
ל — משעה למעלה וחיפשנוהו לו קראנו
נעלנו. אנדרה תוצאות. לא
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הצלה הכל

מ לאחר סירתי. את תיקנו ואנוכי *ץאן
 ישבתי ואני השיחים בין ז׳אן נכנם כן, (

 הופיע לפתע מסד,־טסה. זבובי בזעף וגרשתי
 שמצא קולות בקולי צוזח גיל, בקריאות ז׳אן
אנדרה. את

 מעינינו, חבוי היה האבוד חברנו כי התברר
קיב השמאלית שגדתו למקום שהגיע כידון

 על נתקע הוא סוס. פרסת של צורה לה
הזרם. בלב שעמד שרטון

 בעשרה לרגלינו זרם האדיר נילוס ך*
הצרפ חברי שני עם יחד זעירים. פלגים 1 1

 התבוננתי דאוזי, ואנדרה לפורט ז׳אן תיים,
 של בגובה פירמידה מעל במראה־הקסמים,

 על־ידי שנה 16 לפני שנבנתה מטרים, שלושה
 לחפש שיצאו אלה כל לכבוד גרמני חוקר

בעולם. ביותר הארוך הנהר מקורות את
 המהיר הנהר לפנינו. עמד וגדוש מלא יום
ל עמד מקציפים, לאשדות במקומות שהפן
קילו 6500 לרדת : תוכניתנו כדרכנו. שמש
מ החל קטנות, בסירות היאור לאורך מטר

 לזה השווה ■מרחק — בשפכו וכלה מקורו
ה הצד מן הצפונית, ואמריקה מרוקו שבין
האטלנטי. האוקינוס של שני

 ארבע נובמבר, יום אותו הגבעה, על שם
התגשמו החלה המשווה, לקח־ דרומה מעלות

 חלום — שנה 15 אותי שרדף חלום של תו
 ו־ קליאופטרה, הפרעונים, של הנהר את לתור

קיצ׳נר.
 חוקרים, הנילוס משך שנים אלפי משך

 הגוזמה מן זה אין ומדענים. היסטוריונים
 אדם כל על איכשהו, השפיע, הנילוס כי לומר
כיום. המערבי בעולם החי

ח אסון. כמעט אירע טיולנו בראשית כבר
 הקאגרה, על קאקיטומבה ליד לראשונה נינו
בי הנילוס. של ביותר החזקים מזרמיו אחד
נה הנהר, לרעש להאזין שינה חסר לילה לינו
 וצרצור הקופים קריאות היאור, סוסי מת

באפי נשמעת היתה פעם מדי שונים. חרקים
צבוע. של ההיסטרית צעקתו גם לה

נעלם הנהר
 ואנד־ ז׳אן נכנסו השמש זריחת 0 **
נש אני בעוד העמוסות, לסירותיהם רה <
ב במסרטה. הנוף את מצלם החוף, על אר

 את המהיר הזרם גרף סירתי, על שעליתי רגע
ראייתי. משדה חברי

 יאור סוס הגיח לפתע, להשיגם. מיהרתי
התעט מים, התיזה המפלצת המים. מן ענק
כש אגדות, בסיפורי בדרקון ונחרד, שה,
 ניסתה היא מדרכי. לסטות אותי מאלצת היא

להימלט. הצלחתי למזלי, אחרי. לרדוף
 אנדרה לי קרא חברי, את הישגתי כאשר
יאור. סוסי 112 למנות כבר שהספיק

 של רב נסיון בעל מנוסה, חותר היה ז׳אן
 עשינו ואנוכי אנדרה צרפת. בנהרות חתירה
טכני את ולחקות להשיגו יכולתנו כמיטב

 סי־ אולם מקציפים. במים שלו החתירה קת
התרגיל. את עלינו היקשו העמוסות רותינו

 לפתע בראש. אני חתרתי לאשרות מתחת
 עלים. מםך מאחורי נעלם הנהר כי היה נדמה
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לטבוע התחלתי

 סי־ על להשתלט כדי הכל את יפיתי ף
לר יכולתי כך כדי תוך המחליקה. רתי ■1

קט איים שני כעין היוזתה שהצמחיה אות
המע את לעבור מוכרח שאני הבינותי נים.
 כדי ימינה, לסטות או האיים, בין הצר בר

 של שנייה באלפית ורחב. פתוח מעבר למצוא
 הצר, המעבר לאורך לחתור החלטתי מחשבה
ל פתוח הימני המעבר את משאיר כשאני
... חברי.

כ אחדים, מטרים לחתור הצלחתי בקושי
 סירתי. בקרקעית צפים שרשים נתקעו אשר

 במהירות נמשכתי מים. הסירה נמלאה לפתע
לטבוע. והתחלתי הזרם במורד
 לרגע. אותי המם פני, על רובי נפל ואז,

לח נואשים מאמצים עשיתי כשהתאוששתי,
 על לצוף הצלחתי בקושי רק לכוחותי. זור
המים. פני

 וכשאני לחוף. הגעתי החזק, הזרם אף על
 על תהיתי בחילה, הרגשת ומלא חלוש שוכב
 עוד מסענו נסתיים האם חברי. של גורלם
החל? בטרם

 זה היה למצבי. השואל קול שמעתי לפתע
אנדרה. היכן ושאלתיו לו עניתי ז׳אן.

