
במדינה

 אייל של מותו את ביכו£ חברם שד ומעות
 מספסל־הלימודים חבריו ארגמן.

סמדר. מיררה חלום," זה כאילו לידי, אותו רואה ״אני נדהמים: עמדו
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בנו. ובשם בשמו אייל מישפחת את ניחם האב לגמרי. שבור בנו אותו.

אירועי□
198 מס של הבחירה

שבת: של חוויה
סוסים של תצוגה

 כמה שם. הצטופפו אלפים כמה
 על האלפים ושוב. הלוך צעדו עשרות

ארבע. על העשרות רגליים, שתי
לאח רק שהתאורה אירוע זה היה

 שמתעניין מי כל סוסים. תצוגת רונה,
 אותם חובב סתם או בהם מבין בסוסים,

 השר בר־לב, חיים לא בוודאי נעדר. לא
 העולם כתבת לא גם הסוסים. אוהב
שמי. דניאלה הזה,

 ראשון־ כחולות שראתה מה להלן
לציון:
 אלפי כמו אני, גס אחת. רגל על
 לחוות־הדר בשבת שבאו אחרים אנשים

לר באה שאני חשבתי בראשון־לציון,
 התצוגה טעינו. כולנו מרוץ־סוסיס. אות

 הסוס אגודת של החמישית השנתית
 למעשה היתה בישראל, הערבי

תחרות־יופי.
 לחווה בדרך שכבר האלפים, קהל
 וליד מקומות־חניה, במציאת התעצבן

 ראשון, להיות וניסה וצעק דחף השער
 גדול לא מרובע למגרש מסביב עמד
 ארבעה־ של בקבוצה פעם בכל וחזה

 מטס־ על־ירי המובלים סוסים חמישה
 על שישבו השופטים לאט־לאט. ליהם,

 חיים שר־המישטרה ביניהם הבימה,
 נחמקין, אריק ושר״החקלאות בר־לב

כמה גם כמוהם מאוד. מתלהבים נראו

 להבדיל היכולים מביני־דבר. עשרות
 ביניהם ושמדברים לסוס, סוס בין

הישוב. מן לאדם מובנת שאינה בשפה
 נראתה האנשים שאר של פניהם על

 מתוך לחכות המשיכו הם אבל האכזבה,
 מירוץ איזה יהיה זאת שבכל תיקווה

 התחילו הקטנים הילדים מאות גזעי.
 והאוויר הארטיקים דוכן ליד להתרכז
 גולן! שיר־לי: ״ניר: בקריאות התמלא
 הורים של קריאות היו חלקן שביט!״

 עידוד קריאות וחלקן לילדיהם
44לסוסים.

 אינפורמציה, קצת לקבל ביקשתי
 היפנו רואה. אני מה ולהבין לנסות כדי

 חוות־ בעלת רטנר, דניאלה אל אותי
 הרתוקה דניאלה, מעין־הוד. סוסים

 (היא הסוסים בגלל לכיסא־גלגלים
 ונפגעה כבדה חציר ערימת הרימה
 לרע־ מאור שקשה לי הסבירה בגבה),

 זאת, בכל אחת. רגל על התורה את ביר
 מה איננו ערבי שסוס סיפרה היא

 אותו שמגדלים סוס — חושב שהקהל
ערבים.
 שונה קצת חיה הוא ערבי סוס
 שאנחנו התערובת, בן האנגלי מהסוס
ב בתחרויות־סוסים בטלוויזיה רואים

 חוות־הסוסים ברוב אפילו או אנגליה,
 חוליות־ ארבע יש הערבי לסוס בארץ.

 כן ועל האנגלי, לסוס מאשר פחות גב
 יותר. וגמיש קטן יותר בעל־חיים הוא

 למצבו חוזר הערבי הסוס של הדופק
 אצל מאשר מהר יותר הרבה הטיבעי

 בעל במיוחד, יפה הוא האנגלי. הסוס
 דוגמה, לשם עצום. וכח־סבל נוכח מזג

 בתחרויות כי דניאלה, לי מסבירה
 של התחרות מסלול בינלאומיות,

 הסוס של מייל, 26 הוא הערבי הסוס
 סוס גם ויש מייל ארבעה הוא האנגלי
 ומסלול הורס קוורטר הנקרא

מייל. רבע הוא שלו התחרות
 הסוסים את ספר. אין למלך
 לא בארץ היום הנמצאים הערביים

 בני־תערובת, סוסים כאן היו כאן. מצאו
אנג אוסטראליים, סוסים בין הכלאות

 ואמריק־ יוגוסלויים נורווגיים, ליים,
שתי הנה הגיעו 1968 בשנת רק איים.

