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כיב" כמו "נזרקתי

 לחטא ודמו שדה לבסיס »בתיל נשדד אחד יום
 לסהרח', ולחו- עם י־עח אם"־ ־זז-ת• ד־וד.
 הפוגע, כששה־ נתקלח* "פחאש ■־.wwu הוא
יוהד. בצבא לא שהוא ל• תמד־חו הר־ נותב. על

 לוז־ לחדד סצי־ד רע ממש וד־ל
 רעו חייל אג• לוחם. ולהיות לש
 ומרדד. העבר מס״ן לדם אד
 שזקשדוז• פר. לוחית דובה תא

עקרת■ ב? לרב •פרת•— ■ב ד-מי.י
 לא אבא יבבר*- ־חזזחלה כריב הייתה אבא

נדלה*. דינ*א
 כ*שי כרד*ד לתנה־ר אדר לגדוד ייעכר *־י
 ־הל־חש־ס לעש. א־חו רדף הס־סיד אכל גופני.

 א־ר הםשרד־. ■ארד א־הי לבבחז ומזילו הס
 שסרה בד למג־ד נז־ס־ת* - לזבד גורע זה
 לדדחקל פה־־.• הם. הר־שאר רצית• לא לי.

 שחזה דקעת■ כיזב־בר. ש׳ע־רת ושיגע במפקד
 אבדתי י־:כ־ עשי תא*ל דאז. גבעת* מח־ס עם
rd ישים יחנה לא פה, לידות ר־בד לא ־אני 
 שענית יז5יג אסר והיא .רבנ־לוד. דבושזח אח

 חדה ־בל וו־. אח- אחד. אכל סעד□ לא בשדי
 את .ב־ם— בדתפק־ר ת־דזנת ותתגבר. י נסו

 האני ל• כשאבדה־ בהנאה׳. בגבעה* יש־ר־וז
 תדאג, אל ענה דוא במינע, להיתקל הדשה

 : ר.םפקדדוהכנדאונמא.לאתיאדאחהםנש
 לן■ *שחזיה הנע״ות את בתינו ווה*. יותר, שלי
סוב־". יום

 2שארל חשבתי ,היית? בנות
 ומתעניין גבר אחלה הוא

מפקד חז שלו. בלוחמים
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 איד על* ה־גל״ם n לקהה* בסשודת. הרגעת־

הודתה־. ־גרדה• עיד־ה•
נלענ לכתבת התקער אנשי אנ*ו נחת

 בת־ א*גי סגעה. נרדלה הסוע־בת שסהון נבא י
 לשו־ מבוזה רשה־א »־. ס• •ודעת שה*א ל• בה

 בחדשה חבירתה ביעלת וכץ. הרבה דש־ א־־.־
 היא לקדמות□ שיד• רדד־ס את לרדד־ר בר־ הכל

 רתסמדי. הייתה -אח נקכיל־, אבא בכיו ודיתה
בסיפי' הראשונה התיירת

 עגענ-ד צזיל• נחי לבוד־ח. המגה אב־של
 אי ר® נרוע *גע* רשר־ יזיילות’!׳. l־׳1 לה

 —רדד מימת, שמעה על בסקרים משפם• דרי-
 ג׳י 'ה■ ת-—כז־נ או ׳.■.sum ואלמות מ־.~־ לא
 א־וד התחילו רר־ע־־ס. נבער לשמע m שב

כשד־ דק נמצ׳ח. אית־ ידעוני נע־תדז
 הב&ה־ אח חיניאו נתהעיי־ת ותפוצצה שרעה
 ואח- נגדי בדידיה שת־־ מ*ח מהצבא. רשינע

.’דבור. לגו עש* תה־ע־ס כבה
שבז ול־געת איך

 *עב כבי היא כשבבנסת• א*־ד*. על כא *הוא
 כ־םא על סולו **ת* החדר קטי. כיסא דל סס

 מרבד אג* ידונתת. רתהסבד וכאילו וגרז. רחב
 עאג* לי ואומר ש״לזל נסכם על- בנחבל והוא

