
 הגאון מחדר הכביסה
 ביום קיןן לוהט, בחדר פביםה קטנםן על ננ תל אביבי, אני מתוודע אל

 דמות טרגית, גאון שלא הצליח לטפס על הקיר החלקלק של הביורוקרטיה
 הישראלית ונהדף, פגוע, אל העולם הגדול. אפילו בהמשן, לאור היום
ת מוחו הקודח. היום, צבאות מ י  ובמחשן, ניסה לתח לנו במחנה אח פ

 העולם מיישמים אח פי11וחיו והמצאוחיו. כחב העח המדעיים מזכירים אח
 שמו ופעלו, אבל לא את ישראליוחו האבודה.

א מ ד ר ק ל ב א ו נ מ  ע

 זירת ההתרחשות הראשונה באותו בית קשיש ומתקלף על קו

 התפר שבין תל אביב ליפו. מדי פעם תלפתי על פניו בנסיעת

 פקק אטית. אינסטינקטיבית מרימ הייתי את עיניי במעלה

 חזיתו הבלויה.

 את חישוק הברזל הנחשף כמו עצם מתוך בשר שהתקלף,

ה הרביעית, שבין הקומה השנייה והשלישית, מ ד מ  נמרכז ה

 3נשתי כמו מכר ותיק. מדרנה זו הייתה בשבילי, בשנים ההן,

 תחנה וקריצת עידוד במעלה 80 המרמות שהובילו אותי,

 פעמיים או שלוש בשבוע עם קוצר נשימה ולב הולמ, אל ננ

 הבניין. שם, על ננ הבית ההוא, עברו עליי כמה שנים מכוננות

 באחד הצמתים הראשונים של המיים. תחנה ראשונה בסיפור

 ההולך ונפרש בדפים אלה.

 פרפורי נסיסתו של הבניין ניכרים כבר מהצעד הראשון. ציפוי

 הפליז של דלתות הכניסה, שהיה פעם זהוב בוהק, השחיר כליל,

 התקמט בקצוות והיה תלוי על בלימה. פעם, בימים הרחוקים

 ההם, צמד היקים הקשישים, אדון ונברת באומן, ששימשו

 כמעין קונסיירנ׳ים לבניין תמורת מנורים באחת מדירותיו, דאנו

 לםנור מדי ערב את הדלתות. אינטרקום, נעילות מתוחכמות

 וכיוצא באלו, היו מושנים שטרם נולדו. ״הדלתות״, הסביר

 אדון באומן, ״כל כך תורקות, שאף אתד לא יכול להיכנס לבניין

 באופן בלתי לגאלי.״

 ליטפתי בחמלה את דלתות הפלת השתורות, הפעורות ללא

 תזוזה. זקנה גכלולית. הן תקועות חזק ברצפה, הדלתות. חדלו

 אפילו לתרוק. הן תקועות בזווית המאפשרת רק לאדם או

 שגיימ לעבור דרכן בו-זמבית.

 בדממת הלילה, עם אלה פיצב׳ראלד ברקע, עכבר האינטרנט
 נודד כמעט מעצמו ומניע למקומות הכי רחוקים מקו התוף

 של ראשית השיוט. כך, פתאום, אני לא זוכר באיזו תמנה,

ן ליבקינד. התמצתי פעימה. םיד הקלדתי ת  צן מולי השם פ

 את שמו בנונל. מנוע התיפוש הכל-יכול מכיר היטב את השם.

 לא מעט אזכורים. אבל, הצנ קפא םולי על פיסת מידע אחת:

 קפטיין פרנן ליבקינד, הלך לעולמו בשנת 2002. מיפשתי אותון

 הרבה זמן. אפילו שאלתי במחלקת הטיפול בנמלאים בהברת

 התעופה, שאת מטוסיה ונוסעיה הוביל במשך שנים ארוכות

 כקברניט. קרוב לוודאי, שהוא נח, אבל עדיין רחוק מלהיות

 שקט, בבית העלמין היהודי בקרדיף, בירת ויילם, או באתת

 מעיירות הלוויין. אמנם, ידעתי שעבר את שנתו ה-80, ולקח

 נלולות גנד בעיות לב שהיו לו. בשיתות הטלפון האחרונות

 שהיו לנו, שנדמו הרבה לפני התאריך הנקוב על מותו, סיפר

 לי על השנרה היומית של רכיבה על האופניים ועל המשקלות,

 שהוא מוסיף מדי פעם להרימ, בהתנצלות ששוב אין הם כבדים

 כמו פעם. אבל, הקול שלו בטלפון לא חדל אף פעם להיות

 צעיר, כשהמילים העבריות קצובות בםטקטו יקי נמרן.

