
הצ חיים!״ ולעשות הנדלחמה; מנטל קצת להתפרק ״באנוהתפרסות
 חוף על חתיכות לפגוש כדי חופשתם את שניצלו חיילים הירו

 הרבה כל־כך ראינו לא זמן המון ״כבר וססגוני. גדול היה להם שציפה המיבחר אילת.
הים. ליד החם החול על חמוקיים של מטרים למטה: בתמונה התלהבו. יפות,״

ם קו מ חיד* ה הי

 בעיניים א*. ציפת ישראל עם ל מ•
ויגיעה. היא וסוף־סוף — בלות
הטופלס. אופנת

 !שנתיים של באיחור לישראל באה היא
 ונתקבלה באה, הצרפתית. הריביירה אחרי

הנכון. בז&ן בדיוק מחייכות, בסבר־פנים
 התייצבו אילת של חופה על פה־ושם

 מרחו ושזופות, תמירות נאות, נערות להן
 של העליון חלקו את הסירו בשמן, גופן

החול. על והשתרעו הזעיר, בגד־הים
חז ה,בלי שאופנת הישראליים, הבחורים

 שריקות, מפיותיהם מושכת עדיין ייה׳
 פקחו לתכולה, בהתאם בוז, או התפעלות

? פאטה־מורגאנה זה, ;מה בתימהון. עיניהם
 עוז אזרו קימעה, שהתאוששו לאחר רק

המרתק. המחזה אל והתקרבו
 אחד, כאיש לאילת באו כאזרחים חיילים

 מוראות את לזמן־מה, ולו לשכוח, לנסות
 הפוליטיים, חילוקי־הדיעות את המילחמה,

למיני המחדלים את הפגניות־המחאח, את
 ונמלטו — האישיות הבעיות את וגם הם,
שלווה. מעט למצוא בתיקווה השמש, אל
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 ר־9כ את לפקוד שבאה תל־אביבית, פייה

וליהנות. באילת, נלסון רפי של הנופש

 — טופלס קצת רק שם מצאו הם אך
גדולה. והפתעה

 עיר- של חופה אל שנהרו אלה כל
ט ל ק מי  וקצת בדידות למצוא הישראלית, ה

 האחדים, המוני את שם :פגשו שקט,
 ■שחיפש פי יותר. ׳ועוד ׳וחבריהם, שכניהם

בכתובת. טעה — באילת שלווה
 שימשה בלבד מועטות שנים לפני עד
 ולמוקעי־ לסוכי־גורל עיר־מיקלט אילת

משמ היא והרי עורה הפכה כיום, החברה.
הישראלית. לאנשי-החברה מיקלט שת

 הוזמנו העונה תחילת לפני רבים שבועות
 כיוון שבעיר. במלונות החדרים כל כבר

ספור עם הוא ישראל שעמך ומאחר שכך,
 ד שמיכות הצעירים־ברויחם פרשו טיבי,

 מישכנם את וקבעו החול, על שקי־שינה
בחוץ.
 מקומות להם לשריין שהצליחו ׳אלה
 תמורת ׳מאוד •יקר מחיר שילמו !במלון,

 המותרות מכל ולהיראות. לראות התענוג
 הנאה השיזוף את רק בחופשתם, נהנו ׳מהם
 בקנה עלה השאר כל חינם. להשיג יכילו
המחירים. האמרת עם אחיד

 היפים מיצעד החל בוקר, עם מדי־יום,
 מייכמניהם את להציג שהזדירזו והיפות

 החג בשבוע מרכז־הפעולה עם־ויעדה. קבל
נלסון. רפי של בכפר־הנופש כתמיד, היה,
 שאולי פיקח זו מתמדת תהלוכה על

 להצהיר חדל שלא עזר, של בנו וייצמן,
השריף!״ ״אני כולם: ׳בפני בגאווה
 סמל- שאל לאילת?״ רצים כולם ״:מה

 הכביש. בצד לטרמפ שהמתין מילואים
ה גרועות, המיסעדות מזוהם, שם ״החוף

 ז נקי ים בדידות, רוצים הם משעממת. עיר
!״שרתון לחוף ללכת הזמן בדיוק זהו


