כמויות שאייבי ציפה לד,ם .אבל גם אלד.
שהגיעו להלוויה הספיקו כדי להפכה ל
הטביע אמיתי .מלבד הילדים והסקרבים,
היו שם גם !מספר לא מבוטל של מבד
גרים שלקחו את הטכס בכל הדציבות ב*
אקט סמלי של !מתאר .והפגנה .אלה ליוו
את העגלה־הרתומה-ילסוס דאת המשאית,
עליהם החנהו אחון־המתים !והאמבטיה ה
צבעונית ,שהכילו את שברי צעצועי־רד
!מילהימה.
מסע ההלווייה הססגוני בראשו צעד אייבי
עצמו׳ לבוש חליפת יאבל לבנה וחבוש
צלינדר שהוד ,עשה ■כיברת-דרך עד לבור
הקבר שנכרה ,על פי אישור מיוחד מעי 
ריית תל-אביב ,בליבו של גן־העצמאות.
־שם ,בעוסק של כמה מטרים — כדי שלא
יתחשק לאף ילד לבוא !בלילה ולחפור אחר
שרידי צעצועים — בקברו בקול ששון
וצהלה שברי הפלסטיק והעץ שהלהיבו
פעם את דמיונם המיליטריסטי של ילדי
תלחאביב.

חמה אימה בהבל־פה ובהפגנד ,חד־פע-
מית,״ מחו ״זה מעשינו היומיומי .זה
עניין רציני ולא מישחק־ילדים.״
למלווים האבלים עצמם ,שחלק מהם
השתתפו בטכס כמחווה של ידידות לאייבי,
לא נותר אלא להתבדח על הקבר הטרי
והרענן.
״יש לי שאלה,״ אמר הפסל יגאל הומר־
קין ,שהגיע להלוויה רכוב על אופניו:
״האם פרוסזה זה גם יכן צעצוע מילחטהז״
ואילו ליצן־הבוהמה׳ ראובן צליק ,פסק
את פסוקו :״להשמיד צעצועים זה פשע.
כיוון שההשמדה הזאת היתד .מאורגנת,
הרי שזה ממש פשע מאורגן.״
אבל גם הציגיקאים לא יכלו לפגוע
בשמח תו של אייבי ג תן על הקבורה המוצ
לחת .הצי תריסר צוותי טלוויזיה מכל
רחבי העולם כיסו את הטכס .דיווחים
אודותיו שודרו לעיני מיליונים בכל רחבי
תבל .״גם המסע הארוך ביותר מתחלי
בצעד קטן אחד,״ ציטט אייבי מתוך אמד

הירדים השתתפו בקבורה העליזה שערך א״בי נתן לצעצועי־המילחמה

שוו ושברי

ילדה מנתצת ב
פטיש טנק־צע־
צוע בשיחם המיבצע ,אייבי נתן )למטה(
צוהל ונזקונלז! חיננית )למעלה( מתייפחת,

ך■* י ה זה ללא ספל! אחד מטכסי חק
י י בוריה העליזים ׳והמשעשעים ביותר ש
ידעה תל-אביב .יאת הורדת הארון אל
הקבר ליוו צלילי מוסיקה של תזמורת-
קצב ,שניגנה במעט על פי הבור .ובאשר
כוסה הקבר והתמלא עפר ,פרצו המלווים
סתדועוודגיל ופתחו בריקודים ׳מסביב ל
בור.
נעירות ׳בשמלות ׳שקופות לבנות ,פשזרי
פרחים לראשיהן׳ חוללו כשהן אחוזות בידי
גברים חבושי צליינ׳דרים שהורים מבהי
קים .גם אלה ׳שלא רקדו נסחפו בקצב
המנגינות התעשיות -וכמעט ׳נכנסו לאקס
טזה• ומי שלא ראה יאת שמחת הקבורה
הזיו ,לא ראה שמחר .אמיתית מימיו.
זה היה השיא לימבצעו החדען ישל ספן-
השלום אייבי גתן.
עד שיתגשם ■חזון ׳הנביא והחרבות יכו־
תתו ליאיתים והחניתות למזמרות ,החליט
איייבי שמוטב לחסל .את החרבות והחני
תות גם :מבלי לחולל בהם מטמורפוזה.
הוא הגיע למסקנה !שנדי לעצור את מייחץ
החימוש והזיון ,יש להרוג את כלי־הנשק
כשהם עוד קטנים ,מתוך תקווה שילד שלא
ישלוף אקדח ולא ושחק בטנק או בתותח
לא ידע ,מה לעשות בנלי־משחית אלה
גם לכשיגדל.
אייבי החיל מטיף בתחנת־הרדיו הפרטית
שלו׳ קול־השלום ,להשמדת צעצועי־המיל־
המה ,כיושר השיכנוע ישלו עבד על היל
דים יותר מאשר על המבוגרים: .אלה ב
אמת היו !מוכנים :להקריב את צעצועי-
המילחמה הפרטיים שלהם ,לנפצם על מיז-
בח !מיוחד שהוקם לצורך זה במיסעדת
תל־אביב הקטנה.

ואם היד ,חסר עוד ממד היתולי למעמד
הפאתטי ,סיפק אותו הסניף הישראלי
של ״התנועה הבינלאומית לסרבני־ימילח־
מה.״ אלה טרחו והדפיסו כתז־סחאר! .מיץ-
יחד ויבאו להפגין !עמו ׳בהלוויית הצעצועים
של אייבי .״אצלנו השמדת צעצועי־מיל-

רות״ו של היושב־ראש המנוח .״וזה היה
אולי עוד צעד קטן !אחד בכיוון השלום.״
כמד ,ילדים עזבו את המקום כשדמעות
בעיניהם .הם לא יכלו לסלוח לעצמם על
שלא הצליחו לסחוב איזה צעצוע־מילחמה
קטן מתוך הקבר.

_____״ממש
פשע מאורגן״
ך *,ם השישי האחרון נועד למסע ההל-
ווייר .לכל שברי צעצועי־המילחמה.
כת שיר,יד ,מה לקבור רכש אייבי בכספו
כמות לא מבוטלת !של צעצועי־מילחמה
נוספים מפלסטיק .׳וכת ׳שלא יאמת כי
נטיל את המשחקים .רק מילדי היהודים,
הרחיק עד עזה: ,שם קנה גם כן צעצועי־
׳מילתמד״ ביניהם כאלה שנותרו יעוד !מת
קופת המצרים.
ומי שרצה לכלות את־ הטתו במילח&ה
ובהל הפרוד בה ,יכול יהיה לעשות זאת
חינם אץ כסף ׳בעזרת הפטישים שהעמיד
אייבי לרשותו כדי לנפץ בהם טגקים,
מטוסים ,רובים ואקדחים.
פר ,ושם נכמרו רחמיהם של הילדים
על הצעצועים הנוצצים ,שיחלקם עוד היו
סאריזותיהם המקוריות ,יוד,ם העלימו בהס
תר סמר ,׳מחם כדי להצילם וממוות .את
האחרים פיצה יצר ההרס על צער אובדן
הצעצועים הנחשקים.
נכון שההמונים לא זרמו למאורע באותן
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לצננצועי־המילוזמה ,המנותציס והשלמים ,ניכחז בגן־
העצמאות בתל־אביב ,סביב לקבר ,שבתוכו הונח ארור
המתים ,הצטופפו המוני סקרנים וגם ילדים שצפו בעינים כלות בצעצועים שירדו לטימיון.

