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 לא פעם אף! לבניין. מהמטוס האוטובוס — ראשונה תחנה
 מטוס זה אם גם הנוחת, למטוס אוטובוסים משני יותר מגיעים
שיחזור. עד כחוץ הנוסעים שאר ממתינים לעיתים, ג׳אמכו.

 לאוטו■ נדחסים התיירים האוטובוס. כתוך — שנייה תחנה
 הדקות שתי הנסיעה.כת נוראה כעיקר כסרדינים. כוסים

חונקים. ממש והסירחון כשהחום הקיץ, כימי לטרמינל

 הפס־ ליד ממתינים התיירים המיזוודות. ליד — שלישית תחנה
 תחנת־ שעברו אחרי יטלהם, המיזוודות שיגיעו עד הנוסע
המישטרה. של הגבולות ביקורת — נוספת נוראה כיניים

הנוס־ בהתרגשות להבחין שלא יטה
 לנחות העומד במטוס היושבים עים ^ן

 הראשונה הפעם להם שזו התיירים בלוד.
 עומדים הם במיוחד. מתרגשים בישראל

 שמעו שעליה הארץ הקודש, בארץ לבקר
ל הבאים התיירים הרבה. כך כל וקראו

ה לקראת מתרגשים חוזר בביקור ארץ
החוז הישראלים גם להם. המצפות חוויות

 לקראת מתרגשים בחוץ־לארץ מטיול רים
ל החזרה ולקראת קרוביהם עם הפגישה

היום־יום. חיי
המושמעת טליכוז, שלום הבאנו מנגינת

 סטי- בן־גוריון דויד על-שם נמל־התעופה
 לתייר המכאיבות זו, אחר בזו רות־לחי

החוזר. הישראלי את ומבזות
 לאוטובוסים הנוסעים יורדים מהמטוס
 לקחתם כדי הכבש ליד להם הממתינים

 בנמל־התעופה. הנכנסים הנוסעים לבניין
המש מהסוג הם המייוחדים האוטובוסים

בעו רבים בנמלי־תעופה הנוסעים את רת
אוטו שיא. השיגו הם בישראל אך לם,
 כל לקראת מוזנקים שניים או אחד בוס

 יותר שבה ג׳אמבו טיסת זו אם גם טיסה,
נדחקים־נד־ האוטובוס אל נוסעים. 400מ־

 שלהם, המיזוודות את לקחו שככר אחרי — רביעית תחנה
 הקהל. לריטות העומדות העגלות, על התיירים אותם מעמיסים
להזיזן. וקשה עקומים הגלגלים בי מגלים, תם רכים כמקרים

 הנחיתה, בעת אל־על במטוסי בדרך־כלל
 מחיאות־כפיים ההתרגשות. את מגבירה
 הפרידה נוחת. שהמטוס אחרי נשמעות
 היא כבש-המטוס על הניצבת מהדיילת

 של בהתרגשות הנעשה האחרון הצעד
שימחה.

ל־ המגיעים על ניחתות אחר-כך מיד

 ו־ תיקי־יד עמוסי נוסעים עשרות חסים
ב פטורות־המם מהחנויות שקיות־ניילון

 נהג־האוטובוס מבין כאשר המוצא. ארץ
כסר היותר לכל להידחק יכולים שאנשים

 את מביא הדלתות, את סוגר הוא דינים,
 שאר את לקחת וחוזר לבניין הנוסעים
הנוסעים ניצבים גשם בימי הנוסעים.


