שיח לענה יבש — זוהי
כל ארוחת הגמלים.

אובד מן הסבר
 — 12.00ממשיכים בדרך .עתה מובל
כל גמל ,ולא כפי שהיה עד עתה כשרק
הערבים מובילים חמשה גמלים והשלושה
הנוספים קשורים לאלה שמלפניהם .יחד עם
שנים אחרים ניתן לי להוביל גמל .אנו פונים
צפונה ועושים איגוף גדול ,לעבור את שורות
ההרים.

שה עמודים פרימיטיביים המחזיקים את ה
תקרה.
כשאני עולה חזרה אל פני האדמה כבר
עוסקים הערבים בהורדת דלי לשאוב מים.
שאר החברה הלכו קדימה לשתות ממעיין
קרוב ,הנמצא באפיק הגיא .אני עומד למע
לה ומביט עליהם  :שלושים איש■ הכורעים
ברך ליד שלולית מים גדולה ,פניהם בתוך
המים ושותים ,שותים ,שותים ,כמעט בלי
הרף .פה ושם מחפש מישהו רעננות נוספת :
כורע על ברכו ,מכווץ כולו על האדמה כמש
תחווה בתפילה וחבר אחר שופך על ראשו
מים ממימייה.

״אני עכשיו מבסוט”.
— עזבנו את החראבה מאחורינו.
15.15
הדרך שאנו עוברים עתה היא המשעממת
והחדגונית ביותר שעברנו עד כה .מסביב
אדמה אפורה ,יבשה ,אפויה בחום שמש לו
הטת ,כרומה מתבקע בסדקים גדולים .פת
אום מסתובב השביל הסלעי סיבוב הד ורחש
עובר לאורך כל השדרה  :למטה משתרע
עמק רחב ומוריק ,המתפתל ברחבות אדירה
בין גבעות נמוכות .ולמעבר הפתאומי מן

אין לתם
 — 1 7 .0 0הואדי מתקרב לקיצו — אפיק
עמוק וסלעי ,חסר כל צמחייה ,מלבד הלענה
הנצחית ואילה עצומה וענפה .כאן נחנה ה
לילה .כל אחד בוחר לו מקום לינה ,מי
מתחת לאילה ,מי לרגלי צוקי הסלע ומי
בנקיקים קטנים .בפעם הראשונה נשמעות
השאלות :״למי יש אבקת רגליים? למי
יש פלסטר?" ההליכה הקשה כבר נותנת
את אותותיה ברגלים המיוסרות.
—■v,
V'30
— מעתה יונהג משטר קיצוב
18.30
חמור .ארוחת הערב תהיה בלי לחם .עד
שנתקשר עם המטוס שצריך להיות אתנו ב
קשר ונהיה בטוחים שיספק לנו אספקת לחם
סדירה ,נצטרך לקמץ בשימוש הלחם .במקום
הלחם נאכל הערב תפוחי אדמה .יש גם מרק
ובשר .הצרה היא רק שלא מספיקים לבשל
את הכל ביחד — כל חצי שעה מגישים
משהו אחר .את התה נשתה בודאי בחצות,
אם נמשיך בקצב זה.

■״לא קל לשאת אלונקה...״
ככל שאנו מתקדמים נעשה הנוף פראי
יותר ,חד יותר .מכל העברים מתנשאות פס 
גות ערומות ,שצבען האפור מתגוין בגונים
שונים בהתאם לקרני השמש הנופלות עליהן.
אנו עוברים ואדי קטן ,אף הוא כקודמו ,יבש,
כולו חול וחצץ .שלושה עצים גדולים ועג־
פ־ם שוברים ברעננותם את השממה האפורה.
במעלה אחד ההרים אנו מגיעים למשטח
ישר ,רמה קטנה המסתיימת בירידה תלולה
אל תוך גיא צר ,מוקף הרים גבוהים ותלו־
לים .שם ,אומר לנו בנץ ,נגיע לבור מים.
— חראבת  ....למעלה על הפסגה
1 4 .3 0
ישנם כמה גיבובי אדמה ,קברי בדואים עלו
בים שחיו ומתו כאן לפני מאות שנים .עד
אשר התקרבו הגמלים ,חנינו על הקברים
ההרוסים ,לעסנו צמח קטן שגדל עליהם.
תחילה טעמתי את הצמח בהיסוס  :איזה
מין אוכל זה יכול להיות שגדל על קברים?
נגיסה אחת שיכנעה אותי  :היה לזה טעם
חמוץ ,כשל לימון ,מעדן ללשוני היבשה.
״זוהי חומאה ורודה,״ הסבירו החקלאים
שבינינו.
נעים לי מאוד להכירך ,גברת חומאה ורו
דה .יש לך טעם מצויין...
כשהגיעו הגמלים ',המשכנו בדרך ,בכיוון

