
 קרלה קרה. לארץ נוסעים כןהצוואר על סוווו
 בחולצת בלגית, תיירת באזיין,

בעצמה. סרגה הסוודר את בארץ. שקנתה ומיכנסי״כותנה לבנה כותנה

 כותנה חולצת האירופי: בלבושה הפתיעהמיצרית אומה
כו ולראשה לבנים ריבעי שלושת ומיכנסי

 מהוואי. הגיע כאילו הנראה בנה, לידה הבייסבול. שחקני של מיצחיה בע
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מהארץ? יוצאים כשהם לובשים הם מה

אופנתית הסחות
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החום. בגלל קצרים כותנה בבגדי לטוס מעדיפים השניים בארץ.

לתורם ממתינים עצמם הם בעוד

 בנמל־ מתנהלת ביומו יום
 תצוגת־אופנה בן־גוריון ^/התעופה

 מימי באחד דו־סיטרית. בינלאומית
 סיג־ את לבדוק ללוד נסענו השבוע

לחדל. מייצאים שאנחנו האופנה נונות
 רוב מפתיעים. היו לא המימצאים

הו על במיוחד מקפידים אינם היוצאים
 הדגש רגל. אלף 20 של בגובה פעתם

 חולצות מיכנסי־ג׳ינס, נוחיות: על הוא
 לא נוחים, בגדים מטריקו. ושמלות
הארוכות. הטיסה לשעות הדוקים,

 נעלי־ספורט בדרך־כלל הן הנעליים
 להוריד אפשר שאותם סנדלים, או

 בידיהם החזיקו מהנוסעים חלק במטוס.
 הם, אלה — מיקטורנים או סוודרים
קרה. ארץ הוא שיעורם נוסעים כנראה,

 נוסף הסבר אולי יש המרושל ללבוש
חוקי־מכס אין העולם ארצות ברוב —

 אין גם אצלנו. כמו וקפדניים קשוחים
 שניתן כפי מרקיעי־שחקים מחירים
 אם פלא, אין בארץ. בחנויות למצוא

 לערוך נוהגים לא־מעטים שנוסעים כך,
 מהארץ ולצאת בחו״ל קניותיהם את

חצי־ריקה. ובמיזוודה פשוט בלבוש
 לנו היה מדובר, במיזוודה ואם
 זה, ואין לתוכה. גם להציץ הכבוד

 לא־מנומסת. התנהגות מתוך חלילה,
 מעוגנת היתה הפעם ההצצה להיפר,
בחוק...
 נדרש לנמל־התעופה שמגיע מי

 מטעמים בבית. הפרטיות את להשאיר
 מיזוודותיהם בקדפנות נבדקות מובנים

 חסרי־ מהם, ולכמה הנוסעים, כל של
 בנשיאת בהברחות, הנחשדים המזל
 כיד חשדות, ובעוד רישיון ללא נשק

 לא אנשי־הביטחון, של הטובה הדימיון
 מטלטליהם כל את לחשוף אלא נותר

בהם הצופים הסקרניים הנוסעים לעיני

 ההזדמנות לצופים ניתנת וכך בבדיקה.
 מלתחתו מורכבת ממה להתרשם
זה. נבוך נוסע של האישית

 על היום עד חשבו לא מדוע מעניין
 הזוכים לנוסעים, לאפשר כדי נייד מסך

פרטיות? קצת המסור, בטיפול
 לא־ מזמנים הישראלים הנוסעים

 אמנם לאנשי־הביטחון. הפתעות מעט
עמוסות לפניהם דוחפים שהם העגלות

 על להעיד שיכול מה רבות, במיזוודות
 בלתי־מוסבר קשר על או ארוך טיול

 טעות זאת אולם לבגדיו, הנוסע של
 המיזוודות כשנפתחות בלבד. אופטית
 מוכנות למחצה, ריקות שהן מתגלה

 אנ־ של פניהם על לים. מעבר להטענה
והנוס ממזרי, חיוך עולה שי־הביטחון

העל על ידם שהפעם המרגישים עים,
מלאי־סיפוק. בדרכם ממשיכים יונה,

■ דסד, אלי עילם;

ע וספורטיבי צעיר ג מ
בנמל־התעו־ הרצפה על השתלטה הביטחונית דיקה

 ג׳ינס; ובמיכנסי לבנה בחולצת״פולו בחור (מימין) פה.
 ומיכג־ אדומה בחולצת־כותנה בחורה לידו(במרכז)

מכותנה. לבן בסרבל בחורה (משמאל) לבנים; סיים