ן ליבקינד. םעולם לא עברת את שמו הפרטי. כך הכרנו ת  פ

. ואני רוצה למלל כאן את סיפורו. מוח נדול, נפש ן ת  אותו: פ

 נחלה ועוצמות בלתי נדלות של מי שמתמיד בטיפוס עיקש על

 הקירות החלקלקים של החיים ושל העולם.

ן לפניי בפרטי- ת  למרות השנימ שמלפו, עומדים פניו של פ

 פרטים: העיניים, המצח הנבוה, ונם הצליל החותך של ההינוי

 היקי. עם זאת, מתלווים לזיכרון נם צלילים יפהפיים של

 פסנתר.

ן ליבקינד תדר למיי מתדש אתרי שנים ארוכות. כדי בין הקומה השנייה והשלישית. אני מעביר, הלוך וחזור, את ת  פ

 לתפוס שוב את קצה החוט, תזרתי מרחק של עשרות שנים אל סוליית נעלי לאורך החישוק. פתאום אחזני פתד: שמא, ללא



 ראיתי אותו כבר ביום העבודה הראשון טלי על אותו מ. לבוש

 מכנסי התעמלות קצרצרים בלבד, עוסק בהרמת משקלות. נוף

 לבן, נובה פתות מבינוני, שרירי, אך לא מפלצתי בצורה שאנו

 מוצאים לפעמים אצל מרימי משקלות. תספורת קצרה, נטולת

 פאות לחיים. עיניים ירוקות, שמתות.

 אתרי כמה דקות, בחולצה רפויה, התייצב בדלת שלנו

, הצינ את עצמו ללא שום הקדמה. ״נר חמול ך נ ר  ״שלום. אני פ

 תתקבל בברכה בארמון שלי״, מבטא יקי עד שורשי השיער

 הקץ, כאמור, היה בעיצומו. אדים עלו מרצפת האספלט, אם

 כי היום כבר נטה לערוב. בתדר העבודה שלנו הסתובבו במוץ

 כמה מאווררים במאמץ סיזיפי לייבש את הזיעה הנינרת.

 כעבור זמן מה,

 נקשתי ללא חמדה על

 דלתו. נקל היה לדמיין

 את החום והלתות,

 שאמורים היו לשרור

 בחדר הכביסה הקטן,

 שהוסב, ללא שיפורים

 נראים לעין, להלל

 מנורים. מיד כשפתח

 את הדלת נדהמתי. זרם

 תוקפני של אוויר קר

 ויבש נחת בפראות על

 כל נופי המיחע. המושג

 ״מחוג אוויר״ לא היה

 קיימ עדיין בעברית. ״אייר קונדישניגנ״ היה, בימים הרחוקים

 ההם, משהו ש״יש רק באמריקה״. שם, בהדר הכביסה הקטן

 ההוא, באותו תא חדרון נזירי, עם מיטה צרה, שולחן עבודה,

 כמה מדפי ספרים והתקנים חשמליים מסקרנים, ראיתי - יותר

 נכון תשתי - את מזנן האוויר הראשון בחיי. כאמור, אמצע

 שנות ה-50 של המאה ה-20. וזו הייתה רק ההתתלה.

 בעוד פרנץ, מיודעי החדש, מכין את הקפה, אני מקשיב

 למוסיקה שמילאה את החלל הקטן. אפילו אני, שמעולם לא

 הצטיינתי באוזן מעודנת, הבחנתי באיכות הצלולה והנדירה של

 הקול. ניקיון מוחלט של צליל, שלא שמעתי כמותו נם במערכות

 יקרות ומשוכללות. הוא הצליח, הסביר לאוזניי הנבערות, למזג

 ארבעה ערוצי קול על פס מוקלט אחד. ייתכן שאפילו עכשיו

 אני טועה בהסבר, אבל ההתפעלות המריאה נבוה יותר, כאשר

 ראיתי את המקרר התשמלי הקומפקטי מתוצרת עצמית, את

 דוד השמש המקורי ועוד אביזרים לנותיות האדם - כולם

 אזהרה, עלול נרם המעלות הזה, ואולי הבית כולו, להתמוטט

 מתמת ביל, בלאי ורפיםות. למדרגות האלה אין שום כבוד או חן

 בזקנתן. ידו תסרת החמלה של הזמן עשתה כאן ככל יכולתה.

