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 את באזניכם לספר בדעתי אין לא,

 המדעית המשלחת של הרפתקאותיה
הצפו לאנאטוליה שיצאה האמריקאית,

 נוח. תיבת שרידי את לגלות כדי נית
 של השני הצד על אעמוד לא גם

 שרוסיה ההאשמה על כלומר המטבע,
 בני את להאשים ביקשה הסובייטית

 בנימין, אותו בריגול. החדש״ ״העולם
 צעיר היה הדיבור, את איחד שעליו
לכ שהיתר. לפני עוד בתל־אביב שנולד

 בארכיאולוגיה התעניין לא והוא רך,
אמרה ישותו כל הוא, נהפוך מעולם.

 יודעת שאינה חיים תשוקת הווה׳ —
 שבירכה לשמש־עליצות כיסופים גבול,
 עולמו את בוקר מדי צוחקות בפנים

העולמים. רבון של

 כליל נשתכר בנימין דבר, של קיצורו
 סיפר הוא כי זכורני, החיים. מחדוות

 ברח בו נפשו עוד כל כי פעם, לי
כס מספר שנים בילד, שבה מירושלים,

 הצופים. ר,ר על באוניברסיטה טודנט
 למן רוחו. את דיכאה הקודש עיר

 חש מרצפותיה על שדרך הראשון היום
 אסיר היה כאילו כלא, מועקת מעין

 בה חסר היד, הוא אפל. בתא הנמק
 אמר כך והוללותה, החברה ששון את
 בבירת ימצא נזיר רק — בפירוש לי

 לאורח ההולמת האווירה את המדינה
חייו.

 את שהביע הוא ראשון לא אגב,
 אין כי שהתלוננו, היו הזאת. הדעה

החו הקדושה הוד בפני לעמוד בכוחם
הע זכרונות ;הנצחית העיר על פף
 נשוא. ללא עד עליהם מכבידים בר

 לפני דרכו שעליהן אבנים על לדרוך
 היא והחזון נביאי־אמת שנים אלפי
 להתנסות מסוגל אחד כל שלא חוויה
בה...

תכ בנימין נשתנה אחד שביום עד
 ואיימו פניו נפלו לפתע שינוי. לית

 כסבור ? לו קרה מה בחוורונם. עליך
 מחרידות ידיעות הגיעוהו כי הייתי,
שאב יקרים על באירופה הצלמוות מגיא

 מקובל טראגי הווי — חיים מארץ דו
 זה לא — לא אך זמן. פרק באותו
 מסגל החל הוא ;רוחו מצב את שינה

 הפצצה מפני המורא — רדפת לעצמו
הוא !עליו תמהתי לראשונה האטומית.

 אין כלום סוף, ללא חיים התוסס —
 ? המוות מפחד הכרתו בעצם מחוסן הוא
 היה עשוי ומה לפתע לו אירע זה מה

והס ישב הוא המסילה? מן להגותו
 נעוצה הפרשה תחילת כי לי, ביר

 של יצירתו פרי אחת, חוברת בקריאת
 דומני, שמו, הרסי ג׳ון אמריקאי׳ סופר

ותי השואה לאחר בהירושימה שביקר
 הטראגדיה את ונוקב מזעזע תיאור אר

 נגע הדבר שם. שנתחוללה האנושית
 היקף בכל מהרהר החל והוא ללבו

הבעיה.
 על בינינו הויכוחים נסבו אז מני
 לה־ סיכוייה ועל האנושות של עתידה

 האטום שפצצת לאחר גם בחיים שאר
 לשוא האפשרות. קצה עד תשתכלל

 לאדם לא אל כי לו, להסביר נטיתי
 של ברומו העומדות בבעיות להרהר
 שיווי־ את לערער טעם מה עולם.

