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 בקבוצות־ השתתף אחרים, מאמינים
 להתנצר. ביקש חודשיים אחרי דיון.

 לא המרת״הדת. משמעות על שוחחנו
 כשהיה רק לבקשתו. להיענות נחפזנו

ה הררן־ שזו ולו לנו לחלוטין ברור
לנצרות.״ אותו הטבלתי בשבילו, נכונה

ב פרשת־דרכים על אז היה ״הוא
 במסיבת־עיתו־ מק־נייט אמר חייו,"
בלונדון. נאים

כמי מדושנות, מק־נייט של פניו

 והם ועשיויים, עניים בה החברים סידני.
 כדי מובטלים, להעסיק מעדיפים

האוסטרלית. לממשלה לעזור
 — צנח הזה הטוב כל תוך אל י

 מרדכי — במיקרה שלא או במיקרה
 מורדי. לו קורא שמק־נייט ),32(וענונו

 מורדי קלאסית. מוסיקה על ״דיברנו
תי על דיברנו לאופרות. להאזין אוהב

 את אוהב מורדי ופילוסופיה. אטרון
 על גם ודיברנו סארטר, (ז׳אן־פול)

ולא קומוניסט לא הוא פוליטיקה.

 נחת־רוח קצת לגרום כרי פיתאום,
 העלילה אל הצטרף לה־קארה, לג׳ון
מק־נייט. ג׳ון אוסטרלי, כומר

ה ״אני ללונדון. הגיע שבוע לפני
 הודיע וענונו,״ של להתנצרותו באתי

 לחפש באתי ״עכשיו בררמאתיות.
אלמגטאדי,אותו!״

ידידי
 בלילה, הרביעי ביום שבוע, ן*

 את מחפש עדיין בישראל. נחת 1 1
 צריך רועה ישוע: אמר ככה ״כי וענונו,
 בינתיים האבודה!״ הכיבשה את לחפש

 עצמו, משל קטנה סערה מעורר הוא
 של ולהיעלמותו האטום לסודות מוסיף
תיאטרלי־מיסתורי. תבלין וענונו

 מק־נייט ג׳ון של הראשונה תחנתו
 ב־ היתה בלילה, הרביעי ביום בארץ,

 סנט־גיורג׳ כנסיית של בית־ההארחה
 בית־המישפט מול שבמיזרח־ירושלים,

המחוזי.
 אנגליקנית. כנסיה היא סנט־גיורג׳

 ליצור בחרתי כך משום אנגליקני, ״אני
שבג הסיבה זו אנגליקנים. עם קשר
ל ולא המיזרחית, לעיר הגעתי ללה
 וחצי דבר מבין לא אני המערבי. חלק
 אמר הישראלית,״ בפוליטיקה רבר

אחר־כך. יומיים מק־נייט

 נעלם." הוא אחר־כן־ שעה חצי רו.
 אפילו ״הוא בעצבנות. צוחק קוטשפול

 ־ פה ישן לא הוא נעלם. פשוט שילם. לא
אחד." לילה אפילו

 אחרי כי טענו עקשניות שמועות
 מק־ני־ט עבר בסנט־גיורג׳ לילות שני

 ;־ במורד ימק״א של לבית־ההארחה
רחוב.

 7 פקיר־הקבלה רבאטי, ג׳יהאד
 לילור שני פה ישן ״הוא ימק״א:
 בליל מאוחר חזר יצא, בבוקר מוקדם
 בהמחאו ללילה דולר 20 שילם

 ל׳ הענקנו דולר. 28 במקום נוסעים,
 רי/, והמקום מתה, עונה זו כי הנחה,
 לגו יש כי עזב, הוא לילות שני אחרי

 מלא והמלון תיירים, המון עכשיו
לגמרי."

