
להסתכן... המוכן ורכ־חובל איטלקית אניה ומוצא לעדן כא הרפתקני רעיון לו שהיה פרטי אדם :הסיפור ראשית

נפרץ
 אז, כבר צה״ל, בידי אילת כשנתפסד,

 ,43 בן מילמן, נוח של בדעתו עלד,
דר את לפתוח ׳הרעיון לילד, ואב נשוי

 סייר מילמן המזרחית. לאפריקה הים כי
המזרחית אפריקה בנמלי 1946־7 בשנת

צ׳יזיק הנגב רשות מנהל
מהפכני. רעיון איפשרה !מעשית גישה
 למסחר העצומות האפשרויות את וראה

אלה. ארצות עם
לפ הראשון הרשיון את קבל הוא

 רק היה אילת. בנמל סחורות ריקת
 היו לא אניח, היתד, לא : קטן מכשול

 כסף היה לא עליה, להטעין סחורות
באילת. נמל היה ולא סחורות׳ לקנית

 שלו. לנמל לקוחות מצא לא מילמן
 היו בעדן הג׳וינט. את מצא 'לבסוף
 ותשמישי עולים חפצי טון 500 מונחים
 מילמן ארצה. להובילם דרך ואין קדושה,

 עם אניה לו מצא ביום ובו לעדן, טס
מתאים. רב־חובל

662 נזס׳ הזה״, ,העולם

אילת! על המצור

מגיעה האניה
 הקפיטן לי שעשה החשבונות לפי

 אילת לחוף להגיע צריכה האניה היתד,
 ביום לאילת ירדתי יום. 12 כעבור

 בערך, שתים בשעה השני, בלילה ,12,־ד
 את פותח אני באילת. מהומה קמה

 ועליו ג׳יפ והנה החוצה ומסתכל החלון
(הנק צ׳יזיק, מר של נציגו אבי, יושב

 רב תחתונים, לבוש אילת) מושל רא
 קצרים מכנסים זוג מחזיק בשט סרן
האניה ״אורי, :צועקים ושניהם ביד

לח ׳ומבלי במשרוקית. ושורקים באד״״
נפ זה אחרי מיד ירדו רגע כות
במכנסי למטה קופץ ואןגד׳ חלון תח

רותנכרג כנו המיוחד, שליחנו מאת
ההפלגה נמד

 ליד בעדן. קרסנט במלון ישבתי
 טרופי כובע חבוש בחור יושב הבאר

 כשדה מקומטים רוסי, כפני ופניו לבן
 נמוך, אחד יושב לידו נחרש. עתי, שזה

 ימאים. ביפת מין וחבוש לבן לבוש
 אפריקה נמלי של באנגלית שוחחו הם

 ״ימח :הרוסי אומר ופתאום המזרחית.
 פנה והוא בצחוק, פרצתי אני !״ שמך
מילמן. את הכרתי כך בעברית. אלי,

 האניה על דבר לי ספר לא מילמן
 ערי־ ראיתי בנמל אולם התכניות. ועל
 שעליהם וחבילות ארגזים של גדולה מה

 תימן. בנוסח עבריות כתבות התנוססו
 היתה הארגזים את שד,טעינה האניה

 האיטלקי לקפיטן השייכת לוצ׳יה,
 דרך לנסיעה רשומה היתד, והיא צ׳יאסו׳
 לגלות קשה כך כל היה לא הסואץ.

 עליתי האניה. של האמתית המשימה את
 שהם הצוות, עם והתידדתי ד,אניד״ על

וחבש. מאריטריאה וכושים ערבים

 כאחוז ונעלם ג׳יפ על קופץ פיג׳אמה,
שוא. אזעקת היתד, שזו אלא טרוף.

 ״הרושם״ את קבלתי שוב שבוע אחריי
 אילתה, ירדתי להגיע. צריכה שד,אניד,

לשוא. הפעם גם
 מספר לאילת ״תייר״ שיחקתי ככה
 ר,אניד״ הגיעה סוף שסוף עד פעמים

והרועה הזאב של הספור חזר כאן אלא

הא לא איש באה, שד,אניד, כשהודיעו
 החוף מתושבי וחוץ הגיעה, ד,אניד, מין.
 השמחה אבל איש. אותה הקביל לא

 שררה השתגעו. החברה ־יה. עצו היתד,
גדול. נצחון של אוירה

הנסיעה
 (כיום ״לוצ׳יה״ של המסע ספור וזה

 מאנשי אחד מפי לאילת, מעדן ״אופיר״),
: הצוות
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