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ת שגה ח  א

ה מתנ ב
 באונייה להיות יבול לא יכול. לא ״אני

 בפני בייאוש, קרא אותי!״ הציבו אליה
גודל. ג׳ורג׳י הסמל הוריו,

 מה כל אחרי הצעיר: את הבינו ההורים
 אליהם הסוערים גלי־הים בין עליו, שעבר
 היה אי־אפשר טובעה, אילת כשאח״י הוטל

שלו. הקפריזות על הצעיר את להאשים
 גוססים חבריו כיצד ראה שהוא ידעו הם

לעז וזועקים הגלים בין נעלמים וטובעים,
עמוקות. עליו השפיע הזה הסיוט רה.

 ג׳ורג׳י הסמל אבל נקיפות־מצפון.
 של שבועיים נאמן. וחייל טוב ימאי היה

 כשהוא עליו, עברו עמוקות נקיפות־מצפון
מהסם.
 משתמע שאינו מיברק המיברק. הגיע ואז
 והסמל לבסיס״. מייד ״חזור פנים: לשתי
ביחידה. והתייצב — ציודו את אסף

זה היה פלדה. עשוי ארון־מתים
על מייד לעלות גודל: עבור במיוחד קשה

גודל ימאי
איומה חודיה

 של אחותה — יפו המשחתת של סיפונה
כל בו עוררה ואשר — אילת אח״י

גורליות. אסוציאציות הרבה בך
 בתח־ לשקוע הירבה לכן קל. היה לא זה
 בצילום, עסק לחוף, עלה עת הרבים: ביביו

ב למוסיקה האזין — ובעיקר הרבה, רקד
 לשכוח,״ רוצה ״הוא כימעט. דתית דריכות

והשתתפות. הבנה מתוך חבריו, אמרו
שה טרנסילבאניה יליד ג׳ורג׳י, הסמל כי
 במצב היה שנים, תשע לפני ארצה גיע

 כל הקדיש בנהריה, מילדותו במיוחד: קשה
 הקאריירה את להמשיך גם קיווה לים, חייו

והמ בעכו לקציני־ים בבית־ספר שהתחילה
ה אחת סיפון על — וביפו באילת שיכה

הקרוב. שיחרורו עם הסוחר, צי של אוניות
כל פלצות, אחוז היה — בינתיים אבל

 ראה, בה שלו, האונייה את שראה פעם
מפלדה. ארון־מתים משום־מה,

 אירע וכך חדש. אגל - ישן אבל
 על הסמל שוב עלה האחרונה שבהפלגה

עכור. במצב־רוח אונייתו סיפון
יפו בדיקות גם מה. על לו והיה

 שב בטרם לעבור, שביקש מחודשות איות
 שיאפשרו מימצאים שום העלו לא ליפו,

אחרת. לאונייה העברתו את
 גודל ג׳ורג׳י הסמל נמצא שעת אירע וכך

 כאילו נעלם לבדו, המשחתת, סיפון על
 הים. — הגדולה המיפלצת אותו בלעה
 האחרון, הגל אותו שטף עת נזכר, האם

 פעם אותו החזיקו שכבר הסוערים בגלי־הים
זרועותיהם? בין

ה על התכנסו עת מקום, מכל השבוע,
 אח״י חללי של השכולים הוריהם כרמל
 הורים בנהריה, משם, הרחק לא ישבו אילת,

במצולות. שנבלע חדש ימאי על שהתאבלו
 שבנם, בעובדה להתנחם רק יכלו הם

 שנת־ האכזריים הגלים מן קיבל לפחות,
במתנה. נוספת אחת חיים
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