 מאנגליה, טהורות־גזע ערביות סוסות
 הסוסים לגידול הבסיס את שהיוו

 בספר־ רשומים היום בארץ. הערבים
 וסוסות סוסים 200 הישראלי העדר

טהורי־גזע. ערביים
 החשוב הדבר הוא ספר־העדר אגב.
 אי־ ובלעדיו המערכת בכל ביותר
 של העולמי באירגון חבר להיות אפשר

 מעניין פרט (וואוז־ו). מגדלי־הסוסים
 העולמי באירגון חברה ישראל כי הוא,

 יש חוסיין שלמלכה ירדן, ולעומתה
נהדרים, סוסים של ענקיים עדרים

 בגלל רק וזאת בה. חברה איננה
ספר־עדר. להם אין שעדיין העובדה

 ילדים לשיבעה אם רטנר, דניאלה
 העוסקים שכל מסבירה סוסים ועשרה
 כדי ותוך לדבר, משוגעים הם בעניין

 מהם: כמה לפניי מציגה היא שיחתנו
 מכפר־ סוסים 15 בעל מיזרחי, מאיר

 מראש־פינה רסקי גירעון אדומים,
 שער־ קיבוץ של מהמשוגעים וכמה

 הגדול עדר־הסוסים בעל שהוא הגולן,
ביותר.

 הגדול הקהל הרסעה. של מחיר
 שקל 500 שילמו הם מתפזר. אינו

 אקשן. לראות רוצים והם דמן־כניסה
 לאשתו: אומר אחד גבר שומעת אני
 רק זה הסוסים את שמובילים ״זה

 ניגשת אני ירוצו." הם אחר־כך לחימום,
 ומבקשת מראש־פינה רסקי לגירעון
 עסוק הוא אבל מילה. איתו להחליף

 פוסע עכשיו בדיוק שלו הסוס מאוד,
 בימת־ מול ואציליים איטיים בצעדים
איום. במתח וגירעון הכבוד,
אחר. מבין איזה מחפשת אני

 מבאר־ ואן־פראג אוברי פתח בצר
 כאן ציוד־רכיבה. למימכר דוכן שבע
 .ועד250מ־ החל אוכף לקנות יכול אתה
 מושכות רולר, 20ב־ שוטים רולר, 600

 ואפילו רולר 30ב־ כובעי־קאובוי ,30ב־
דולר. 3,000ב־ סוס להובלת קרונית

 את לדעת צריכה את מה ״בשביל
 ראה תיכף אותי. שואל הוא המחירים,״

 מספר אוברי לעניין. שייכת לא שאני
 אריזונה, בפניקס, סניפים לו שיש

 הוא אבל ובלונדון. מסצ׳וסטס בבוסטון,
 מתירים לברר מנסה אני מבאר־שבע.

 במחיר, כשמדובר כאן, אבל סוסים. של
 סוס. במכירת או בקנית מדובר לא

 סוס להרבעה. הוא כאן המוזכר המחיר
 דולר 1500 בערך מקבל במיוחד יפה

 מלבד היום, התחרות אחת. להרבעה
 תחרות היא תחרות־יופי, היותה

מחירים. לקביעת
 במיגרש. כלום קורה לא בינתיים

 אבל ועוזב, מתייאש מהקהל חלק
 להגיע ממשיכות ראשון־לציון מכיוון

 איומות דחיפות ויש מכוניות עשרות
להש ממשיך בר־לב חיים השער. ליד
 איטיות באותה ברמקול, דברים מיע
 .באורוות הסוסים. פוסעים שבה

 הסוסים מקבלים למיגרש הסמוכות
 התצוגה למסלול לצאת העומדים

 ושם פה אחרונה. והברשה אחרון סירוק
 פוני. תיסרוקת עם סוסה רואה אתה

 נעשה זנבה שכל סוסה אפילו וראיתי
תיסרוקת. ממש צמות־צמות.

 הגדול הרגע ארבע. על הולך
 הגדרות על מטפסים מומחים מגיע.

 טוב ולשמוע לראות כדי כיסאות ועל
 חוברת ביד מחזיקים חלקם יותר.