 אפשר שרוי אני בבניין שמותו כבר נתרץ. אפשר שקבלני

 הניתוץ כבר עומדים מעבר לפינה. באתרים אחרים בהמשך

 הרחוב, קונסטרוקציות ועגומים בנבהים של מאות מטרים,

 כבר רומזים נם על קצו של הבית הזה.

 גם הגג לא השתגה מאוד. אותם שרידי סיד יבש, מרוץ

 ומתקלף, האמור לכסות את רצפת הזפת, שכנראה גם עכשיו

 מתרככת ומעלה אדים בצהרי קיץ. עשורים כבר לא סיידו את

 הננ הזה. עדיין אפשר

 לראות כתם כחול של ים

 בין רבי הקומות שנבנו

 מאז. נם המבנה המלבני,

 עם ננ האסבסט, עדיין

 עומד. המבנה מסר

 החן, שבחדרו המהביל

 בקיץ והמקפיא בחורף,

 עבדתי, כאשר מכונת

 הכתיבה העתיקה שלי

 מנסה ללא הצלחה,

 בקלידיה העדינים,

 להתמודד עם התקתוק

 הרועם והרציף של שני

 הטלפרינטרים, שפלטו

 ברצף תדשות מודפסות על נלילי נייר.

 המבנה העלוב הזה היה תחנת הקליטה של סוכנות ידיעות

 אמריקאית רבת עוצמה ותובקת עולם. בתנאי הטכנולוניה

 של התקופה היא סיפקה למנוייה, עיתוני ישראל, באמצעות

 תעתיקי סטנסיל ושליחים על אופניים, את התדשות שאנתנו,

 קבוצה של עורכים, בתרנו, ערכנו ותרנמנו מאננלית לעברית.

 נם תדר הכביסה שמנגד עדיין קיים. אותו צבע לבן מקולף,

 מעל דלת העץ. יש כבראה בקודה שבה גם ההתבלות חייבת

 להיכלם.

 המעורבות שלי עם הסיפור מתהילה בזמן כלשהו באמצע

 שנות ה-50 של המאה ה־20, בתוך אותו מדר כביסה, בעיצומו

 של קיץ מהביל. הדייר הוא פרנץ ליבקינד. בכל הפרסומים של

 היום הוא מופיע במלוא תוארו: קפטיין פרנץ ליבקינד.



 החזית, אמנם התרהקה מהארץ, ומלחמת העולם התקרבה

 אל סופה. השואה הייתה עדיין במידה רבה, בנדר שמועה

 אבסורדית. בנלל האננלית השוטפת והנוכחות האירופית,

 החליטה ההננה להפריד - זמנית כך נאמר לו - בין פתץ

 והמטוסים, ולשלות אותו למלא חשרה שהתפנתה בשירות

 המטאורולוני של ממשלת המנדט בירושלים. המכשור שם,

 במחלקה ההיא, כך האמינו, יעניק להננה עמדת תצפית נוח

ן הייתה חיונית. סיפורי ת  בצומת בינלאומי. התושייה של פ

 על הימים ההמ שמעתי מכל מיני מקורות. בין היתר,

 סימוכין לסברה, כי האיש הזה הקדים את כולם בהמצאת הרד

ץ הרכיב והפעיל מנננון שידע לאתר ת - המכ״ם של ימינו. פ

 ולקלוט נופים בלתי מזוהים במרתב האווירי, לפני שמישהו

 אחר בעולם עשה את זה. לא בדקתי. אני חצה להאמין. מכל

 מקום, השירות שלו שם היה בעל משמעות מודיעינית ממדרנה

 ראשונה.

 לימימ, אחרי שפרצה מלתמת השחרור ושירותי ממשלת

ץ ליבקינד, לצד הודעת ת  המנדט התפרקו בהדרנה, קיבל פ

ט ח  הפיטורין, תעודה, המעניקה לו זכויות של עובד מדינה ב

 כולל הזכות להתגורר ולעבוד בבריטניה.

ה לתזור ליחידתו, בתיל האוויר העוברי של המדינה ץ ת ת  פ

 שאך נולדה - אבל שוב מצאו לו תפקידים אחרים. לא רצו לבזבז

 אותו על מוטות הימי של מטוס. תוך פעילותו זו, שלא הרבה

 לדבר עליה, קיבל את הצעת הזונ באומן, מכריו הוותיקים,

 להתנורר באותו חדר כביסה שעל הננ.

