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)16 מעמד (המשך
 שעזבו האחרונים היינו התרגזתי.

 הקטן והמכשיר המיסעדה, את אמש
 אחד על־ידי להימצא היה מוכרח

העובדים.
 על להודיע ״עלי אמרתי, כן", ״אם

למישטרה". כך
 המלצר כמילת־קסם. פעלה המילה

 אין ״באמת השתנה. יחסו כל קפא.
 קפה. ושתה שב ״אנא, הפליט, צורך״,

המנהל". את מייד להביא אשלח אני
 כמה כעבור שהופיע בעל־המקום,

 הוא אדיש. הוא גם היה לא דקות,
לח ושלח קפה, עוד לי הציע התנצל,

 כעבור אמש. שעבדו המלצרים את קור
 ״המלצר המכשיר. נמצא רקות עשרים

 התנצל ייגנב״, שלא כדי אותו לקח
 התכוון הוא בבוקר. ישן ״הוא הבעלים.

שלך". למלון המכשיר את להביא
 המפוקפק ההסבר את קיבלתי

 שמחתי ידיים. ולחצתי אדיב, בחיוך
הק היו בסרט אליי. חזר שהמכשיר

העברית. בשפה — קודמות לטות
רבה. בתכונה הרגשתי למלון בדרך

 העלולות מפוקפקות, נשים להרתעת
תיירים. שם לצוד לנסות

 נכנסה היא משלה. חוויה היתה לאנה
 כי והתברר משהו, לקנות כדי לחנות

 שהיא כששמע פלסטיני. הוא הבעלים
 עימה לדבר התחיל בירושלים, גרה

 אחר, לפלסטיני קרא גם הוא עברית.
 אותו לשתף כדי בקירבת־מקום, שעבד

בחוויה.
 באבא עלי במיסעדה אכלנו בערב

 כל לפני עליה ממליץ אני העיר. במרכז
 יודע (אני לעקבה. שיזדמן ישראלי

 יכול אינני אך לרש, לעג שזהו
להתאפק).

דגליםס
ם מי תצלו ו

 המיניבוס אותנו הוביל בוקר ^
 של לנמל־התעופה המלון של

 של קבוצה היתה במכונית עקבה.
 חברת עובדי ונשים, גברים שישה

 על־ שנשלחו הברית, בארצות עאליה
 שיכירו כדי לירדן חברת־רתעופה ידי
את שולחים הם שאליה הארץ את

אילת) אין״(ברקע: ״הולידיי של הפרטי החוף
בעל־חנות עם בעברית שיחה

 שוטרים. מרוב המה המלון איזור
ברחובות. הסתובבו מכוניות־צבא

הסי שנודעה-לי עד במיקצת, תמהתי
 למנוחה במסוק בא הוד־מלכותו בה:

 לבית־המלון הסמוך בארמונו, קצרה
 כי זאת, ידע בעקבה אדם כל שלנו.

 שהה הוא מאורע. היא המלך נחיתת כ
לעמאן, במסוק המריא שעתיים, בעיר

 ונחת לעקבה שוב חזר שעה וכעבור
 המוסתר הקטן, ארמונו שליד במינחת.

 הגבול מן הרחק לא העצים, בין
 המלך של זו (הופעתו הישראלי. 4

 השמועות לגל שגרמה היא בעקבה
 לפני עוד בעמאן שפשט הכוזבות,

 נפגשתי כאילו לשם, לחזור שהספקתי
 סודי מסר לו והבאתי המלך, עם בעקבה

פרס). שימעון מידי

 במיזוודה שלי בגד־הים את שכחתי
 בגד־ים וקניתי בעמאן. שהשארתי

כקרח, קרים היו המים דולר. ו 2ב־ חדש
 לשכב היה ונעים חמה, היתה השמש אך
 נדמה כך שווארמה(שהיא, לאכול בה,
 גם ושהיא ירדן, של הלאומי המאכל לי,

 על להתהלך עליי), האהוב המאכל
כמובן, ולהסתכל, שפת־הים. של החול

באילת.

