
במלאת מספר משאום־אדעדחי, חידוו! נערהחוו מיכאלז, ח״ם
 העזיבה, משבר עד נעמה, בחוד ח״ו שנות 14 ער לנסיגה שש
תו ועל ת החאקלמו ח צל מו ש ה אילת ־ הרחוק בצפון מחד

 נדירה מטחי 69ב־
 למינה חתיכה עם

 ,אמות בנועו נעמה.
 אח מותע, לה:
רבד לאנון חוזרת

 בבית־ שנים נמה ישנתי
 ש!בנ, והייתי סוהר.

 ולא במעשים הסתבכתי
 וחייתי בבית־המהו יפים.
קש״ס בתנאים בצינוק שנה

 יזהר!מדי ילבו חיו באמת
 המינים מכל ־ חתיכות
 חיו הצבעים. ומנר

 יצאתי תקופות!שלא
שנמאס ער מהביקתיה

 את לשחר רציתי
 חאתרון׳־. ״חמיפלם

 ״שאד שלא רציתי
 רבד שום אתר״

לעמה בהוד

 האוטו על עליתי
 יודע לא מנעמה. ונסעתי
 הנר לא הבעתי. איו

 אץ הנד אני אם
באילת עצמי את מצאתי

 באילת שאנחנו מאז
 מ־ו׳ נר לאשתי יש

 יחיא פיתואוס1 יציאות:
 נמו שטויות חצה

והתפתחות קידמה

ל־ באתי אחד שיום זוכרת ני
*  עידן לפני היה זה אל״שייח׳. שארם י

ואני. שחר מיכה, היינו ועידנים.

 מהאוטובוס ירדנו מאוד. חם 'היה
 ירדנו ארוכה. נסיעה אחרי סחוטים

 החוף על ללכת התחלנו נעמה, לחוף
 :שלט שעליו למיבנה־עץ שהגענו עד

 הספסלים אחד על האחרון״. ״המיפלט
 שאלנו ושזוף. מוצק בלונדי טיפוס ישב

התר את אצלו להניח נוכל אם אותו
לה בלי ענה, הוא שנסתדר. עד מילים

גם לשים יכולים ״אתם :לעברנו ביט
״עצמכם את !

 חושבת כשאני מאז, מיכאלו. היה זה
מיכאלו. על חושבת אני שארם, על

 הטיפוסים אחד היה מיכאלו חיים
 שב- נעמה בחוף שהתגוררו הססגוניים

 נוער בני של גדודים אל-שייחי. שארם
 חוף שבקצה שלו המיסעדה את פקדו

 סירתו עם לדיג לצאת נהג מיכאלו נעמה.
 בחברתם יותר מאוחר לבד, בתחילה —
 וידידו־שותפו של אלכס הצוללן של

את לצלות נהגו במיסעדה פלוגה. אריה

 היו ואלה לוהטות, גחלים על הדגים
בעולם. ביותר הטובים הדגים לטעמי
 במטוס פעם לשם שבאתי זוכרת אני

 — ״מארינה״ מלון אל ישר ״ארקיע״,
 ללון החוף על מאורות חיפשתי עוד לא

 שחודר וחול שקי״שינה עוד לא בהן,
 אצל עצמי את מצאתי שוב אך לפה.

 עצמי את מצאתי יום כעבור מיכאלו.
מה מורידה לדגים, כתוספת בצל קוצצת

שולחנות.
 בת- דניאל היחידה. הייתי לא אני

סיפר ומיכאלו לפניי, זה את עשה בוים

 עיניי במו זאת ראיתי לא כי אם — לי
 כך. נהג ארצות״הברית שגריר שגם —

 חולם מאיתנו אחד כל להניח. סביר
מה שחי אדם החוף, על נווד להיות
 מיכאלו אצל ומהדגים. מהרוח שמש,
 אפילו החלום, את להגשים יכלו רבים

לשבוע״שבועיים. רק היה זה אם
 ב״ה־ עצמי את מצאתי שוב השבוע

 אילת. בחוף הפעם דאחרון״. מיפלט
 בחוף דגים מיסעדת פתח מיכאלו חיים
 מיסעדה, אותה ״לרום״. מלון שמול
מקרר עם — ממוסדת יותר קצת אולי
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