ץ ת  הקיץ התחלף לחורף. עוד קיץ ועוד חורף. החדרון של פ

ח אותי להביא אליו ו  הפך למעין בית שני בשבילי. הוא ע

 חברות וחברים - והם היו באימ לקראת חצות, שעת סיום

 עבודתי, לשתות קפה ואולי נם כוס או שתיים של ויסקי

 משובח, ולשמוע מוסיקה אצל פתץ. ההצטופפות רק שיפרה

 את האווירה. אני יודע, שבשנים ההן היו לו נם קשרים לא

 מחייבים עם כמה מהידידות שהבאתי לשם. כנראה, שזה היה

חל - אי-יכולתו לקיים קשרים בני קיימא עם נשים  חסרונו הנ

 אני סבור שמשום כך נשאר רווק כל ימיו.

ץ ליבקינד לא מדל ממאמציו להתקבל ת  במשך כל התקופה, פ

 כטייס בחברה הלאומית. בחופשותיו, ואפילו בשהיות הביניים

 שלו, באנבליה, עבר קורסי טיס מתקדמים על חשבונו - עד

 השלב הבבוה ביותר, שהכשיר והסמיך אותו להטיס נוסעים

 במטוסים חםחריים.

 פיתוחים והמצאות ממוחו הקודח וידי הזהב של פרנץ. חדר

 הכביסה המשוכלל ביותר שראיתי - מאז ועד עצם היום הזה.

 האיש הזה חי כמו רווק מפונק מאוד בחלל של לא יותר מ-15

 מטר רבועים.

י ע ץ הפך להיות מלק מימי עבודתי על הננ ההוא. את ת ת  פ

 הפנאי ביליתי בחדר הכביסה. ולא רק בשביל האוויר הממתנ,

 השוקולד מתוצרת חוץ והקפה החריף והטעים להפליא. אתו

 השוקולד הביא מטיםותיו, כקצין אלמוט במטוסי הברת

 התעופה הלאומית. הוא היה איש שיחה מרתק בשלל נושאים.

 מה שהיה חסר לו בעברית, השלים באננלית.

 מעולם לא שאלתי אותו לגילו, אבל למרות הליכתו הקפיצית

 ומבגה גופו השרירי, הערכתי שהיה במחצית השבייה של שמת

 ה-30 לתייו. אולי בעיקר בשל סיפוריו, שהעידו על עומק

 ומרחב של זיכרונות לאורך שבים לא מעטות.

 מאחורי הצלילים התועים של שוברט ומוצרט, נחשפה נשמה

 מתוסכלת. כאשר הוא מתייצב במדיו ההדורים של קצין בצוות

 האוויר, מקטורן כהה עם פסי זהב על השרוול, קשה להאמין

 שלפנינו אדם שעוטה את המדים הללו כפשרה מכאיבה, שיש

 בה, לתחושתו המרירה, מידה נחשה של השפלה.

 הסיפור לא נחשף בבת אחת. אבל הפואנטה שלו תמיד

 התנפצה על קיר הברזל הביורוקרטי ולב האבן של פקידי

 התברה הלאומית.

 מעולם לא שמעתי אותו מספר על הוריו. אין לי מושנ אט

 יש - או היו לו - אחים ו/או אחיות. היו לו קשרים טובים ־

 בנרםנית - עם הזונ באומן מהקומה שמתתת. אני יודע, שנולד

 ונדל בפרנקפורט אשר על נהר מיין והניע לפלסטינה (א״י)

 לבדו עם עליית הנוער, לקיבוץ ני.

 הפלמ״ת, ארמן בראשית דרכו, היה מרם פעיל עד מאוד

 בקיבוץ נ׳. כמה מחברי הקיבוץ מילאו בו, ובהננה בכלל, תפקידי

 פיקוד בכירים. כישוריו המיוחדים של פרנץ - אם היה לו שם

 עברי, הוא מעולם לא טרת ליידע אותי - היו עד מהרה לשם

 הוא לא הסתפק בתיקוני מוסך שנרתיים. תושייתו

 נםוף המצאות של ייעול ושכלול. שמעו הניע במהירות

 אל אתניהם הכרויות של אנשי הפלמ״ח. הוא נוים למחלקה

 האווירית, עבר קורם והיה לאמד מטייםי היחידה, באותו בסיס

 מיתולוגי של מטוסים קלים, בפאתי עמק יזרעאל.

״ 1.1*1 ו ו i , ו j y 

 דבר במשק. הו

 הניבה איבםוף ו



 גניתת ההפתעה שפלטתי הייתה אמתית לגמרי. נזתתת ליריעת

ן הסיר בתנועותיו המדורות, עמד מטוס ת פ  ברזגט גדולה, ש

 קל, שהורכב כמעט בשלמות. הוא הצביע על כל תלד! וסיפר

 כיצד תיפש את התלקים בארצות שונות בעולם, התאימם אלו

 לאלו למעשה מרכבה מקורי. הלקים מארה״ב ומחצי תריסר

 מדיגות אירופיות. מעולם, לפגי וגם אחרי כן, לא ראיתי אדם

 מרכיב מטוס בחצרו האמורית.