 שד ונמסו בעברם העילי־ על ושקוד כעש*.
 עצב:• היית־ לאברך. אות* הכרס ודא תוער־גב

 •כדל אחה ־אץ* אסיה* ככה־ס. עידא בזה
 עם אות• סהכידת אתת. - משכר שאגי להגר

 תרח •איזה ישזלול: במבט אמר והיא ברדי־׳י.
 אחה הר. ילל •ידע לא אג• פמניאז אתר. פה בא■

 Tnnn "לאט־לאטהמפקד
 שואל היה הוא איתי. לדבר

כמה 'עם ,,רה?חב לך 'יש

 מטריךומכבד,החמיא שאני
“איתי מדבר שהוא לי

 "לגעת. ע. ע ■ הידד תספהר דבר של נכדט
 איזה קולטת וחמש־.*. עסו את לפרסם ל־ אסיר
ז".“■• נד* ודא ניכו•

 כושר א*םק —,ך של תפקיר ל5יןי אנשל
 כגנא, שנת״ם אדר• •כ־נוסג, נקר־ה גשר

 שהתג-הח• "אד. •פסי. פת״יל על דשתי״-ד
 ויכדלת• כגדק ללוזש תכח־ת* 97 פ־ש־ל עם

 החוצה*. בלב בב* גזדשח• סוב, ממש קזרז להיית
 אויקדת •קמעה ועיש אנשל בבעס. אש־ הוא
 לס-ע ־במקום הגמג אח גם יתבע המסקר נגר
 המגב. את ודעי דק בשבילי. שם ולודזת ל•

 שנתח* האמון על השפיע זד. גסש־ת. ג□־ •צאת•
 עא■ דרע שלי, ההתגהנתח על *־עפ־ע באנשי□

התעה־. יכדוד• קשת גדיד
לתו אוכד *־.— פה לם־נע, תזגדת שולח לו

 לא-שפי-ד- אות• הנאת דרוש. את ל* ־הרטת
 שאג* למב - בבוקר לקום ב״ף ל• —שה מעב

 ~*~ שליש עבדת* לא לזדות. בשד. סעא לא

 ה*־5 על כספים הוגאח־ ההורי□ מ לנד■ חידתי
 •כילת־ שדודים. אדוך נפקד סיסול על כולוגיח.
 כבלא. לנד*ם א• רישש• נתאמת לפות לרתאבד,

 היהן והניע הזה החרא כל את אותי העברת אחה
שתשלם".

האזדחיתז בתביעת בשניגרת הששת איך
ל ירדה מאושר, רעדת• ח.3~ש *הקלד

 על ניצחון ־דגשח• כהל□ ארס נסשקל אבן
 עליי חתר שהוא נכד הסתיים לא זה - הצבא

 את מפייס אני אלא ,21 סרשיל עס זית• וניקגק
 נסגר. ריכל לאש־לאש שלי. האמת עם הסיפוד

 ל־ שמגיע־ס הגבות אדו־־ את לקבל בקיחז אג*

 שנגדע הנפשי הנזק בעקבות הביכהון ממשרד
 חבור.. דה על יאץ כ־ חצאת־ א־ רחג־־םח• לי.

 אד 'לכה שעמד, נמה שהייתי תידש־ת ודו

 פסיכי?־. אגי גזה. ססגת •וצא זד. to מד^ מגיב
 דד־ כל על ססוי־ף, על במו עליי דשחבלי אגסים

עצבש*. הוצאת•
לוז בבלו— דסיצוייש עם תעשר מה

 לא בלעדיהם להם. מגיע הכי לרותם. 'אחז

 ששים לסוכה. שהכל הכנת• נודים. נשיי ותת•
 כמו היית• אותי. •פרק ולא אותי •סטר לא רנד

 אג* ששפה הכנתי אכל עליו, סדדט סםדסוש
 ■אני ולנער. מלחשה לההז־* לעלות, “ יכיל

נשחת•*.
 ־™־ זית. י־• ׳רי זי׳זל״״י™

 ד-שד זע«ד, כהוי הנתגע. קשר. אירועכ מתב•

 ובתנ-ד- העטוי מ־ד׳ד לו שייחסו במעדם

 מלאך אחתוד. גסל xr עת. סווגסה הא™.

