
וקפה. אוכל נותנות כל קודם נורמליות
 לגשר־ הודיעו הן בבוקר 7.30ב־

 מלח שהוא סיפר הכושי הפיקוד.
 ריבר והוא ימאי פינקס לו היה מגאנה.
 כל את נתן הוא פרפקט. אנגלית

לרב־החובל. שלו המיסמכים
שתופ פליטים עם קבוע נוהג יש

 תקבל עלית? — אוניה על אותם סים
לעבוד. חייב אתה אבל אוכל,
 מ־ לאון ועם איתי עבד הוא אז

גיבעת־ברנר.
 הנמל מדאר־א־סלאם, ברח הכושי

 קומוניסטית. מדינה שזו מוזמביק, של
 דווקא ברח הוא למה התפלאתי אני

 לדרום- שנוסעת ישראלית באוניה
 שאנחנו ידעו בנמל כולם אפריקה.

לדרום־אפריקה. נוסעים
 אולי ,19 בן־ צעיר ילד היה הוא
 האוניה דווקא למה אותו שאלתי פחות,
 ישראלים, אתם ״כי לי: אמר הוא הזאת.
בי." תפגעו שלא ידעתי

 להוריד רצה רב״החובל ופיתאום
 מקיבוץ לאייל, אמרתי למים. אותו

 בית זה ואז מרד, שעושים או יפתח:
 את רואים ולא בדרום־אפריקה סוהר
מצלמה. לי שתיתן או זמן, הרבה הים

 אבל לצלם, יודע לא בעצמי אני
 אותה וכיוון מצלמה לי נתן אייל

 היו מסביב האנשים כל מסויים. למרחק
 ישבה הקצונה זה, לעומת בהיסטריה.

קפה. ושתתה
 הראשי, המכונאי לאיתן, ניגשתי

אמר קפה. ושתה בחדר־האוכל שישב
מת פה מרד. לעשות אי־אפשר לו: תי

 את להפסיק יכול אתה רק פשע, בצע
 לקפטן. שווה שלך הדרגה כי המעשה,

ש אחרי עניינו. לא שזה לי אמר הוא
 השישי ביום בטלוויזיה דיבר הוא

 של ישיבה עשו שהם לי התברר בערב,
הזה. הדבר על והחליטו הקצינים

 לא תמונות, אביא לא שאם ידעתי
 שלי, הארץ את מכיר אני לנו. יאמינו
אנח ברורות תמונות־כל־כן־ עם אפילו

לדין! אותו שיביאו להילחם צריכים נו
בגר רבי-חובלים של מיקרים היו
וה דומים, דברים שעשו וביוון, מניה

 בבית- יושבים והם לדין אותם עמידו
 לפי רק זה תמונות, בלי וזה — סוהר

המלחים. של עדויות
 היה שהכושי לומר ניסה החובל רב
 כזה. דבר להגיד אפשר אי מסוכן.
 לכלוא אפשר אותו. כולאים היו אחרת
 לו נותנים היו לא גם אוניה. על אדם

 אחרת: היא האמיתית הסיבה לעבוד.
כסף.

 לוקחת אוניה שאם קובע, בים החוק 4
 חייבים בנמל, אותו ומורידה פליט
ולוק באים השילטונות עליו. לדווח

 אותו שהביאה האוניה ובעלי אותו, חים
 השהייה הוצאות כל את לשלם חייבים

 אולי ואחר־כך וכר. מעצר אוכל, שלו,
 היה זה אז אותו. להחזיר גם צריכים
 אולי דולארים, מאות כמה של סיפור
 אפשר זונות כמה יודעת את יותר.

כזה? בסכום להשיג
 להביא צריכים היינו אולי ואחר־כר

בעיה. וזו לארץ, אותו
 רבי־ יותר יש טוב? רב־חובל זה מה

זה טוב רב־חובל אוניות. משיש חובלים
 חוסך הוא 9£טוב. יותר רווח שמביא מי

אוניה כזה. משהו או הפלגה, ביום דלק

 מרכיב גילעד(מימין, אבנר רב־החובלהצוואר על חבר
המצלמה. אל מביט כהים) מישקפיים

 חגורת״הצלה, לובש הכושי למים. שנזרק הכושי למצלמה, הגב עם לידו,
 הורד שבעזרתו חבל, קשור הכושי של צווארו על גבו. מאחורי הקשורה

