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 הבמה, מול שישבו והנכבדים, העתונאים
 בדיוק, וחצי שעה שארך הגדול לנאום האזינו

 אלומת במרכז החאקי במדי האיש את ראו
 הם דבריו. טיב את שקלו המסנוורת, האור

המעמד. של האחד הצד את ראו
 הנאום בשעת לקום שטרחו אותם אולם

בח שהסתודד הנוער, המוני בקרב ולשבת .
 משהו ראו מסביב, ואדירה עגולה גורן צי

לגמרי. שונה
 אור, של קטן באי זעירה דמות מרחוק,

 גבי על נישא שקולו האיש והתנועע עמד
 בחצי הקשיב בו, הסתכל הנוער הרמקול.

 לא הוא התרועע. התלוצץ, שוחח, אוזן,
נכו היו הרמקוליים הדברים אם כלל שקל
 שטחיים, או עמוקים בלתי־נכונים, או נים

 הרגיש הוא בלתי־מתאימים. או מתאימים
 משמעות חסרי הם הדברים : אחד דבר רק

לו. נוגעים אינם לגביו,
 בקולנוע, מבקרים כקהל ישבו הצעירים

 באיש הסתכלו הם מרוממת. עלילה בשעת
מכ תרומת תרם שהוא ידעו הם בהערצה.

 טרום־ תקוסה באיזו המדינה, לקום רעת
 חשו הם קטנים. ילדים היו עת היסטורית,

 — היסטוריים מרחקים חובקים שדבריו גם
 מפיו. שיצאו רבות מלים הבינו שלא אף

 תרומת ערב, תרבות יוון, של הפילוסופיה
 — מלחמת־ד,עצמאות שרשי הקטנים, העמים

וח נבונים דברים הסתם, מן היו, אלה כל
 עשרת את לחלוטין ענינו לא רק הם שובים.

 מעצם נהנים מסביב, שישבו הצעירים אלפי
מרענן. נוער של זה מיפגש־המוני

 דרכם ושרכו המקום מן כשיצאו ולבסיף,
 שעה רבע משך לאוטובוסים, עד בחשיכד,

 כל מבין אחד אף הזכיר לא הליכה, של
 את שמעם, עתה שזה הדברים את האלפים

עליו. לעבור צריכה היתד, עתה שזה החויה
 הצעירים ענו לדעתם, במפורש כשנשאלו אף

 חדש... היד, לא זה אבל ״כן, : החסונים
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