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ברצינות לעני! הת״חס ה!א אבל 
אותו לבצע א״בי את ודחט הועיוו,

 קצת רק אסף והוא ההתפכחות, באה כאשר
 בבכי, פרץ הוא — קולות 2000מ־ למעלה
בקליפורניה. בדד בשבתו

* * *
עליון מיבדן — המיסה

 אותו הדוחפים מן איש היה לא אז פ ף
ש העובדה המסקנה. את להסיק מוכן ^

 הבעיות מן כמה הפכה בבחירות הופעתו
הפ לא לבדיחה, המדינה של ביותר הקשות

להמ מוכנים היו הם להיפך: להם■ ריעה
 עוודו כך הבחירות. אחרי גם בבדיחה שיך

 — נבחר שלא לאחר גם הבא: לצעדו אותו
למצרים. יטוס

בשליחו בכנות מאמין החל עצמו הוא
ש סיכויים יש יטוס, שאם ידע הוא תו.

 לתקופת לכלא יושלך לפחות או ייהרג,
 מיבחן זו בטיסה ראה הוא אבל ארוכה.

 של ברגעים אותו. שהריץ מה לכל עליון
ה כי יודע שהוא לבודדים, סיפר גילוי־לב

 כאל העניין לכל מתייחסת מסביבו חבורה
 איכפת היה לא כבר זה אבל מבדח. תעלול

הנועז, הצעד את לעשות החליט הוא לו.

 ידידיו עם דיבר לא מעולם אופייני: דבר
 על רק מתעכב היה מוצאו. על הנוצצים
 בגיל התגייס שם בהודו, שגדל העובדה

עש אולי הבריטי. לחיל־האוויר מאוד צעיר
ש ידעו ידידים־כביכול אותם כל מבין רה

 שהוריו ידע לא מהם איש בפרס. נולד הוא
 שם לו יש וכי בירושלים, חיים נתן של

 שהבוהימה לו היה נידמה איכשהו כי אחים.
 מאשר אחרת ״פרסי״ על תביט התל־אביבית

דובר־אנגלית. ״הודי״ עי.
 כ־ קליפורניה עצמה את הוכיחה למזלו

 גם יש שלאייבי מכיוון זהב. של דיברה
 בחופנים. כסף מפזר החל הוא זהב, של לב

 בלתי־ידועים, אמנים של מצנאט הפך הוא
 הכבד, הכסף בעלי במסעדתו. גאלריה פתח

 החלו מרובעים, מטרים לפי אמנות הרוכשים
 דעות עימו ומחליפים מסעדתו את פוקדים

 לכן מוות. עד אותו הצחיק זה ציור. על
 לה: ראוייה שהיא מלכודת לסנובה הכין
 ציורים ודווקא — בעצמו מצייר החל הוא
ב מציגים רבים שציירים מאלה נפלו שלא

 בקליפורניה ציוריו את תלה הוא תערוכות.
 זה לירות, במאות אותם קנו ואנשים —

 שצחק, בעת גם אבל מוות. עד אותו הצחיק
״שייך״. להיות משאיפתו חדל לא

 אינו שהוא לעצמו להוכיח רצה הוא
 מיזל־ את הפוקדים הציירים על רק עולה
 אותו ופירסם — ספר כתב גם הוא לתו.
 זה היה ואנגלית. עברית שפות, בשתי ישר
 אייבי ספר. אבל ילדותית, רמה בעל ספר
ואומ מהסופרים. גם לצחוק היה יכול נתן
 מהם. אחד להיות מת אבל — צחק הוא נם

* ¥ *
בחורה בעקבות — טיסה

 ביותר המפורסמת רפתקת־האהבים ך״י
 אף קשורה — בעצמו דאג לפירסום — ן <

בטיסת־פתע. היא
 מ־ אחת בעת שנים. כחמש לפני זה היה

ב לעבוד התקבלה העיר מן העדרויותיו
ה את שסובבה מספרד, צעירה קליפורניה

 בישראל שהייתה למימון בסף. בלי עולם
 — קליפורניה במטבח כמדיחת־כלים עבדה

 עד בה התאהב הוא אותה. ראה שאייבי עד
 הלביש מהמטבח, אותה הוציא שגעון, כדי

הת להצגות־בכורה, אותה לקח מינק, אותה
 אבל לאשה. מייד לשאתה אם בגלוי לבט

 לעין־הוד, תחילה — ממנו ברחה נייבם
לניו־יורק. מכן ולאחר
הו אחד שיום עד אליה, צילצל יום מדי
 כעבור בצרה. שם נמצאת היא כי לו דיעה
 לניו־יורק. בדרכו במטוס, ישב שעות כמה
 כמה ״בילינו מכן: לאחר דיווח שהוא כפי

