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עורבי־הניסוי השמיעו מוסיקה לריקודים
באוזניו של שפן־נסיון — וכיוונו את ה
מוסיקה לאותו חלק של האוזן ההופכת
את גלי־הקול לתגובות־עצבים_______ .
אחרי שלושה חודשים של השמעת מוסיקה
כזאת — לפעמים ארבע שעות ליום לפעמים
לכמה דקות בלבד — התמוטטו ריקמווד
התאים באוזנו הימנית של השפן,, ,כמו
אפונות שמצטמקות.״
דיסקוטקים ומיטווח .הקצב הוקלט
בדיסקוטק של העיר פורט־נוכס .״הקלטנו
בעוצמה של  120דציבלי־שמיעה ,אבל
לפעמים מגיעה המוסיקה בדיסקוטק ל־138
דציבלים — שניים מתחת לעוצמה' הגורמת
לכאב גופני ממש,״ מעיר הד״ר דויד ליפס־
קומב ,שערך את הניסוי.
אחר־כך נבדקה שמיעתם של סטודנטים
המבקרים בדיסקוטק .״זועזענו״ הוסיף ה
רופא .״נתגלה לנו ששמיעתם של רבים מהם
ניזוקה ללא תקנה.״
באיזו מידה? ״חמישה אחוז מן הנבדקים
שבכיתה ו׳ ,היו בעלי — שמיעה לקוייה.
האחוז עלה ל־ 14אחוז בכיתה ט׳ ,ול־20
אחוז בכיתה י״ב,״ קובע המחקר.
״חלקם היו בעלי שמיעה הדומה לזו של
אדם בן ,65״ מוסיף הדו״ח.
אבל בעלי־הדיסקוטקים אינם צריכים ל
התייאש :״לא רק הדיסקוטקים גורמים ל־
החרשת הנוער,״ מסכם הדו״ח הניסויי .״גם
רעש אופנועים ,מטווחי־יירי ,ואפילו השתת
פות בתיזמורות־נוער ,יש בהם כדי להזיק
סופית לשמיעתם של תלמידים.״
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לפני שנה בדיוק חוקק הפרלאמנט■ הבריטי
את תקנות עבירות־הים ,הקובע כי אסור
להקים תחנות־שידור פיראטיות מיסחריות
מול חופי בריטניה.
בדיוק ביום השנה לתחולת החוק ,שגרם
לפירוקן של תחנות־ד,שידור העצמאיות,
התחילה — והפסיקה — את שידוריה תחנת־
פיראטים חשאית ,ראדיו לונדון החופשית.
חרות — או מוסיקה .תחנת־ד,שידור
הוקמה על־ידי קבוצה של בחורים לונדו־
ניים ,שהחליטו ״לקבל חרות — או לעבור
על החוק בעזרת המוסיקה״.
הם שכרו חדר ,בנו משדר ,לקחו מנגו־
תקליטים ושורה של תקליטי־להיטים —
ופעלו.
מוסיקה עליזה שודרה סמוך לגל ה־
בי־בי־סי .מייד התחילה המשטרה לחפש
אחר הפיראטים — לשווא.
הם היו עשויים להמשיך בנגינה זמן
ממושך — אלמלא פקיד .בכיר חד״עין ,ב
בניין הבי-בי־סי .הוא הסתכל מבעד לחלון,
הבחין שמישהו חיבר חוט לאנטנה של
שירותי־ר,שידור הממלכתיים.
חקירה קצרה העלתה את האמת המחרידה:
הפיראטים לא זו בלבד שניגנו ליד גל ה־
ב־־בי־סי .הם גם השתמשו ,לשידוריהם ה־
בלתי־חוקיים — באנטנה הממלכתית.
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כל העולם אוהב גיבור .בייחוד גיבור־
חייל.
הדיינים ,ההו־צ׳י־מינים ,הגווארים ,מסעי
רים את הדמיון — משום שהם לוחמים,
הורגים ,מתגברים על אוייב אכזרי.
אבל רק לעיתים רחוקות הפך אדם לגיבור
בינלאומי ,המשלהב את דימיונם של גברים,׳
נשים וילדים — בזכות היותו מרפא.
בשנה האחרונה זה בכל זאת קרה:
הדוקטור כריסטיאן ברנארד הפך לגיבור-
היום ,בזכות היותו הרופא המנתח הראשון
שהעביר לב של מת לחזו של אדם חי.
ומאז אינו יורד ברנארד מכותרוח־ר,־
עיתונים .והוא די נהנה מזה.
כסוד מלכים .סיבובו האחרון של
ברנארד באירופה ,בטרם יגיע לישראל כדי
להשתתף בוועידת הקרדיולוגים שתיערך ה
שבוע בירושלים — מוכיח זאת שוב:
• מרומא טסה אליו השחקנית סופיה
לורן ,כשהיא מתחננת בפני ברנארד שינתח
העוקם הז ח 1617

