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 לבקר אנחנו שחייבים לנו אמרו הישראליים
 היו דאמת, אליבא מהם׳ מעטים שרק למרות -
בעצמם. 1

 בקטעים מרחיצת־עירום נהנינו דרומה, :סענו
 ערכנו לתל־אביב. חיפה בין הים־התיכון' חוף

 חלק ולקחנו הקדוש, העבר בעל ים־כינרת, פי1£
 בעין־ ביוזמתנו) (שנערכה משותפת דו־מינית יום
 שנים. אלפי לפני השמועה, לפי ובת־שבע, דויד חו

 זאת היתר, בים־המלח. גם לשחות ניסינו יעצה,
 מלח של גבוהה תכולה בעלי שהם המים, יבה.

 היו שלא מאחר בעודנו. ופצע שריטה כל שרפו
 בלתי־כדאי. ניסוי זה היה למקלחת, מתוקים ם

 החוף אל פעמים שלוש נסענו בישראל, ;ותנו
 שתחנת־הגבול למרות פעם, אף הופרענו לא ילת.

 וחצי קילומטר של במרחק רק נמצאת ראלית
 רב ברעש רחוקות לעתים שנעה צבאית, מכונית

 שנסתתר לכך פעם מדי גרמה החוף, לאורך עפר
המים. ל

 ממלכת שוכנות קילומטרים, שישה במרחק ^רץ,
 שכנים של איבתם הסעודית. ערב של זת־הארגמן

הפר־ רחצת־העירום של המבודדת בחגיגיות נעה

הצמחים את בודקת התת־מימית. השחית כוכבת בארבארה, הריונה: של השלישי בחודש
בדע יש אם נשאלנו בהם מכתבים, מספר

 הובטחה אף נודיסטי. מועדון לייסד תנו
 שנרצה נודיסטית יוזמה בכל תמיכה לנו

 הזהירו השלטונות אבל עצמנו. על לקבל
 גלויה, נודיסטית פעילות כל מפני אותנו
 לביטול יגרום משרד־הדתות כי לנו ורמזו

שלנו. אשרות־התיירים
★ ★ ★

טידיסקר אב? - עירום
ת אחד ף לו לי  היה מבקר. אלינו בא ה

ה ז ש אמריקאי, נודיסט׳ טריסט, סי ^
 ילדיו. ושני אשתו עם יחד באילת התיישב

 שאם הבריטים לידידינו לספר ביקשנו הוא
 שתיגרר אסדה עבורם יכין בישראל, יבקרו

 במשך ליהנות יוכלו שם אילת, מיפרץ ללב
בלתי־מופרע. ומעירום מספורט־המים היום כל

ה באחד יקים כי לנו סיפר אחד רופא
בריאות, לצורכי נודיסטית, מושבה ימים

קילו שבעה במרחק הנמצאת אדמתו על
ול לתמיכה זקוק הוא מתל־אביב. מטרים
ל אתגר נועז, צעד זה יהיה כי עידוד,

יפ והדבר השלטונות, של הנושנות אמונות
הקודש. בארץ הנודיזם בפני פתח תח

במז ונהדרים חמים חודשים כעשרה יש
 תחשוש אל שם, תבקר אם לכן, הקרוב. רח

 לעשות השתדל אך בעירום. מהם ליהנות
דיסקרטי. באופן זאת

★ ★ ★
באמבטיה דוגמנית

 ובארבארה, רוברט של סיפורם באן ד ס
 תמונותיו בלוויית העתון פירסם *^אותו

 בראון, ותר הנודע, הירושלמי הצלם של
 מתחת בארבארה את לצלם על־ידם שהוזמן

המיוחדים. מכשיריו בעזרת המים, לפני
 שבשעת בכתבה: הוזכר לא אחד פרט רק

השלי בחודש בארבארה היתד. כבר הצילום

 את הזוג לקח מכן לאחר מיד להריונה. שי
 והמשיך לתורכיה, הפליג הקטנה, מכוניתו
ואוסטריה. יוגוסלביה בולגריה, דרך ללונדון,

חוד שלושה לפני בארבארה, ילדה שם
 שמעון עברי: לשם זכה הוא בכור. בן שים,

 המזוקן האב עסק בינתיים ואלץ. ויליאם
 שיופיע ספר כלומר — ירוק״ ״ספר בכתיבת

 הוצאת של הירוקה האופיינית בעטיפתה
 בפאריס המוציאה ההוצאה זוהי אולינזפיה.

 צניעות שמטעמי האנגלית, בשפה ספרים
 האנגלו־סאכ־ בארצות לפירסום ניתנים אינם

 כמה גם יופיעו ואלץ של בספרו סיות.
ישראליות. דמויות

 יום מדי לחייך בארבארה מוסיפה בינתיים
 לוחות־ מעל ישראל, אזרחי לעבר ביומו

 הנערה היא כי ועמודי־העתונים. המודעות
ה במודעות המופיעה הזוהרת, הבלונדית
 מתרחצת כשהיא תיא, חברת של מושכות

באמבטיה.

וארץ ססורנתיתתהנחנהשר
 המשובץ כחול, ללא־תנועה, ים הנשימה, צירת

 כאן ללא־עצים. פראיות גבעות של במסגרת יו
 אילת. :בעולם ביותר החדשה החלוצית יר

★ ★ ★
השלטונות מטעם אזהרה

בוים׳ בעתון 1;
 הבותרת תחת הבתכה, טון

וב. ר. בחתימת סוף׳/ ים
 נערך סוף, ים לפני מתחת ־,נייד,
ה בארבארה ומדהים. מוזר תורי,

 היערות בין גמישות בתנועות יה
 דגים התת־מימיים. האלמוגים של 1

 ביעף, וברחו היססו מתוכם, זינקו
זו. יפה בנוכריה לנהוג איך ידעו

 והתנועות הצבעים כי אומרת ה
 שטופים ונקיים, בהירים המים

 מטרים. עשרה של לעומק עד י
 ארגמן, בצבע צמח לפרפרים. זים
 אלמוגים מתוך צומח וחצי, טר

 צדפי־ ואדומים. כתומים שחורים,
 יצורים תמנונים, קיפודי־ים, !חים,

 הקרקעית פני על נעים ־שופים,
השוחה. י^יני
 אחרי זה אגדתי תת־מימי עולם
 הנגב, מידבר את שעות שש משך
 הצבו־ נודדים לטאות־הענק, רות

 ה־ ושחורים צהובים עקרבים ים
 עד־ כמספר נחשים בו יש י־אדם.
כמספר ושלדים הבדואים, של
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 יבש חום שרר היום שעות כל
 עברנו כפלא: הדבר לנו נראה :ן,

ה הישראלית, בערבה האחרון
יפה חדש, ים וגילינו וסיני, ירדן

 המינים. שני אצל העירום גילוי על אוסרת ודית
 שבועו־ בשני כתבנו אותם מאמרים, חצי־תריסר

הברא דגי אחו׳ ווונת הצבעוניים. האלמוגים צום׳ בין באובארח נעה תת־*׳*׳, בארס בגוקיבלנו דלאשה, הזה מסרלס בישראל, ים
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