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 גיל עד ילדים במיקצה הראשון במקום

 ושוט,״ כובע מגפיים, צריך ״רוכב .14
 המתאימה בקשיחות הגו, דקת הנערה גילתה

 מישקל לו חסר ״אם המערב־הפרוע. לרוכבי
 מישקלות לשים עליו מישקל, מירוץ וזה

 וכל האוכף עם נחשבת השקילה כי באוכף,
 והרוכב המתג כולל הסוס, גבי שעל מה

מיו מישקפי־מגן להרכיב גם רצוי עצמו.
 לא אחרון נישאר אתה שאם כך חדות,
 בעיניים.״ האבק כל את תספוג
אח להישאר מתכוונת אינה דליה אבל
 למירו־ בנוסף בשבת. שהוכיחה כפי רונה,
 במאנג׳, ועבודה מיכשולים קפיצות צים,

רכי ללימוד המיועד המגודר השטח שהוא
 וכדור־רגל. כדור־סל גם דליה אוהבת בה,
 הבאה בתחרות גם להתראות מקווה היא
כמנצחת. —

 פגטאסיה
בדואית

 עת בפחד, וצעק רגליו על קט קהל ך*
 מסוסו. הקומה קטן בראון ארז נפל \ 1

כש ותושיה, קור־רוח גילה 12ה־ בן ארז
 של לרגליו מתחת ספורים מטרים התגלגל
 ובין בינו היה וכפסע השועט, סן־גלו

הדריסה.
ביטל פעם,״ מעשרים יותר נפלתי ״כבר

 בן וורדאן סוסים: בשלושה מחזיק הוא
 וסוס אמו, לתחרות, בא שעימו הארבע,

ב מלהשתתף צעיר עדיין שהוא נוסף
תחרויות.

 חומים במגפי-רכיבה ,30ה־ בן נאיף
 באשקלון. בשמירה עובד ג׳ינס, ומכנסי

 לכן, קודם המירוץ על יודע הייתי ״אם
 ״הסוס בענווה, אמר הסוס,״ את מאמן הייתי

 פוטנציאל לו ויש טהור ערבי מגזע הוא
גבוה.״
 מבלי סוסים אודות על הכל יודע נאיף
 צרכיו בכל לטפל מסוגל הוא דבר. שלמד

 ולטפל הפרסות את לו לסדר הסוס, של
 נאיף, סיפר ״למשל,״ חולה. כשהוא בו

 לו מורח אני נפוחות, שלו החניכיים ״אם
 קטנים בנים שני לנאיף במלח.״ אותן

 בנות, ושתי ילדותם, משחר כבר הרוכבים
 מירוצי לרכב. בשביל קטנות עדיין שהן

 חתונה בכל בשבילו. חוק לחם הם הסוסים
בפנטאסיה. נאיף משתתף בשיבטו בדואית

 מירוץ
תענוג לשס

הרו התלהטו התחרות 8סדן קראת
 הרחבה, אל מתפרץ החל הקהל חות. /

 מתוחים היו עצמם והרוכבים מעצור ללא
 החלו הסוסים גם כבר. לסיים ולהוטים

לסלק ברמקול קראו והמארגנים להשתולל,

דבש פרש
כלב!״ זה סוס, לא ״זה

 ״צריך היה. ולא כאילו המאורע את ארז
 מרגיש ״כשאני גילה. טוב,״ ליפול לדעת
 הצידה מתגלגל אני ליפול, עומד שאני

 שאפול במקום וכך, הסוס מעל קופץ או
 בקלילות. נופל אני תפוחי־אדמה, שק כמו
 חוץ רציני, משהו לי קרה לא היום ועד

 קטנות.״ חבלות מכמה
 כתמי־ עטורות היו הכהות שעיניו ארז,

 והצהיר קסדת-הרכיבה את החזיק בוץ,
 איני שנה. חצי כבר רוכב ״אני בגאווה:

 שנתנו העובדה עצם אבל להתפאר, צריך
 סוס על המבוגרים, במירוץ להשתתף לי

 יכול מנוסה רוכב שרק הטורוברד, מגזע
 הסוסה יכולתי. על מצביעה עליו, לרכב
 לקרות יכול זה ונפלה. ברגב ניתקלה פשוט

 להתרגש, לא העיקר מנוסה. רוכב לכל
 בקלות.״ העניינים את ולקחת

 המירוץ בקר זה בהוד־השרון, הגר לארז,
 פעמיים זכה וכבר משתתף הוא בו השישי
 יונדיום לרכב נוהג הוא השני. במקום

החק הוריו של בעידודם וחצי, שעתיים
 במישפחתו. הרוכב היחיד הוא ארז לאיים.

