
ת ב א:גלי בי בני ר ע
 על כשטיילתי רב. זמן לחכות עלי היה לא
 בעל אנגלי דיבור לאוזני הגיע המדרכות אחת

 ר1 ראשי את הפניתי טהור. מזרחי תוך ח
 כהות חליפות לבושים צעירים שני איתי

 שכנם עם ושוחחו בית־קפה של בגן שישבו
 פנוי כיסא לי מצאתי הסמוך. השולחן מן

שוייצי. -בעיתון מעיין והתחלתי בקרבתם
 כבן היה המצרים שני שוחחו אתו האדם

 לבש מצחיה׳ עם בד כובע לראשו חבש ׳60
הש עבה. סיגאר ועישן ירוק ספורט מעיל
 הטבק טיב האוויר׳ מזג על דיברו לושה

בהודו־סין. והמצב
התער של אפשרות מכל והתיאשתי כמעט

 רומז הזקן את ראיתי כאשר בשיחתם׳ בות
 לו קראתי בו. הרגיש לא המלצר .למלצר.

 זה הזקן. בשביל כום־קפד. והזמנתי בקול
 אם אותו ושאלתי עוז אזרתי ואני לי׳ הודה

אנגלי. עתון בוונציה להשיג אפשר
הי נגד במלחמה השתתפות עבור ״זיי

הודים.״
 הרגנו תל־אביב. בהפגזת השתתפתי ״אני .

העיר." כל את והרסנו יהודים אלפי
ש זה׳ משפט בצחוק. ופרצתי כמעט

משוכ המצרים כי העיד רב׳ בבטחון נאמר
אגדת־ההפגזה. של באמיתות נעים

 לבלות. ללכת ביקשו הסמלים רבי ארבעת
 לבביות. ברכות חילופי תוך מהם נפרדתי
הימים. באחד — במצריים לבקרם הבטחתי

ת הגו תנ ה1ש ה ט תוחרבסווי ק
וו ברחובות שטיילו המצריים׳ המלהיב

 התווכחו קולות׳ בקולי לדבר הירבו נציה׳
 מצרי מלח בחנויות. הזבנים עם בלהיטות

 לחברו׳ לקרוא ביקש אשר טוראי׳ רב בדרגת
אצ שתי תחב הקיוסקים, אחד ליד שהתעכב

 תוך צעק חדה, שריקה פלט לפיו׳ בעות
: ידיים נפנוף
!״ כבר בוא ! שמך ימח ! אחמד ״יא

 התנהגות קציניהם הפגינו זאת לעומת
 חליפות לבושים היו הם ותרבותית. שקטה

וע משי כותנות כהלכה, תפורות אזרחיות
מח למעלה צבעוניות. אמריקאיות ניבות
 היו הנמוכ!ת הדרגות מבעלי אחוז מישים

לא הקצינים בין אולם שחורי־עור. סודאנים

 הראשונד הפגישה זאת היתה כי דומה
שכני עם מדים לובשי ישראליים צעירים של
 ובגלוי. נויטרלי במקום — לגבול ׳מעבר הם

הש לא המצריים הקצינים כי לדעת נוכחתי
 לשבחה. מתכוננים ואינם מפלתם עם לימו

 אי־ חדור בצבא׳ מקבלים הם אותו החינוך,
 כל נבעו לדבריהם ולישראל. ליהודים בי׳

הגי מחוסר ורק אך המצרי הצבא מפלות
שפ עורמה בתכסיסי שנקט צה״ל, של נותו
 משפחות בני לאותם — להם ברור לים•

ייפ הלא־רחוק בעתיד כי — מצריים עשירי
 העליונה. על ידם תהיה בו שני׳ סיבוב תח
 הצבאיים אימוניהם כי ומאמינים סבורים הם

 הצבאית כוננותם להגברת ורק אך מיועדים
ה בהזדמנות להם שתעמוד ישראל, נגד

ראשונה.
 המפקדיג. ידי על רק נוצר זה רושם אולם
 על הרבה יודעים אינם הפשוטים החיילים
ה בבחורות התעניינו הם מצפון. שכניהם
 באפשרויות בנשים, בחלונות־הראווה, מוצגות
 מנהיגים אצלם גם יש בעולם כנהוג הבילוי.

לע יודעים האחרונים אלה אולם מונהגים.
להפתיע. גם תים

לא

אנג עתונים כאן יוצאים ״לא השיב, ״לא,״
 ל, מי• הדיילי את להשיג אפשר אולם ליים.

