
לפתע כאשר ־ הסכנה על ידעו לא הילדים ־ חומו־הנבץ אל התקרבו הלהבות

ר צעקו-״אש הפועלי□
 בשבוע. פעמיים מתהפכות מוגנות והבלתי

 שאינם אנשים׳ נמצאים ובספינות קורה
 במרחק סירת״מנוע מתהפכת פעם ימאים.

 במים, נמצא הצוות כל החוף. מן מטרים 50
הנוסעים. גם

 ומכוון מסירות־המנוע אחת אל נכנס ולמן
 ידיו קצה־אצבעות שרק טובע, אל אותה
 לים, בבגדיו קופץ המנהל המים. פני מעל

 אותו. ולהרגיע הטובע את למשות משתדל
 רגליו, על הנפחד האיש את מעמיד הוא

 לחזה עד מגיע גובה־המים כי לו מוכיח
בלבד.

★ ★ ★ גד3ה את מותחת ״:וגדולה״
 לנעוץ ממשיך כן־אכי ל,לוס למן ץ
 ונערמת. ההולכת בדוברה מבטו את 1

שרי אבק חומר־נפץ, של גרוטאות אוסף
 שאיש משומש, תעשייתי ציוד ישן, פה

 מונח הרחב שולחנו על לקנותו. חפץ אינו
 צפוי כי יודע זלמן למחר. סידור־העבודה

שיצ החלקיים, הפקידים כל עם וויכוח לו
לע ולצאת שולחנותיהם את לנטוש מחר טוו

 לשקוע לעצמו מתיר הוא שוב בים. בודה
בהרהורים:

 ב־ טיפלו לא אחר. המצב היה 1948ב־
 באחד כשהגיעו כזאת. באדישות דומרי־נפץ

 מצ׳כוסלובקיה, הראשונים הרובים באפריל
 לפריקה. הראשיים האחראים אחד זלמן היה

העבו כל את גמרו בלבד אחד ערב במשך
 לחיילים המשומנים הרובים את ושלחו דה

נחשון. במיבצע לפתוח כדי להם שחיכו
 שיג־ עבודה מתרגשים. לא כבר היום אבל
 הא- העבודות מן אחראית יותר קצת רתית,

הדוב הכל. זה הנמל. בשטח שנעשות אחרות
 חומרי־ של טונות 30 גודש. עד מלאה רה

לתזוזה. מחכים נפץ
 אלגנטית באיטיות לה מתקרבת צפון מכיוון

 עובדי־הנמל בפי הנקראת שקטה, סירת־מנוע
 הקטנות הספינות בין חומקת היא גונדולה.

 קושר מספניה מישהו המזח. אל הקרובות
הדוב אל בספינתו המצוי הארוך הכבל את
הרחבה. רה

הדוב את הגוררת סירת־המנוע, קברניט
ה מנועו. את ומדליק האות את נותן רה,

 מתכוננים הדוברה, על יושבים מעמיסים
למסע.

 תקועה הדוברה ממקומה. זזה סירת־המנוע
 לכש־ רק לנוע היא'תתחיל החוף. ליד עדיין
 סירת־ בין מטרים, 50 באורך הכבל, ימתח

לבינו?. המנוע
 ליד עמדתו את עוזב זלמן מתוח. החבל
הים. אל מובל חומר־הנפץ מיטען החלון.

★ ★ ★

1גה3בס ירדים מאח
^ " !  — ״אש! צווחה. פורצת — ש

הנמל, של לאורכו הצווחה מועברת

 הניגש בן־אבי, של הצר לחורו עד מגיעה
חלונו. אל שנית

 אל הירוק הים מן עולות ענק להבות
 בקצה־ כבר אוחזות הן האספלט. רציף

 משורה התרנים. אחד את המחברים החבלים
 חום, בנייר עטופות סחורות, של ארוכה

 וסמיך. לבן עשן עולה
המח אל הבזק במהירות מתקרבת האש

 עדיין איבדו שלא וותיקים, הגאיים סנים.
 לסגור כוחם בכל מנסים עשתונותיהם, את
 המחסנים, של הכבדות הברזל דלתות את

