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ם ם חברי ספרי מ
ד (המשך מו ע )31 מ
מא אינו הוא השאר. כל כמו להיות

ל היחידה ש״הסיבה כאביו, מין,
מ מוטרד אינו הוא המזון.״ היא מעוף

 ונוצות.״ עצם ״ממש הוא כי אמו אזהרות
 דבר מכל יותר — לעוף אוהב פשוט הוא

אחר.
 המטופשת כשיגרה להסתפק במקום לכן,

חוש אינם לאוכל שפרט לעדה, חבריו של
 במרומים, ג׳ונתן מתבודד מאומה, על בים

 שיאי שובר ושוב, שוב עצמו את מתרגל
 מיום מעופו אח לשפר לומד מהירות,

מגר שאלה עד מבני־מינו ומתרחק ליום,
ומ כבודה חילול ״על מתוכם, אותו שים

השחפים.״ משפחת של סורתה
 ״לאכול לא אם — זו מסורת ומהי

 האפשר?״ ככל רב זמן בחיים ולהישאר
 לשכנע מנסה קולו, ג׳ונתן נושא לשווא

 לגלות, ״ללמוד, צריך שבחיים רעיו את
אוזני את אוטמים הם חופשיים.״ להיות

הם.
 השחפים

ם אינם תי מ
בגפו, חי העדה, את עוזב ונתן

 את לשפץ ללמוד, הרף ללא וממשיך ^
ולשכללו. מעופו
 שחפים זוג מופיע אחד בהיר שביום עד

 יותר, אף ואולי כשלו, מושלם שמעופם
בענן. לקשת מעבר אל אותו מלווים והם

למע אבל גן־עדן, שזה לו נדמה תחילה
 לו שמסביר כפי אחר, עולם רק זהו שה

 סאליבן. בשם שחף החדש, בעולם ידידו
מ עוברים פשוט הם מתים, אינם שחפים

 מאומה למדו לא אם לשני. אחד עולם
 בכל דומה הבא העולם יהיה — בחיים

 לתפוס הם מצליחים כאשר רק לנוכחי.
 עמדה ורכישת ממזון יותר הם שהחיים

 שונה, לעולם הם עוברים אז רק — בעדה
 וללמוד, להתמיד השחף צריך — בו שגם

נוספים. חדשים עולמות לקראת
 לגן־עדן? הזאת? הדרך מובילה ולאן

 צ׳אנג, מסביר כלל״ קיים אינו ״גן־העדן
השל זו ״גךעזץ לג׳ונתן. החכם, השחף
 — המושלמת למהירות שתגיע ברגע מות.
פירו מושלמת, ומהירות לגן־עדן. תגיע

שם.״ היותך שה
 התורה על גם ונתן׳ג משתלט מהרה עד

 הישיש, צ׳אנג נעלם ואז, הזאת. החדשה
 אח ללמוד ״הוסף הם: האחרונים כשדבריו
האהבה.״

האהבה, את ללמוד מרבה שג׳ונתן ככל
 לחזור בעצם תפקידו כי לו מסתבר כך
 את גם וללמד בא ממנו הקודם, העולם אל

גילה. שהוא מה כל את בני־עדתו שאר
 צעיר
ומטורף

 לאט, לאט לבני-עדתו. שב ונתן / •*
 אחרי תלמידים. לרכוש מתחיל הוא ^

 להתרומם נכה שחף ללמד מצליח שהוא
 ״בנו הוא כי הכל משוכנעים — באוויר

 וזאת, ובעצמו. בכבודו הגדול״ השחף של
 ״כל כי מבינים אינם שהכסילים משום
 השחף רעיון למעשה הוא מאיתנו אחד

הבלתי־מוגבל.״ החופש רעיון הגדול,
 ההבנה את לתלמידיו שהיקנה ואחרי

ה עצמה, מחשבתם אלא אינו גופם כי
 מעבר ג׳ונתן נעלם — לחופש שואפת
לאופק.
 הוא השחפים מתלמידיו לגמרי. לא אבל

 צעיר, כתב־תעופה של אוזנו אל ישר עף
ומכ באך, ריצ׳ארד בשם מטורף־לטיים,

הרא הפרק כל את אחד בלילה לו תיב
 הבא). לעולם המעבר (עד סיפורו של שון
 קול, שמע כי להישבע באך מוכן היום, עד

 מתוך אליו מדבר ד׳ארק, ז׳אן כמו בדיוק
לו. שנאמר מה את כתב רק והוא הלילה,

 הקול את באך שמע הראשונה בפעם
 השחר, הנץ עם כאשר בלבד. 24 בן כשהיה

 ניסה הוא — באמצע ההכתבה הופסקה
 ללא אבל — הסיפור את בעצמו לגמור

הצלחה.
במגי כתב־היד שכב שנים שמונה

 מ־ התגלגל עצמו באך בעוד רה,
 למכור השתדל לשני, אחד עיתודתעופה

 לקנות, שרצה מי לכל טייס על מאמרים
 ודולר שעה כל וניצל הפה, אל היד מן חי

 הוא ג׳ונתן, כמו לטוס. על־מנת פנויים
 עצמו את לשפר ממאמציו לרגע פסק לא

 של לחודיה הטיסה את להפוך באוויר,
ותבונה. חדווה

 שישה בבית לו היו כג׳ונתן, שלא אולם
כולם (לא ושטרות חובות ואשה, ילדים

תשעו..טייס ער ל חי ת לו הספר זכה לא דרכו, ב ת אפי ל מי ת ל ר קו  בי
ר מדו ם ב ם הספרי תי לי מי ה ־ עון בו ש אי ב ק רי אמ  ה

