
 )19( שושנה העשנים. האודים על חול הטיל )18( עודד לאיטה. דעבה הקטנה המדורה
 אותם הטילה אהת, לערימה התפוזים וקליפות הריקות השימורים קופסות את אספה
 מקומות־ של נקיונם על לשמור המכקשים המטיילים, של ישן נוהג זה היה כור. לתור

 כיוונים והמצפן. המפות הופיעו אחר כעקפותיהם. שיכואו אלה לקראת להכינם החנייה,
 החורפי־קצר, היום שארית את לנצל רצו לנוח, הספיקו השניים נמדדו. ומרחקים נקכעו

 הכאה תחנתם דרומה, קילומטרים 6 כמרחק השוכנת אל־קארשייה, כיר אל להגיע כדי
למצדה. כדיר

 לא חאכרה, וואדי מעלה אל ערייג׳ה, וואדי צוקי דרך מעין־גדי, ההעפלה
המלח. ים :כחול־נוצץ משטח השתרע לרגליהם הרחק :כדאי היה הכל אכל קלה. היתה

 לוואדי, מוואדי התגלגל ההד הוואדי. מדופן ניתזו סלע רסיסי יריה. רעמה ופתע
 עודד :אש השיכו סלע, מאחורי מחסה תפסו הארץ, על השתרעו השניים לצוק. מצוק
 החצי־אוטומטי האמריקאי כרוכה ירתה שושנה סטן. כדורי של צרור כמתקיפים שלח
 עודד הצוקים. מראשי אש המטירו גורן, כחצי התפזרו התוקפים הכדווים ג).13( שלה

 התחמושת. אזלה אשר עד לירות, הוסיפה אד נפצעה, שושנה הקרס. כתחילת עוד נהרג
 שושנה :הוואדי לאורן• רעמה אדירה התפוצצות הגווע. היום לאור הופיעו לכנות כפיות
נדם. והכל - אוטומטית אש של קצר פרץ נשמע אחר שלה. רימון־היד את הטילה
 על־ידי שתוארו כפי הר־ציון, ושושנה וגמייסטר עודד של האחרונים רגעיהם היו אלה

 הוחזרו יותר מאוחר המרוסקות. גופותיהם נטמנו כו המקום, את הראו אשר הכדווים,
למטה). תמונה נראה כשקי־דואר לישראל, הגופות

עקל ארחות ילכו נתיבות והולכי
קלות.

ו. ה, שופטים
למ חיכה עודד בעין־חוסוב. נפגשו הם
 וחברתה שושנה לאילת. שתסיענו כונית
 לטרמפ חיכו בוקר, אותו אילת את עזבו

ועין־גדי. לסדום — צפונה
 אחר בקנטינה, קרים משקאות לגמו הם
 מגרש־ של בצריף ולשוחח לחכות ישבו

 דרכי־הנגב לנווה־המדבר. בכניסה החנייה,
 שיעור הצעירים למטיילים נתנו המאובקות

 ניצלו שריריהם, אר. ריפו הם בסבלנות. טוב
 להמשך כוח לאזור כדי הצפייה של רגע כל

הטיול.
 במסע נמצאו הם :נחפזו לא המטיילים

 מראש. קבועה ותוכנית לוח־זמנים חסר ארוך,
 חלקו להם. חשוב היה לא הימצאם מקום
 — ביותר המעניין גם ואולי — הגדול

 פרשות־דרכים, על הצפייה הוא טיול כל של
שונים. אנושיים טיפוסים עם הפגישות

 על השלושה גם שוחחו אחרים במטיילים
 להגיע היתר, עודד של תוכניתו דרכים.
 החדשה, בדרך לחזור הישנה, בדרך לאילת

ב הנידה שושנה ועבדה. רמאן וואדי דרך
 בדרכי" ומנוסה וותיקה היתד, היא : ראשה
 אדם חייב עודד. של לרעו הבינה הנגב,
 ייסללו אם אפילו הישנה, בדרך לאילת לרדת
 את לראות אדם חייב חדשות. דרכים אלף

 ג׳י־דא־ וואדי עד לרגליו, משתרע מדבר־צין
 ■משעשע המסע אין אחרת פטרה. ועד — פי

 לעבור אפשר חשובה. אינה חזרה הדרך כלל.
במטוס. אפילו אותה

 גם הכירה שושנה כן, ? החדשה הדרך
 בהם בימים, עוד אותה הכירה היא אותה.

 שנים לפני :סלול נתיב כל במקום עבר לא
 השומר חברי של קבוצה עם היא חצתה רבות

 ראס- דרך מתל-ירוחם, המדבר את הצעיר
 איבן־עודה באר אום־סאלח, בארות רמאן,

הער אל ג׳יראפי וואדי של וצוואר־הבקבוק
 גדול, סלע על היום עד חרות שמה בה.

ציון, הר ״שושנה :הוואדי באמצע המתנשא