 .•ח־ יעיב ״ו ־ י* • ייי בהדשד תלוע
 ב־לת-ש ה־-־־ת־- בפרשה □־•נר מ־

 ־1 כמו לשיכים ׳בדי־-־ הסרסים שסכפי•
 C, מעש ימני יא יילי• =’םיס נ-יתר. סיעש
 כ־• איית שדי רוזלסית. נשירת אלא

 סגססריקדד.* נגגתה ונח׳ר קידכתה. על
העגייז". את בשבעת

 ־^c על ־י.א” ~=פ איכרי יש כידוע
-בשי,־ת
 .נ לאח- ית*שמ הכשמש שמת ׳עייון
 מסי" זי יי׳‘357■־ בסקרי כ• >ןםדרת.
 יפולנחיד ■״>'>־" •*תר יזעינר. ומקר

 רוני ערד אבשל. ארד של ־רקל־סתו
 של דגדניית ההש־דית ־פרשת בדדנמק:

 ZXer: 0• פנס שידת מהד כפג- חשפה כבבא
 -־כ נח־יז־רת בעמדה הב□*־- כדק הסורים
̂ 5• מיסוד הדבס־ את לשנגע מאעי

 דס:• נאבגזדת השימון רפי־מ־ה לערוך מ
 .^’א- וארד פא-ל סא־ עם־ דק לא הקי־מים

 X-, בד.־ל וד.**לית ־־י־ כל עמד נם אלא
 עכו ריסה ממב עש בעתיד •תשה־די
 # ־:1כנד עגימת מ*נ*ש עלידם עסמכת
סה*ח. נד יפוגע־ה הערבתי
 ״V•- כל למעי ע*גו* דולל אניטל •אדר
'fT. לבש־ פרט תקד־ם. . r כעזרת כעתיד

 זה אז ע* בהיה "חשבתי

 נדתי, יותר הרבה שהייתי

והרגשתי מחנו, וחזק גבוה

 אתה ׳ארד, לעצמי: אמרתי

 במלכדדת^הדוזהיחידה

מה לעש?ת זה nan לצאת

אומר שהוא

 דורי ךאל*ף לערער־־□ הערה תנבא• הדין טת
 מרת ה*ק ־ת־י הדה תקדים שקבע פיילס.

 חיל דכאי בדי• יושמע מ־נית —עב נפגע־
 ילי מ! שערנו שגי תהר*ב ואילך. כעת־ עליו

 לי היה לפי כמעשה הננא את לתבוע היכולת

 סנת־ח לרגילה דמנו יכו פינית, העדרי. ניעת
 ר.קש* מפגעי השס־לב־ש מינויים סכדכי על

 ‘עע־ רחר הבחש־ת המהפכה מבא. סינית
 ד רבת* הנעול מג"־. על ,כשמעות למיגור

 ■ל• שססעות-ש פתני••: פסיקת היא נורות חסי

עלובות. סריסות
 י של נתרם ־־רם: פרסום על נעמוד -כעת

 רז■ עמדת — קבעה ש־פישית שערכזם־
 ררשה■ סין עבתלי על סדי י־חמנית מעיכת

 ־ נעזר- •פגעו הם יתסרסס, שכם שאס
 ז נס בעמו, יפגע שהקורבן מנגח עשר

 יי* מורס שוב פגע מיישע פוגע שאיתר ול

להצילו*. ודה שניתז