 מים. נוטף ותיק שעם, כובע לי הראה הוא
חברנו. של לגורלו היחידה העדות זו היתד,

 רעש על בקולנו להתגבר מנסים כשאנו
 בחבל. אותו ומשכנו לאנדרה קראנו האשד,

 תמימה, נפל הוא סירתו. גב נשבר אשר עד
 את משכתי בחבל. להיאחז איכשהו הצליח
ל לאנדרה עזר שז׳אן שעה כוחי בכל החבל
המים. מן צאת

 את העמסנו מספר, דקות מנוחת לאחר
 ה־ צמח בה בדרך והלכנו גבנו על סירותינו
 חרקים א־ש. מקומת כפול בגובה פאפירוס
 מדעתנו, והוציאונו כמעט עוקצים וזבובים

הטובעני. בבוץ שדשדשנו שעה
 מקום וחיפשנו בקושי דרכנו את עשינו

 נפגעה ולא כמעט לאושרנו מתאים. חנייה
ש נשקנו, אבדן על הצטערנו אולם צידתנו.

למאכל. חיות בצייד אותנו לשמש היה יכול
 נרטבה עדשותיה, חמש בעלת מסרטתי

התקלקל. בד, שדרה הסרט וכל כולה,
שבו המתינו שחברי בעת יותר, מאוחר

 אני עשיתי אוגנדה, בירת בקמפאלה, עיים
ל כדי קניה, לניירובי, ומייגעת ארוכה דרך
מצלמתי. את תקן

 אגם חופי את תרנו שוב, נפגשנו כאשר
 משטחה וחצי אחת פי הגדול שטח ויקטוריה,

 ממש בו שיש גדול כה אגם — שזזייץ של
ושפל. גאות

באגם. הגאות על משלהם הסבר לילידים
 סוסי־היאור על־ידי נגרמת היא כי אומרים הם

ה רוחש גם האגם לאכול. בלילה היוצאים
תנינים. מוני
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 שמן צלוי ארבה

לשוו!לל?ל3?יסי נאמאסאגאלי ך! ̂ד
מסי עד אותנו שילוו ואסדר, ילידים כור

 בני הזרם. לאורך קילומטר 150 מרחק נרי,
ל לצאת כדי בדייג מדי עסוק־ם היו תבניות

טיול.
מפא הזמנו אנדרה של השבורה לסירתו

 — בג׳ובה לנו להימסר שעמדו חלקים, ריס
הנהר. לאורך תמים חודש מסע

ב קברניט מיודענו, הופיע השלישי ביום
 ג׳אלו־ ילידי שני בלוזית קטנה, קיטור ספינת

ל מוכנים היו הם הגדולה. אסדתם עם או
ו פטפוט אחרי אגדי. במחיר אלינו הצטרף
חול שתי על הסכמנו סוזאהילי, בלשון גמגום

במזו שילינג 35ו־ גדול פנס־כים חאקי, צות
מן.

 כונו החדשים, מגוייסינו וגבריני, אומו
הזהב*. אבק ״תאומי בפינו מיד
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 דייגים כבפר סעודה

שקרבנו^?^אגפ^דנה^!לך כד ן*
לאגם, הגענו אשר עד וחלש, הנהר זרם

 תעלות ■קילומטר. 100 לאורך ביצה שהוא
 משך אחרים. וצמחים מים שושני בין עוברות

 המים לאורך כוחותינו בכל חתרנו שעות
 פתוחים למים הגענו לבסוף הצמחים. מלאי
ל מעל במטוס נסקנו כאילו זה היה יותר.

מסלול.
הח אנדרה באסדה. חתרנו ואני התאומים

 כשאני הפעוטה, לסירתי וחזרתי אותי ליף
 הוא חסר־ערו כמה הרגשתי בראש. מתקדם

 ענק בביצת לבדי הייתי זו. בסביבה האדם
מסתוריות צריחות רק מעלי, תכולים שמים

 ייגאל רב־אלוף הכריז !״הנילוס גדות על נילחם הבאה ״במלחמה
 אל ישראל עיני מופנות תשט״ז בפסח - לשלום או למלחמה ידין.
בע מצריים. יציאת מאז אחרת, שנה בכל מאשר יותר היאור ארץ

החו במינו, יחיד הרפתקות מסע אמריקאי חוקר מתאר אלה מודים
 מקור בעולם, ביותר הארוך הנהר את לגמרי חדשה בצורה שף
 בקשר ההיסטוריה ראשית מאז קשור שגורלו מצריים, של חייה כל

בארצו. ועצמאות לחרות ומאבקו ישראל, גורל עם בל-ינותק
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