 על העצבים את ולמרט הרוחני המשקל
 הוא אך ? לעולם באו שטרם דברים
 שבו החיים שתשוקת כיוון — בשלו
פת הרגיש מלכתחילה מופרזת היתר,

עליי, יהא מד, מדכא, באי־בטחון אום

הול באמת כלום — וילדו אשתו על
 הסוף אל עצומות בעינים כולנו אנו כים

 להמשיד טעם יש וכי ? נמנע הבלתי
 בי ושתה ״אכול של בהווי לחיות

 לקדם אפשרות יש ואולי נמות״, מחר
? הרעה פני את

השי עלי נמאסו מהרה עד אודה,
 אדם אל לדבר קשה אתו. הרבות חות

 — בשלו ובנימין ויאוש. צער אכול
האח פומפיה ״ימי הרגשת עליו תקפה

 — נוח של הפסיכולוגיה אף או רונים״,
 והמוזר להרגיעו. היד, אפשר אי ושוב
 עליך אשר תחת כאלה אנשים כי הוא,

 כאילו עליך, חומלים הם עליהם, לרחם
 בני יובלו״, לטבח ״כצאן כולנו היינו
 בעמק להרקיב עליהם שנגזר אדם

הבכא...
 שנתנסכה מיום חדשים כמה יצאו לא
 והוא הקודרת, העצבות בנימין על עליו
 עצי תבת לך ״עשה ברעיון הוגה החל

לח החברה מן נתרחק הוא גפר...״
חב ברחוב. ראוהו שלא כמעט לוטין.

 אחזה שרוח־תזזית טענו לו, לעגו ריו
 כך — זוהי ״להתאוורר״. ועליו בו

 לשכרון־ פיוסית ריאקציה — טענו
החיים. מן יתר

 יום אחרת. הייתי סבור אני אך
 מחדיי כמעט למשכו בידי עלה אחד

 סגריר ערב זר. היה זכורני, קפה. לבית
 מאדם, ריק שהיד, הקפה בית וגשום.
 ישב מאוחרת. היתה היא אף והשעה
 לשוא תכניתו. את לפני ופרש בנימין

לאש בעיניו. ברק־הטירוף את חיפשתי
 לא הדרך מן ירד הוא כי חבריו מת
והמלט החומים האישונים שחר. היד,
ומ כמאז וידידות רוך הביעו פים

כשהיה. בנימין אותו נשאר הוא תמיד.
 את מתחיל הוא כי לי, סיפר והנה,

 מוכן אדם. מבני הרחק החדשים חייו
 הקטנה משפחתו עם להתגורר אף הוא
 בימים ים. בלב מגדלור מרומי על

 ״הרי את לחפש יוצא הוא הקרובים
אל ארבעת לפני כנוח כן, ;אררט״

 קבע טרם שנה. אלפים חמשת או פים
האט לאוקינוס אולי מועדות, פניו לאן

 העיקר הקוטב. לאזורי ואולי לנטי
 אין השואה. נתחוללה עוד כל לברוח

הא לחורבן עד להיות רוצה הוא
 את סידר מספר ימים תוך נושות.
 מהם רבים על ספריו. את קיבץ עניניו.

 בפני הועמד והוא לוותר, היה צריך
הספ עשרת מהם :הנצחית הדילימה

 כמה אפילו ?... ביותר הטובים רים
הצו משירי עליו, אהובים תקליטים

 וכך עמו, לקח אירופה׳ במרכז ענים
נודע. הבלתי אל הפליג

ממנו. לד,פרד ניתן שלא הצטערתי,
 לא נסיעתו, בערב לביתי סר הוא

 שלא פסימי, פתק לי והשאיר מצאני
 משום־מה אך הפעם. ממנו לצטט ארצה

יבואו. בימים ממנו אשמע כי האמנתי,
חמי שכעבור דומני היה. כך ואמנם

 הגיעני יותר, לא אם חדשים, שה
 משפטים כמה ממנו. הראשון המכתב
 לפרק הקדמה דברי מעין — קצרים