 קוטשפול, לג׳ק מובן? לא מיסתורי?
 אגאתה של התאום אחיה כמו שנראה

 2ב־ השבת, ״ביום פיתרון: יש כריסטי,
 אמריקן במלון אותו ראיתי בצהריים,

 גבר איזשהו עם מסתודד קולוני,
 ואני אותי, ראה לא הוא הלובי. בפינת

 מחייך קוטשפול אליו." ניגשתי לא
״אלמנ לומר: מבקש כמו ממזרי, חיוו

 אף ממני אלמנטארי. מק־נייט, טארי,
להתחמק." מצליח לא אחד

 רחוב המיזרחית, בעיר דרך־שכם
 בבתי־ ,בכנסיות עמוס טיפוסי, מיזרחי

סנט־גיורג׳, בתווך ובבתי־מלון. ספר

מימין) למעלה (מוגדלת, וענונו תמונת את במסיבת־העיתונאים מציג מק־נייט הכומר

 .תמימות, אפילו פשוטות, במילים
 במסיבת־העיתונאים מק־נייט, מנסה

מיסתוריותו. את להפיג ואחריה,

 וענונו מרדכי נכנס מרס ״בחודש
ב קינגס־קרוס ברובע שלנו, לכנסיה

מתפ עם שוחח (אוסטרליה), סידני׳
 היכרות נוצרה ואיתי. מיקריים ללים

עם נפגש בביתי, ביקר מורדי קרובה.

הכיבשה את מחפש נאמן רועה

 עשירה. ארוחה לאכול עתה זה שסיים
 פימה לסנטרו טובות, כחולות עיניו

כרסו. גם כך מטה, משתפלת ברורה,
 יפים הם מק־נייט על־פי החיים
 בסידני סנט־ג׳יימס וקהילת ונעימים,

 150 ואוהבת. חמה שמרנית, קהילה היא
 מבקרים והרבה קבועים, מתפללים

 לכנסיה, ראשון יום בכל באים ארעיים
של איזור־המלונות בלב השוכנת

 מידת מה יודע לא אני מוצהר. שמאלני
מק־נייט. אומר שלו,״ הציונות

 אמר בלונדון במסיבת־עיתונאים
ממדי הסתייגויות לו ״היו מק״נייט:

התוק העמדות ומן ישראל של ניותה
שלה.״ פניות

 האטום,״ על דיברנו השאר ״בין
 למורדי שיש ״ירעתי מק־נייט. אומר

)40 בעמוד (המשך .
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מתאים תעלומה, אמך מגוריו שמקום המיסתוו׳, הנומו
נולה הנושה נמו - - לה־קאוה ון ג של לסיפור בדיוק

מווו:־גטה ס ה
האטומית

גבר הוא מק־נייט ג׳ון כומר ך*
החיצו צורתו ועתיר־שומן. גבוה 1 (

 מהמסך לגמרי שונה הכבדה נית
אותו. העוטף הערפילי, האוורירי,

 טכנאי־ ,וענונו מרדכי בקצרה:
גי אטומית, לאנרגיה בוועדה לשעבר

 סאנדיי־טיי־ הלונדוני לשבועון לה
 זמן ישראל. של האטום סודות את מס

נעלם. אחר-כך קצר

 הצרפתית סוכנות־הידיעות כתב
 מק־נייט עם שוחח כי לחלוטין בטוח
בח בסנט־גורג; בלילה, הרביעי ביום

.7 מס׳ דר
 של פקיד־הקבלה קוטשפול, ג׳ק

 מיבטא שיער־שיבה, רזה, סנט־גיורג:
 לכאן הגיע מק־נייט ״ג׳ון נקי: לונדוני

 אותו רשמתי בערב. השישי ביום
לחד־ אותו ליווה החדרן שלי. בפינקס

 אט־ האחר בקצה ימק״א, האחד בקצה
גי עטורים בנייני־אבן קולוני, ריקן

אר להיות כבר הספיק ציבעוניות. נות
 של מגוריה מקום אפנדי, רבה של מונו

 הידועה וחבורתה, ספאפורד מישפחת
 היום: האמריקאית. המושבה בשם

 ספאפורד לצאצאי השייך בית־מלון
שווייצית. ולרשת־מלונות

 אריחים מגולפים, קטנים, שולחנות
 שני מים, של קטנה מיזרקה ארמניים,

 תחובה ארוחת־צהריים אוכלים גברים
 פקיד־הקבלה, ומישל, פיתה, בתוך

 פה היה ״מק־נייט בהתנצלות. מחייך
 6ב־ דווקא בצהריים. לא השבת. ביום

 ושתה המלון מנהל עם דיבר בערב.
 אבל כאן. מתגורר לא הוא לא, קפה.
מסיבת־עיתונאים." יערוך כאן
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