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 מההתחלה. במקצת צלעו בספינה הקשורים
 בגלל ולחזור לצאת מאחרת היתד, הספינה

 האיחורים רוב כי אם פירמאליות, אי־הבנות
 את שהסעיר גרוע ממזג־אוזיר תוצאה היו

 במהירות לשוט הספינה את אילץ הים,
המגלשים. עזרת ללא קטנה,

 עוכבה למשל, שבועיים, לפני שישי ביום
 ו־ מאחר בקירוב, בשעתיים עלי־גל הפלגת
 כי טען הוא להפעילה. סירב הספינה מכונאי
ל לקפריסין נסיעה הובטחה יום באותו
 ברישום אי־הבנה ומחמת בניו, ושני אשתו

 הקולקטיבי. מהדרכון הבנים אחד שם הושמט
 כדי בני, שם את מיד מכניסים שאתם ״או

 הודיע. מפליג,״ לא שאני או יסע, הוא שגם
לספינה. ועלה בו חזר שעתיים אחרי רק

 הספינה איחרה האחרון שישי ביום גם
 מנועיה כבו וכאשר שעות, בארבע לצאת

 רב־החובל כללית. בהלה השתררה בלב־ים
 בלחץ אילם עזרה, קריאת שידר כי הודיע

 לאחר נוספת. קריאה לשדר נאלץ הנוסעים
 נקלטה. השניה הקריאה רק כי התברר מכן
 ורעב, צמא חרדה, של שעות 27 לאחר רק

 כשהם פמגוסטה, לנמל הספינה נוסעי הגיעו
 בריטיות ספינות־גרר שתי על־ידי ניגררים

לעזרתם. שחשו
לד החליטו הנוסעים, התאספו בקפריסין

אחרת. באניה — לחיפה להחזירם רוש
 של מצב־רוחו את העכיר לא התקר אך

 בכלי אמונתו את הקטין לא אף שובינסקי,
 בסנפי- ויבואו ילכו עוד ״אלפים המרחף.

 — לחיפה מקפריסין בשובו הבטיח ריח,״
בעלי־גל.

מנגנון
ה א חי ה ל ח מ

 בזמנו שאל להיות?״ לא או — ״להיות
ה הגבול על לתהות שניסר, הדני, הנסיך

 שאל זו שאלד, והמוות. החיים שבין מוריק
 גדול, פחות בפאתום כי אם עצמו, את

 מעגל לתוך שנקלע אפור חולוני אזרח
היום. עד יצא לא ממנו צפוי, בלתי יסורים

 דפק יולי מימי באחד המתים. גיוס
 בחולון. יוחנן יוסף של ביתו דלת על הדוור

 רגיל, צו־גיוס היד, יוסף, שקיבל המכתב
 כי בו נאמר ביפו. מליישכת־הגיוס שנשלח

 חיה, יוסף, של בתו חייבת שנקבע בתאריך
 — כן תעשר, לא אם לשרות־חובה. להתייצב

וקנס. מאסר לד, צפוי — בצו נאמר
 פרט לולא רגיל. עניין וד, היה לכאורה

 יוסף של בתו המצב: את שסיבך אחד קטן
 בהיותה שנה, עשרה שתים לפני נפטרה

חמש. בת
 ללישכת־ ימהר שיוסף היד. טבעי לכן
 הטראגית. הטעות את להסביר כדי הגיוס,

הס המתאים, הפקיד את בלישכה מצא הוא
 לא הפקיד אולם אי־ההבנה. את לו ביר

 דרש חשדני, מבס בו העיף הוא לו. האמין
 כל לך אין ״אם לטענתו. אישורים ממנו

 ל־ לפנות מוכרח ״אתה לו, אמר אישור,״
 את משם ולהביא רישום־ד,תושבים לישכת

 וה שאם מפני תזדרו, אבל הדרוש. האישור
 משטרו׳,־צבאית אליך תבוא זמן, הרבה יקה

אותה.״ ותעצור
לה לא כדי חיה.״ היא ״בשבילנו

 ללישכוד יוסף מיהר כזה, איום למצב גיע
שב הרישומים על עבר הפקיד הרישום.

 שהיא וימו שום ״אין לבסוף: קבע משרד,
 חיה.״ היא בשבילנו נפטרה.

 יוסף. סיפר אתפוצץ,״ שאני ״הרגשתי
 השתגעו.״ שהם או — השתגעתי שאני ״או
 להמשיך המבולבל האב החליט זאת בכל

 הבאה תחנתו המנגנון. של היסורים בנתיב
החברה־קדישא. היתד,

 פרי. החיפושים נשאו לא שם גם אבל
 המזוקן. הפקיד אמר איננה,״ היא ״אצלנו

 לא עצבים, התמוטטות סף על שעמד האב,
 של צילום הזמין ביאושו לעשות. מר, ידע

 הגיוס. ללשכת הביאו בתו, של הקבר מצבת
 ״זה כשיש. איתן נשאר שם הפקיד אולם

 יכול אחד ״כל אמר, כלום,״ אומר לא
כזה.״ צילום לעשות
 כאשר לחלוטין עצות אובד היה יוסף
עיר אישור. איזשהו להשיג לבסוף הצליח

 רבות, שנים כבר עיבד הוא בה חולון, יית
 ״הננו הלשון: בזו פתק לו לתת הסכימה

 ה־ קיבל שנה שתים־עשרד, לפני כי לאשר
 של מותר, לרגל חופש ימי שלושה נ״ל

בתו.״
הגיוס. ללישכת האישור את שלח יוסף

 בקרוב תבוא הפעם, גם ישתכנעו לא אם
 שם לחפש דירתו, אל הצבאית המשטרה

בתו. את
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