 מוע־ וגם וג׳קוזי, סאונה יש במלון '
 הלהוטה פונגר, אנה דון־חברים.

 כאשר מאוד התרגזה הנשים, לזכויות
— חברים ״מועדון שלט: שם ראתה

 אל הלכה היא לזוגות". רק הכניסה
 חומרת על להעמידו כדי בעל־המלון

 איש אותה: הרגיע האיש הזה. הניסוח
רק נועדה היא ההוראה, על מקפיד אינו

 סורית, היתה העובדות אחת הנוסעים.
 התלהבו הם אמריקאים. היו השאר

 אתרי- בשאר לבקר ועמדו •מעקבה,
הארץ. של התיירות

 קטן הוא עקבה של נמל־התעופה
 בדיווח חוזרת ״מסודר" ומסודר(המילה

 שעלה שם־התואר שזהו מפני שלי,
 הוא בירדן). בסיורי ושוב שוב בליבי
 בנמל־התעופה להתחרות בהחלט יכול

 אני בחברת חיכיתי הסמוך. הישראלי
 קציני תיירים, ירדניים, שי־עסקים

המטוס. לבוא ומישטרה, צבא
 הכפילות הזה, במקום דבר כל כמו
 של נמל־התעופה לשמיים. זועקת
 בהחלט מספיק אילת) של (או עקבה

 שהן הערים, שתי את לשרת כדי
 הגבול, נפתח אילו אחת. עיר למעשה

 ועקבה אילת בין הקטן הריק החלל היה
 נוספים. בבתי־מלון במהירות מתמלא
 להקדיש יכלו מישראל הבאים תיירים

 בערב ולסעוד בפטרה, לסיור יום
תיירי בעקבה,  באים בוודאי היו עקבה ו
ישראלית. עיר ולראות באילת לבלות
 במילותיו בינתיים, לעתיד. חזון זהו

 הוא ״מיזרח קיפלינג, רודיארד של
 לא ולעולם מערב, הוא ומערב מיזרח

השניים״. ייפגשו
 הירדני בדגל אחרון מבט העפתי

 את הממלאים הדגלים, מאלפי (אחד
 אחרת) ירדנית עיר כל כמו עקבה,

 אל־ אל־מליב ג׳לאלת של ובתצלומו
 ללא- רבים מתצלומים (אחד חוסיין
ונכ בירדן) קיר כל המקשטים ספור,
למטוס. נסתי

התגשם. אחד חלום עוד
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 ציפורניים השתלת
 ציורים יהלומים, עם

 בידיים וקישוטים
ברגליים וגם

גופיקאי/ת
ם. זה מה יח־ע/ת את/ה סדר־צילו

שיו יקר. תענוג כ  סדר אותו ע
ת ע/י כסף. בפחו מ ש ת ש  מחיר את כ

שון המינימום א מ/י הר של ת  ש
ח/י - אצלנו מ ש שהכרנו ת

פרו חני 03־447363 צ
1

 ועסקים סקס
סמו״ם שותפים ללא

מספקים: אנו
 למניעה מכשירים *

בטלפון ציתותים
 מיקדופונים לגילוי שרות *

מושתלים
מחכות מגלי *
אוטומטיות מזכירות *

כו בע דוקטור רדיו
286444 טל' ת״א, ,18 עליכם שלום
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נמכור-נשכיר- אנחנו
ס כל כ  שבידך רכוש או נ

א ל דך דמי־תיווך ל מצי

תל־אביב, ,142 אבן־גבירול ★
448853 ,456372 ,455624 של׳

ין לעב צוות
תיה הם: ה - ב ל - צרוי ש  מי

 של האולפנה מבית שיער מעצבי
זלצר סמי
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