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 והשניה בצפון נמצא מהן אחת של אביה
ב הנמסרות לדרישות־השלום, מקשיבה

קול.״ ישמיע שלי החבר ״אולי רדיו

*נ״ ^ י י
דואגת״ ^

 אמא את תשכנע הכתכה ולי
• \ /  הבית,״ מן לצאת לי לתת שלי /
 דד איילת, .15ה־ בת סלע איילת אומרת
 ומחזרים גילה בנות חברותיה עם שוהה

 לספר ממשיכה בשפת־הים, שמיניסטיים
טו ואמה מגוייסים, שלה והחבר אביה כי

 תצא כאלה בזמנים כי נאה זח שאין ענת
לבלות.
 איילת, מרצינה להם,״ דואגת אני ״כן,
ב עצמי את להעסיק מוכרחה אני ״אבל

 היום כל לשבת יכולה לא אני משהו.
בבית.״

 עצום. במתח שרויים הצעירים הגברברים
 ביגדי- את לפשוט ייאלצו מאוד בקרוב

 ומנסים דואגים ״אנחנו מדים. וללבוש הים
 לדעת אי-אפשר אצלנו כי היום, להינות

מחר.״ יהיה מה
ה בפעם עמוסים. אינם מגרשי־החניה

 בתוך חניה מקום למצוא אפשר ראשונה
 אינה זו עובדה גם אבל ספורות, שניות

נש ״אני מצב־הרוח. את רבות משפרת
כש יותר, לקלל ולא להתעצבן לא בעת

בלונ מצהירה חנייה,״ תהיה ולא לים אבוא
להגיע.״ יזדרז הזה שהיום ״רק חטובה, דית

״בש להזדהות. רבו
 צריכות אנחנו מה
חוף־ על מפריע :אין

 היה ואפשר החוף, על אנשים הצטופפו לא רגילים, כבימים שלא הים.
 להנאתה. משתזפת צוקר מירי :למעלה בתמונה החול. על להתרווח

מטרידנינו. מירי את הקיפו לא שבהן הנדירות הפעמים אחת זו היתה

יי*

 קלה לשעה יושב שתיקה. על שומר הוא
 כרגע עייף. ״אני מספר: הוא ידידים, בין

 עיניו מילה. מוסיף ואינו משם,״ ירדתי
אי בצעדים החוף את עוזב והוא נעצמות,

טיים.
 בהמולה המלווה חדשות מהדורת עוד
 מן ורק אך מורכב שהיום דומה קלה.

ברדיו. העדכניים הדיווחים
 ששבעו מקריית-שמונה, נערים שלושה

 בתל-אביב, לגור ועברו הקטיושות ממטחי
בת ״היינו שפודהים. על הם גם נמצאים

 האחים מספרים בקרייה״, השבוע חילת
 חזרנו הרוחות, ״כנרגעו מנשה. ואלי אורי

 גם מודאגים. שאנחנו בוודאי לתל-אביב.
שנ בכך אבל שנלחמים, חברים יש לגו
דבר.״ נתרום לא בבית שב

 מוראל על לשמור שיש סבורים כולם
 שר- חוף דרכו. את מחפש אחד כל גבוה.

 רד אודות על הרכילותי מוקד הפך תון
 ו״מי חזר״ ״מי כמו שאלות מילחמה.

עבר. מכל נשמעות עלה״
מצ החול,״ על שרועות שאנחנו ״זה
 את לציין המסרבות נערות שתי הירות

בסדר.״ שהכל אומר לא ״זה שמותיהן,

 על לדבר שלא מבקשת אחרת משתזפת
 לא נלחמים. חברי ורוב ״בעלי המילחמה.

 ולא דואגת, נורא אני כלום. מהם שמעתי
 שמסביב. הפרשנויות לכל להקשיב יכולה

 מן אחת וכל שונה, דיעה יש אחד לכל
 עצבי.״ את מורטת הדיעות
ה החתיכות להרשים. מי את אין היום

 מנסות אינן כיסאות־הנוח על שרועות
 הם גם רגילים. כבימים גברים, לצוד
 כמה עוד לגנוב מנסים אחדים צדים. אינם

 ז- מדיהם ילבשו בטרם מתיקות, של דקות
 בשדה־הקרב. ידיעותיהם את להפגין ידהרו

בצפון. לילות־שימורים אחרי נחים אחרים
 בצהריים. השישי יום של חוף־שרתון

 של כתובות מחליפים שלא ראשונה פעם
 לאיש ללבוש. מה מתכננים ולא מסיבות

למ מנסים לבילויים. מצב־רוח עתה אין
 הים. חוף על אחר־הצהריים שעות את שוך
 בערב.״ מהבית נצא לא בלאו־הכי ״כי

מת החוף הכיסאות. ננטשים לאט־לאט
 אינם ובניו הקיוסק, בעל שימחה, רוקן.

 ״גם אחר. שישי יום כבכל מלאי־שימחד,
 הביתה.״ הולכים כבר אנחנו

 עיר- העיר. את סוגרים הים. את סוגרים
10 זכרוני טיכי תל-אביבית. נשים

 של לעתיד בעלה ביירנבאום. ומינה גילה לעתיד הגיסותלבו נשאה
 של בעלה ואילו המילחמה, בתחילת כבר גוייס מינה

 יעשה זה שמעשה וטען להזדהות, או להצטלם סירב הוא עדיין. גוייס לא גילה
בחזף־שרתון. צה״ל נציג חיה שהוא אחר־נך וטענו רעות לשונות שכן שירות־דוב, לו

הבא הווו
המילחמה. אודות השערות

 כי בלהט, שטענו השמיניסטים, חבורת עם נמנו ואיציק ליאת
 ובהעלאת בוויכוחים עסוקים הס הלוהטת השמש תחת גם

לים.״ שבאנו בגלל רק אותנו מעניין לא שזה יחשבו ״שלא
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