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 ד.כל הגבולות. כל נפרצו עכשיו, והנה,
 כי לתומם שחשבו חיוודהמים, כל פותר.
 עצמן את מצאו לאחרית־הימים, הגיעו

במים־ כמעח, צלחת, על מונחות פיתאום,
 מבושלים סתם או בקאהיר, מפוארת עדה

באי פרימיטיבית בצורה ספוייח סיר בתוך —1
 שארנדאל- במיפרץ נידחת מיםעדה זו

מתאר שהם לגו אמרו המצרים אך שייח׳.
משלהם. רשות-שמורוודטבע להקמת גנים

 חתוגה
משולשת

ף ף אנו כ צ  בפתח יושבים עצמנו את מ
שהיתר. מיסעדה סולימאן. של המיסעדה 1

 כתובת לפעלה, למרציאנו. פעם שייכת
הפלאפל. מרכז :בעברית גדולה אדומה

לוב אבל הפעם, שם, אכלנו לא פלאפל
אכלנו. ובשרניים גחלים אחמים סטרים

קי מאות מוציאים שהם סיפר מובראכ
למ ונוסעים מהים, לובסטרים של לוגרמים

 שקט תקופת ואחרי בקאהיר. אותם כור
 התרבתה שדגודהים ספק אין ארוכה, כל-כך

יפה.
 ומובראכ התקר, סוף־סוף שתוקן אחרי

שלו, מהחברים תשלום לקבל בתוקף סירב
נעמה. לחוף ירדנו
 היה אחר־הצהריים, בשעות עכשיו, גם
 בבית הפועל לחלוטין. כימעט ריק החוף
 החלונות את והבריק ניקה עדייו הלבן

התחתו בקומה בתי-השימוש אך הגחלים,
 דווקא לאו וזה בלתי-מטופלים. היו נה

היש במאות נזכרתי המצרים. את מייחד
 בכל הנה לבוא שנהגו הרועשים ראלים

ה ובקופסאות הניילון נשקיות הזדמנות.
החול. על מתגלגלות שהיו שימורים

 הכל הטיילת. על החוף לאורך הלכנו
 שהיה פה ליד נעצרנו ונקי. טוב מוחזק

 מיסעדת- האחרון, המיפלט מיסעדת פעם
 שייכת שהיתה בשארם, המפורסמת הדגים

הקונ רק נשארה עכשיו ולפלוגי. למיכאלו
.כאן באנגלית: שלט ועליה סטרוקציה,

אינשאללה. דגים.' מיסעדת תיפתח
שרי לעבר עצוב מבט ושלח נעצר פלוגי

 הגריל. על שנותרו והאפר, הפחמים ח
קילוגר והפך שעות הרבה בילה הוא כאן
האש. על דגים של רבים מים

 בני- ראיגו מרחוק משם. אותו קטפנו
 זמן שנפתח במקום הטיילת, באמצע אדם.

 זוג- אנשים. ישבו הפינוי, לפני רב לא
 הם דבש. בירח הנמצא מאנגליה, תיירים
 שעות שמונה מקאהיר. באוטובוס הגיעו
מתאכס הם הרוס. הכביש מתישה. נסיעה

 הפעם להם וזו שארם סארינה במלון נים
כאן. הראשונה

ש גרמניה, וצעירה צרפתי זוג שם היה
 בסיני הסתובבה היא שוטפת. עברית חברה
כשה כאן. היו שהישראלים בתקופה כשנה
 עם והביאה לגרמניה נסעה המצרים, גיעו

ח קרוואן, שלה החבר  צוללנים להסיע כ
 צוללנים אבל בחופי-סיני. לספארי-צלילה

 בינתיים. עבודה להם ואין מגיעים, אינם
מחדש. יתארגן כשהכל תהיה אולי

 בחורה השתנה. שהמצב הסבירה היא
ל שלא לבד, להסתובב כמעט יכולה לא

 בעירום להשתזף בבגד-ים. הליכה על דבר
 לבשה שבקיץ סיפרה היא מלהזכיר. הם —

 להטריד הפסיקו ולא שרוולים, ללא חולצה
 מישט־ ששוטרי התלוננה גם היא אותה.

 הזמן כל מבקשים המצרית רת־התיירות
ומטרידים. דרכונים לראות

 לכל זר. תייר מכל ששמעתי טענה זו
שפגשתי ישראלי מבחור וגם הדרך אורך

שהיתה המיסעדה
משארם. הפינוי לפני יום

 של הגריל ליד עומד פלוגה (״פלוגי־־) אריה
האחתן, המיפלס המפורסמת, מיסעדת־תדגים

יותר. קייס אינו שהמיבנח גילה במקום לבקד □שבא

 אלא המיסעדוג של מיבנה־העץ נותר לא כיוסשתהיו! התיסעדה
 מספר במקום המוצב שלט הברזל. שלד רק

תיירים. הדרומית העיר את פוקדים -אין בינתיס חדשה. מיסעדת־דגים בקרוב כאן שתקום

 שום באמצע עומדים אסלות, ללא בתי־שימוש, זוכר׳[׳ של נסוט
 המזכיר מראה העיר, של תחנת־הדדק ליד דבר,

ציבורי. בית־שימוש שם מוקם להיות עומד כאילו נראה פליני. פדריקו של מסרטו קטעים

 אף דרכונים, ביקשו לא מאיתנו בנואייבה.
הטיול. כל במשך אחת, פעם לא

 מנהל ביץ׳, קלאב שנקרא הזה, המקום את
 בשם מצרי הוא מעורבים. נשואין צעיר, זוג

 לכולם כי מייק, לי תקראי ,אבל מאגח
ב גר הוא מאגח.״ השם את לזכור קשה
 במיסע- ועבד בלונחן שניט שמונה משך

 בבירה יהודי איזור גריז, בגולדרס דה
 בת אגה, אשתו, את הביר שם הבריטית.

 ועברה פולין את שנתיים לפגי שעזבה ,25
 פעם פעמים: שלוש התחתנו הם למערב.
ובוור בקאהיר ואחר-כך בלונחן, ראשונה

שה.
 אבל ממצריים, להגר חשבו ואנה מאגח

 למקום. ונדלקו חודש, לפני לשארם באו
גזו קצרים במיכנסי-ג׳ינס מסתובבת היא
לי זוג שרוולים. ללא ורודה ובחולצה רים

 שלהם המיסעדה מצרים. לגבי במיוחד ברלי
שעבר המקומות מכל ביותר ההומה היתה

החוף. לאורך בהם נו
ה על האורות לשקוע. התחילה השמש

 מקצה ארוכה, בשורה כולם נדלקו טיילת
 שרשרות השני, לקצה המיפרץ של אחד
מיבנה. כל קישטו צבעוניות מנוחת של

 קטנות אחות שקט. בוורוד. נצבע הים
ה בלתי-נשמע. כמעט ברחש בחוף היכו
 נבלעים אחם, צבע קיבלו החשופים הרים
 של גוונים מיני בכל עננים, החושך. לתוך
בשמיים. צורות עשו כתום,
 היה הטבע איפה, יושב מי חשוב לא

אחריהם. שיישאר והוא כולם, לפני כאן
 סרגוססי ענת תדווח הבא (בגליון

ובנואייבה.) בדחב רשמיה על
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בשארם. ומתגוררת מצרי עס התחתנה