לרב־החובל, מימין הספינה. על לו שבנו המאולתרת, הרפסודה אל למים

 שמר־ מי כסף. להרוויח בשביל קיימת
 שגורם מי יותר. טוב — יותר ווויח

 כושון, איזשהו בגלל מהמסלול לסטיה
להפסד. גורם

 בא לא הוא .בכלל? כושי זה מה
 סיפור רק זה אותו. שתחפש ממדינה

 יכולה סיבה איזה דולר. מאות כמה של
 בהתחלה לים? אדם להוריד להיות
לשחות. שילך רוצה, הוא שאולי חשבנו

 ונקשרה ארגזי-עץ משיירי שנבנתה הרפסודה נראית האוניה, סיפון על
 הערבי, המלח עיסא, לו זרק למים, הורד שהכושי אחרי בחבל. רופף באופן
 בסולם- ירד רב-החובל אן לאוניה, עצמו את לקשור ניסה הכושי חבל.

 בתמונה לדרכה. מייד הפליגה האוניה בסכין. החבל את וחתן חבלים
האוניה. למעקה מעבר שהושלך הכושי הסמוי הנוסע של תמונה למטה:

מיכל

 מייל עגן שהוא אמר ב־החובל ך*
 זה לדעתי שקר, זה מהחוף. אחד 1

 כמו גדולה אוניה אף מייל. 10״5 היה
 ידוע, לא לחוף מתקרבת לא מורן

לא מייל. חצי או מייל של למרחק

 אחד מייל השירטונות. עם מה יודעים
 התקרב הוא אם סיכון. זה מהחוף

 וסיכן הצוות את סיכן הוא כזה, למרחק
אוניית־טיולים. לא זו האוניה. את

ש כמו ימי, במייל שמדובר ונגיד
 צעירים בחורים ככה, גם אומר. הוא

 שני לשחות יכולים לא ובריאים
 דו־חיים? אנחנו, מה בים. קילומטרים
 מי חי! יצור על מדברים דולפינים?

 שני לשחות מסוגל הוא אם יודע
קילומטרים?

 למרות לכרישים, מתייחס לא ואני
 הוא כרישים. שם שיש יודע אחד שכל
 פצועה. ואוזן דם לו ויש מכות, קיבל
 אי־אפשר שמן כמו שקט בים אפילו

עליו היתה וגם כזה. מרחק לשחות

 יש קבועים לזרמים ואפילו קבוע?
מש באטמוספירה קטן שינוי שינויים.

הגולף. זרם כמו קבוע, בזרם גם זרם. נה
 זה ומים. מזון לו שנתנו טענו הם
 לו נתנו שלא רואים בתמונות שקר.
 שהוא אחרי כך, אחר הבחורות, מזון.

 לקוף כמו אוכל לו זרקו אותו, הוריד
לים. נפל והכל בגן־החיות,
 רצה יפתח, מקיבוץ בחורה דוריס,

 אולי פלסטיק, במיכל מים ושמה מהר
 של אולי שמן, של אולי מיץ, של מיכל
 אבל למטה, זה את לו זרקה היא סבון.
 ברגע התנפץ המיכל הגובה, בגלל
לו. היו לא שמים ברור אז במים. שפגע

 היינו שלא כזאת, היתה הפקודה
מהמוציאים חוץ בה. להשתתף צריכים

 ■צווים, הם שהנושים מומה מין ״נכנסה
אף זולים... שלהם החיים בני־אדם. לא

נורא״ כרכו דבו שזה חשב לא אחד
כרי שמושכת אדומה, הצלה חגורת
שים.

 עשו הם מי על הזרמים? וחישוב
חי. יצור זה זרמים? חישוב
 הנורא את תפסו לא הם עכשיו עד

 על זרמים חישוב עושה היית שבדבר.
זרם שם שיש אמר מי שלך? הילדה

 לא גם אחר אף אבל הקצינים. לפועל,
התנגד.

 לקחת למרד, לגרום צריכים היינו
 את מוציא לא אני אלינו. הכושי את

 היה זה להתנגד. יכולנו מעונש. עצמי
 הייתי לא — למרד אחד חוק ויש מרד.
יותר. ים רואה
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