 מכיוון שהשעות חלפו להן בריחוף, בחלוגות ועל גג הרעפים

 האדום דפק גשם זלעפות, ואגי התמצתי את הרכבת האחרוגה

ן הזמין אותי לישון אצלו. יש לו, אמר, ת  למלוני בלונדון, פ

 חדר מיוחד ״רק לאורחים כמוך״, חייך והוסיף ״את האורחות

 שלי אני לא שולח לחדר נפרד״. למען האמת, מעולם לא ראיתי

 אישה בחברתו, אם כי תמיד התאמן לרמוז, שאם מישהו חושב

 שהוא נזיר, או הומו אלוהים ישמור, שירד מזה. האמנתי לרמזיו

 וביני לביני כיניתי אותו ״המאהב הדיסקרטי״.

ן במטבת, לבוש מכנסי חאקי ת  בבוקר המתרת, קידם אותי פ

 קצרים, המוכרים מימי חדר הכביסה ומקורם כנראה בקיבון

 נ׳ וגופייה. זה עתה חזר מסיבוב של בוקר על האופניים. הוא

 מעדיף אופגיים על ריצה או הליכה.

 ״ועכשיו״, הוא אומר אתרי לגימת הקפה האתרונה,

 ״ההפתעה האמתית״. כאילו שהמטוס שבתצר לא גחשב. הוביל

 אותי למעין האנגר קטן בירכתי החצר ובמרכזו אמת מים מלאה

 עד נרותיה. משהו בין אמבטיה נחלה לבריכה קטנה. כיום ניתן

 למצוא באתרי מרפא או נופש מסוימים הזה אמבטיות ניקזזי

 לרתצה בצוותא.

טו  פרקו פתה ארון והוציא ממנו מה שנראה נמעין יציקת נ

 מוארכת, אפורה. ובראשה מתקן כלשהו, וננפיים קטנות

 בצדדים. ״תחזיק״, אמר והושיט לי את הלבנה. היא הייתה

 כבדה, כמו שגוש בטון בגודל הזה אמור להיות. ״נכון שזר.

 כבד?״ אמר-שאל.

 בסיבוב כלשהו, הלבנה התהילה להשמיע קולות של מגוע,

ן הטיל אותה אל מימי הבריכונת. הלבנה נעה במהירות ת פ  ו

 אדירה בעומקים שונים של המים, מכוונת על ידי שלט שבידו,

ן ת  סיבובים זריזים, שליטת כיוון ממזרית. ובפעולה אחרת, פ

 ״מניח" את הלבנה על קרקעית הבריכה. ושוב, בתנועה זריזה,

 הלבנה שוב נעה ומפלסת את דרכה במהירויות שלא ראיתי

 כמותן במים. נם לא בסירות מרון.

ן בנאווה, ת  לאחר שהוציא את הנוף מהמים, הצביע עליו פ

 והם, בחברה הלאומית, סירבו נעקשנות להיענות לפניותיו,

 שכן הכלל הקשוח הנקוט בידיהם היה, שרק משוחררי חיל האוויר

 יכלו להטים את מטוסיה. שום דבר לא הועיל - לא העבר שלו

 בהננה ובפלמ״ת, כולל שירותו במחלקה האווירית במחתרת,

 ונם לא עיסוקיו במלתחת השחרור. אישים חשובים כתבו לו

 אישורים לאמור, כי רק משום שיקולים של חיוניותו במקומות

 אחרים לא עבר, יתד עם כל ותיקי התעופה של הפלמ״מ וההננה,

 לחיל האוויר החדש. דבר לא הועיל. תומת הפלדה לא נפרצה.

 הם לא הסכימו אפילו לבחון את יכולותיו כטייס.

, מאז שנשא בכיסו את רשיון הטיס האולטימטיבי, היה ן ת  פ

 יצור מאוד מריר ומתוסכל. בחברה התייחסו אליו כאל נודניק

 ללא תקנה, ששום סירוב אינו מייאש אותו.

