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 בתי־מלון. רק בדרך־כלל מקבלים
 טריים, היו הם בדגים. הסתפקנו

 גדול שולחן־עץ ליד ישבנו והרבה.
 הממוקמת גדולה במיסעדה ופשוט,

קי כל לעיר. מדרום הים חוף על
גדו חלונות מוקפים המיסעדה רות
שב והים הדקלים אל הפונים לים

 הדגים את אוכלים בעודנו רקע.
 אחד אלינו ניגש בידיים, החמים

 שפוך אושר של כשחיוך המלצרים,
ש קלס שהוא מסתבר פניו. על

 לספר ובא עברית מדברים אנחנו
 לטקעס הכין כיצד ובעברית בגאווה

לד עבד, הוא ישראלית. במיסעדה
קיטון במיסעדה שנים ארבע בריו,

 ילדים שמונה של קבוצה מוזר.
 לבושים ,12 עד 10 כבני קטנים,

 וטרפו ישבו מלוכלכות, בגאלביות
 הרבה עם באורז עוף של תבשיל

 ילדים למה תמהנו פיתות. הרבה
 בבית. אוכלים אינם כאלה קטנים
 והוא בעל־המיסעדה את שאלנו
ממצ ילדים הם שאלה לנו הסביר

 בבניין עכשיו עובדים והם ריים,
במיסעדה. אצלו ואוכלים

 וממלאה, זולה היתד. הארוחה
 לזרוק היה אפשר השאריות ואת

 במשך שהתחככו הרבים לחתולים
שחתו שמנו־לב ברגלינו. הזמן כל

 באותה מקום בכל מתנהגים לים
במצי גרים הם אם חשוב לא דרך,

האוכל חדו
וסיני מצריים מנופי

 מרוהט חדש, המלון סיני. חוף מלון של
 רבים פלקטים הקירות על נוחה. בפשטות

ישראלים. לפגוש התושבים שמחו בעיר מקום בכל

 על סיפר הוא דיזנגוף. ברחוב
בחי והזכיר המקום, בעלת שרה,

 הגדולה, הטבחית את רבה בה
 לנסוע עומד אפילו הוא אסתר.

 אותו כששאלתי לעבוד. לשם, חזרה
 בגאווה: אמר לו, קוראים איך

 שמו את לדעת כשלחצתי ״רפי.״
נביל. ששמו ענה הערבי,

 בעל־המיסעדה גם מיהר אחריו
 בישראל. קורותיו על לנו לספר
 נוצרי ערבי והוא ויליאם שמו

שהוחז לפני באל-עריש. המתגורר
 תקופה במשך עבד אל־עריש, רה

 בגדרה. גדולה במיסעדה מסויימת
 שהותנו זמן כל במשך היה כך

ישר לראות שמחו אנשים בעיר.
 שמחו באל-עריש, מטיילים אלים

ו בעברית, שוב ולפטפט להיזכר
 עבודתם ממקומות חוויות סיפרו
בארץ.

מחזה ראינו שלידינו בשולחן

 גרים או ערבית, ודוברים ריים
עברית. ודוברים בישראל

 הבטן, את להשקיט כשגמרנו
 לישון. מקום למצוא הזמן הגיע

 בתל-אביב, עוד לנו, סיפר מישהו
 בנו אל-עריש של ימה שלחוף

 חדשים. מלונות כמה האחרון בזמן
 מחוץ קצת נמצאים אלה מלונות

 לשם, נסענו דרום. לנייח לעיר
 כביש הראשי, הכביש על ואכן,
 זו בשעה גם להבחין יכולנו החוף,

ב בין־הערביים, שעת היום, של
עצ וגבוהים. חדשים מיבנים כמה
 סיני. חוף מלון :מהם אחד ליד רנו

 שש או חמש בעל חדש מיבנה
 היה זה פנימה. נכנסנו קומות.

מצו הקירות ונעים, פשוט מלון
בעץ. פים

 בנימוס אותנו קיבל פקיד־הקבלה
 החדרים. את לראות איתנו ועלה

המלווה טרח החדרים, אל כשהגענו

1*1 ל111 חוף״| של משגע נוף נראה החלונות מן משם. מטרים נמצא סיני חוף ששמו 1
י 1י לכיוון העיר, מן ביציאה הרבים. והדקליס הים כביש־החוף, על ממש י1

נוספים. בתי־מלון של מהירה בבניה עוסקים דרום כמאה של במרחק חוף־הים הראשי, הכביש שהוא

חודש בעוד
תיכנן המוטל את ייתו.
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ה חדש, מוטל ייפתח
 בג־ בשיא עכשיו נמצא

ממוקם והוא גרמני, אדריכל

 ועל אל־עריש, לעיר מדרום שפת־היס על ממש
 המועסקים מצרים פועלים :משמאל הראשי. הכביש
עבודה. כוח בעיית אין במצריים המוטל. .בבניית

ה את בגאויה לנו להראות שלנו
 בכל הנמצאת הציבעונית טלוויזיה

 כמה סובב אותה, הדליק הוא חדר.
 המסך על ראינו ופתאום כפתורים,

 הישראלית. רשות-השידור סמל את
לק ניתן רב, קושי שללא מסתבר

 הישראלית השידור תחנת את לוט
באל-עריש. אפילו
במצ במלון שישבנו קרה וכך
 וחצי כשעתיים של מרחק ריים,

קרי כשברקע מתל-אביב, נסיעה
 מיז- ומוסיקה בערבית מואזין אות

ש בכתבה וצפינו מתנגנת, רחית

הרא הרבנים בחירת את סיקרה
 נראה הכל ופתאום ־בישראל. שיים

קרוב. כל־כד

נשמע; מה
חוואג׳ה!״ יה

 שהמרחק ומצאנו ישבננו ח
 הוא לאל-עריש מתל־אביב י י

 תל- בין כמו המרחק אותו כמעט
נוס רבים אנשים ואכזיב. אביב

סופי-השבוע את בקיץ לבלות עים
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