לירות. מיליון של בשווי סחורה מונחת בהם
 הירוקות, רשתותיהם את הטווים הדייגים

 מועדים רבים בחיפזון. אותן לאסוף מנסים
 כי לפתע מגלה מישהו הסבוכות. ברשתות

 לכל המתפשטת האש בקירבת הנמל, בשטח
 בית־ תלמידי ילדים, 100 נמצאים הצדדים,

בנמל. לביקור שהוזמנו עממי ספר
 סירותיהם על עדיין שנמצאים הדייגים

 להתניע מנסים בודדים רק אותן. נוטשים
 נסיון־ האפשר. ככל הרחק ולהסתלק אותן
 כל את תכסה האיתנה הצפונית הרוח סרק.
 למדורה אותו תהפוך להבות, בענן הנמל

אחת. ענקית
 מתפלל הזה!״ הזבל את לגרור ״שימשיכו

למכבי־אש.״ לקרוא ״צריך צעיר. פועל
נג אינה הדוברה שני: אסון קורה עתה

 שואל קרה?״ ״מה סירת־המנוע. אחרי ררת
המע כי מגלה הוא העשן מסך בעד בן־אבי.

 וספינת־מנוע הדוברה, מן קופצים מיסים
 פסח, ומשה ליבן שרגא על־ידי שנוזטה שניה,
המים. מן אותם למשות חשה

 על־ מונחה בחומרי־הנפץ העמוסה הדוברה
 סירות־המנוע בדפנות מתחכחת הרוח, ידי

המזח. ליד העוגנות והדייג
את היודעים הבודדים אחד הוא בן־אבי

 תגרום דבר ייעשה לא אם הגדול: הסוד
 את שיפוצצו חומרי־הנפץ, להתלקחות האש

 וקרבנות־אדם לירות מיליונים של נזק הנמל.
משוערים. לא

הצ במדרגות יורד החלון, את עוזב הוא
 ״בואו המזח. אל ישר ופורץ המין של רות

 אינו ואיש כמעט אך פוקד. הוא הנה!״
הפועלים, על־ידי נעזב הרציף לו. שומע

 הצפוני השער אל בכיוזן המקום מן שנסו
הנמל. של

 גורמת ההתפוצצות של ראשונה סידרה
עבו את נטשו סירת־המנוע שייטי לבהלה.

דתם.
 האחרות הספינות לשיאה: מגיעה הסכנה
באש. הן אף עולות נפגעות,
 מוצא הוא כלואה. כחיה מתרוצץ זלמן

 שני סמים, ויעקוב בלומברג ויקטור את
 לגל עדיין נתפסו שלא וזתיקים פועלי־נמל
העובדים. שאר את המקיף ההיסטריה
השניים. על פוקד הוא ״סירה!״
לסי ונכנסים שואלים, הם מה?״ ״בשביל

 הרציף, מרכז אל בחבל הקשורה מנוע רת
אחריהם. נכנס זלמן הבוערת. לדוברה מדרום
השלו במצב. שולט אינו כבר איש עתה

 ישר שלהם ספינת־המנוע את מניעים שה
 צועק חומרי־נפץ,״ יש ״זלמן, האש. לב אל

שהוט הסחורה ברישום שעסק נפחד, פקיד
 ״זה העבודה. מנהל אל הדוברה, על־ידי ענה
להתפוצץ!״ יכול

הס העשן הדוברה. אל מגיעים השלושה
משת השלושה ריאותיהם. את ממלא מיך

 נוטל זלמן גרונם. את אוחז מחנק עלים,
 את וקושר סירתו בירכתי מתיישב חבל,

הדוברה. לקצה החבל
 ובלומברג, סמיט אל צועק הוא ״קדימה!״

מתרחקת סירת־המנוע אותו. רואים שאינם

 של מרחק עוברת היא הבוערת. הדוברה מן
 אל נעה והדוברה נמתח הכבל מטרים, 70

למזח. מחוץ
 זלמן של מעשיו אחרי עוקבים הנמל מן

ה הרציף. ליד מצטופפים הפועלים בחרדה.
 חוף אל ממהר בנימין יהודה החובב צלם
מצ הוא משם אריאנה, בית־הקפה מול הים
1 הבוערת. והדוברה הגוררת הסירה את לם

