
ה אותה ווללווה אתיית־השלום, אל מתקרבת מצרית אונית־מילחמה דונ נ
 אולם המכשיר, את לתקן האלקטרוניקה

 המהנדס ואילו זאת. לעשות רוצה אינו
 שאינו חשוב חלק לו חסר פשוט, כי, טוען

 הספינה. על בנמצא
18.9ה* ח׳, יום

 תוכניות. שתי לאייבי יש זה יום לגבי
 משילטוגות־ לבקש ברצונו לפני־הצהריים

 ולשוחח לנמל, לרדת לקפטן להרשות הנמל
 מתחנת- לבקש אחרי־הצהריים, המנהל. עם

 מק- הסנאטור עם לקשרו החופית הרדיו
 התוכניות שתי בארצות־הברית. גאוורן

הפועל. אל יוצאות אינן
 לארוחה. מארוחה בבטלה, עובר היום
כאמ אותו ניצל פאהמי כי מתלונן אייבי
הפרו־פלסטינית. הצהרתו לנשיאת תלה

 ומחליף יום־חופש, לטבח מעניק אייבי
 הטובים לימים זכר — הסירים ליד אותו

ב ספק, אין מצויין. אוכל בקליפורניה.
בפוליטיקה. מאשר יותר מבין הוא מיטבה

 להפליג צריד היה אייבי כי סבור הקפטן
 זה פאהמי. של הצהרתו לאחר מייד חזרה

ההמ המשך עם עתה, מכבוד. מוצא היה
להידרדר. רק המצב יכול תנה,

 לכל נוסף לעשות. מה אין משעמם.
 כתוצאה שידורי-פירסומת, גם אייבי מפסיד

ל נכנסנו מאז הרי כי התחנה, מהשבתת
 מצריים, של הטריטוריאליים המים תחום

משדרת. התחנה אין
 לי ״נשק

בישבן״
 מנסה מעריב, איש העיתונאים, חד

ו ב ואורחיה הספינה אנשי את לבדר ו
ב שהדפיס מיכתב תולה אופייני, הומור

 העומדות ממכונות־הכתיבה באחת אנגלית
 נשיא אל ממוען המיכתב האנשים. לרשות

ה מתבקש ובו סאדאת, אנוואר מצריים,
 ניתלה המיכתב בישבן. לו לנשק נשיא

מאוד. מצחיק הספינה. של בחדר־האוכל
 הניד (דיסק־ג׳וקי) מגיש־התקליטים

 היתר■ יכולה הספינה כי טוען פרנץ, זילנדי
 את ממנה שילחו אילו גן־עדן, להיות
רכז־השדרנים. — קית ואת אייבי

 את להרוג כדי פוקר, הרבה משחקים
הזמן.

19.9־ה ו׳, יום
 האנשים מרבית בטלה. של יום עוד

 הממושכת העגינה על רוטנים בספינה
 המצרית חיל־הים אוניית חסרת־התוחלת.

 יותר, קרוב מטווח היום עלינו שומרת
עליה. חיילים בתנועת בבירור להבחין וניתן

ש עובדה למים, קופצים מהחבר׳ה כמה
 לכוננות,מסד המצרית הסטי״ל את מכניסה

 למכונות- ניגשים נראים חיילים יימת.
 מסתכל המצריים החיילים אחד הירייה.

 טוען ואייבי במישקפת׳ הזמן כל עלינו
 לחיילים, כך מתאכזרים המצרי בצבא שרק

מתישות. כה משימות בהטלת
 ה- לפרנץ אייבי מודיע אחרי-הצהריים

 כ־ מעבודתו מפוטר הוא כי נידזילנדי,
 ביצע לא שלדבריו, מאחר מגיש־תקליטים,

 הוא מעתה, הקפטן. של מסויימת הוראה
 מגיב פרנץ הספינה. על אורח בבחינת

 להוראתו סירב שהוא נכון זה אין בזעם.
 לספינה בא לא הוא מזה, חוץ הקפטן. של
מוסיקה. לשדר כדי אלא אותה, לצבוע כדי

 :החדשה תוכניתו על אייבי מודיע בערב
 מחוץ אל ממקום־העגינח יוצאים א׳ ביום
 הוא מצריים. של הטריטוריאליים למים
 לפורט-סעיד, לבדו, הקטנה, סירה עם יירד

פרחים. עם
 פרחים להגיש טעם אין כי מעיר מישהו

שאייבי ברור עוזר. לא זה אולם בכוח,

מיבצע־ראווה. שוב מחפש
20.9ה־ שכת,

 כי מודיע אייבי בטלה. של נוסף יום
 למים מחוץ אל יוצאים ,5־6 בין היום,

יחודשו. השידורים הטריטוריאליים.
 הקטנה, הסירה תורד בבוקר א׳ ביום
 לפורט־סעיד יפליג והוא בפרחים ימלאוה

 אומר, הוא כך זאת, חייב הוא לבדו. —
 הקפטן הפרחים. את לו שהביאו לישראלים

 שואל הוא מטורפת. תוכנית זוהי כי טוען
 באיזו אנגלי, בהומור העיתונאים, את

אייבי. את מדרגים הם ״טרוף״ דרגת

 לנו מורים הם האיתות. את מזהה הקפטן
 כי מתברר צפונה. (כיוון) קורס לשנות

 לא* בכיוון מפליגה החלה ספינת־השלום
 דבריהם לפי להובילנו, היה שעלול נכון,

 הקלד, לשדה־מוקשים. ואייבי, הקפטן של
 המצרים, את קיללו עוד רגע לפני כללית.