נגמר.״ זה וכך בפורטו־ריקו, נפלאים ימים
 את להביא יצליח כי נשבע אחרת פעם

ו מבט בו תעיף לישראל: גארדנר אווה
 למדריד, אחריה רץ זה במקום אחריו. תרוץ

 העיפה היא למקסיקו. ללונדון, להוליבוד,
 עם עסוקה היתר, אחריו. רצה ולא מבט, בו

צעיר. מקסיקאי מאהב

 קבוע חומי סיפקי האלה המעללים כל
 מדווח היה עצמו אייבי הרכילות. לטורי
 וצחקו פ־רסמו, העתונאים הדרך. מן עליהם

 הגדול השיגעון שזה ידעו הם בטוב־לב.
יכול זה ולמי להתפרסם. — אייבי של

להזיק?
 חיוביות ידיעות גם סיפק שהוא עוד, מה

צב ליחידות פסנתרים חילק הוא לעתונים.
לעש יום־הולדת מסיבות ערך ;משל. איות,

 11 בת אומללה משפחה אימץ ילדים. רות
או והשאיר בתאונה ניספה שאביה נפשות,

ב לה משלם הוא מאז חסרת־פרנסה. תה
 שהבטיח. החודשית התמיכה את דייקנות

★ ★ ★
בשבילו דיזנגון* כד

 סיפקו לא האלה העיסוקים כל בל
ת א * המקו בעתונות הסיפורים אייבי. \

 ״אני נשבע: הוא לו. נראו לא שוב מית
טייס,״ של השער על אופיע עוד

 כאשר לו התבררה לשם ;הגיע הדרך
יוש דיין ומשה אשכול לוי את פעם ראה
שבאמת מי כי הבין, הוא במסעדתו. בים

 בהתקרב וכך, הפוליטיקאי. זה — חשוב
 היה השישית, לכנסת הבחירות מערכת

 הרעיון את־ לקלוט מוכנה קרקע נתן אייבי
 לו יעצו ממכריו כמה לכנסת. ריצה של

מ שכן ישתטה. שלא הזה. לרעיון להניח
 בשום התנסה ולא בפוליטיקה, עסק לא ימיו

 אותו ליד הגאונים אך פוליטית. פעילות
 מכיוון ההפוך. בכיוון אותו הלהיבו שולחן
 הם מקצועיים, אנשי־רימום הם מהם שכמה

גדו חשבונות יותר מאוחר לו הגישו אף
המקצועית. עבודתם על לים

 ל־ טיסה של המרכזי ברעיון בחרו הם
 חלק מימיו נטל לא שאייבי למרות קאהיר,

 פעולה בשום או זה, בכיוון יוזמה בשום
 ה־ להכשרת בארץ הנעשות פעולות מאותן
ה ערבית.—יהודית ולהבנה לשלום הקרקע

 לא מצויין. תעלול־פירסומת גימיק, היה נושא
 החתימות 750 את לאסוף גם קשה לו היה

 ״כל לבהירות. מועמדות להצגת הדרושות
 ״בדיחה,״ מדוע? בשבילו. חתם דיזנגוף״

 אמר לסרב,״ נעים לי היה ״לא מישהו. אמר
 לעסק,׳• חיים קצת שיכניס לא? ״למה אחר.

 עם אבנרי אורי את ״שידפוק שלישי. הסביר
רביעי. התגאה שלו,״ סיסמות־השלום

 כפולה: תופעה בוהימה באותה נולדה וכך
 רשימת של הציניים יוזמיה אחד מצד

 אייבי של הצוהלים דוחפיו שני ומצד את״א
;כנסת.
 לכל התייחסו אלה שדוחפים בעוד אב;
 את לו חיברו פנטסטית, בדיחה כאל העניין
 איי־ לקח — מודעותיו את ותירגמו נאומיו

