
השלם את גרפה יסוויסאיר
בישראל לראשונה ופגעה ־ המערבולת

]7| |,| ן | ו י  תון אל מתים ארון מובילים שווייצים שוטרים ך ד
שרידי את לתוכו לאסוף כדי המטוס, נפל בו היער 111*
תן אחת שלימה גווייה אף נשארה לא במטוס שהיו האנשים 47 מכל לוהותה. שני

הש המתרסק המטוס הותיר אותו ארוך
 זאת בכל ניסה הטייס כי לסברה מקום איר

 את להציל לנסות המטוס, את -להנחית
נוסעיו.

במהי לזרום החלו הסמוך הכפר תושבי
האסון למקום כשהגיעו היער. לעבר רות

 מנע החרידם, שראו הזוזעות מחזה נרתעו.
המטוס. לשברי להתקרב מהם

 נותר לא הכבאים, להגיע החלו למקום
 עדיין שליחכה האש את לכבות אלא להם
מפו שהיו הגופות וחלקי המטוס שברי את

עצום. שטח על־פני זרים
^

שידורי קריין חמש. השעה שבת. וצאי **
( ב החדשות מהדורת את פותח ישראל ^

 סזניס־ מטוס התרסקות בדבר נרגשת הודעה
בלוד לישראל. מציריך בדרכו שהיה אייר
 כאן האסון. על הממתינים הקרובים כבר ידעו

 בכו. הכל קורעי־לב. מרגשים, מחזות אירעו
הש עובדי הקרובים. בסתר. ומי בגלוי מי

 להגיע אומנם יועד המטוס השוטרים. דה,
הגי הנוסעים רשימת אולם ,17.35 בשעה

 בסביבות רק מקלוטן הטלקס באמצעות עה
שבע. השעה

 זמן פרק כל אחד. אחד הגיעו השמות
ולאבל לבכי נוסף. בכי נוסף, שם על נודע

 שמקבלי־פנים שעה שימחה, גילויי נילוד
אח בטיסה יגיעו יקיריהם כי לדעת נוכחו

נס. באורח ניצלו רת,
בי.או.איי.סי. מטוס נחת בערך שבע בשעה

 ניספתה רות רעייתו גולן. חיים הגיע בו
 לבשר אליו ניגש סוויסא״ר נציג במטוס.

ה את שומע גולן המרה. הבשורה את לו
להאמין. ממאן כאילו ללכת. וממשיך בשורה

ל מערבית קילומטר 35 היער, בקרחת
 בעיצומה. החקירה כבר מתנהלת ציריך,

 עיניהם. למראה נדהמים הנוקשים החוקרים
ש הגדול קטנים. לרסיסים התרסק המטוס

הגו חלקי מטר. חצי על עולה אינו בהם
 על הקרקע. על מקום. בכל מפוזרים פות

 כמה גם השוטרים מגלים בינותם העצים.
ב השרידים. את לבזוז שבאו חלאות־אדם

הש אומרת גדול, זהב מיטען היה מטוס
מועה.

שי את הממלכתי הרדיו מפסיק בשווייץ
ביש מוסיקת־אבל. משדר הרגילים, דוריו
ל בחרדה אזרחים מיליוני מקשיבים ראל

קול בלוד, מנמל־התעופה המזעזע שידור
 זעקות־השבר את בעיניהם, כשדמעות טים,
המוכות. המשפחות של

הרוגים. תריסר
העם. כל ניצב מאחריהן משפחות, תריסר

 הרה אשה של ילדה כשיוזלדאיננו אבא
אביו. את יראה לא הוא זו,

אסון ניספה אביו שבוע סווייסאייר מטוס ב  האשח שעבר. ב
דמעותיה. מוחה הידיעה, את קיבלה עתה שזה המזועזעת,

שניהם של האשח
נשואים
מזינדר.

לן אשה. לאותה  גו
לן רות נהרגה גו

 עימה התחתן
שני בנזמוס.

 אלה, גברים שני
 ו ק וזינדר, גולן
 שהתגרשה אחרי

בוכים. הגברים

היו אמה, אבלצוחסת עוד הילדה
 מאחוריה שבת

 לא בלוד, לדראמה עדה שהיתה הילדה, בבכי• ממררת כבר
אמה. ליד לשעשעה מנסה משפחה ידיד המתרחש. את תפסה