 מיספרם הסוסים, שמות את המכילה
 שלהם, הבעלים שמות בספד־העדר,

הבע לא (הסוסים, נולדו ואיפה מתי
 שמות ומה אותם מטפח מי לים),

הוריהם.
 הסוס של ישראל מר — ובכן
 • שמיספרו קראון. טריפל הוא הערבי
 לאביו באנגליה נולד ,198 הוא בספר

 אינדיאן ולאמו דידאם אינדיאן
 של סוערות מחיאות־כפיים גולדס.
 מלכת־ ועכשיו הקהל. בתוך קבוצה
 גולן היא הלוא הסוסות, של היופי

 בתם משער־הגולן, יפהפיה מונטנה,
 ואפריקן מונטגו אל־נהר של

מינקס.
 קצת הביתה הולך הקהל ונשלם. תם

 1500 הסוסים. בעלי כן לא מאוכזב.
 ברגל. הולך לא זה אחת להרבעה דולר

רגליים. ארבע על הולך זה

עברית
ב!1רא1 שימש!

 הקסאה אין
וןבחירושי־לש

 מביקור סיוון ראובן הבלשן כשחזר
 מכשיר עימו הביא הוא בלונדון,

 ווקמן האנגלי בשמו הידוע פופולארי,
 לארץ הטיסה בשעות הולך״). (״איש

 איזה השאלה, מחשבתו את העסיקה
למכשיר. יאה עברי שם

 לאו מוזר? שימעון. ומצא: יגע חשב,
 שימי השם שהרי סיוון. הסביר דווקא,

)47 בעמוד (המשך

בית־ההלוו־ בפתח שנאסך קהל
 כולם ראש. הרכין בסנהדריה יות \ 1

 חברים המנוח. ארגמן אייל את הכירו
 הכדורסל, מקבוצת חברים מבית־הספר,

 את ידע לא מהם איש ושכנים. קרובים
מצער. נפשו

 הגיעו 3 השעה לפני דקות עשר
 שבא הקהל ארגמן. ואריה אורה ההורים
 דרך פינה לאייל, אחרון כבוד לחלוק
 בית־ההלוויות רחבת האבלים. להורים

 הרב מנחמים. בקהל גדושה היתה
 הכיר הוא אייל. את הספיד השכונתי

 לקראת אותו הכין מכבר היטב.לא אותו
בר־המיצווה. טקס

שיניים ^
לקרות?" צריך היה זה מד! ף■

/  לא ״אני ציון. הסב בקול שאל ) /
 קרה מה איננו. כבר שאייל מאמין
הזה?" בטיול

ה ביום שיגרתי. בטיול החל הכל
 בית־ תלמידי 1700 יצאו שעבר רביעי
 בכל לטיול בירושלים דנמרק הספר
 חספין ועד בדרום מאילת הארץ, רחבי

בצפון.
 יצאה אייל, של כיתתו ח׳, כתה

אחרי הכרמל. יערות באיזור לתור

 הגיעו הראשון הטיול יום את שסיימו
 בעוספיה, הגד״נע למחנה התלמידים

 מנהלת הלילה. ללינת הכנות ערכו שם
 הגיעה איש־שלום, חדווה בית־הספר,

 שהתה היא תלמידיה. את לבקר למחנה
 פעמיה שמה הביקור ובתום במחיצתם,

 לירושלים בהגיעה ירושלים. לכיוון
האסון. דבר לה נודע

ח׳(שבי אייל, של כיתתו בן סיפר
הת ״החברה בשמו): לנקוב לא קש

 הערב. ולתוכנית לילה ללינת כוננו
 בניסיון השתובבו המכה והנער אייל

 פני על אחד מישחת־שיניים למרוח
 וצעק אייל על כעס המכה הילד השני.
 אותי מרחת למה זה? את לי עשית ,למה

במישחה?׳
 של החבר לצעקות. עבר ״העניין

 אייל. של לבטן מכת־אגרוף שלח אייל
הת ידיו, בשתי הבטן את תפס אייל

לי?,״ עשית ,מה וצעק הריצפה על מוטט
 בקירבת ששהו אייל, של חבריו

מהתל מישהו לעזרתו. נחלצו מקום,
 והחובש. המורים את הזעיק מידים
 ניסו והחובש החברתי החינוך מרכזת

הכרתו. את איבד אייל להנשימו.
 התלמידים את ששימש אוטובוס

 לבית־החולים אייל את העביר בטיולם
נקבע בבית־החולים בחיפה. הכרמל




