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 המקהלה. עונה חסה,״ גזר, בשר, ״לחם,
שבת ״אני ״ צב, על ספר לנו שיש חו  לאי

בקול. קארן מהרהרת
שובים שהילדים בכך מסתיימת הסצינה  י

ם במעגל, ת בצב בשקט מתבונני הגננ קור ו
חוז אחר הצב. על הסיפור את להם את

ב הממוקם הצב, כולל — לגן כולם רים
בחצר. ארגז

ה זה, בבוקר תו את שקבע הצב זד, הי
הלימודים. כנית

+ +
בסופרמרקט ?ימודים

ך רק א ך■ ג ? " ת ו ח ת פ ת מ " ל ו ? ר ל י ע  פ
שי גם ועצמאי. טבעי באורח האנגלי /

חות.
שוקולד,״ פודינג הרבה הכי אוהבת ״אני

 רגל,״ בלי חייל אתמול ראיתי אני ״אבל
יגאל. מתעקש
א פיטר. אומר פצוע,״ היה בטח ״הו

 פצועים שלחיילים יודע לא אתרי ״אז
יגאל. מסביר יד?״ או רגל חותכים
 לצבא,״ ילך שלא שלי לאבא אגיד ״אני
גילה. אימרת
ה שלי אבא ״גם  לו חתכו ולא פצוע, הי
ב רגל,״ עי רן. מ

 תהיה לא אז הערבים כל את נהרוג ״אם
סון. מציעה מלחמה,״ כבר אלי

 מכוונת ערבים,״ שנהרוג רוצה לא ״אני
תר השיחה. את קארן  שלום לעשות טוב ״יו

איתם.
 רוצים שאנחנו מכתב להם נכתוב ״אולי
 ״נראה תרזה. מציעה איתם?״ שלום לעשות

״ יענו הם מד, לנו.
ת. משיבה טובה,״ ״הצעה ב־ ״מחר הגננ

 ולא הטבע, בחיק הטבע על לומדים קארן של הגן ילדיבטבע שישו
 בידה המחזיקה קארן נראית כאן בלבד. סיפורים או מספרים

ת מגלים הפעוטים טיול. בשעת צב, בית־ספר. של ברמה שהם הגננת, בהסברי התעניינו

גילה. אמרה
חחו הבקרים באחד בארוחת־עשר ה שו

ם על ביניהם ילדים עליהם. אהובים מטעמי
ה התערבה פודינג,״ אוהבת אני ״גם
 שלך אמא את פעם תשאלי ״אולי גננת•

פודינג?״ מבשלים איך
ק גילה. השיבה יודעת,״ כבר ״אני ״לו

 מערבבים (קורנפלאור), וקופלור חלב חים
ומבשלים.״
הגננת. שואלת מצרכים?״ ניקח ״ומאיפה

תרזה. מציעה וניקנה,״ לסופרמרקט ״נלך
 לי תגידו ״אתם הגננת. מסכימה ״טוב,״

ת צריך מד, ארשום.״ ואני לקנו
ת סתם שיחה הופכת כך כני  עבודה לתו

ת, רשימת את עורכים שלם• לבוקר  הקניו
ם הגן את סוגרים סל, מקבלת גילה  והולכי

הסמוך. לסופרמרקט
שי בסופרמרקט שו. ילד כל חופ היל לנפ

 קשר כל להם. שנראה מד, בוחרים דים
ה הרשימה לבין בחירתם בין  הוא שהוכנ

 חלק מסננת שקארן לאחר בהחלט. מיקרי
ת ל המצרכים עם ניגשים בחזרה, מהקניו
תחת גילה קופאית.  של ארנק־הכסף את פו