 בסוף, גם הוא הרים ידיים. יום אתד, הגעתי לגג ומצאתי את

 חדר הכביסה ריק. פרבן איגבו. מר באומן העלה אליי מכתב

 ממגו, ובו סיפר, כי התפטר ממשרתו כאלמוטאי מוטס בהברה

 הלאומית הישראלית, לאחר שנבחן והתקבל לעבודה, כטייס,

 בחברת התעופה הבריטית - וכמה תבל שכל כך עצובה פרידתו

 מישראל, שאותה שירת ובם אהב. הבטיח לכתוב שוב, אתרי

 שיתמקם בכתובת קבועה בלונדון.

 התהלכתי הלוך ושוב בין קירותיו הריקימ של תדר הכביסה,

 כשהקולות הצלולים של המוסיקה הקלטית עדיין מהדהדים

 בראשי. אני חושב, שאפילו דמעות עלו בעיניי.

 חלפה תקופה. עזבתי את הננ מוכה השמש והמטר. שיטת

 העבודה ההיא התיישנה ועברה מן העולם, ואני עקרתי למחוזות

ן ליבקינד נשמר. ת  אחרים של התיים. אבל איכשהו הקשר עם פ

 מדי זמן, מצאתי בתיבתי אנרות אוויר ממנו. כתובות במכונת

 כתיבה ומספרות בסדר הדברים היקי שלו, באננלית מדויקת,

 את מעשיו ותתושותיו. במרוצת הזמן, התקדם בעבודתו והועלה

 לדרגת קברניט. קפטיין ליבקינד.

 הוזמנתי לבקר אותו בבית הקטן - בית עם גינה וחצר סביבו

- ששכר בריצ׳מונד, פרוור שקט בפאתי לונדון. בדומה לאותו

 חדר כביסה בדרום תל אביב, בם כאן צף הבית בצלילי מוסיקה

 יפהפיים, ומסביב כל השכלולים המתבקשים לשיפור החיים

 והנותיות. בצד גחו המשקולות המוכרות וזוג אופניים.

 מצאתי אותו הרבה יותר נינות ותייכני. הומור היה לו תמיד,

 אבל עכשיו זה נראה לי הרבה יותר משוחרר. אולי מכיוון

 שהימור אנבלי נשמע הרבה יותר טוב בנסיבות לידתו. אתרי

 ארוחה נפלאה שאלתר, שהסתיימה בכוסית קוניאק וסיגר,

 הוביל אוחי אל הדלת של המטבח ומשם אל החצר האחורית.



 לקצהו הדרוםי-מערבי של הייד פארק. יש בו, בצד עורק ואשי,

 עם חנויות, מוזאונים וכוי, רחובות שקטים שנושמים מין לונדון

ת קםן מפריד בין  של פעם. בתים זהים נמוכי קומה. נרם מדתו

 המדרכה לדלת הכניסה. הרבה בתי מלון קטנים ואינטימיים

 מצויים ברחובות האלה. פעם היו מתנוררים בהם תיירים

 לשעה, שחיפשו מיטה נקייה לנקובי כיס. היום, המ ינהצו לך כל

 כרטיס אשראי בתעריפימ מרקיעי שחקים. המחירים השתנו,

 אבל האווירה נשמרת. נמ בשעת ערב לא ממש מאוחרת תוכל

 לשמוע ברחובות הללו את הד צעדיך. פנסי רחוב חיוורים, כמו

 בסרטי מתת או בשירי סתיו נינים.

 נובמבר של לונדון. פתן־ שכר שני חדרים באחד המלונות

ש בעליל, כאשר לבש את מעילו ת  הקטנים הללו. הוא היה נ

 העליון, הנית על ראשו קסקט אפור ונטל מזוודה, שהכילה

 כנראה את נוף הבטון המוכר לי.

 ״לא צרין מטרייה״, אמר כאילו לעצמו, ״זה ממש קרוב״.

 הנספח הימי היה אמור להמתין לו במדר מסוים במלון שנראה,

, כתאומו של המלון שבו שהינו. ן ת  כדברי פ

 ״אתה מחכה כאן.״

 ״אני מחכה כאן.״

 הדלת נסנרה מאתוריו. רק הקול התרישי של תנור הנז

 שחימם את התדר הפר את הדממה. ניסיתי לצפות בטלוויזיה,

 זפזפתי בעצבנות. אתרי תמש דקות כיביתי. עצבים. הפעלתי

 רדיו. חיפשתי מוסיקה קלסית שקטה. כלום. ניסיתי לקרוא.

 אפילו אריק קלפטון, סופר המתח האהוב עליי, לא הצליח

 לרתק אותי. םנרתי את הספר לאתר דקות ארוכות של בהייה

 סתמית. הזמן כאילו עמד על מקומו. השעון, שכל דקה הבטתי

 בו, זז בעצלתיים.

