
 מסתכל אני מדי. מהר יורד אני משהו. מרגיש ני ^
• * /  המצנח רצועות חופה, על מיתר המצנח. כלפי שוב /
 סיבובים על־ידי להשתחרר מנסה אני !נפתחו שלא כמעס
 אלי מתקרבת האדמה דבר... עוזר לא אד ,ההפוך בכיוון

 רואה ואני לגמרי, כמעט כבר סגור המצנח במהירות,
 להתפלל מתחיל אני הסוף. שזה ספק של צל שום ללא

 לחיות רוצה אני צעיר, אני לי. שיעזור לאלוהים במהירות
בת.״ לי נולדה עכשיו רק

תחתיו. שצנח זה של במצנח נתקל הוא נס, בדרך כמו
 ראשו נשמט מזלו לרוע אך ברגליו, במיתרים נאחז הוא

 את רואה אני עצומה. במהירות מתקרבת ״האדמה למטה.
 מסוגל ואיני באדמה, נכנם ראשי כיצד רואה אני המוות.
 אני הסוף. וזה מטרים עשרות כמה עוד לעצמי. לעזור
העיניים.״ את עוצם

 לא־מכבר פורסם זו לא־מוצלחת צניחה של סיפורה
 של גיבורו לאומי. בנק ביטאון של מגליונותיו באחד

 הסניפים, באחד כסגן־מנהל המכהן סיניבר, יצחק הסיפור,
 היה תאונה, לאותה קודם שנים עשר .25 בן אז היה

שהש בני־נוער אלפי ייצג שבה כתבה של גיבורה יצחק
גדנ״ע־אוויר. הטרום־צבאי, לאירגון תייכו
 ענה הוא בחיים״ להיות רוצה אתה ״מה השאלה על

 משוכנע בהיותו כמובן.״ !״טייס היסוס. כל וללא בהחלטיות
 בבית־ מרצו כל את השקיע הוא בחיים, יעודו כל שזה

 טיסנים, בונה כשהוא דמת־גן, בעירו הגדנ״ע, של המלאכה
 זה בהם. הקשור חומר כל וקורא תוכניותיהם על שוקד

עולמו. כל היה
 עדיין חי בנקאי, שהפך לשעבר הגדנ״עי היום,

 הטיס רעיון את ואסף. ענת לאורית, ואב נשוי ברמודגן,
בלית־ברירה. לזנוח, נאלץ הוא

מפרש. ואינו סותם הוא איפשרו,״ לא ״התנאים
 להרחיב ומסרב בהתחמקות־מה, עונה ובכלל,״ ההורים, ״גם
להגשים הצלחתי לא כללי ״באופן הדיבור. את כך על

״ל מנוע עם טיסנים
על טיסן של דגס מרכיב כשהוא ,15ה־ בן יצחק נראה

 יצחק הקדיש בגדנ״נדאוויר מצטיין כחניך תוכנית. פי
 טיסנים. בבניית הקשורים לחומרים וכספו זמנו כל את
כטייס. יעודו לקראת עצמו את להכשיר כדי זאת כל

עי ״ דנ ק הג ח צ ס־ י ני סי

צמיחת
הכנפיים

ם פיי ? כנ ת צו צו ק

שגו״□ ה ת כיפ תחת
 מעניין נושא הןנחה ש יחמי תמונות

ש יצחק, אצל
באלבום מדפדף יצחק — בתמונה חובב. צלם גם הוא
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 אחת בוחנת שרה אשתו מהחתונה. תמונות המכיל ישן,
 וענת אסף ואילו זכרונות, ומעלה מקרוב מהן

צעירים. כשהיו בהוריהם משתאים מתבוננים (מאחור)
 באהבה, מהולה בגאווה עליה אמר 15 כן שהיה ף*

גם היום, הארץ.״ בכל ביותר היפה ״העיר היא כי

 מיליון לעשות רציתי התחומים. בכל כמעט שאיפותי, את
כלום.״ עשיתי ולא אחרים, דברים
ש השונות במחויבויות יצחק תולה לכך הסיבה את
 להשתחרר לו איפשר שלא נתון כלכלי ובמצב נקלע, אליהן
 ילדים, כספיים, חובות מאוד, צעיר בגיל נישואים מהן.

 שדרכו לכך תרמו אלה כל בו, התלויים כלפי אחריות
המישפחה. לפרנסת הדאגה — אחד בכיוון נסללה בחיים

 מיקווה־ החקלאי בביודהספר לימודיו את שסיים לאחר
 לחיל־ זה היה שלא פי על אף לצבא. התגייס ישראל,
 ויתר לא הוא המרחף. בתחום עדיין נשאר הוא האוויר,

 ולעוף, הארציים הכבלים את לפרוץ שאיפתו על כליל
 ה־ בכל שהשתתף המובחרות, הסיירות באחת וכצנחן

לכך. רבות הזדמנויות לו היו מילחמות,
 שחלם מה זה לא דו־ערכי. הוא למיקצוע יחסו
 הצד על לעשותו משתדל הוא כן פי על אף אך לעשות.

 מסתפק הוא אין אולם מאופיו. חלק זה כי ביותר, הטוב
עבודתו. של הצר בתחום

 לו נותנים אינם התגשמו שלא חלומותיו כי נראה
 עז צורך מרגיש ״אני עצמו. עם שלם אעו והוא מנוח,

 מתפרסמים סיפוריו זאת. עושה אכן והוא להתבטא.״
 הדירה קירות את מכסים הרבים וציוריו הבנק, בביטאון
הקטנה.

 כישרון על המעידים עוסק, הוא שבהם הרבים הדברים
 שלא הגדול לחלום תחליף עבורו משמשים רב, יצירתי
 מצייר ״אני המרחבים. וכיבוש הכבלים פריצת — התגשם

 מודה הוא סגורים.״ מקומות לא פעם אף וטבע. נוף רק
 שבסביבת הסואנים והכבישים הגבוהים הבניינים כי בצער
פעם. של רמת־גן עוד זו אין עליו. סוגרים מגוריו, מקום


