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הגיהגוס

על וסרט מכסף חרך עם

•יבדרך
השלגונים חלוקת

ויל
 בן נתן אייבי יצא שוב שבוע ך*

ב יצא לא הוא אמנם לדרך. 39ה־ 1 ן
 במטוס אם כי שלו הפרטי השלום מטוס
 לא הדבר אבל קפריסאיים. אויר נתיבי
 לוה נמל־התעופה למשטרת הרבה שינה

 לארץ לטוס עומד שאייבי סברה היא
 לניקוסיה יוצא רק שהוא טען אייבי אויב.

 האוסטר מטוס את ולמכור לנסות במטרה
 מאז בקפריסין התקוע שלו, החד־מנועי

מספר. שבועות לפני מנועו התקלקל
 אייבי ניסה לכן קודם ימים עשרה כבר
 על אז עמדה המשטרה יציאתו. את לבצע
 החוק מסעיפי אחד לפי אותו עצרה שלה,

 בלתי־ יציאה נסיון ״על למניעת־הסתננות
 במגע לבוא כוונה מתוך הארץ מן חוקי

 דרכונו את החרימה המשטרה האויב״. עם
ל״י. 100 של עצמית בערבות אותו ושחררה

★ ★ ★
 פרטית רשת־תקשורת

16 לפני התפרסם שככר ייבי, ^
 אין כי נשבע כטיןגדהשלום, חודשים ^

 שיכנע לקאהיר, מניקוסיה להמשיך בכוונתו
 כוונות לו יש כי השלטונות את לבסוף

לקפריסין. יצא וכך בלבד מסחריות
 מסיבת־פרידה ערך יציאתו שערב רק

 מ־ התחמק זאת במסיבה רועשת־לידידיו.
לכ האמיתיות כוונתיו על מתן־תשובה

 כי להבטיח משנדרש השכן. לאי שיגיע
 ימשיך ולא בניקוסיה דעתו את ישנה לא

 והודיע אייבי התלהב מצרימה, משם
 משהו לעשות יכול שאני ארגיש אם

 לטוס אהסס לא — השלום את שיקרב
לגיהינום.״ אפילו

כל את בתדהמה היכו האלה הדברים

 לו שעשו מה על וחזרו שכמעט חבריו,
 רשת את הפעילו כאשר לכן קודם שבוע

 אייבי, של הטוב ידידו שלהם. התקשורת
 יוסיפון, זאב תלם, המעברות תיאטרון איש
 כרמל, ׳משה שר־ר,תחבורה לידידו, פנה

 ששון, אליהו שר־המשטרה את שהזעיק
אייבי. את לעצור ההוראה את מיד שנתן

★ ★ ★
אחרת קכררדפנים

מ המריא שאייבי אחרי דקות מש ך*
 פעולותיו על המיסתורין מסך וירד לוד 1 ן

 סרט מאחוריו השאיר כי נודע הצפויות.
להשמי שביקש דברים ובסרט — מוקלט

 מניקוסיה. ישוב ולא במקרה עם
 כל אם מניקוסיה ישוב לא למה וכי

ל לכשיר שלו האוסטר את להפוך כוונתו
 שיזדמן? הראשון לקונה ולמוכרו טיסה
 אחד. במקרה רק לשוב לא עלול אייבי

 כפי למצרים, לטוס נסיונו על יחזור אם
 בפורט- נחת עת ׳1966 במארס זאת שעשה

שלו. 1 שלום במטוס סעיד
 בשלום. המריא וגם בשלום ירד אמנם אז
 להיות קבלת־הפנים עלולה היום אבל

אחרת.
★ ★

מצרית סלחנות
 להחלטותיו המניעים את לחכין די ץ*
 ,ל־ לחזור יש אייבי של והתנהגותו ^

 אייבי עת שלו, טיסת־הבכורה שלפני ימים
 יביא שהוא סבור היה והסימפטי התמים

 מטוסו. כנפי על השלום את
ת־ של תערובת היתר, למצרים טיסתו

יצי על הידיעה את שפוצץ בארץ היחיד בעיתון אייבי ע״ןהנסיעה עוב
 של טיסתו על שבישר דף, העיתון זה היה הקרובה. את!

לוד. בננזל־התעופה המשטרה כוחות על־ידי שעוכב לפני בלבד שעות כמה נתן אייבי

 לפורנו־סעיד, מישראל חודשים 16 לפני נתן אייבי טס בו המטוס זהו־1 .שלום
למטוסו. דלק סיפקו ואף להמריא, ממנו מנעו לא שהמצרים אחרי נחזר

בניקוסיה. במננע, קילקול לרגל עמו, נתקע אן חדיש, יותר אוסטר מטוס רכש הוא בינתיים

צחוק צחוק
לצפות קיצוני, בקור־רוח

 נעים־ ,סימפטי חייכן, חברה, איש — ידידים בחברת אייבי
 לחשב י ניסה הוא שלו חישובי־הטיסה את אן ונדיב־לב. הליכות
זו. מנסיעה להתפתח העלנלות האפשרויות כל את מראש

 אחר שבאה נועז ומעשה־יחיד פרסומת עלול
ה לכנסת מגוחכת בחירות מערכת ניהול

קו מאלפיים יותר לקצת זכר, בה שישית,
לות.

