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 סערה של בעיצומה בנובמבר, 23ב*
 בת אנט, היוונית האונייה התנפצה עזה,
אש נמל של שובר־הגלים אל טון, 4000
 דקות תוך אליו. מהכניסה מטר 200 דוד,

 האונייה של הברזל דופן נבקע מעטות
 ממטען, ריקה שהיתר, האונייה, לשניים.

 מותירה כשהיא למעמקים, לצלול החלה
 דגלים פני על בני־אדם של סחף אחריה

 הימאים 24 מתוך מעטים רק המתרוממים.
כוחו בשארית להיאחז הצליחו והעובדים

ב ונותרו — שובר־הגלים בסלעי תיהם
חיים.

 מפוזרות אחר־כך נמצאו מהגוויות חלק
 גוויה לפלמחים. אשדוד שבין החוף לאורך

 החשמל, חברת מיתקן ליד נמצאה אחת
החב מעובדי אחד על־ידי הנמל, בקרבת

ישרא 3 מהם ימאים, 8 של גורלם על רה.
 ואלי רווח יוסי בן־דיין׳ עמרם — לים

 נסחפו גוויותיהם דבר. נודע לא — קקון
הים. בזרמי כנראה

 החלו האסון אחרי אחדים ימים רק
 וזאת הנעדרים, אחרי רציניים חיפושים

 והפיצו התארגנו שמשפחותיהם אחרי רק
 בכרוזים ויבנה. אשדוד, ברחובות כרוזים
יקיריהם. אחר בחיפושים להתחיל דרשו
 ארצה הגיע הנעדרים, אחד קקון, אלי

הת שנתיים לפני שנים. 3 בגיל ממארוקו
 מפוזרים ואחיותיו אחיו 8 מאביו. ייתם

 מטוסים פחחות למד הוא הארץ. ברחבי
 חיל־האוויר. למטוסי כפחה שירת ובצבא

והת מצה״ל אלי השתחרר וחצי שנה לפני
באשדוד. הזיקוק בבתי במסגר לעבוד חיל

במילה־ ימים. 5 אחרי חיפושים
 שוב ועסק אליהו גויים יום־הכיפורים מת

המי משירות מששוחרר מטוסים. בפחחות
 לעבודה התקבל נובמבר, באמצע לואים,

לתיקוני החברה מנהל שביט, ג׳ורג׳ אצל

 אנחנו מהם. הסברים שום אין האסון. על
 אומרים: רק הם בעצמנו. עדויות גובים
כלום. מפרשים לא שיכולנו. מה עשינו

טו רנאל,״ מייק הנמל, של ״רנדהחובל
 את לגרור היד, ״צריך קקון, ויקטור ען

 סוכן לתיקונים. מייד אותה ולהכניס אנט
הור לתת צריך היה רביב, דויד האונייה,

 מדוע פנימה. האונייה את להכניס אה
 אחרי לחפש צריכות היו עצמן המשפחות

ה את העמסנו בעצמנו אנחנו ז הגוויות
אלונקות!״ על גוויות

 פקד הודה אומץ!״ להם חיה ״לא
 נמל־אשדוד: ממישטרת תורג׳מן, שלמה

 שובר־הגלים ועל החוף לאורד ״החיפושים
 מייד ולא האחרונים בימים בעיקר בוצעו
ל האסון על הודענו לא הטביעה. אחרי

 חברת מנהל כשסגן האנשים. משפחות
האסון, על לנו הודיע קרייף, יוסף גל־ים,

קקון נעדר ימאי
— נדם המנוע

״אנט״* האונייה התנפצה אליהם הטטרפודים
געש הים —

 את לשפץ צריכה שהיתר, גל־ים,* אוניות
 שבאונייה ביוון אנט. של המקולקל מנועה
 את להעלות שביט החליט עובדים, חסרו

למכונאי. כעוזר ולהעסיקו עליה אלי
 אונייה כל חייבת הימי החוק פי על
 הנמל בתור להימצא דומם מנוע בעלת

 אנט בסערה. תטבע או תיסחף שלא כדי
בלב־ים. עגנה
 וחבריו אלי הספיקו בילבד אחד יום

 החל ערב לעת האונייה. סיפון על לשהות
 בשעה עבר. מכל בה ולהכות לסעור הים

 מעוצ־ האונייה התרסקה אחר־חצות שתיים
 קקון, אלי השובר. סלעי עם ההתנגשות מת
 שברי את ששטפו הגלים בזרמי נסחף ,22

ידוע. אינו עדיין וגורלו האונייה
 אלי, של אחיו ,25 קקון, ויקטור סיפר
 ביבנה: הנוער־וועובד סניף מזכיר המשמש
 האונייה טביעת אחרי הראשונים ביומיים

 הנעדרים, אחר חיפושים בכלל נערכו לא
 רק החוף. לאורך שנערך בודד מסיור חוץ

צו הופיעו תמימיט ימים חמישה אחרי
 השטח. את לבדוק שהחלו מחיפה ללנים

והתחל שהתארגננו לפני לא נעשה זה אך
 הודענו בהם ברחובות, כרוזים להפיץ נו

הנעדרים. אחרי בחיפושים די נעשה שלא
 לנו מדווחים אינם הנמל ״שילטונות

 בחקירה. אותנו משתפים ואינם דבר שום
רישמית הודעה שום קיבלנו לא היום עד

 אבל למישפחות. כד על לדווח לו אמרנו
זה.״ את לעשות האומץ לו היה לא

 שרב־החו- מאד ״חמור תורג׳מן: הוסיף
 מייל במרחק אותה העמיד האונייה של בל
 היה הוא משובר-הגלים. בילבד אחד ימי

 פנימה. להיכנס מהנמל אישור לבקש צריך
האו שמנוע בכלל ידע לא סוכן־האונייה

מקולקל.״ היה נייה
 פטלקים, מנולים היווני הניצול סיפר

 לא למה יודע לא ״אני :29 בן רווק
בת עוד מייד, סירות־ההצלה את הורידו

 ניסה שהקפטן להיות יכול הסערה. חילת
כשהת שונות. בצורות ים, ללב להתרחק

 כבר היה לשובר-הגלים, האונייה קרבה
 קצין פעל. לא בכלל האלחוט מאוחר.
 על דיווחים לקבל יכול היה לא הקשר

 צפוי מה לעצמנו תיארנו לא מזג־ד,אוויר.
 העיפה השובר סלעי עם ההתנגשות לנו.

 והתיישב מזל לו שהיה מי באוויר. אותנו
 — השומר שלאורך סלעי.הטטרפודים על

הגו למים בחזרה חועף ד,צוות רוב ניצל.
 במערבולת אותם סחפו הים וזרמי עשים

 מעטות. דקות תוך אותם שחיסלה נוראה
 שלי בחיים כאן. להפסיק עלי המום. אני
לים.״ יותר אחזור לא

 בשובר־ האונייה התנגשה בו במקום *
״אונייה״. המילה נכתבה הגלים,

ה העולם22 1892 הז