מתעניי אינם הגדול ואחיו אחיותיו שני
 להיות רוצה ארז אולם זה, בספורט נים

 מירוצי־הסוסים, ארץ שהיא באנגליה, ג׳וקי
 טוב רוכב להיות ״בשביל גדול. כשיהיה

 ארז, אמר והתמסרות,״ כוח אומץ, צריך
 ובינתיים זה.״ את לי שיש חושב ,,ואני

 הוא מזה חוץ בהתעמלות. גם מתאמן, הוא
 רועשת, ומוסיקה כדור־סל כדור־רגל, אוהב
סרטי־מערבונים. על ומת

 מישפחת ניצבה לבימת־הכבוד בסמוך
 בהערצה עקבו הם כאפיות. לבושי בדואים

 אבדרקייק, נאיף המישפחה, בן אחרי
ה 1,000 של החופשי במיקצה שהשתתף

 זה ואין השני במקום זכה נאיף מטרים.
 לשבט בן שחום־העור, נאיף שכן פלא,

היוולדו. מיום רוכב מבאר־שבע, אל־אעצם

 אחד מהרחבה. המיותרים הסוסים את
 שהזכיר דבש, עמוס היה ממסרבי־הפקודה

 הקצר, בזקנו מהמידבר פרש של דמותו
התקיפות. ובעיניו השזופות בפניו
 החדרתי עמוס צעק כלב,״ זה סוס, לא ״זה
 מהשטח, להרחיקו שניסו השוטרים לעבר
 הנה, דבר. כל איתו לעשות יכול ״אני
 אחרי הולך והוא הסום את משחרר אני
 סוסו, את בחיבה ליטף הוא טוב.״ ילד כמו

 אל אותו גוררים השוטרים בעוד אייל,
 אמר, זד״״ את מבינים לא ״הם היציאה.

 רוצה שהוא מה כל את לאייל נותן ״אני
 אהבה לי מחזיר הוא ובתמורה ממני,

וציות.״
 חמש. מגיל כבר רוכב 24ה־ בן עמוס
 מיחסי יותר טוב לסוסים שלי ״היחס

 נחמדים ״הם בתקיפות. אמר לבני-אדם,״
 יודעים הם מהם. רוצה שאני מה ועושים
 שנאמן למי נאמנים הם אהבה, להחזיר

 רץ אני פרס, בשביל רץ לא אני להם.
הרכיבה.״ את חי אני תענוג, בשביל

 עמום, ניפצע הכיפורים יום במילחמת
 אחת ריאה רק היום לו שיש ולמרות

 ״זה הסוסים. את לעזוב מסוגל הוא אין
 ״מאחורי סיפר, בחיים,״ לי שיש מה הכל

 שני עם אורווה לי יש בחדרה הבית
 שעות רוב את איתם מבלה ואני סוסים
 בית־ספר לפתוח מקווה אני בקרוב היום.

 בכל לטפל מסוגל אני בחדרה. לרכיבה
 מרופא. יותר טוב לפעמים הסוס, של מחלה

 וכאשר קטן כלב גם לי יש חיות, אוהב אני
 אחרות חיות גם בה אגדל החווה את אקים

 צריך סוס לאהוב כדי סוסים. מילבד
 תוכל לא פעם אף אחרת זה, עם להיוולד

 תמיד יודע אני באמת. הסוס את להבין
 הוא ומתי אותו שאלטף רוצה אייל מתי

 הוא מתי האף, את לו שאגרד רוצה
להשתולל.״ רוצה הוא ומתי עצוב
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