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נוראית. בצורר. מים זרמי שטפו מסביבנו
״שמגי הנער, ממשיך ראיתי,״ ״בינתיים

 מיני כל בעיקר אנשים. המון למקום עים
קי חבר למקום. הסמור ארז מקיבוץ חבריה

 כמעט הוא למים. קפץ אחד, ג׳ינג׳י בוץ,
 נתתי האחרון ברגע רק בזרם, לגמרי נסחף

 ההפוך.״ הטנדר על שיעלה יד לו
★ ★ ★

מת" אני מת, ״אני

״ז
1| 1ך \ 1! י  ארז קיבוץ חברי שני הם אלה 4 ^

| | / | | \ | ן \ | חג׳בי ושאלתיאל כצמן אברהם /
עד שלהם. הקיבוץ בחצר השטפונות, מי שירדו לאחר צולמו הם

 הנהג של הצלתו על גירסתס את וסיפרו פיהם את פתחו אשר
 מבאר־ נער יום־השטפונות גיבור היה הגשר, על נתקעה שמכוניתו

צודק? מי השאלה: המצילים. הוא ולא — הם כי שטענו אחר שבע.

 עד שופן יהודה את הכיר לא יש
 הפך שעבר השלישי ביום אך שבוע. לפני

 לגיבור מטביעה, אדם שהציל הצנום הנער
 החדשות מהדורות כל תרועות לקול לאומי,

יום. אותו של
 התהילה. מפירות רב זמן נהנה לא יהודה
 ידעו אל־על, אותו העלו אשר הרדיו שידורי

 הפך בו לחלוטין, שונה סיפור למחרת לספר
 פירסום ניתן ישראל בקול לשקרן. הגיבור

 את שתארו מארז, הקיבוצניקים של לגירסתם
 שלא בלבד זו שלא יבבן, כילד שופן יהודה
 אותו להציל נאלצו שהם אלא איש, הציל

עצמו.
 בנחל שלישי יום באותו באמת קרה מה

שיקמה?
★ ★ ★

עצום מיס נחשו?
שיק נחל על גשר היה הפעולה ירת א*
 לעצמו נטל זה נחל הצפוני. שבנגב מה (

כש ,66 חורף קורבנות את האחרון בשבוע
ו חיילים, שני ממנו נסחפו ערב באותו
טבעו.
 המים מילאו יום אותו של בבוקרו כבר

 עזים בנחשולים וזרמו הואדי, אפיק את
הערוץ. מעל מעט המוגבה הכביש גבי על

 רויזמן ואברהם )58( אטיאם מרדכי כאשר
 הם הגשר, שפת אל שלהם בטנדר הגיעו )22(

ה ויליס מסוג בטנדר להבחין עוד הספיקו
 שהיה אטיאם, במים. השטוף הגשר את חוצה
ה באמצע אך לעבור. הוא גם ניסה הנהג,
המכו לתוכו. חדרו מים המנוע. כבה נסיעה

 נסחפת החלה הגשר, במרכז שנעצרה נית
העז. הזרם על־ידי באיטיות

 מבעד ראשו את הוציא הניפחד הטנדר נהג
 החל הטנדר בצעקות. ופרץ המכונית, לחלון

ה ערוץ תוך אל ומידרדר מהכביש יורד
 לפתוח מיושביו מונע המים כשלחץ ואדי,

ולהחלץ. הדלתות את
 נוספת, משאית למקום הגיעה רגע באותו

שלמה יושבים כשבה בנד, בלו חברת של

 בתוכו ישבו נוסף. טנדר למקום הגיע אז
 נעבה. שאול בשם מקורות ואיש שוטר,
 הסמוך, ארז לקיבוץ מיד המשיך השוטר

 )40( נעבד, ולטלפן. עזרה להחיש כדי
 הוא גם מיותרת. אחת שניה אף היסס לא

 המים, תוך אל וקפץ בחבל עצמו את קשר
ה אל הנחל לתוך שצלל ליהודה והצטרף
 סיפר הדלת,״ את ״פתחתי השקועה. מכונית
נעבד, אטיאס. של ברגל ״והבחנתי יהודה,

האוטו,״ על ועליתי למים ינקתי
שמו, כצמן אברהם ג׳ינג׳י, אותו סיפר

ה של החשמליה ומרכז ארז קיבוץ חבר
משק.

