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מאדים. הכוכב על ונחתה האינסופי, החלל אל נשלחה האדם של הארוכה דו **
 בודקת החלה ננסית, מעבדה לתוך עפר שעל גרפה להפליא, מתוחכמת קטנה, מכונה

כדור־המאדים. על אלמוניים מתחרים כדור־הארץ שעל לבעלי־החיים יש אם
 גרמי־שמיים אד הארוכה כדרכו נוסכת. תחנה אל האדם הגיע כד

רחוקים.
 של כוודהמשיכה מתחום הראשונה, הסובייטית החללית ספוטניק, פרצה 1957ב־

 ארבע כעבור אדם. נמצא שבה הראשונה החללית ווסטוק, המריאה 1961ב־ כדור־הארץ.
 לאחר שנה הריק. בחלל וריחף ווסחוד החללית מתוך הראשון האדם יצא ,1965ב־ שנים,

 לונה, הראשונה, הבלתי־מאויישת החללית נחתה כאשר הירח, אל האדם יד הגיעה מכן
קרקעו. על רכה נחיתה
 אמריקאי ארמסטרונג, ניל היסטורית. פסיעה אנושית רגל פסעה 1969 ביולי 20ב־

הירח. אדמת על ודרך 11 אפולו החללית מן יצא ,38 בן
 על עברה 10 פייאוניר האמריקאית החללית נוסף. תמרור אל האדם הגיע 1973ב־

 ממערכת־ שהשחחרר אדם, ידי מעשי הראשון, החפץ — בחלל ונעלמה צדק הכוכב פני
וונוס. הכוכב קרקע על 9 וונרה נחתה שנתיים כעבור השמש.

 כל עצרו בבדיקותיה, והחלה המאדים קרקע אל 1 וייקינג החללית הגיעה כאשר
 יסתבר האם י חדשים חיים יתגלו האם נשימתם. את כוכב־האם פני שעל בעלי־הדימיון

 שהדמיון צורות־חיים, קיימות — אחרים כוכבים במיליוני ואולי — זה בכוכב אכן כי
מלתארןז קטן האנושי

מת של כגזע האנושי המין עתיד את משרטטים החלו כבר יותר מעשיים אנשים
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 על כדור־הארץ, לתחום מחוץ המרחפות אנושיות ערי־חלל על דיברו הם אוריהם.
 פיתרון על זרים, מכוכבים ואנרגיה מחצבים ייבוא על רחוקים, בכוכבים התיישבות

 המשאבים באמצעות — והרעב האוכלוסייה התפוצצות — הגדולות האנושיות הבעיות
בחלל. הפזורים האינסופיים

דפי העולם בריאת אחרי שנים 5904 — תשל״ו כשנת קרה זה

 כדור־הארץ התהוות אחרי שנים 4,800,000,000כ־ או התנ״כית, האגדה
סופית. שאינה המדענים, הערכת לסי

109 איש ונת, הרחקת •
באירוניה: לאטר היה יכול זו, בהתפתחות אחר בכוכב נבון יצור הסתכל 0

£ קטן!״ איש לכת, ״הרחקת \
 אל ודימיונו שיכלו כנפי על שהמריא בן-אנוש, אותו כי במקומה. היתד. כזו אירוניה

 בלתי- בקטטות כוכב־מולדתו פני על עסוק היה בגדלותם, בלתי־נתפסים מרחבים
בקטנוניותן. נתפסות

 של יצריו וצרות תפיסתו רוחב שבין הסער בלט לא שמעולם ייתכן
תשל״ו. כשנת כמו האדם
 מיבצעים שתיכנן בפאסאדינה, המדען השנה של המובהקים הנציגים אחד היה אם

 אחר מובהק נציג הרי מכדור־הארץ, קילומטרים מיליוני מאות של במרחק מדוייקים
האנושי. העתיד למען ילדים כמה בה להרוג כדי מתוצרת־בית פצצה שהכין הקנאי, היה

 תחומי קטנו כיקום,'כך האדם שד ההשפעה תחום שגדל וככל
השנה. של הבולטות הקנאיות הקבוצות של האידיאלים

 אכזרית מילחמת־טרור השנה כל במשך סערה הצפונית אירלנד של הקטן בשטח
 תינוקות ברחובות. נקטלו במיקרה, שנבחרו חפים־מפשע, עוברי־אורח כמוה. מאין

 אחים ופרוטסטנטיים, קאתוליים קנאים לחדריהם. קר בדם שנזרקו בפצצות נרצחו
 דתית*עדתית, מסורת מילבד ביניהם הפריד לא שדבר אחת, ולתרבות אחת לשפה
בדרך. להם שנקרה מי כל הריגת תוך בהנאה, רעהו את איש שחטו

 עם יחד חדשה. תנופה לאומית להתבדלות התנועה קיבלה השכנה בסקוטלנד
 עצמה שזו שעה הגמלה, בריטניה את לפרק איימה היא וילם, חבל של תנועת־העצמאות

 מדינות בתריסר אירע דומה תהליך הגדולים. הגושים בעולם שנייה ממדרגה מדינה הפכה
בעולם. אחרות

 מיל־ על ידיעות־הזוועה תשל״ו בעיתוני הופיעו כיבושי־החלל, על הידיעות לצד
 נלחמו קטנות נוצריות לכתות מדורי־דורות המשתייכים ערבים בלבנון. חמודהאחים

 מדינות לשתי התפרקה הקטנה המדינה מוחמד. בדת שגדלו בערבים שפוכה בחימד.
האיזור בלב הפלסטיניים הפליטים מחנה תל־אל־זעתר, על המצור ננסיות. עדתיות
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