
 את האיר אדמדם זיו חברון. להרי מעל לעלות התכוננה שמש
ההרים. רכסי של הגלי האופק

I קללה פלט משוחה, אדום־עיגים זקיף יצא אי־שם במשלט 
ה קם שעה אותה שיגרתי. מסיור שחזרו לחברי• וניפנף מסורתית

 את ושם המגבת את משינה הכבדות לידיו נטל ממיטתו, בחניתה רפתן
תינו לקול מסולסלת-ראש אם נתעוררה בתל־אביב לברז. מתחת ראשו

 מתחת עיתוניו את דחף תימני כושא־עיתונים להניקו. ניגשה המילל, קה
 חמצמץ אוטובוס נהג הרעשנית. הכותרת את לקרוא מבלי לדלתות,

מכוניתו. של הישן המוטור את התניע
 המיטה כי לרעיון שמח הלילה, ממשמרת עייף פועל חזר כרמת-גן

 הכחל• עיניו את פקח חיפאי ילד ארוחת-הבוקר. את הכינה והאשה חמה
 ירושלמי עיתון במשרד העשירי. הולדתו יום היום כי ברטט נזכר חלות,
 מעשי• האסונות, את שתיקתקה הטלפרינטר מכונת פני על המנקה עברה
 נעליים מצחצח הלילה. בשעות שאירעו הדיפלומטים והכרזות האונס
ראשון. לתפשו נחפז רחובות, בפינת איסטטרטגי מקום אל מיהר

 תפוזים. מיץ של כוס לעצמו מזג המקרר, אל ניגש קום משכים סוחר
 שעה תל-אביב, ים של והמחוידקים הקרים במים טבל נלהב ספורטאי

 בדהירת* להינפש כדי לרכיבה בכית־הספר הסום*ם את העיר שחברו
הפתוח. הים לעבר הנמל את יצאה בודדה דייג סירת בוקר.

 מאות ושמונה מליון ושיגרתי. רגיל הדש, יום החל אילת עד וידה ממט
 עסוקים ואחריו, לפניו יום כבכל זה, ביום התעוררו ־מדינה אזרחי אלף
ו נוספת יממה בתקוותיו. ביצריו, בטרדותיו, בשאיפותיו, איש איש

הרגילים. בעיסוקיה החלה רגילות שעות 24 של רגילה
 התכונן הישראלי שהאדם בשעה בה רגילה. יממה זאת היתה לא אולם

 לשעה משעה שינו אשר מאורעות מסביבו התרהשו השיגרתיים למעשיו
מ התרכזו איומות סכנות קיומו. יסודות עצם את לרגע״ מרגע כמעט

השעון. סיבוב עם והלכו החמירו סביבו,
 הזכירן אלה, לסכנות מחשבה של אחת שניה האזרח הקדיש ושם פה

 כמעט אולם הבוקר. ארוחת בשעת העיתון קריאת כדי תוך חטופה במלה
להתמוטט. העלולה חלולה במה פני על חי שהוא לעצמו הבהיר לא איש

 את לפניך להעמיד הזה״ ״העולם עורכי מנסים זו מאמרים בסידרת
ה האפשרויות שתי את לפניך להעמיד ינסו הם חומרתו. בכל המצב

דעתם את כף על לחוות מכלי לכאן, או לכאן ממנו, הנובעות קיצוניות
שו׳והם.
 אתה ישראל כאזרח שאלת־הגורל. על המחשבה מן להתחמק יכול אינך

 להשתמט רשאי ואינך יכול שאינך חובה וזו זכות. זוהי לגורלך. אדון
ממנה.


