
 כואב מה ?יעניין: ישר ניגש
? ד ל
ה של הנוכחית המיסגרת לי כואבת —

נכון. יותר איגוד־הימאים, של הסתדרות.
בדיוק? מה

 האיגוד התקנון׳ לפי גם למעשה, —
 במיקרה להסתדרות. מוחלטת בצורה כפוף

 שאלוהים יגול, יונה למר ישיר באופן זה,
 על הממונה לתפקיד אותו מינה מי יודע
הימאים. תיק

הזאת? בכפיפות רע מה
חופש־ד,פעו את למעשר, שוללת היא —

 של האינטרס למען ללחום האיגוד של לה
בכלל. והימאות בפרט, הימאים

 שכר, הימאים: בעיות על שיחה (מפתח
ל ד,־ימאי בית הפיכת בשיטת־המיסוי, ,הרעה

 לשם באיגוד טכני מזכיר שתילת מוזיאון,
ההסתדרות,) רצון עשיית

 קור״. ״אבוקדו לפרשת נעבור
שם? היה מה
 על שירתתי פלורידה, ג׳קסון־וויל, עד —

 מצויי־ היו הפיקוד עם ויחסי קור, המאנגו
 שהפעם, ואמרתי ארצה מכתב כתבתי נים.
 החיים. שלוות את תפסתי שאומרים, איך
 רק הסתבך המצב מצויין. צוות שם לי היה

 מ־ מלח להוריד דרישתי בגלל זה, אחרי
 מישמעת שהפר רמירז, רוברטו גואטמלה,

מוחלטת. בצורה חסר־יעילות והיה
לאונייה? הזה המלח הגיע איך

 אמריקה ודרום אמריקה מרכז תראה, —
 לך אין שם ברדק. זה כך: זה את נקרא —

 כשאונייה סדר. ולא חוק לא מיקצועי, איגוד
 שאף טיפוסים מיני כל באים לשם, מגיעה

 בדיקות ללא עברם, את חוקרים לא פעם
ב בארץ אצלנו שמקפידים מה — רפואיות
 ניתן זר, דבר עבודה. ומבקשים — תקיפות
 ל- ובהמלצתו הראשון, הקצין של לשיקולו

 יצר זה דבר האיש. מתקבל רב־החובל,
 קצינים בין שוחד עיסקות מיני לכל פחח

 להתקבל המנסים רעבים, וימאים ראשונים
לעבודה.

 שיחד כיוון משהו, היה שפה החשד לי יש
 הצתת שאר וגם הקצינים נם הסכימו איתי

לכלום. טוב לא זה שדמירז
ך׳־ לכלום? טוב לא זה מה

 *<5 יש חופשת־חוף. סיום שנקרא דבר יש —
חופשת־חוף.*;, שסיום כשמציינים כזה. לוח

 הצי לדגל מתחת האונייה, סיפון על רב־מלחים, לוי, משהודגל מתחת
 בזבולון חברות אחרי ליס בא )הוא הישראלי. המיסחרי

בצבא). שנתייס־וחצי של הפסקה (עט הים על בפוטל שנים ארבע כה עד שירת וצופי־ים,

הצ אנשי כל חייבים מסויימת, שעה היא
 היעודה בשעה להיות רב־החובל, כולל תת,

כש וחצי. בשעתיים נחשב איחור באונייה.
 לי ענה להפתעתי קרה, מה אותו שאלתי

 לקצין יפנה הוא ככה איתו מתחיל אני שאם
אי היה הראשון הקצין בתלונה. הראשון

ג׳ובאני. טלקי,
 המכוניות מיטען את פרקנו בג׳קסון־וויל

שב לקורטז והיפלגנו משבדיה, שהבאנו
 סוף־ שאילץ מיקרה, קרה שם ד,ונדוראס.

 הוא רמירז: את לפטר רב־החובל את סוף
 בבוקר בארבע למישמרת לעלות צריך היה
בשבע. רק והופיע —

הפרשה? נסתיימה ובזאת
ה התחילה אבל כן. ימירז של הפרשה

 עלי. התלבש הראשון הקצין שלי. פרשה
 הקפטן — יוגוסלאבית דיבר שהוא מכיתן

 ושל שלו חזית נוצרה — יוגוסלאבי היה
 עבודתי זמן, לאותו עד נגדי. רב־החובל

 התחילו פיתאום אבל לשביעות־רצונם, היתך,
הע מתבטלים, האנשים בטענות: אלי לבוא
.בחריפות להם עניתי הולכת. לא בודה . .

 להביא עומד שרב־החובל שמועה עברה
בכוח. אותי שתוריד משטרה

האו מגואטמאלה לקורטז הגיעה בינתיים
 הערב. בשעות היה זה קור. אבוקדו נייה

 אנשי את פגשתי ושם לבלות לחוף ירדתי
הח הפרטים להם כשנודעו אבוקדו. צוות
המש התערבות את למנוע פד,־אחד ליטו
 משטרה זו לשימצה. הידועה בקורטז, טרה

מכ שאלות. שואלת לא מרביצה. שקודם
 להוציא ושוכחים לבית־סוהר אותך ניסים
 למה אותך ישאלו שנה 30 אחרי אוחך.
 אפשר שלהם בתנאי־המעצר בפנים. אתר,

 ומחלות־ מחלות־מין מיני לכל לד,•תפס
מיני סניטאריים תנאים אין בי מידדהית,

ם. מלי•
שם? ישבת ככד

 שמענו שם. החיים את מכירים אבל לא.
.מקומיים מאנשים .  נרצח כשנה לפני .
 דקר מישהו בשן. מהר ימאי ההוא במקום
ה נגמר ובזה שוחד שילם הרוצח אותו.
עניין.

לסיפור... נחזור טוב,
 קור, אבוקדו צוות אנשי בין הוחלט —
בהד זאת מציין ואני — אני הצעתי ללא
 צוות כל כולם, יעברו שחר שעם — גשה

 מעצר של פחד מתוך קור. למנגו הסיפון,
מכונן עם יחד לילד, באותו לנתי פיתאומי,