 עשה לא לאטיאס המלאכותית ההנשמה ״את
 ״מר, בבטחון, הג׳ינג׳י סיפר שופן,״ יהודה
 בדמעות בכה שהוא זה היה עשה, כן שהוא
 הזמן כל אני לי! קר פוחד! ,אני וצעק:
 דברים מיני כל ועוד אותי!׳ תחליפו במים,
הזה.״ מהסוג

 את הרים איך סיפר רחב־הכתפיים, הג׳ינג׳י
 המים יכלו לא בו למקום אטיאס של גופו

 המשיך מת,״ אני מת, ״אני אליו. להגיע
ל לאט־לאט חוזר כשהוא למלמל, הניצול
הכרתו.

צעיר בלתי־צפוי באופן הביא הישועה, את

ח שר המצאה  צולמה זו דרמאטית תמונהא
 המכו נוסעי שחולצו אחרי

לקרשים, חביות קשרו ארז קיבוץ חברי שני בשטפון. שנלכדו ניות

 מכיוון הגדול. הנחל מי על שטו בעזרתה אשר רפסודה בנו
 מקבלים כשהם להנאתם, שטו להצלה, הזקוק איש נותר לא שכבר
הגועש הנחל שפת על עמדו אשר חבריהם מצד והמרצה עידוד

 ובמקומו לפתע, נפסקהכביש
בקצ איתן. נחל זורם

הגואים. במים נתקעו אשר מכוניות נראות הו
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למר .17 בן נער שופן, ויהודה הנהג, דנינו
 המשאית, מן השנים קפצו הנסחף הטנדר אה

 מים נחשול לפתע מגיח כיצד לראות הספיקו
ה רויזמן אברהם הטנדר. את והופך עצום,
 תא לחלון מבעד עצמו להשחיל הצליח צעיר
 אטי־ מרדכי מבטחים, חוף אל ולקפוץ הנהג,

כלוא. נשאר אס
★ ★ ★

פה אד מפה הנשמה
ש אדם חיי למראה התרגש שופן הודה ן*
 בחבל, גופו את קשר הוא בסכנה. נמצאו 7

 תינו כששלמה הגועשים, המים אל זינק
 הסח־ למנוע כדי החבל, בקצה מחזיק חברו,
הנער. של פותו

 משותפים ובמאמצים בינתיים, אלי הצטרף
 קשה היה הנהג. מתא החוצה אותו משכנו

 שהפריעו הזרמים בגלל זה את לעשות מאד
 גבר הוא שאטיאס בגלל הדלת, את לפתוח

 שהיו הבגדים בגלל וגם וכבד קומה גבה
המים.״ של הנורא והקור עלינו

 אל ההכרה חסר אטיאם של גופו כשהוצא
 הטנדר דופן על השניים אותו הניחו האויר,

המים. מתוך שבלט השקוע,
 את ביצע אשר הוא זה היה הנער, לדברי
מ הנשמה לו ״נתתי המלאכותית. ההנשמה

 הוא ואז הידיים עם לו שיחקתי לפה. פה
לאט־לאט. לנשום התחיל
השני. לצד אטיאס את להעביר יכלנו ״לא

 ),20( חג׳בי שאלתיאל ארז. קיבוץ מחברי
 בכושר ידוע הקיבוץ, של המטעים ענף מרכז

שלו. התושיה
★ ★ ★

הראש את י7 שברתי
 כיצד קשה ״התלבטנו :חג׳בי יפר ך*
 אל הטבוע של הכבד גופו את להעביר ^

 איך הראש את לי שברתי הנחל. של הגדה
 מסתכל התחלתי זה. את לעשות זאת בכל
 השקאה צינורות של קו וראיתי מסביב קצת
ל הסמוך זרוע, מירעה של בחלקה מונח

 למה עצום. רעיון לי זינק פתאום מקום.
הנחל, של הגדה מן גשר נעשה לא שבעצם