ה הילדים שאר ובעזרת הגננת,  4.73 מונ
שלמת. ל״י ומ

מת לגן, כשחוזרים הפרשה. סוף זה אין
שול. חיל ם כולם הבי ה במטבחון מצטופפי

 שניקנו המצרכים את מסדרת גילה קטן.
ה ניצבת תרזה השיש, על כנ ו סיר עם מו

 על מוצב הסיר הגז. את מדליק פיטר כף.
שת כיסא, על מטפסת גילה האש.  את בוח

 ה־ את לאט לאט שופכת אליסון החלב,
פנימה. קורנפלאור

ת חמש שול, דקו כן. והפודינג בי  גילה מו
שבוע מוצר את מחלקת  צריך חבריה. לכל ה
להאמין. כדי הנאתם את לראות

★ ★ ★
הרגל את לחתוך

מתפתחוול^לזדת*^ עיתים
ת כיוונים / צפויים. פחו

 את לי לחתוך רוצה אני סכץ, לי ״תני
לאליסון. יגאל אחד בוקר אומר הרגל,״

ת שואלת ״למה?׳״ בניחותא. הגננ
ת רוצה ״אני  החיילים,״ כל כמו להיו

הילד. משיב
 הרגל,״ את חותכים לא לחיילים ״אבל
דן. מתערב

ר נכתוב בוקר ם תציי לערבים.״ מכתבי
שלח רן. מתפעל בדואר?״ באמת ״ונ
 קארן• מבטיחה ״בטח,״

★ ★ ★ שואב־אבק מפרקים ילדים
ש זהו — פתטאניות ך*  הגדול החידו

ת בעבודתה כי  ומילת- קארן, של החינו
ה המפתח הילדים. עם ביחסי

ת נקודה שתה אחרת חיוני ת בגי כי  החינו
ת של ת: הגננ ת החלוצי חסו תיי כ לילדים ה
שווים. אל

 אלוהים איננו המבוגר קארן, של בעולמה
 הכל. ויודע לעולם טועה שאינו כל־יכול,

שה היא אין כך משום ת לילדים מגי  פתרונו
שרת אלא כסף, של מגש על לה להם מאפ

ת גיע בו שו ת ת ל חו עצמם. בכו
ה שוויון א ז תר מה הדדי: הו למבו שמו

 מותר כך משום לילדים. גם מותר גרים,
פון, את להפעיל לילדים ה הטלפון, הפטי

ה האביזרים ושאר שואב־האבק מצלמה,
שבגן. מודרניים

ק ולא  לפרק. אפילו אלא — להפעיל ו
בן, יותר, קשה מחדש ההרכבה ת כמו שי  ונע

שטיין, אברהם של הי בעזו  רדיו טכנאי גולד
ר ואלקטרוניקה  קארן. של לצידה העוז

★ ★ ★
זהב שווה שתיקה

א נפרץ חזיון כך, שום  של בגן הו
ת קארן ש בן פיטר את לראו מפ השלו

פון את עיל מחליף הפטי  או תקליטים, ו
שואב־האבק. את מפרק רן את

סון את או ש בת אלי חצי השלו  מנסה ו
שולש לצייר  הקו ונכשלת. — נייר דף על מ
מת קארן התחלק. הנייר כי עקום, יוצא

שותקת. — בוננת ת לא היא ו להר מעוניינ
ת סון או  להופיע משולש, מציירים איך לאלי

ה ת היא הכל. היודעת כחכמה בפני  מעוניינ
משו מציירים איך בעצמה תגלה שאליסון

דיון נסיונות־נפל, כמה לאחר ואכן, לש.  ו
שותף, תרון בעצמה אליסון מגיעה מ  לפי

ק גאוני: ץו ר ד, שולחן הניי ת. ל בסיכו
 והילד, המבוגר בין זו שוויון אווירת

מרת ת קארן, או ר  מ־ להשתחרר לילד עוז
תיו מעצוריו שו ש ם מפני וח  שלו חוסר־האוני

 את ולפתח והחכם, הענק למבוגר בהשוואה
חו תו מו סקרנו ת. ללא ו מיגבלו