★ ★ ★
אבא!״ חשוב, ״אתה

! ה־ את השלושה גוררים שעות לוש
 של התפוצצויות לקול הבוערת, דוברה 14/

 , שבין ברוזחים הנמצאת הפסולת, חומר־הנפץ.
 1 הת־ מונעת אחת־לשניה, חומר־נפץ חבילת
1 בבת־אחת. חומרי־הנפץ דוברת כל פוצצות

 עוגן לתקוע בן־אבי מחליט ערב לפנות
 קילו־ ששה במרחק הדוברה את ולהשאיר

 סירת־ בת־ים. של השומם החוף מול טרים
 מופקרת הבוערת הדוברה חוזרת, המנוע

בלב־ים.
 בפריקת המקובל הנוהג על עובר זלמן
פור נמצאים בדרך־כלל חומרי־הנפץ. מטעני

 את משליכים הדוברה, על מיוחדים קים
לים. הפסולת
 כבר לים המעמיסים קפצו הפעם אולם
 וחבריו בן־אבי זלמן גם התקרית. בתחילת

המתפו הדוברה אל להתקרב מעיזים אינם
בלב־ים. נשארת הדוברה צצת.

ההת תסתיימנה הלילה שבמשך מקוזים
 שירותי אחריה עוקבים החוף מן פוצצויות.
 שעה מבט, בה מעיף זלמן גם מכבי־אש.

לביתו. בדרכו החוף, אל חוזר שהוא
 בפעם )53( בן־אבי נתקף הצנוע בביתו רק

 מוצא הוא שולחנו על בחרדה: הראשונה
 לחי, ״כה חניתה: הנחלאי״ת מביתו מברק
הבת. כותבת אבא!״

 שעל זלמן, מתפלא יודעת?״ היא ״איך
בשערותיו. שיבה עדיין זרקה לא שנותיו אף

מסבי ברדיו,״ פעמיים עליך דיברו ״כבר
 ״אתה .12ה־ בת רחל, השניה בתו לו רה

אבא.״ היום, חשוב נורא
 אל שנית יוצא הוא שלמחרת בבוקר

 אל זלמן מתקרב חבריו עם יחד הים.
 בה במקום עוגנה על התקועה הדוברה,

 כל כי מגלים הם קודם. ערב השאירוה
 חלקה רק נהרס. הדוברה של הפנימי המבנה

ה אל מוחזרת הדוברה נפגע. לא החיצוני
 לפעילות אחדים שבועות עוד תוכנם נמל,

מחודשת.
 לא־ מנהל־עבודה להיות שב הוא אחרי־כן

 מונחים עליו שולחן־הכתיבה, ליד חשוב
 את חגגתי ״סך־הכל שיגרתיים. טפסי־עבודה

 שלי, תל־אביב נמל של 24ה־ ההולדת יום
 מסביר אז,״ כמו ונועז צעיר הייתי כאילו

מברכיו. לעשרות בן־אבי

■ ולמן כי עלאבי בן
 ,1960 בוזאי, 18ה- בית!

 בווזר \ז!\ז2וזוזר כאשר
 וזוז- תוושאוז דוברת יפו

 כובדי אוז ונויכנוז רי־ופץ
 \רב21הו רכושו, ואו! וזווזר

 \ז- אר ופשו ם־יכון וזוך
 \ת!וך2\וזוזוז2ווזרח־י דוברוז
 ופשו אוז בוזרפו בכור.
 ווז־ \יר2\זוזפ רצוו וזכר
 וז- וזזזובה רוזביכווז כבר

 רב- בוזוזאב כריו, וזובורוז
וזוזופוז. \וון2רוז 1 כיף
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