ה שהפך לאחר טיים. סצי חבי לסנ ת, בר ש ש היב עון לו הקדי שבו ר. ה ע ש תי ב ח תו כ  הצלח
ת לי מנ פנו תן של ה ונ ה י ע ן על מצבי עניי ק ה ש העמו אי שי ק רי מ א ע ל צ מו מ ת ה אלו ש  מוסר, ב
ה פי סו לו ת פי רו חי ת — ו מרו ת ל רו לטון של דו ם שי מסיז ה, הפרג תי או ט סי ר ב אוני ב

 יותר אותו שקשרו שחפים), להיות יכולים
הקרקע. אל מדי

 שנים, שמונה לאחר ג׳ונתן, שחזר עד
 הספר של השני החלק את באוזניו הכתיב

נעלם. ושוב —
 עם מתחרה

הרוח״ עם ״חלף
 מזכיר הסיפור, עם אחר־כך שקרה ה ץ*

החי של הראשונים ימיהם פרשת !■ואת
ת. שיו או הבריטית דקא שחברת וכפי פו

 מעל ששלחה על היום, עד עצמה ודאי כלת
 ארוכי־השיער הצעירים ארבעת את פניה

 רבים מו״לים גם כך — היהודי ואמרגנס
 באך, אל ג׳ונתן את שהחזירו באמריקה,

אותו. לאכול איך בדיוק ידעו שלא משום

באימוני□ גיוזתן
פרון טן הסי ת מלא הק מונו ם, של ת  שחפי
ת חו תנו פה, ב ת תעו פו סי מו מד ה - מי תי לדו  י

תי ד ה אג רי אלגו שה ל קה. את שהרעי אמרי

 הם למבוגרים?״ או לילדים ספר זה, ״מה
 בית־הוצאה באותו אפילו בתמיהה. שאלו

 הספר, את להדפיס סוף סוף שהסכים
לטי ארוכה, תקופה במשך באך, נחשב

 את אישרה אשר העורכת של הפרטי רוף
הדפסתו.

 אשר ג׳ונתן, מדהימות: היו התוצאות
 למדי נמוך בגובה המסחרי מעופו את החל

ם (שבועון  לכתוב אפילו לנחוץ מצא לא טיי
ם), במדור ביקורת עליו  בהדרגה נסך ספרי

המגנ אישיותו בעזרת מעט לא — אל־על
 עשרות עלתה המכירה המחבר. של טית

 היסטוריה עשתה וחצי שנה ותוך מונים,
נמ הספר האמריקאית: המו״לות בתולדות

 ספר מכל עותקים ביותר בכריכה־קשה, כר
היום. ועד הרוח עם חלף מאז אחר,

 ואם בשוק, נמצאת כבר הוצאת־הכיס
 מתלוצץ הנוכחי, בקצב תימשך המכירה

ב מכוסה כולה הארץ תהיה 1975״ב־ באך,
תן של עותקים נ ו ן ג׳ טו ס ג נ בי שחף לי ב ה

ם״מ.״ 60 גובה
 איך אלא — מכינים כך, כדי תוך
 הספר על המבוסס סרט גם — אחרת

 ליבו את רכש המפיק אמנם, באך. של
 כאשר — זכות־ההסרטה ואת — באך של

 פשוט סרט לעשות בכוונתו כי לו הסביר
 ד.סכים בינתיים אבל לספר׳ בכל הנאמן

 הוספת למשל, שינויים. לכמה עצמו באך
 שהפית ועוד לעדה, לי, ג׳ודי בשם שחפית

 לג׳ונתן. עיניים קצת שעושה מורין, בשם
ל הליגה חברת של מכתב בגלל וזאת

 הזכרי המין על שזעמה האשה, זכויות
בספר. השחפים כל של

ת ח ס  נו
הפלא

 דווקא הוא באך לכך, פרט ולס •י,
 כך על ועומד שלו. לציפור נאמן מאוד

 מרשה אינו הוא בכבודה. יפגע לא שאיש
 כרזות שמו, את הנושאות בובות הפצת

 ששמו מסעדות או תהילתו, את המנצלות
 הוא בקיצור, עליהם. מתנוסס ג׳ונתן של

קי־ של אחיו יהיה שג׳ונתן רוצה אינו  מי
 אלפרט הרב על אסר אפילו הוא מאח.

 עוף בשם בטוח, להיט בחברתו להפיק
עוף. ג׳ונתן,
 אי־אפשר ג׳ונתן של מעופו את אבל

 כדי תוך לישון שלמד השחף, לעצור: עוד
 העולם, פינות לכל בינתיים הגיע מעופו,

לאח — בקצב יוצאים־לאור והתרגומים
בעברית. גם רונה

 נוסחת את מיליונים ציטטו שעברה בשנה
 להצטרך לא לעולם פירושה ״אהבה :הפלא
 את כולם ודאי ישננו השנה, סליחה.״ לבקש

 עוף, המגביה ״השחף החדשה: הסיסמה
ראות.״ המרחיק הוא


