
השלושה. של רב־החובל אשת (ימין)׳ הואל יונה שימשהלכל דוגמה
שנסתיימו אחרי ארצה, חזרה מאז בבכי. פרצה לא היא

פקודיו 'למשפחות לדאגה זמנה כל את יונה מקדישה ניצולים, אחרי הרבים החיפושים
הכלכלי. שיקומם את להבטיח כדי המוסדות אצל לישיבה מישיבה מתרוצצת בעלה, של

 העברים. מכל הבכי זעקות פרצו לו,
״ה ימאי של והידידים הקרובים מאות

 חרישית, מי — בוכים החלו שלושה״
 אחת עין אף היתה לא מרה. ביבבה מי

יבשה. שנשארה
★ ★ ★

 מאז־ אף מזעזעת היתה זו אזכרה כי
רגילה. כרה

הווד ישנה קבר. יש רגילה, באזכרה
 שוכנת אכן האהוב האיש גופת כי אות

— ״השלושה״ אנשי ואילו זה. במקום

 — ונוסעים ימאים וזרים, ישראלים
 שהשתרע אכזר ים אותו בים, נעלמו

 האזכרה באי של הדומעות עיניהם מול
 כאילו וחלק רגוע כשהוא חיפה, בנמל

דבר. אירע לא
 כל התקווה. מתה לא רגע, אותו עד

 יוסר פתאום כי בסתר, אולי, ציפה, לב
 עדיין השלימו לא הגיון, כל נגד הסיוט.
 עוד, איננו — שהיה מי כי הלבבות

עקבות. כל אחריו להשאיר מבלי שנעלם
בקרי בה, היה ה״יזכור״. שהחל עד

 אשה אחריו שהשאיר מכונות, קצין כ״ץ, שלמה של אמו ״יבני! בני!
בעלה, לידה: תמרורים. בבכי מתייפחת ,3 בן וילד 22 בת

 באסון, יקיריהן את שאיבדו השכולות המשפחות בין קביים. על לאזכרה שהניע נכה,
מיידי. וסיוע לעזרה הזקוקים מאד קשים סוציאליים מיקרים וגם מזעזעים, מיקרים ש

 כאילו סופיות, של חותמת השמות, את
המתים. מתו רגע באותו רק

הפ המחסן את הזעקה הקיפה לכן
 עמדו בו שלפניו, הרחבה ואת תוח,

 ה־ ואת חיל־הים, של משמרות־הכבוד
 הרציף, ליד שעגנה היוגוסלבית אוניה

הים. אל ויצאה חיל־הים, ספינות ואת

 נושאי־הז־ המלחים צעדו רגע באותו
 ספינות על עלו הרציף, קצה אל רים

 עשרות כמה מרחק שהפליגו חיל־הים,
 ב- שמקורו הימי, בטכס ונעצרו. צעדים

לים. הזרים הוטלו הקדום, העבר נבכי
ה הקבר פני על — במים צפו הם

״השלושה״. אנשי באו שאליו אינסופי,

. ישראל עם ״יזכור . . ת  אברהם א
 יהודה כפרי, סימה כפרי, יאיר הראל,

רין.. ״חנ שם. אחרי שם .
 חלל את חדה זעקה פילחה לפתע
 מת!״ לא !מת ״לא הגדול: המחסן

מן זה היה וכאילו ציפו שהלבבות הסי

הסינון סו מסשיביס יוגוסלבית אוניה וגרה׳ ננוד. במישמו ערוכים היס היד נשיגא׳ הימאים, משפחות מול נואם חוש׳ אנא
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