
ש לפני אחרונה,
 את מוסרת היא

מחב אחת גילה; עושה דירתה, מפתחות
״להח אופירה. של ברווקיה הקומונה רות
בשלווה. אומרת היא שקיבלנו,״ כמו זיר

 עוב־ אנחנו לתל־אביב חזרה דרך ^
י  היפהפה ביתו נלסון. רפי אצל ריס •

 של ואורותיה אילת, מיפרץ על משקיף
מנגד. מהבהבים עקבה

גבינת־נלסון. ואוכלים קאמפרי שותים
 נשברה, רגלו בכפרו. היה לא רפי

בבית. נשאר רופאו ובמיצוות
 להיות. שעתיד מה על איתו לדבר קשה

 וביקש מלונדון אליו טילפן גילעדי אלכס
 אתה לו: אמר נלסון נשמע. מה לדעת
1 המצב־רוח את לי לקלקל רוצה

מש שלו שחלונות־הענק בביתו, כעת,
 את שואל עצמו הוא המיפרץ, על קיפים
ז״ יהיה ״מה :אבנרי אורי

דרו שעשינו המסע כל לאורך האווירה
 שואלים האנשים יהיה״. ״מה של היא מה
 אל אי־פעם לחזור יוכלו אם עצמם את

 חופיה אל סיני, דרום של הקסומים החופים
 המקורי, שמה אל כעת שתחזור נביעות של

 די־ של הזהובים החולות אל נואייבה,
 דהב, המקורי, שמה אל כעת שתחזור זהב,
ש המיפרץ של הבלתי־נדלה הקסם ואל

שארם־אל־שייח׳. להיות יחזור

 שש-בש
המיס על

 אלכם את פוגשים אנחנו דהב חון? ף*
 אותו הכירו כך הים״. מלך ״אלכס של —
 צולל אלכס, לשארם. שבאו הצפוניים, כל

 כפר־הנופש של מרכז־הצלילה ומנהל ידוע
ל־ האחרונים הרגעים את מנצל בדהב,

אח -------------- -------------- מ

י עו י ת י ר עו
סרגוסטי עגת צילומים

 הוא אין ולצלילה. הציבעוני בגלשן גלישה
 מדבר הוא אין יהיה״, ״מה על מדבר
ה על לדבר לצלול, מעדיף ■הוא בכלל.
דגים.
ה גופם את חושפים כשהם החוף, על
ה מנהל ירון, גם נמצאים לשמש, שזוף

 מירושלים, פלוגה אריה — ופלוגי קיוסק,
 בשם אותו שמכיר מי כל בפי המכונה
 מה עיל לדבר מסרבים משארם״. ״המלאך
 ומייג׳ור קולונל על מצביעים שיהיה,
בבג מהמקום, הרחק לא היושבים מצרי,

 שש־בש ומשחקים מלאים, אזרחיים דים
המים. ליד

 ש־ גרגרי־הזהב, ביופיו. מדהים החוף
 שני למים. נושקים שמו, את למקום היקנו

הול הרב־לאומי, בכוח חיילים אמריקאים,
 פול למיפרץ.1 הנכנסת השונית על כים

 מאמינים אינם מקליבלנד וג׳רי מאיידהו
הזה. המקום של הנהדר היופי למראה

 למילחמה,״ אותנו ששולחים לנו ״אמרו
 שנרד שאיך לנו ״הסבירו פול, לי אומר

 המצרים אם בשדה־קרב. אנחנו מהמטוס,
 ינסו לבטח הבדואים יירו, לא והישראלים

בחלומות לגן־עדן. הגענו אותנו. לתקוף

רהב, של הקסום חופהעזוב כיסא דהב:
שלו, גרגירי־הזהב עם

 מלך־הים, אלכס שפות. בשלוש כתוב הרחצה אוסר השלט נטוש.
העברית. הכתובת את מראש למחוק מציע מועדון־הצלילה, מנהל

 ישראלית. תיירות יאפשרו המצרים כי להאמין מתקשה הוא
 טוען ברהב, כפר־הנופש של החדש המצרי מנהלו טהה, מוח׳תר

 המצרים כי מספר טהה באפריל. 26ב״ הנופש כפר את יפתח כי
המועדון. את לתפעל כדי גרמנית, חברה של שירותיה את •שכרו
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