
השמש. ושקיעת עליית לפי נקבע יומס
 טיפוסי סדר־יום לתאר להתחיל אפשר

 לפני שעה עד בלילה 12מ־ :מחצות שלהם
 הספינה, על קארלה שומרת השמש זריחת
 ומנתבת ההגה את אוחזת בירכתיה, יושבת
 ה־ את מווסתת היא הצורך בשעת אותה.

 עין ופוקחת הרוח, שינויי לפי מיפרשים,
אוניות. לידם עוברות אם במיוחד עירנית
 וולטר, מתעורר החמה זריחת לפני שעה
 חייב בוקר כל לישון. הולכת וקארלה

 של המדוייק המיקום את לבדוק וולטר
 הסקסטנט בעזרת זאת עושה הוא הספינה.

הכוכ שבין הזווית את המודד מכשיר —
 על-פי נעשה החישוב קו־האופק. ובין בים

 השעה את בחשבון ולוקח שונות, טבלות
 שניה חצי של שגיאה כי ביותר, המדוייקת

במיקום. אחד קילומטר לטעות לגרום יכולה
 קפה, כוס וולטר לו מכין מכן לאחר
 בשמש צפייה כדי תוך בזריחה. ומסתכל

 תחנות מכמה לחדשות מקשיב הוא העולה
 ומקבל שומע שהוא מה כל את מחבר רדיו,
 שמתרחש מה של תמונה יותר או פחות

 לעשות ממשיך הוא יותר מאוחר בעולם.
 ובצהריים בלילה, עשתה שאשתו מה כל

 ארוחת לכולם ומכינה קארלה מתעוררת
 ומרביצים קוראים נחים, אחר־כך צהריים.

בילדים. תורה

וכ חיי־תרבות סדירים, חיי־חברה שים,
ז דומה

 הקשרים סוג יאכטה, על גר אתה ״אם
 לא שונה, להיות חייב הבית עם שלך

 אתה עצמך, על סומך לא אתה אם תלותי.
 וולטר, אומר אחד,״ אף על לסמוך יכול לא

 מוצא אתה בבית. קשרים לך יש ״אם
 מצליח, הייתי לא אם בחזרה. לחזור תירוץ

 שאם נדר נדרתי אבל חוזר. הייתי אני גם
 הספינה, את אמכור לא כזה, דבר יקרה
 ואחזור שנה, חצי למשך אותה אעזוב אלא

 הזמן זה חודשים. שישה כעבור אליה
לא. או רוצה אתה אם להעריך הנכון
אנשים, חסרים לא אישי, באופן ״לי,

 אני שלי החברים את בודד. זאב אני כי
 לא או שנים, לחמש אחת לפגוש יכול

 חברים ישארו עדיין והם בכלל, לפגוש
 איפה לי יש בעולם מקום בכל טובים.

אחרת.״ היא צורת־הקשר ולאכול. ללון
 על בשמירה צורך ש״אין מוסיפה קארלה

 הוא, רצוף קשר חברים. עם סדיר קשר
 ודאות ביטחון, של צורך קרובות, לעיתים

 וולטר דרך זה את מקבלת אני הגנה. או
והילדים.״

מכות״רצח
 לגמרי ילדיהם את מחנכים וולטר קארלה

 לסיים שאפשר בדיעה מחזיקים שניהם לבד.
 בתם י אידיוט. ולהישאר שנות־לימוד 12

 לרמה מעל קוראים 8ה־ בן ובנם 10ה־ בת
 לדבר שלא גילם, בני ממוצעים ילדים של
 לא אם שהוא, שלהם ניסיון־ההיים על

 כל של מזה מאד שונה לפחות אז יותר,
מוציאים אינם הם עם־זאת עירוני. ילד

לישראל
 1 ישראל על דעתם ה

 לפעמים רוצה, שאתה ילד, כמו ״זה 1■
 יש יהודים, אנחנו מכות־רצח. לו להרביץ

 שלנו והיאכטה לישראל, חזקה זיקה לנו
 יותר גדל כאן הכל אבל •שלום. נקראת

המייוחד. האופי את החמיץ ולכן מהר, מדי

האמא־ה״לדה
הבעל־האבא, כמו נה.

השמונה. בן ווולטר העשד בת בם — ילדיה שני עם קולה
הספי־ של בתיפעול פעילים שותפים הם הילדים ושני קרלה

ספינתם. את ומנתבים מיפרשים מעלים בהגה, אוחזים הס גם

 ביום אולי ירצו שהילדים אפשרות מכלל
ב וללמוד היאכטה את לעזוב הימים מן

 וולטר, אומר כזה,״ ״במקרה אוניברסיטה.
 מיבחני מאפשרת בארצות־הברית ״השיטה

 החסר.״ הידע והשלמת רמה
שרו הם שבו הבידוד על דעתם מה

מהשור־ ניתוק כמו מושגים על יים,

 אירופית. עיר כל להיות יכולה תל-אביב
 ופער מקוריות, מאשר חיקוי יותר כאן יש

 המפותחת. לטכנולוגיה המנטליות בין עצום
 תיח־ אין אבל מתוחכמת, היא הטכנולוגיה

 כאן לעמוד יכול לא אתה חיים. של כום
שב מוסיפה קארלה לדחוף.״ בלי בבנק
היא בסופרמרקט שלה ביקור כל מהלך

הסח [יקולסון
הליקופטרים, טייס ריקאי,

 וכמה כמה החליף חייו שבמרוצת וול, וולטר הוא הרי
 האס־ במארינס חייל צעיר, מעבריין החל מיקצועות,

מיני־אוניה. של ברב־חובל וכלה עסקים- איש

 ליאכטה.״ לחזור ״מתה שהיא מרגישה
 זו שצורת־חיים לספר יודע וולטר

 יותר לד ״יש לטבע. יותר אותו מקרבת
 החיים את מקבל אתה עצמך. עם קשר

 חלומות.״ לך אין ריאליסטית, יותר בצורה
 הרבה, קורא הוא אין לקארלה, בניגוד
 בחלומות מעורב להיות רוצה שאינו משום

טל כמו זה ודרמות ״נובלות אחרים. של
 את שוכח אתה מעצמך. בריחה זה וויזיה.

 יכול זה אחרים. לשל ונכנס שלך, הבעיות
 אחר- אבל מסויים, גבול עד אותך להעשיר

 ספרות רק קורא אני בזה. ספוג אתה כך
הכרח. היא הקריאה קארלה אצל טכנית.״

אומרת. היא שלי,״ הנשימה כמו ״זה
 חופים ראו לא שבו ביותר הארוך הזמן

 הרגישו לחוף ומשהתקרבו יום, 29 היה
 רואה שאינך ימים עשרה ״אחרי דיכאון.

 רחיפה. כמו של במצב אתה היבשה, את
מקו שאני מרגישה אני קרובות לעיתים

 ההרמוניה ממני. גדול שהוא משהו עם שרת
 צורת־ לי. ברורה מאד לפעמים היא בטבע
קרו לעיתים לחשוב לי גורמת שלי החיים

 רואה אני לעולם. ביחס עצמי על בות
 חסרת־אוגים, אני וכמה אני, קטן פרם איזה

 השכם נתקלת אני שבהם הדברים לעומת
ושחיתות.״ עוני דלות, כמו והערב,

קורה שר המיטבח
בקצה וחדר־עבודה. ספרייה חדר־ילדים,

הטרק הספינה. של הטרקלין בפינת נמצא
 וכן גשומים בימים חדר־אורחיס משמש לין

 וחדד־השינה. השירותים נמצאים הספינה
__________________________