 היה קרוב לחצות, כאשר נקישה בדלת ניערה אותי מנמנום

, מתנשם, במעיל נוטף. . פתך ע  של ת

 ״נו?"

ם, עשינו ניסוי קטן ם סכל הצתי ת  ״נו. בדק את ה

 באמבטיה."

 ״ומה אמר?"

 ״שיש כאן משהו.״

 ״מה זה אומר?"

 ״שהוא שממ שנפנשמ. משהו מאוד יפה על המוח היהודי

 בפעולה, שמוצא הכול לפבי כולם. ידע הרבה על העבר שלי

 ונם על ההווה. אחורה עד הפלמ״ח והמחלקה המטאורולונית

 של ממשלת המנדט. הוא אפילו אמר, כאילו בבדיחות הדעת,

 שהייתי קוץ בתחת של חברת התעופה הלאומית שלנו. אבל,

 ״תכיר, ראית רק דנם. אני מדבר על המטוס התת מימי הראשון

 בעולם. מטוס שהוא צוללת, צוללת שהיא מטוס. נוף כבד בהרבה

 מהמים היודע לשייט במהירות של 200 קשרים ימיים(כ-450

 ק״מ) לשעה, חםוגל לנוח על הקרקעית לתקופות ארוכות,

 מופעל בשיטה חדשנית על ידי צוות מצומצם. הוא מסוגל

 לשנר פצצות טורפדו אופקית ואנכית, בהכוונת לייזר. מהפכה

 בתחום השיט והלוחמה הימית. אולי,״ הוסיף מהורהר, ״ תוכל

 נם לספק מקורות מזון חדשים למין האנושי. ניתן בקלות להסב

 אותה לכלי תקלאי תת מימי לעיבוד קרקעית הים.״

ן ליווה אותי לתחנת הרכבת. בדרך עצרנו לעוד כוס  פתן

 תה - ״הקפה," הזהיר אותי, ״איום ונורא. לא להתקרב״

- ואיננליש קייק יבשושי בצד, שאלתי אותו מה הוא מבקש

 לעשות עם ההמצאה. זה היה בהתלט מרשים: מש בטון כבד,

 שהתרוצץ במהירות במים ומבים כל גרביטציה או כל כלי ימי

 או תת מימי מוכר.

ת ג ד  ״הייתי רוצה״, אמר, ״להעמיד את הגשק הזה לרשות מ

 ישראל.״

 ״התקשרת עם מישהו?״

 ״כן. אני לא מקבל תנובות. כנראה שהם חושבים אותי

ם התרופפו אצלו.״  לנודניק שכמה בתי

 אחרי שביקשתי ממנו הוא שלח אליי לתל אביב, מפרט

 מסודר של המטוס התת מימי, העקרונות שהוא מתבסס עליהם,

 יכולותיו וכוי. מסמך יקי מדעי למופת, עם תצלומים, דיאנרמות

 וכוי. הבטתתי לו להעביר אותו לכתבים שהכרתי לענייני צבא

 ומדע בעיתון נדול. איני רוצה ליינע את הקורא במפרטים

 טכניים, אבל האנשים בהחלט התרשמו, ועוד יותר - אמרי

 שסיפרתי להם על ההדנמה שראיתי במו עיניי. התפרסמה

 כתבה מנזינית נדולה, נם אם נכתבה בטון שהיה בו מן הספק.

 אתרי זמן מה צלצול טלפון העיר אותי בשלוש לפנות בוקר,

 בתל אביב. היה זה פתץ.

 ״הנספח הימי״, אמר, ״הסכים להיפנש אתי בלונדון.״

 ״נפלא,״ אמרתי. ולעצמי תשבתי, זה לא יכול לתכות עד

 הבוקר?!

 ״הייתי רוצה״, אמר, ״שתהיה כאן בזמן הפנישה. אמנם

 אני לא יכול לקחת אותך אתי למפנש, אבל אשממ אמ תהיה

 בסביבה לפניה ואחריה. ההוצאה כמובן עליי.״ הוסיף.

 לונדון. שכונת ננים אינטימית מפרידה בין רובע קנםינטון



 אין לי שום פרסים על מה שהציע - או לא - ולמי. שיחו

 הטלפון והמכתבים הלכו והידלדלו. התלונן על בעיות ל

 ותעוקות תזה. מכתבים ששינרתי על פי כתובת שהייתה בידי

 לא זכו למענה. מספר הטלפון שלו אבד לי, יתד עם תיק של

 ששכתתי במונית בפאריס - ואבד. ניסיתי, כאמור, לדלות

 פרטים דרך תברת התעופה הבריטית.