אותם. מברכים עתה
 שאנו עד קרובות, כה הספינות שתי

 ב* המצריים החיילים עם לשוחח מצליחים
הו לפי בהפלגה, ממשיכים תנועות־ידיים.

 ללוות מוסיפה וספינתם המצרים, ראות
משליכים האזהרה, על כאות־תודה אותנו.

והולך. הקמל המאגר, מן פרחים אליהם
 ״חתכו״ מדוע מבין שאינו אומר הקפטן

 מוסכם בינלאומי סימן שום אין אותנו.
כזה.

 שולת־המוק- אותנו עוזבת 8.50 בשעה
 הטריטוריאליים המים את יוצאים אנו שים.

מק אייבי שוב. לשדר ומתחילים המצריים
 דברים לאומה, דבריו את טייפ על ליט

 ש־ לאחר היום, למחרת בתחנה שישודרו
 נמל אל הקטנה בסירה יירד הוא־עצמו

פורט־סעיד.
 שח־מת. גם פוקר. משחקים כרגיל, בערב,

 השולחן כי לשחק, אי-אפשר פינג־פונג
 פרחים. עמום
21.9ה־ ,זא יום

אחרו הכנות עושים בבוקר. 5ב־ קמים
 6.30ב־ למים. הקטנה הסירה להורדת נות

ל דלק איתי לוקח אייבי הסירה. מורדת
 מיסמכים מצפן, חגורת־הצלה, אחד, כיוון

תקלה. של למיקרה ונורים, אישיים
 כאילו לשלום, ומנפנף ,7ב־ יוצא הוא

 של המכ״ם האחרונה. לדרכו זזדעתה יצא
 ואחר- מילין׳ 4כ־ עוד אותו רואה הספינה

נעלם. הוא כך
 המוקלטת ההודעה שידור מתחיל 7.15ב־

 מדוע מסביר הוא שעה במשך אייבי. של
 שלקח מספר הוא לפורט־סעיד. מפליג הוא

 :מחייכים העיתונאים פרחים. אלף 30 איתו
 הפרחים מרבית .100ב־ והכפיל ,300 לקח

נבולים. הספינה, על נשארו
 נמל עם להתקשר הקפטן מנסה 7.50ב־

מתעל המצרים תשובה. אין פורט־סעיד.
 שומעים הם כי יודעים אנו אבל מים.

בדרך. שאייבי יודעים הם וכי אותנו,
 של הערבי השדרן אבו־רביע, סמיח

 על* מתמדת, בהאזנה נמצא ספינת־השלום,
 בערוץ החוף שידורי את לשמוע מנת

 מודיע, הוא 9.30ב- הערבית. בשפה הפתוח
נתן. אייבי את איתרו שילטונות-החוף כי

 פורט- אולם החוף, עם להתקשר מנסים
 מדי- מאזינים מגיבה. אינה פשוט סעיד

)25 בעמוד (המשך

לפווט־סעיז בדרן
 עימו, נטל הוא מעיד.

להעיד יכול הספינה
 30 עדותו, לפי

,300 רק שלקח.

 הספינה, מן למים שהורדה זו, קטנה בסירה
 פורט־ בנמל שלו למיבצע־היחיד אייבי יצא
 על איתו שהיה מי אך פרחים, אלף

ביססו. המיספר את הכפיל ופשוט

 והספינה העוגן, מורם אחר־הצהריים 5ב*
 צפירות. תוך החוצה, בהפלגה מתחילה

 שעל החיילים לעבר בידיהם מנופפים בולם
 אינם אלה אך המצרית, חיל־הים ספינת

 האירוע יתרחש מעט עוד אולם, מגיבים.
 את לעיתונאים שיספק זה עד־כה. המרכזי
להם. חסרו שכה ה״ניוז״

 מת ״הוא
למות״

 שולת־ המצרית, חיליהים פינת *ץ
 עוברת בעיקבותינו, מפליגה מוקשים, ^

 היא פתאום הספינה. את ומקיפה אותנו,
ב ספינתנו חרטום לפני לחתוך מתחילה
ש נדמה הפעמים באחת מסוכנים. זיגזגים

 קרובים כה — ההתנגשות תתרחש הנה,
הם.

 הם מה מבינים לא הספינה. על התרגשות
 מנסים המצרים שאולי מנחש מישהו רוצים.
 שבוע למשך שריתקנו לאחר אותנו, לעצבן
 של ספינות שתי ביממה, שעות 24 ימים,

 הפסידו אולי — יודע ומי שלחם, חיל־הים
בגללנו. חופשה

 צרור* נשמע כשלפתע מרצין, המצב
 — נוסף צרור ולאחריו באוויר, יריות
 לצדדים. ניתזים המים המים. לתוך הפעם

 בקירבנו. וחרדה התרגשות נעצרים. אנו
ז קורה מה

 מתייצבת ואז במקומה׳ קופאת הספינה
בפנס. ומאותתת מולנו, שולת־המוקשים

 בקבורה חלק נוטל גולן אביעזר אחרונות ידיעות עיתונאילים פרחים
 בספינה שנותרו הנבולים לשרידי־הפרחיס שנערכה החגיגית

למים. הפרחים את להשליך לצוות סייעו לקפטן, נעתרו הספינה אורחי המיבצע. לאחר