כתו ? המכתב נשלח מנין חדש. חיים
 הנייר, בגליונות היתד, לא מדוייקת בת
 אחד על נמצא הוא כי אמר, זאת רק

 אין השקט. באוקינוס הקטנים האיים
 בכלל אם מסופק והוא לו, ידוע השם

 בודאי כזה קטן אי המפה. על נרשם
אף המנוסה. הגיאוגראף מעיני גם נעלם

 הוא כי לקבוע, בידו עלה כן פי על
 ומעלת 28 הרוחב במעלת אי־שם נתון

 מידוויי איי קבוצת בסביבת ׳175 האורך
המפורסמים...

הד ? אלי המכתב את שלח כיצד
 מילידי דייג — הידועה הקלאסית רך

לה תשלום תמורת לו הבטיח המקום
 ההוא״ ״העולם אל מכתבו את עביר

האומ העולם את קרא במפורש כך —
הא אלי יום יום המתקרב שלנו, לל

בדון.

ברי ובלית יכולתי, לא אליו לכתוב
 מונולוג מעין בינינו מתנהל החל רה

 ואני הכתב מן דיבר הוא שבכתב.
 מעניין נסיון לשמוע. אוזן היטיתי
 טלפאטית דרך שבאיזו והעיקר, ומוזר,

שבי השאלות כל על השיב מופלאה
יכולתי. ולא אליו להפנות קשתי

״חלי חדשים. על חדשים עברו כך
 נמשכה החד־צדדית המכתבים פת״

במכ קביעות. ללא גם אם בהתמדה
בנ בפני העלה וארוכים קצרים תבים
״הפרימיטי האדם בעיות כל את ימין
 אל לחזור מרצון שבחר החדש, בי״

 הגיע מספר בקטעים כביכול. המערות׳
 חוויות של מופלאים לתיאורים באמת

 החלטתי אחד יום עמוקות. אנושיות
 רד של ״יומנו״ את לאור להוציא
 נוח של או זה, מחודש קרוזו בינזון

 הימים באותם אודה, ובעצמו. בכבודו
סתו שהיו דברים כמה אף לי נתגלו

 פרשת את כשקראתי לכן קודם מים
היו לפרסום עד אך בבראשית. המבול

 משום פשוט הדברים, הגיעו לא מן
מו הרגשה הדברים. לסוף שציפיתי

 מן זה לסיפור כי בלבי, חדרה זרה
 במיני. מיוחד אפילוג שיהא ההכרח

לבוא. איחר לא אמנם והוא
מלה בנימין .מכתבי חדלו לפתע

 :עצמי את ניחמתי לראשונה אלי. גיע
נש התחבורה דרכי — בלבי אמרתי
 ואולי והסתיו, החורף בעתות תבשו

 אמתין בקיץ. המים גיאות בימות גם
חי יתחדש. בינינו והקשר פעם עוד

 אולי — לאיחור אחרים טעמים פשתי
יח הוא ;חדש רוח מצב עליו שורד,

 במרוצת דבר יודיעני ובנימין לוף
 עצמי, את ייסרתי אף אחת פעם הזמן.

 שכן האשם, הוא אני תמיד שכדרכי
האח הייתי ואני אליו לכתוב חדלתי

 מענה, ללא למכתביו שהנחתי רון
 זו. אשלייתי על גם עמדתי אשר עד

 לו להשיב יכולתי לא מעולם שהרי
שב חלומות היו אלה כל מכתביו. על

 חדל שהוא היתד״ העובדה ; ד,קיץ
 הידיעות אחת למקרא אשר עד לכתוב.
 הסוד. כל לי נגלה המקומי בעתון

 מקרוב זה כי הודיעו, מואשינגטון
 איי בסביבת אטומיים ניסויים נערכו
 כשראיתי נזדעזעתי ומידוויי. ביקיני