 גמורה. ברצינות ההרפתקה את עצמו בי
 בחיוך לו שענו דגולים, לאישים כתב הוא

 את שהשיג האיש בנץ׳, רלף אבל טוב־לב.
״מע גלויות: לו ענה בארץ, שביתת־הנשק

 הזדהה אייבי מציאותי.״ ולא נבון לא שה
 המצלצלות הסיסמות עם נשמתו עומק עד

ש־ כך כדי עד בבדיחות־הדעת, שהומצאו

בפותרסעיו הבדיקה
שנחת אחרי אייבי, של והחד־נזנועי, יר,דו־כנפ הלבן, חסוסו את

 המיצ־ אותו כינו מיסכן,״ ״שחקן פורט־סעיד. של בשדה־התעופה
 ״אינו נתן ושאייבי מבויימת,״ קומדיה ״זו כי הוסיפו הם ריס.
יו.פי.) — אחרונות ידיעות של רדיו (תצלום לעונש.״ ראוי

 מחבק כשהוא הריצפה, על יושב ניראה נתן אייביהבוהמה מאוח
הבוהימה. ממסיבות באחת דן, דפנה השחקנית את

אייבי. התחבר עימה גרקו, ז׳וליים הזמרת לכבוד כיאם, עומר במועדון נערכה המסיבה

הישר השלום שענייני לו הוסבר כאשר גם
להר או לבדיחות נושא אינם ערבי—אלי

 שיטתית לעבודה אם כי מטורפות, פתקות
וזהירה.

 רודולף של בפרשתו נזכרו בעלי־הזיכרון
 של חסר־שיווי־המישקל־הנפשי סגנו הס,

לאנג העולם מלחמת בראשית שטם היטלר,
 לונדון בין שלום שיחות להציע כדי ליה,

־ וברלין.
 מתופעת־לוואי, הודאגו בעלי־זיכרון אותם
 באש־ לא כי אם נתן, אייבי את שליוותה

ב השוביניסטיים העתונים דווקא הוא. מ״ו
 1יי והתוקפים הערבים את השונאים יותר,
עו ערבית,—ישראלית התקרבות של רעיון

 שלמים, עמודים לו הקדישו הם אותו. דדו
 האומרת: גישתם, מבצבצת השורות כשבין

 באמת לחשוב יכולים כאלה אנשים ״רק
 כי ולתמיד אחת יוכיח ״זה או: שלום,״ על
 בדיחה, רק הם כזה שלום על הדיבורים כל
ממיט־אסון.״ טירוף או

 בתזמורת פעיל הוא אף היה ישראל קול
 שנקבע ראיון בוטל האחרון ברגע ורק זו,
 החדירה המרוכזת המערכה צה״ל. בגלי לו

 של עניין הוא שלום כי הציבור, לתודעת
מוקיונות.
ש השלטונות, נוספת: מתמיהה עובדה

 עבר שהוא להודיע המראתו אחרי מיהרו
מ אותו הזהירו לא עבירות, של שווה על

הטיסה. את יבצע לבל ראש
¥ ¥ *

מיסכו!״ שחקן״
 דרך רק לאם־לאט נותרה אייבי שביל ך*

התוכנית. את ולבצע להמשיך אחת:
 כאשר בבוקר, השני ביום זאת עשה הוא
תימרוני־ עורך רק שהוא פנים מעמיד הוא

היה הוא צילומים. לצורכי במטוסו, ראווה
 במטוס הטיסה כי ובצדק. — ונירגש חיוור
 היתד, עשויה והחד־מנועי הדו־בנפי הלבן

 במה המצרים הביני למזלו באסון. להסתיים
 איי־ מבויימת; קומדיה ״זו הודיעו: מדובר,

ל ראוי שאינו מיסכן, שחקן הוא נתן בי
ארצה. החזירוהו ;כן עונש.״
ההרפת מן חיובית תוצאה אין כך גם
 השלום שוללי תמיד יוכלו מעתה כי קה.

 למען פעולה של מיושבת הצעה לכל לטעון,
 ״איי־ או: לקאהיר!״ אתה גם ״טוס השלום:

מזה!״ יצא מה וראה — ניסה נתן בי
הפר בכל קרן־אור היתר, זאת בכל אם

 בעובדה, נמצאה היא טיכת־הראווה, של שה
 השלום. בשם נעשתה הגדולה שההרפתקד,

 הרפתקות על זה מסוג בחורים חלמו פעם
המלחמה. בשם רק — בישראל מסוכנות
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