
 נמצאה בוו אנוס מכדור שד גובתו
א י ה ש  וארנסיה נמד במימי צכה נ
. ו ו נ ם תאונה? היתה האם נוצח? האם נ

מאיימים והבנים מגמגמת, חבות..צים״
 בכמה איחר צים־יוסטון, של טכח ך*

ברצ בנמל לרציף הגיע כאשר דקות. י י
 כבר שהאונייה לו התברר שבספרד, לונה

 מכלוף הטבח, לוואלנסיה. בדרכה הפליגה,
 חברת של הנציג אל לפנות מיהר אבוטבול,

 כאלה. במיקרים כמקובל בברצלונה, צים
 את הסיע והוא גיסו, את גייס החברה נציג

ואלנסיה. לעבר במכוניתו אבוטבול מכלוף
 בשעת ואלנסיה לעיר־הנמל הגיעו השניים

ה כל שנטעה המכונית, מאוחרת. לילה
 אבוטבול מכלוף העיר. במרכז נתקעה לילה,

 להגיע החליט הוא שוב. לאחר רצה לא
 ונסע מונית מצא הוא עצמו. בכוחות לנמל
 אל הגיע הוא מוקדמת שחר בשעת לנמל.
 יוסטון האונייה היתד, אמורה שלידו הרציף
לעגון.

 בנמל השומרים מאחד •ביקש נהג־המונית
 שתגיע עד אבוטבול, מכלוף על להשגיח
הח בוקר לפנות 4 בשעה לרציף. האוניד.

 מכלוף של מעשיו מה לבדוק השומר ליט
 לא אך הרציף, לעבר הלך הוא אבוטבול.

 — הפיתה על אולם הטבח. את שם ראה
 האוניות נקשרות שאליו לעמוד הכינוי זהו
 מישקפי-שמש, במעיל, השומר הבחין —

תותבות. ושיניים מצית סיגריות, חפיסת
 הוא המים. לתוך להסתכל מיהר השומר

 המים פני על שצפה בגופה, שם הבחין
הרציף. ליד הנמל, של השקטים

אמבו להזעיק מיהר הוא נבהל. השומר
 ב־ לביתחהחולים מיד נלקחה הגוויה לנס.

 היה זה דברים: שני נקבעו שם ואלנסיה.
מת. והוא אבוטבול, מכלוף

 האוניה נקשרה כך אחר וחצי שעתיים
לרציף. יוסטון

אורי רב־החובל של גירסתו היתד, זו

 צים. בחברת הצוות אגף מנהל סבירסקי,
 בואלנסיה שארעו הדברים את תיאר הוא

 בחיפה. אבוטבול של בני־מישפחתו לפני
 בבית־החו־ יותר. להם לומר ידע לא הוא
 אבוטבול מכלוף כי נקבע בוואלנסיה לים
 דבר לומר יודע אינו איש אך בטביעה, מת
מותו. אל אותו הוליכו אשר הנסיבות על

ר______ס בו ק ל
ת ל! א ״ כ מנ ה

שר ,ף* ע א ד  על אבוטבול ליהודה נו
 בכל כדרכו ישב הוא אביו, של מותו —
 בחיפה. לנמל הדרך על במיסעדתו יום

 שאוניותיהם וימאים מהנמל שיצאו ימאים
שם. עברו להפליג עמדו

 של בן־דודו הגיע בבוקר וחצי 10 בשעה
 חיוורים. היו פניו עמר. דוד אבוטבול,

מש אל אליו להתלוות מיהודה ביקש הוא
 אבוטבול את עצר בדרך צים. חברת רדי

ה אתה כתפו. על ידו את והניח לרגע,
 אמר הוא איננו, שלך אבא עכשיו, בכור

לו.
 סכין עם כמו ״הרגשתי אבוטבול: סיפר

 לי. אמר הוא מה בדיוק הבנתי לא בלב.
 קיבלנו לא להיות! לא'יכול זה לו: אמרתי

 טועה?״ אתר, אולי מהחברה! מיברק שום
 ציס חברת במישרדי טעה. לא עמר אך
 אירע. מה סבירסקי רב־החובל להם סיפר
 וולטר האוניה, של שרב-החובל אמר הוא

 המיסכד על־פי הגופה, את זיהה מיכאליס
אבוט מכלוף של מעילו בכים שהיו כים
 זיהה האונייה של הראשי הכלכל גם בול.
שהוא מגורש, יעקב גם וכן הגופה, את

11*1 11 | "י | צים. חברת מאוניות באחת לצוות חבריו עם אבוטבול נוכלוף 11!
המתין כאשר שבספרד, ואלנסיה בנמל מותו את מצא אבוטבול #11

בברצלונה. להשיגה וניסה האוניה על לעלות איחר מכלוף יוסטון. אוניית־צים של לבואה

 הוא הישראלי. חיל־הים במדי כאן נראה אבוטבול מכלוףהים בחיל
 לחיל־היס שנים. 12 במשך' החיל במשחתות כטבח שירת

לצי־הסוחר. עבר הוא ואחר־כך ממארוקו לישראל שהיגר אחרי מייד אבוטבול התגייס
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המוות אחו׳ נתיחח
בעת חוסר־נשימה :למוות הסיבה לנסיה.

#י 1 11 | ב הנתיחה של הרפואית התעודה תצלום |
 בתא־ בבית־הזזולים אבוטבול, של גופתו 1111 #11 ו

אלכוהול. בדמו נמצא כי מצויין לא טביעה. בעת חוסר־נשימה


