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לשיגרה. לחזור אפשר תקינים, הכלים
 הפיקוד.,הוריד גשר אל חזר דורון

 מעל זיעה ומחה חגורת־ההצלה את
תרגיל.״ יהיה שלא ״הבטחת מיצחו.

אבא. על שכועס ילד כמו ליאיר אמר
 של לבן לכובע־טמבל מתחת חייו יאיר

בית־העמק. קיבוץ

 המפקד
צהליים הכין

ה״שו־ הדברים שהסתיימו חרי
 לעניין לגשת היה אפשר ליים", •יי■

צהריים?״ להכין הולך ״מי הרציני.
האוויר, אל החשובה השאלה נזרקה
מרובה. והמלאכה קצר הזמן כאילו
 — יאיר אמר אוכל,״ מכין אני ״היום

 בתור ונעלם — המפקד להזכירכם:
בטן־הספינה.

 מעיי את הפכה לא צהריים המילה
 להיפך, אלא הטיבעי, למקומם בחזרה

 על מקום תפסתי יותר. אותם בילבלה
 לשווא, מנסת כשאני הפיקוד, גשר

 קטן, כלי־שיט בתוך איזון על לשמור
 גלים על וגם קטן גל כל על המיטלטל

שאינם.
 דבור להחליף נסענו ים. של שיגרה

כמו שחיכה אחר
 אותו גילה הצ׳יף מישמרות. חילופי
 הוא הצ׳יף נץ. עיני יש לצ׳יף ראשון.
 לו קוראים שהחברה מלכה, מקסים

 ועלה במארוקו במקנס נולד הוא מקס.
 חלפנו צפונה בדרך ארבע. בגיל ארצה

בנהריה. הוריו בית פני על
 על שנים הרבה כבר נמצא מקס

 מבו־ הימי בבית־הספר למד הוא הים.
 וחתם לחיל־הים התגייס אות־ים,
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למצוף קשירה
אנשי יכולים אז אי־שס. הנמצא מצוף אל נקשר והוא

 הוא המצוף נחים. הספינה מנועי וגם לנוח, הצוות
 מנסים החיילים התמונה. שבמרכז הכדורי הגוש

התותחים. אחד מימין: המצוף. של החבל את לתפוס

המפקד יאיר
הקשר. מכשיר שפופרת תולה ראשו וליד בידו

 שירות את עושה לבן, טמבל בכובע מבית״העמק, קיבוצניק יאיר,
ההגה את אוחז יאיר הספינה. מצפן מימין הדבור. על המילואים
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במיטות נחים הם במישמרת, אינם הצוות שאנשי בשעות מיטות. שתי אחת בכל כאלה,

 ן של יית
 קבינות
:מיטות.
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