
 לזקוף יבול א זזו׳ זאת, לעומת עד־כדי-׳כך.
 מתי־ רק כה עד זכו בו הישג עצמו לזכות

הירח. על הנחיתה — מעט
 ■מיטשל אדגר יצא 1971 פברואר בחודש

 ״אנחנו .19 אפולו של ■מישלחת־התלל עם
 מצלמת־ להפעיל שהצליחו הראשונים היינו

 מספר, הוא הירח,״ על בצבעים טלוויזיה
בגאווה. מחייכות החומות ■ועיניו

 ועוסק הוא שנים בשמונה מזה גלד. ■אורי
 העל- ״היראייה פאראפסיכולוגי. במחקר

 למדע כיום ״הפכה טוען, הוא סושות,״
 על המבוססת תורה לא בבר זאת חדש,

 המוכיחות עובדות על אלא תפלות, ■אמונות
 את אומר הוא בו התוקף קיומה!״ את

 באמונה בהם מאמין הוא בי מוכיח, דבריו
שלמה.

חו חמישה לפני נשא ,44ה־ בן ■מיסשל,
 ,33 בת דוהרת בלונדית אניטה, את דשים
 שימשה כאשר בסן־פרנציסקו, פגש אותה

הרא מנישואיו בתוכנית־טלוויזיה. ■כמנחה
 כיזם הלומדות בנות שתי לו יש שונים

באוניברסיטה.
 לאווירונאוטיקה, דוקטור מיטשל, לאדגר

 הוא בעבר. ישראל עם קשר כבר היה
 האמריקאי ■הסרט בהפקת ■כיועץ שומש
הישראלי של הניסתרים כוחותיו אודות

אושר
בים־סוף

באוני מיטשל הקים זה מחקר מען ף-
מיו מוסד בארה״ב סטאנפורד ברסיטת ה

 והסיאנסים, ■ניסוייו ■את עורך הוא בו חד
 גוזלים !אחרים, עולמות עם ההתקשרוי׳ות

פנוי. רגע כל ■ממנו

 בת לנדריה משותפת הים ולמעמקי לצלילה האהבההצולדת מריה
25ב־ ממנה המבוגר קארפנטר, סקוט ולבעלה ,23ה־

ומקוקום. מדגים ניזונו שם האוקיינוס, בלב בודד, אי על בילו ■שלהם ירח־הדבש את שנה.

 כי שגילו לאחר התהומות, אוהבי אנשי־החלל עוליםהמעמקים מן
 ימים של אלה על לאין־שיעור עולים ים־סוף של מיכמיניו

המאושרות. שעותיהם היו הים בעימקי !שבילו החטופות השעות חקרו. תוכם שאת אחרים

״**ר

 את ומיטשל קארפנטר קיבלו ■כאשר
 לבקר הישראלי מיישרד־החוץ הזמנת

 ■ויחידה: אחת מישאלה הביעו בישראל,
 ■ניתנה אומנם המישיאלה בים־סוף. לבקר
רב. ■בצימצום אך להם,

 לביקורם, שהוקצבו הקמים תקשעה !מתוך
 אח בלבד. ליומיים באילת הסיור הוגבל
 להתירוצ־ מישרד־החיוץ הועיד הזמן •שאר

 לקבלות־ הארץ, ברחבי קדחתניות צויות
 ולארוחוח ראשי־ערים עם לפגישות פנים,

■ושונות. רבות חגיגיות
ונשו האמריקאיים אנשי־החלל כשירדו

 בשדה- מהמטוס, שעבר שני בי׳ום תיהם
הת הם לרווחה. נשמו אילת, של התעופה

 לבלות וקיוו במקום, לרום במלון אכסנו
בנעימים.
 בידיו הופקדה האילתי האירוח משימת

 מועדון־הצלילה ■נציג ישראלי, דלי של
 נעמה במלון שבסיסו בשארם־א־שייך, הוגי

ב היחיד־במינו זה, מועדון אל שבמקום.
 מפל לצלילה ״משוגעים״ נוהרים ארץ,
תבל. רחבי
 אכזבה. לאורחיט ציפתה באילת גם אך

 הכין מישרד־החוץ כי הסתבר במהרה
 ■עבור גם ■ורישמי דחום סדר־יום עבורם
 יצליחו אותן השעות כי גילו הם זה. ביקור

בל ספורות יהיו עצמה לצלילה להקדיש
■אכזבתם. את הסתירו בקושי ■רק בד.

ב התישעה שלישי, יום היום, למחרת
נבו הכל היו ,בבוקר, שש בשעה אפריל,

ה שיירת הצלילה. למיבצע לצאת נים
 פילסה הדרוש, בכל המצויירות מכוניות,

ה ,גן־העדן המכונה המקום אל דרכה את
 דרומית !מיוחד־במינו, תת־ימי אתר יפני,׳

לנביעות.
ל מרגע גברה האורחים של עליצותם

 בביקור לעצמנו אדונים היינו ״אילו רגע.
 וכולו המים ■מן בצאתו קארפנטר אמר זה,״
 יכל את סבלים ״היינו התרגשות, אחוז

״■למים מתחת כאן, אך־ורק ■הימים תישעה !
 מיטשל ■הציץ לתל־אביב •שהובילם ■במטוס
 לחזור להזדרז ״צריך בשעונו. יללא־הרף

 סיאנס הערב לי ״יש אמר. לתל^אביב,״
 לגביו קלאוזנר.״ מרגוט הגברת אצל מיוחד

 ביקורו- של גולת־הכותרת זה סיאנס היה
בישראל. שלו

שנחזור בטוחים להיות יכולים ״■אתם

מה צאתו לפני קארפנסר הבטיח הנה,״
 לישראל. לחזור מוכרחים ואני ״מריה ארץ.
 הירח, בשמיים. ולצפות בים, לצלול נבוא
 ■משהו באמת הוא אילת, של ימה מחוף

״מיוחד !

 רם שלהנופש־ בכפו
באילת, |נלסון,

 בלבד. קצרה שעה האסטרונאוטים בילו
 מיטשל אדגר מיהרו קלה שחייה לאחר
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