קודם.״ מיום אקספרס הדיילי את או
 שבוע בן אנגלי עתון מכיסו הוציא הוא

 את שירבב המצרים אחד לי. והושיטו
חייכ הכותרות. את לקרוא כמבקש צווארו

. סירב הוא אולם העתון. את לו והצעתי תי
אחריך.״ אקרא תודה. אדוני׳ ״לא

 שנקרא והצעתי לשולחנו עצמי את הזמנתי
אסיר־תודה. היה הוא בצוותא. העתון את

 השיב הוא לרדיו, מאזין הוא אם שאלתיו
: מיד

 ה באג ארוחת־הצהריים בשעת ״בוודאי.
קהיר.״ לרדיו מאזינים אנו

של המשחיתה כי לי סיפרו וחברו הוא
 להפליג עומדים הם וכי בנמל עוגנת הם

 שאלתים ליוגוסלביה. ימים שלושה כעבור
הישראלית. השייטת עם יפגשו שם גם אם

 השניים, שבין הבכיר לבסוף אמר ״כן״,
 הם אחרינו. לשם יבואו שהם חושב ״אני

 מקום בכל רב רושם יעשו שהם סבורים
יגיעו. אליו

;דתתחוטט״ או-:בים ■.הם
 השולחן ליד שישב הזקן, אל ופניתי חייכתי

:הסמוך
אם ? בנעוריו בצי שרת לא אדוני ״האם

קורגטה תותח ליד מצרי מלח
ם’ מדי ״יותר ו״ הודי

לנמל נכנסת מצרית פריגטה
מת׳הפכת...״ היתה ״הסבתא

לפרסום!
אחד. סודאני אף נמצא

נכשל איתם להתידד הראשון בנסיוני
 כי־ סן־מארקו׳ בכיכר זה היה לחלוטין. תי

 שלושה וונציה. של המפורסמת כר־היונים
 צלם אצל להצטלם עמדו !מצריים קצינים

היו עם כמשחק עצמי את עשיתי מקצועי.
 שעדשת־המצ־ כדי מאחוריהם, ועמדתי נים

החלי בי, הרגישו הם אותי. גם תקלוט למה
אמ לא הם להמתין. לצלם רמזו מבטים, פו
 בנוח שלא עצמי את הרגשתי אך דבר, רו

ול לשוב נחושה החלטה תוך והסתלקתי׳
אחר. במקום מזלי את נטות

וע — אנגלי ממוצא הוא הרי טועה, איני
 חולשה לו שאין באנגלי פגשתי לא דיין
 מלחמה.״ אניות לגבי

 הוא אמנם : בסיפוק דברי את קיבל הוא
 הצעיר בנו אולם מימיו. בצי שירת לא עצמו
 בסיירת אלחוטאי של תפקיד כיום ממלא

 במלחמתם אם הערבים את שאלתי בריטית.
הא הצדדים שני בידי היו היהודים נגד

 רצו לא הם בנמל־וונציה. כיום העוגנות ניות
 את ידעו לא או — השאלה על להשיב

 :אמר מהם אחד אולם בדיוק. העובדות
 והם שלהם׳ תל־אביב את הרסנו ״אנחנו

 שלנו אניית־הדגל את הטביעו בנו׳ נקמו
ההפוגה.״ בעת פארוק

יהו בנו נלחמו לא ״אז הוסיף: ■השני
 שלהם והאווירונים האניות מפלשתינה. דים

 איבדו הם כיום אמריקאים. ידי על הופעלו
 פרצופם את שגילו לאחר אהדת־העולם את

האמיתי.״
 דיבור, של בולמוס המצרים שני נתקפו כאן

 המבוגו להפסיקם. כוונה כל היתד, לא ולי
 סיגריות למצוץ חדל שלא השניים׳ שבין

:הצהיר וונציאניות,

 נסתיימה. טרם היהודים עם ״המלחמה
 ובאיכותו. בכוחו שלהם על עולה שלנו הצי
 על ידנו תהי הבאה שבהתמודדות ספק אין

מלהתקיים. תחדל ומדינתם עליונה
 אני. גם קמתי להיפרד׳ האנגלי קם כאשר

 פלט בשתיקה, צעדים כמה שצעדנו לאחר
:כמהרהר הזקן

 להתקוטט. מאד אוהבים טובים. ״בחורים
 היהודים ואת מהסואץ לגרש רוצים הם אותנו

ל התעוררות בשם לזה קוראים מישראל.
טוב.״ ערב לאופנה. שנכנס מושג אומית•

ד3ד3 אחת תקרית
הי עם נפגשו הישראליות האניות מלחי

 אף מקרים ובכמה ברחוב, המצרים מאים
 נמנעו הצדדים שגי בשיחה. איתם נכנסו

ש כאלה גם היו כאובים. בנושאים מלגעת
סיגריות. החליפו

 במוע־ זה היה אירעה. אחת תקרית רק
 מלחים עשרה בת כשקבוצה זול׳ דון־לילה
 מלחים ששה בקרבת מקום תפסה מצריים

 כוונה ללא שהדף ישראלי, צעיר ישראליים.
 מישהו זועם. במבט נתקל בגבו, מצרי ימאי
 קצר פגיון שלף הערבי ערבית. קללה פלט

 להסתער, הספיק בטרם אולם מחגורתו.
ה גם בכוח. והחזיקוהו חבריו אותו תפסו
המ שני חברי. ידי על נבלם הישראלי מלח

בשקט. נפרדו הדרוכים חנות
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