היי בטוח עתה מועטות. שורות אותן
״הבק מן שנחלץ ״שטן״ אותו כי תי,

 כובד בכל נחת אלאדין״ של בוק
 הגיאוגראפי ברוחב האי על מהלומותיו

 הגיאוגראפי והאורך מעלות 28 של
...175 של

 הספד לכתוב הייתי צריך בעצם
חיפו למסע שיצא החדש הנוח על

 משום־ אולם אררט, הרי אחרי שים
 צעיר אותו .כי עדיין השלמתי לא מה

בחיים. עוד אינו מרץ מפכה

לבן - שחור
 חודש מדי יועלו חמורים 4

 לספי, להר־הצופים בחודשו
 אריח של מזונותיו את

העתונות). <מן האוניברסיטה.
 מזזטור חי אריה טוב : נאמר זה על

מת.״
הא אשת דיין, רות הנברת

שנח איש אחרי רדפה לוף.
 ומסרה ארנקה בגנבת שד

העתונות). (מן לדין. אותו
דיין. ו?ית דין ליו! : עוד יאמר ולא

 ביפו, ״הגאג׳אדה״ מפקד
 לחזור הורשה הברי, נימר

העתונות). (מן לישראל.
 חברברו־ ונימר עורו נושי היהפוך

? תיו
וד כשר חלוקת נתעכבה

השטפונות. כגלל נים
העתונות). (מן

הד אין מאימתי אן מילא, בשר,
לשחות. יודעים ם י ג

ראוך ט. ש.

 העתונות׳ ״באל
העונה! מסגנו יהא

עתו׳ של הראשון השנתי הבאל
 ״הבימה״ אולמי בכל ייערך ישראל נאי

 יהיה בפברואר. 16ב־ הבימה״ ו״חוג
 בעולם העתונאים נשפי כדוגמת זה

 הידיעה בה״א החברתי המאורע כולו,
העונה. של

 ועדה ע״י שעובדה התכנית לפי
 בערב 9 משעה הנשף יימשך מיוחדת

 בארוחת ויסתיים בבוקר 3 שעה עד
האורחים. לכל שתוגש משותפת •בוקר

הציי של בראשותם אמנים, ועדת
לתפ דואגת בס, ויוסף ברגר ג׳גיה רים

 שבהם האולמים בחמשת מתאימה אורה
 לתפקיד יותאם אולם וכל הנשף, ייערך

שם. מבוצעת שתהא ולתכנית
 הגדול באולם מרכזית תכנית תערך

 של חגיגית פתיחה עם ״הבימה״ של
הנשף.

— הנשף״ ״עתון מיוחד, עתון
״הבי בבנין מיוחדת מערכת ע״י יוכן
 הלילה. בחצות למכירה ויוצא מה״

בקו מהנשף, רפורטג׳ות יכיל העתון
 על וחשבונות דינים התכנית, על רת
 מלאה רשימה לכך •ונוסף המתהווה כל
הנוכחים. כל של

השל ראשי יהיו הנשף אורחי בין
 העיריות ראשי הממשלה, חברי טון,

הדיפלומטי. והסגל
 האורחים לרשות יעמוד עשיר מזנון

ערך. יקרי פרסים על הגרלה ותערך
ווע הקצב במלוא הן לנשף הכנות

 הכרטיסים, להפצת דואגת מיוחדת דה
 מראש מוכנת רשימה לפי רק שיימכרו

ר,כר את. להעביר מוחלט איסור מתוך
הנשוי. מועדת לכך הסכמה בלי טיסים

שערות הרחקת
ן י ט ו ל ח ה ל י מ ו ט א י ד ב

 (שיטה סופי ובאופן צלקות בלי באחריות
מהרגלים לשעה שערות 1400 חשמלית)

יי ה י נ ד ד ייי
 18 הסנדלר יוחנן תל־אביב,
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שערות. להרחקת חורף בחדשי השתמשו
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