
ת ו י ר ה א ד ו ה ה ארון על י מות ז  תקופה. באותה העברית העממית האמנות את יפה מדגי
 הכתובת ישנה סמוך ארון על היום. עד שנשתמר חום, בצבע הפסל על־ידי הודגשו התבליט קווי

כתובת ואחותה. 21 בת בתולה בו שקבורות המציינת המערה, בכל שנמצאה היחידה העברית

מינו, של העתונאי בסגנון מלא, בכתיב כתובה זו ם ״חודשים״ למשל י  שתי ״חדשים״. במקו
תן למרות הצעירות, ת היו ת נשאו חטזוב, רב בנו ת שאר כל מובהקים. יווניים שמו  הכתובו

ת בית־שערים, מערות שאר ברוב כמו זו, במערה היוונית. בשפה כן גם כתובו

נשבר המערה שער
ה שער אולם לרסיסים,

 )11 (מם׳ הסמוכה מערה
 מתכונת. אותה לפי עשוי
הרב האבן דלתות שתי
ת בות,  בל את המחקו

 שעו״ברזל של הפרטים
 וידית־ מסמרים (כולל

 על מסתובבות דפיקה)
השוד אולם צירי־ברזל.

 למערה בשעתו פרצו דים
ת זו שחפ חור באמצעו
 צדדית דלת מעל רו

 בתמונה למטה). .(תמונה
אופ סארקופאג משמאל:

 העשרות מן אחד ייני,
בו שנמצאו, ב ניכר ו

 על שנפרץ השבר, בירור
לפ שנהגו השודדים ידי

ה אל ההם בימים רוץ
דב אחר בחפשם קברים,

 בצד שנטמנו ערך רי
נמצאו. לא השלדים המת.

הוא לכך בהתאם אליה. שייכים שהם התקופה את בנקל קובעת המנוסה ועינו — אלה :
 הן גם כי — הגיל את קובעות הן גם המבנים הריסות נמצאו. בהם המבנים גיל את קובע

 של קיר גזית, אבני של חומה והטעם. הסגנון הטכניקה, של מתמדת להתפתחות כפופות היו
משלו. ברורה בשפה מדבר מהם אחד כל — יותר גדולות באבנים מחוזק מקומיות אבנים
 בחפרו ההיסטורי. הבילוש של טביעות־האצבעות — החקירה של כלי־העבודה הם אלה

— זו תחת זו ערים עשרות לפעמים — עיר תחת עיר שכבה, תחת שכבה החוקר מגלה בתל
יותר. וגבוהה חדשה עיר לבניין מגרש ושימשה באדמה כוסתה נחרבה, מהן אחת שכל

תיה הארץ לידיעת החברה של 11ה־ הכנס באי אלף השבוע ישבו רותקים ** קו ועתי
 שהיתה האחרונה, השנה של הבילוש לתוצאות הקשיבו הרצפה, על או כסאותיהם על 1*4

המובהק, האנגלו־סאכסי המבטא בעל גליק, נלסון בלשו בדרום בלתי־רגילה. במידה פורייה

 המלח ים מול הנגב. של הקדמונים התושבים אחר מתנגן, צרפתי מבטא בעל פארו, וג׳אן
 מקצועיים, מדע אנשי קבוצת עם יחד עקוץ־יתוש־מצדה, איש־נען גוטמן, שמריהו בלש

 מצב בראיית מהפכה שחוללה מערכת־קברים אביגד גילה בבית־שערים הקנאים. צוק בנקיקי
שנה. 1700 לפני בארץ היהודית העדה

 כביש על הרוכב גבוה תל על בצפון, דווקא נתגלה ביותר המרתק הבלשים רומאן אולם
 של צוות העולם, ברחבי שנודעה כפי ידיך, הגנרל ״משלחת איילת־השחר. מול עמק־החולה,

 אויבי אחר דרמתית רדיפה ערך לשעבר, צה״ל רמטכ״ל בפקודת ונלהבים צעירים אנשי־מדע
קדם. מימי ישראל

 כבר במחנה־הפיקוד אולם לשיאו. לא אף לסיומו, הגיע טרם חצור על האחרון הקרב
 ? יהושע ספר דברי אמת האם :שאלות־יסוד כמה עצמם את המדעיים קציני־המודיעין שאלו
? הדבר אירע ומתי הכנעניים העיר יושבי את השמיד מי ? בכלל יהושע קיים היה האם


