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במרחב השתלבות
בחזי כסף שטרות תוקעים צומת,

 עיריית ראש וסגן (מימין) ינוקא משח הצייר
נזהר־ לחגיגה במייוחד שהגיע (למעלה), רפיח

החוגגים. את שיעשעה אשר ,8 בת רקדנית־בטן של תה

בגלא־ לבוש בן־אמוץ, דן
 היה בדואית, ובגלימה ביה

מתאימה. בתלבושת שבא מהחוגגים, היחיד

פוס בלי חתן
 הראשונה המסיבה על שניצח

אייבי אל־סאדאת. ואנוור בגין

ע *
 מעצבת של מפיה בנשיקה זוכה נתן אייבי ספן־השלום
 בעת במיכנסי־הרמון, הלבושה בביוף, ליזה התיסרוקות

 למנחם לשלום נובל פרס הענקת נחוגה שבה
במסיבה. הראשי כמחותן עצמו את הרגיש נתן

 ראשון ראשון. תמיד נתן ייכי <<
ב ראשון בביאפרה. ראשון במצריים. <*

ראשון. חוגג הוא השלום את אפילו לבנון.
 הספיק כולו ישראל שעם לפני עוד

 תגיע בגין מנחם של שבזכותו לשמוע,
 אייבי לישראל, לשלום נובל פרס מחצית

 חגיגה, בסתם ולא זה. את חגג כבר נתן
— איש 150 בה שהשתתפו בכזאת אלא

ה את ערך נתן ואייבי ג י ג הח

קיבר נויו
 הקשות בשעותיו אותו שליוו אלה כל

 השלום את רשם מאז הגדולים, וברגעיו
בטאבו. שמו על

 של אילתור ושלום חם היה לא זה
 מסיבת את תיכנן אייבי האחרון. הרגע

 ולא מראש. רבים ימים שלו פרם־השלום
 לא הנורבגים אם לדאגה. מקום שום היה
ל גם הפרס את להעניק מחליטים היו

 תירוץ מוצא היה בטח הוא בגין, מנחם
 דווקא החגיגה את לערוך בחד מדוע אחר,

 שהפרס כיוון אבל האחרונה. השבת במוצאי
 עצמו על להעיד אייבי היד. יכול ניתן,
 אחרים, דברים כמו זה, את צפה שהוא

מראש.
 כדי נבחר החגיגה שמועד היא, האמת

 ליום בדיוק, שנים תריסר מלאות לציין
 של אנדרטת־השלום מעל הלוט הסרת
 בירושלים. העתיקה העיר חומת מול אייבי,

תמ מזללה בעל בגדר אייבי היה עוד אז
 נכנס השלום שג׳וק מוכר, ובלתי הוני

 אנדרטת־השלום את הזמין הוא בראש. לו
במקו אותה והציב תומרקין יגאל מהפסל

 מטדי לכך רשות שביקש לפני עוד מה
 הבקשה את לבסוף הגיש כאשר קולק.

 לא המקובלים בצינורות העירייה לאישור
 אותה. לאשר אלא הברירה לעירייה היתד,

להי רצה לא המועצה מחברי אחד אף
ש האמין לא איש בשלום. כמחבל ראות
אנ לפחות שתהיה אז שלום. פעם יהיה

דרטה.

״אלטלנה״
השלום כספינת

המ משתתפי שבכל הסיבה, אולי את ^
 אייבי את לנחם חובה לעצמם ראו סיבה ן

 נובל פרס את שקיבל הוא שבגין על
התבל בטח ״הנורבגים הוא, ולא לשלום
שהם ידעו ״הם מישהו, אותו ניחם בלו,״

 שהשיט לאחד הפרס את להעניק צריכים
 הם בטעות אז תל-אביב. חופי מול ספינה
 אלטלנה.״ את שהביא לזה זה את נתנו

 לא ״אני טענות: היו לא עצמו לאייבי
 לכך ההוכחה נותן.״ אני — פרסים מקבל
 הבדואי באוהל שנערכה החגיגה, היתה

 בתל־אביב, שחזון מלון באכסדרת שהוקם
 ל״י. רבבות בכמה הסתכמו שהוצאותיה

 לא כלל אייבי של הפרטי מחנה־השלום
ידי וסתם עיתונאים ח״כים, אמנים, רק

 בהזדהות. או בעצות בשעתו שעזרו דים,
 יפים של גדושה מנה גם שם היתה מלבדם
 ה- את לאשר כדי אולי שהוזמנו ויפות,
 עודדו אלה יפה״. זה ש״שלום אימרה

 גם יסתיים לא שתפקידו בכך אייבי את
 אחר שימוש ״תמצא השלום. שיבוא אחרי

״תוכל, לו׳ אמרו שלך,״ השלום לספינת

והן ה״ב׳