 די־ איש לאייבי מרה אכזבה זאת היתד,
 לשעבר, אל־על וקברניט הפלייבוי זנגוף,

 כי ושחשב קליפורניה, ממזללת שהתעשר
,(פס טובים מעשים וכמה ידידים־לשעה

 מרו־ משפחה אימוץ צה״ל, ליחידות נתרים
 יכניסו בתאונה) נהרג שאביר, בת־ילדים

לכנסת. ישר אותו
 את יוכיח הוא כי אייבי החליט ואז
 שנולדה ההבטחה את יגשים הוא עצמו.

 מצרימה לטוס — הבחירות מערכת בעת
 את לבקש על־מנת לכנסת, ייבחר אם

נבחר. שלא למרות — השלום
 בסלחנות, אליו המצרים התיחסו למזלו

בחזרה. להמריא לו נחנו
★ ★ ★

רא-בטוחות אפשרדות
 פרם יליד אייבי׳ אולי פועל יום

ה בחיל־האויר וששרת בהודו שגדל ^
 על שכפה שיגרה מחוך והישראלי, בריטי
 הגבר עצמו רואה זאת בשיגרה עצמו.

 ממש, של כטייס־שלום והנאה החייכני
 כאשר לעצמו שיצר והמתכון לפי בדיוק

ב למסע מפורט־סעיד השיבה אחרי יצא
 בכנות, וניסה גדולים עם נפגש בו עולם,

השלום. רעיון את למכור הצלחה, ללא אך
 אייבי היה ששודד,ימים מלחמת משפרצה
 ונכח ארצה לשוב מיהר הוא בחוץלארץ.

 כבר השלום שעת ,יוני שבראשית לדעת
 היו זאת, לעומת יולי, בראשית עברה.

אחרים*. הרהורים כבר לו

 ערב״ בפגישת השאר, בין שהתבטאו, *
 בביתו אלון יגאל שר־העבודה עס המדאה

 את אייבי חקר זאת בפגישה בגינוסר.
 ואפשרות השלוס סיכויי על אלון ידידו

הפליטים. בעיית פתרון

 כסף׳ כריכת בעל תנ״ך עם הצטייד הוא
 לראשי־מדינות, כשי להגיש אפשר אותו
המ הסרט את בטחון, ליתר עימו, לקח
ה לילדי שלגונים מחלק אייבי את ראה

בעזה. פליטים
מ אפשרויות הרבה לחשב ניסה הוא
את להכין לוודאי, קרוב ישתדל, ראש,

 אפשרית, טיסה לקראת סוכנויות־ה,חדשות
השני. בעבר גם לו שימתינו כדי

ב יתקבל הפעם כי בטחון כל אין אבל
 בשדה־ו־,תעופה לנחות ינסה אם סלחנות,

הים־התיכון. של הלא־נכון בצד
השתנו. פשוט, העתים,

̂י ^ ־
לגמרי שונות דאגות

 מד, ברור לא הזד, היום עצם ד **
 נמל־ד,תעופה שלטונות את הניע בדיוק ^

 בכפפות־ ותן אייבי את לקבל בפורט־סעיד
ב שם נחיתתו בעת שקיבלוהו כפי משי,
שעבר. חורף

 כי היה הדעת על המתקבל היחיד ההסבר
למנוע רצון מתוך מגבוה, הוראה ניתנה

 של במיקרה נעימות לא בינלאומיות תגובות
לטייס־השלום. אחרת תקלה או מעצר

 דאגות אל־נאצר עבד לגמאל יש הפעם
 לכך, הרצון לו היה לו גם לגמרי. שונות
 היא אין בכלל, אליו להגיע ואפשר במידה

יגיע מסויים מטוס שכאשר להבטיח יכול
ייורט. לא הוא מצרי לשדה־תעופה

 בטחון כל אין ייורט, לא במיקרה, ואם,
 הבלתי־מתחשבות לידיים יפול לא שטייסו

משתולל. המון של
 לא עדיין זאת מאפשרות גם ייחלץ ואם

צלחה. או חלקה דרך לו מובטחת
השתנו. פשוט, העתים, כאמור:

 נתן אייבי אחת: נקודת־אור קיימת אך
 משתדל ■הוא היום הרפתקן־חובב. אינו שוב

מראש. צעד כל לחשב
דיו, על להמר מוכן עדיין הוא ואם

 כל מיצוי תוך זאת יעשה כי לקוות יש
המבטיחות. האפשרויות
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