מיוחד במינו.
״לא,״ אני עונה כדי להרגיעו .אני יודע
מה רב פחדו מפני ערביי הסביבה .״הם רק
זרעו כאן וברחו מעבר לגבול.״
אחמד פורץ בצחוק .״חשבתי שאתה לפ
חות מבין בעניינים אלה,״ הוא אומר לי
)עוד מן היום הראשון קבע שאני ״איבן־
ערב״ ,אחד משלהם( .הוא מצביע על גללי
בהמות וברגלו המסונדלת דורך עליהם :
״אתה רואה? זה עוד טרי .הערבים ברחו
רק לפני כמה שעות .הם בודאי נמצאים למע
לה על הגבעות.״
אך פלא ! הוא מדבר בלי שמץ של פחד.
״זה לא איכפת לי,״ הוא מסיים .״אני עכשיו
מבסוט !״ רוח השובבות שהירק השרה עלי
נו נכנסה גם בשועל הזקן.

מתחת לאילה הדלקנו מדורה ענקית .החב
רה מתאספים מסביב ,צלחות וספלים ביד,
מחכים שמא תחולק עוד מנה של משהו.
רוחלה ,הסטודנטית לפיסיקה ,לשעבר מפק
דת מחלקה קרבים בפלמח ,מוציאה מן היל
קוט קופסה של שימורי שזיפים מאמריקה.
מסביב לקופסה מתנהל ויכוח ער  :האם לח
לק אותה עכשיו ,לכל הנאספים או להשאיר
אותה בשביל אנשי הכיתה שלנו ? הויכוח
קצר ביותר  :מישהו כבר פתח את הקופסה
והיא עוברת מיד ליד.

בשר אד□ צלוי

״בנץ ,פניו זבים דם...״
האפרוריות האיומה למראה המרהיב מפליא.
לולא ידענו שאנו נמצאים בלב הנגב השומם
היינו חושבים את עצמנו בעמק או בשרון,
בפרוס האביב.
אנו יורדים לעמק — ואדי  — ...בצעדים
שנעשו יותר ערנים ,בהליכה שהפכה תענוג.
השעורה הירוקה מגיעה מעל לברכיים ,הג
מלים מתקדמים בתוך השדות המוריקים,
נעצרים מוי פעם לתלוש כמה גבעולים.
השדרה איבדה עתה את מראה הצבאי,

מצב הרוח מרומם מאד .באויר מורגשת
מנת הקרירות הנותנת למדורה קסם מיוחד.
אנחנו יושבים בעיגול ,שרים בלחש .אין זה
מצב רוח של התפרקות ושמחה גועשת .אנו
רק מלאי נחת ושלוה והכוכבים הנוצצים
בשמים הבהירים מוסיפים לשקט הנפשי .אני
ממלא את מקטרתי והיא עוברת בין הבחורים
השואפים את העשן הרך בנשימות ארוכות.
— לאחר ספל תה חם ומתוק ,מו
2 0 .0 0
כנים הכל לשכב לישון .רוב הבחורים גור
פים את גחלי המדורה בצלחות ,מפזרים
אותם על האדמה ,במקום שבחרו ללינה .על
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