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הנערה" את פתחתי "כבר

 ולעבור נשלפת לי אסתכל ותחיל *כשהיא
 על •ים שעשה פעם הדרתה שלי, ריעיניח על

תחלצה". בלי שאגי ון,2 אתת
עולךף והיי־ את לו מסרת "־

 ירוץ•, עלי• שפוקד זה שא- המפקד ווא 'כי
 בו. ומעיין שלי ־שלפון את סנקש שגי מד

 בתדר קרה כשזה גם לא. א להגיד יכילתי לא
 מפקד ודה הוא’ ו־לגות. .הדמעות •בדלתי', לא

 לקבל גאה ממש -דית־ האימוב־ם ובזמן דביר
 לי ההדד ת־א מחמאה. מנו

כרגיל. הבל והמשיך חדיר, את
 לי ססתבל היה הוא מנוע נמר

חש ואני התמונות. על מלפיל
 ה־־וב מרגיש שהוא אמדי ק*

אל**,

 בבוקר שבע הייתה השעה
 לד עם באוהלי שישן מאב־דל.

 שנוג־ יד הרגיש נוספים, מים

 :־דאיתי מיד "התעודדתי נו. ז5
 אמר הוא המפקד. את זל~כ

 משק קפגתי לקפה'. כתי’ ל*ז

 וגופייה בוקסר עס הייתי מיגר-

מכנסיים מהר עליי שכחי דעי

 אליי. גבגסת• •נרם שלושה את־י מגבעת•׳. איתי
 נביחת לח־. קדה יסד. ישאל חיוור שאג• ראה היא
 ק־ת, זה מת• אז וד- ס• לר לססר הולד לא *אני
 תשאיר אל ר.—סרג אות• שתוציא ־הכד רק אד

 נהלים■ היד הוא —שק מה לו כ־ש־תי פול. אותי
וכתב דף לקח שד 4שסד לור־ק נהתהלר ניסה
 ומא צמרמורת, בי עברה הספקה שס את עליו

 ידי כליי, קסן ילד של*. •לר מצשער, ׳אל אמר:
הרגליים עלי עלו -ואע ־ןא הברכיים, על

 והוא מדבר אני "בעימות
 מזלזל במבט עליי מסתכל

 דפקתי משקר. שאגי ואומר
 7א’ רתיאמ ן,חהשול על

 אגיש להגיד יכול אתה
 כרחתשה - משקר

 במבט והוא, ,,ר?בחד אותי
 המזלד^^דזהחדמלא

מדבל" אתה מה על יודע

 אחריו. ויצאת• שלי הנשק את לקחתי וחילצה.
 הדש הוא ניר. הקפה עם ודה המפקד ישגו. כולם

 היא שותים שאנחנו ־ה כדי ותוך הכיס. את לי
 שהוא ור־אה אחריו תיל־ אני להתקדם. התחיל

 : אנחנו כבסיס מגירים מבני לכיור איתי לוקי
 רמה רק מ היו ריק. סהה־ד לב שם ואני נכנסים

 מתחיל תא .’כאן אמי למה הבנתי לא וארון.
 שאני כד ־לפי לי: אמי ישי הוא •ואז לכבודי

אה־ גחל, לד יש בצ־לרמיס רואה
 על הרנה כך אחר •חשנדד

 שבפועל איד הזאת. הסיכואציה
 סמנו, גחל יותר הרכה הייתי

 ־ והרגשתי ייתר, .־חזק ממגי גבוה
 בתור שלי המילים אבל קסן. כזה

 אני כחת כעלות היו שלי המפקד

 1 לעזר אמרתי רגע שבאותו יוכר
 | הדרך נמלבורת. אתה 'ארד, מי:

 ; לה• זה מפה לצאת הלך היהירה
 שהוא מה את ולעשות לו קשיב
 אבל לוח. מנסה אגי לך*. אומי

 לרצפה תקועות הרגליים תקוע.
 | שנר כמסע המשיר הוא מהפחד.

’ מה שלי. את ראית כבי’ נגעים:

 קדד_ לא כל־ס כאילו ־’־- חוד אניכיל
 יזזדת• י־־ם.7 ודז כנד כילם ל—ל* "כשנכנסת•

 היייד ־־נ־ש. לא אחד אף אבל .—יד* ",כעי מלי
 נא, דיבמקד לוועד- כילם ojr ■מ־.• נחר- נסור
 כנר. לעשית ה־לכיה ודום ס־נ, ־נוהר נ׳דו. כולם

 על־ו מסתמל אד .’,הלו את לד הקריא וכנה־.
 ממנו, תוכם לא כנד מאני ס־גיש .“־ עיהד ולא

 סד. ?יכלתי ולא רכנתי כד כל לא שעד•־־ למתת
ש?שה*. כד. סד.7 דדא ולנוד. שם היה

 וגם נרגיל 'הסשכהי לאיש. סיפר לא אנישל
 סננה. הכל כאילו כולם, ליד א־ת• סונר הו*
 לשכת ז־משיד והוא וזקורי מזי ליראת היינו
 ולא רגיל הכל לעשות ניסה איתי. ולדני לירי

 אנל מולה. א־ז־-י לשתף אלא בתיה לי הייתה
גשכד*. ב• משהו

ננסית זה איד
 ■איך לי להסס ותחיל וודא מורס את •ס״כת•

 לא שבועי. נרם• עושה אתה שד. סרג־ש־. אחה
 עלי־. כככית שדש לו הייתה לא כבד א. ענית•

 ככג־זריה. ד—ז לעזה, ־אומים עש נכנסת־
 סד. על לחשוב ושד לי היה לא ניפית. שש ראית•

שקרה*.
 איתו שהתגייס• חט-ו עם כפגש זד. זדה

 במורש. ודה •זה להתלונן. אניסל את ששיכנע
מה הוויות וגילנלגו צוק על ישכנו אם, חלמו
 ואסרו נשוק היי הס שלדה. מה וס־שהד שירות

 ואו איתי, ככו ודם נכית• להתלונן. חייב שאני
 יותר. ווה נגדור להישאר רובה לא שאד החלטתי

 וניכה נסער, שאד ראה המ*ם לכרס כשהזרת•
 הייתי לקו־מ אות• ששלה זה היא .7מת להניו
 לעווני רוצה ועמכם :פלינה, רב דכי החייל

הדף רק ?רד" שר לד סמי לא ־אני לה אמרתי

בבזג ־ממש על־.
 א־תו שסלה המרד, עם לש־חה עלה אדר

 לדדחת ■־.-דור ואב־■־ או.־,• מסעה "היא לקב׳רוג
 ?כ!? ידגל נמ לה״יק תחזד- לוחם,

 ל* יינ ־־= 7הדנ מאותו
™י" וזזזזזלוד^ יום

 £^ךיי״י■

0_ י קי׳ מה ־רעו הדת הדורים
 •־-V סה תמנו לא •ההו-ם

 i 'סא *״י מ אז עד
rc1i אתי ומ-עדש 

’^,*׳דאמילי"*"
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