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בתל־אביב. להתגורר ועברו שנה חצי לפני קריית־שמונה את שעזבו יוסף, ויורם מנשה

0 ם אלף ^0 רי  לחצות תיכננו צעי
ה בחודשי הארץ גבולות את

 ובלית- זאת, הקדימו מהם רבים קיץ•
 רובם נסיעתם. כיוון את גם שינו ברירה
 את הפכה המילחמה גברים. היו בכולם

לעיר־נשים. תל־אביב
 — חונכו הרי לכך — נשים של דרכן

 אופנת־הקיץ בחנויות־הבגדים. לבלות היא
ההי את לרכוש ממהרות והן אותן מציפה

בנוש עצמן את להעסיק בדי הטרי, צע
לעי מעיקה בבית הישיבה מרגיעים. אים
בצוותא. הישיבה מאשר יותר תים

 מיל- בשעת הופכים אנשי-העורף רוב
המתנה השיחות צבאיים. לפרשנים חמה
 בעיקר נסבות התל־אביביים ברחובות לות
 או בן, יש בית בכל כמעט המילחמה. על
 לידיעה מצפה שניה נערה וכל חייל, אב

עצבים. מורטת הציפייה אולם מבן־זוגה,
מירצן להשקיע מנסות תל-אביב נשות

 לחשוב שלא כדי כביכול, שוליים, בדברים
הרבה. כל-כך

מרבי חייל
בחוף

ר ל■ י  אותם נראים. שאינם כמעט גברים * רבות. נערות פרושות חוף־הים אי
פני להראות מתביישים בעורף שנשארו

ב הנחשבים במקומות העיר, בחוצות הם
 נשים, של חבורוודחבורות בילוי. מרכזי

לידי ומקשיבות לטרנזיסטורים צמודות
הצפון. מן המגיעות הטריות עות

הישי המשופרים. מן אינו מצב־הרוח
עלי על מעידה אינה שפת־הים על בה

 החול מן הרחק נישאות המחשבות צות.
הש בתחילת הכחולים. המים ומן הלוהט

הי על כיסה כשערפל־הקרב שעבר, בוע
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יצאה הדרות נגמ״שיס שיירת צידון. המיר במבואות חוף־הים

 חיילי על וירו צלפים עדיין ישבו שבה צידון, לתוך זו מנקודה
 ביום צפונה. להמשיך כדי לאורכה העיר את שחצו צה״ל,

בעיר. הפלסטינייס הלוחמים הובסו לא עדיין הרביעי

 רבים, בלב התקווה שכנה ועדיין דיעות
 אפשר בלבד, זמנית הינה המתיחות כי

 הבגדים בחנויות רבות נשים לראות היה
 הימים שעברו ככל אולם ובבתי־הקפה,

לגמרי. כמעט הרחובות התרוקנו
ית לא חוסר־המעש כי שהבינו אותם

ל ניסו מצב־הרוח, לשיפור במאומה רום
 חוף- על שונים. בתחומים עצמם העסיק

 זו בעונה חיים בדרך־כלל השוקק הים,
 מיותמים נוח כיסאות עומדים השנה, של

מאנשים.
תו בכל מסרבים שם הנמצאים הגברים

 עוד ״בינתיים להצטלם. או להזדהות קף
 היא הכללית ההרגשה אותנו.״ גייסו לא

 עדיין שהם כך על בהתנצלות צורך שיש
 שלא אשם לא ״אני הבטוחה. בתל־אביב

 כדי שאצטלם, מה בשביל אבל לי, קראו
 הצבא את מייצג שאני יגידו כך שאחר
המשתזפים. אחד התרעם שרחון?״ בחוף

 סביבו גדול, רדיו ניצב לקיוסק סמוך
 בטרנזים- מצויידים שאינם אותם ניצבים
להע מנסים המשתזפים פרטיים. טורים

מהדו בין שש־בש, במשחקי עצמם סיק
ושניה. אחת חדשות רת

 מדים לבוש חייל קל. רחש עובר לפתע
 על מתגברים רבים החוף. לכיוון יורד

 רבות. שאלות עליו וממטירים הביישנות
 לרגע. גיבור כזו בעת הוא במדים חייל

סימני־שאלה. מלאי אליו המופנים המבטים
בתדאביב חתימת

שרועות היו רבות חתיכות תמהו. הן זה?״ את
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