ח ל׳ ם  משום כל אלה, על מותו נודע לי באיחור רב. הלב, א

 בנד בו. שברון לב, אמרתי לעצמי, אנשים שברו את לבו.

 ולסיפור הזה יש בכל זאת סונ של הפי־אנד.

 הםאנדיי טיימם הבריטי מגלה, מפי מקורות במוסדות
 המחקר הצבאי בלובדון, כי הרוסים פיתחו, תחת שם הצופ

 ״שקוואל״, נשק תת מימי שיכול לגוע במהירות גדולה פ

 שלושה מכל מה שיש בידי הצי המלכותי. אי-אפשר לאתרו

 והוא פועל במהירות שאינה נותנת שהות לשום כלי שיט

 מותקף להתבונן או להימלט. השבועון רב היוקרה מטעים, כ

 אין משמעות למשקל המטוס התת מימי הזריז ואפשר לייצרו

 אפילו מבטון.

 השבועון ממשיך ומציין, כי רעיון המטוס התת מימי הכבד

 פותח - ופטנט נרשם עליו - בידי פרקי ליבקינד, מהנדס

 ימי(!), אשר ניסה בעקביות לעניין את הצי המלכותי ברעיון

 אבל הצטער לראות כיצד רעיונותיו קורמים עור וגידים ביד

 מעצמות אחרות.

ן ליבקינד - או איך שקראו לך - ורד אדום על קברך. ת  פ

 מצד שני, גם היה מצוי בקריירה היפה שלי בחברת התעופה

 הבריטית.״

 ״ותכל׳ם?״

 ״מאוד יפה, אמר. לא ניתן לך לתכות. נמשיך הלאה. מ מ

 אותך כדי לבדוק את זה בתנאים יותר מתקבלים על הדעת

 מאשר אמבטיה בחדר של מלון קטן.״

 בשנים ההן עבר פרגן להתגורר בבית שרכש לעצמו בעיירה

 וולשית שקטה, סמוכה לקרדיף. בית, עם חצר גדולה.

 ״אולי״, קנטרתי אותו, ״תרצה לבגות בחצר מטוס יותר

 בדול.״

 חלף זמן. פרנן פתת כל יום את תיבת הדואר, שמא תהיה

 תשובה. הביט בתוגה בטלפון הדומם. 30 שנותיו כקברניט -

 ״מאות אלפי נוסעים במאות אלפי מילין במאות אלפי שעות

 טיסה. כל אלו ללא תקלה אחת, שלא לדבר על תאונה״, חזו

 מדי פעם ־ זיכו אותו בפנסיה יפה. איש אחר היה חי תיי נחת

 ונהנה מזקנה נטולת מצוקות. הוא התייתם בתשד לתרופות ולא!

 רצה לשמוע על צנתור או ניתוח, כאשר נחשפו בעיות בלבו.!

 הוא האמין שהליכה רגלית ורכיבת שטת מאומצת על האופניים

 תזקו את שריר הלב הפגום.

 כמובן, שלא שמע מאומה מרשויות הביטחון של המדינה

 שכל כך רצה ביקרה. הוא הרי לא ביקש כלום בחמורה. רק

 לתת. נישושי עקיפין שלי העלו תוצאות שמעולם לא העברת

 לידיעתו של פרגן. הדיוות של האיש שפגש - אולי נםפת ימ

ק ברשויות כדמות  אולי לא - היה דיוות מזלזל. האיש שי

 מוזרה. נודגיק. עוד פריק, ממציא מרחף, שמגסה למכור

 מהפכה באמבטיה.

 במשך שנותיו האחרונות, שלח אל״ תדפיסים של מאמרים

 מהעיתונות המדעית והטכנית, שסיקרו את רעיונותיו. בם כתבי

 עת, בעיקר בריטיים, העוסקים בנושאים צבאיים. היה בהם

 יחם רציני ללא שום אירוניה. התאוריות הוסברו בפרוטחס

 והכותבים לא ערערו על היתכנותן. הם הזכירו את המפתח

 בשמו ותוארו: קפטיין כך וכך. פעם תואר כמדען בריטי, ופעם

 כגרמני. לא ראיתי בשום מקום התייתסות לפרק הישראלי

 במייו. מעניין.

 פעם או פעמיים שאל אותי אם מן הראוי שיציע את הרעיו

 למדינות זרות. אמרתי לו שעכשיו הוא נתין בריטי וכל נאמנותו

 צריכה להיות נתונה למלכה ולמדינה. שיציית לכל מה שכתוב

 בספר החוקים הבריטי.


