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הערב. את נעלה הגיד הופעת לבימה. עלייתו לפני פלססינית. מדינה להקים ש

 שהפיקה ירדני, טמירה של למישרדה
 תוך והודיע בהתנדבות, הערב כל את

 בערב להופיע מוכן אינו שהוא צעקות
צה׳׳ל.׳׳ כזה,נגד
 מביטול מאוד מאוכזב היה הקהל
 השוטרים, תיסלם. של הופעתה
לרווחה. נשמו זאת, לעומת

 במקום. נישאו לא פוליטיים נאומים
 בכל עלה הערב, מנחה גפן, יהונתן אבל
 הם מדוע לכולם והזכיר הבימה על פעם

 לכולם הזכיר הוא במקום. נמצאים
קילו הרחוקה באכזיב, נערך שהערב
 הוא לבנון. מגבול בלבד ספורים מטרים
 את חללי־המילחמה, את לכולם הזכיר

 היקר. המחיר את הארוכה, ההסתבכות
 אלא בדבריו, שינאה של נימה היה לא

עצב.
 רב, קשב לו הקשיב הרב הקהל

 כל אחרי ■הסוערות ומחיאות־הכפיים
 כאילו רושם, כל הזימו שלו מישפט
 בא לא למקום שבא הנוער מרבית

 בא אלא גבול יש תנועת עם להזדהות
 זמרים של שירים לשמוע כדי רק

מפורסמים.

 דום עומד הקהל למעלה: מימין למוסיקה. להקשיב היה לעשות להם שנותר
 אמיל של ולזיכרו הלבנון מילחמת חללי 518 של לזכרם בדקת-דומיה

חופש״הדיבור. על בקרב שנפל גבול, יש תנועת חבר המנוח, גרינצווייג

 שבאו הרבים השוטרים גם
 על מההופעות נהנו הערב את לאבטח

וכל עבודה, ללא נותרו ומהפגנות־נגד,

באכזיב. לחגיגה באו הארץ צפון מאנשי רביםדווות שני
מבוגרת, אשה ומשמאל קטנות ילדות שתי מימין:

בקהל. רוב היוו הגליל אנשי מיזרן. על יושבת הארץ, צפון תושבת

גיוס. שלפני צעירים היו הנוער רוב
 מטרידות האלה שהבעיות ספק אין

 על שישב הזה, הנוער יום־יום. אותם
 פה בעל שידע מאורגנת, בצורה הדשא

 הזמרים כל של השירים מילות כל את
 נגד נוכחותו בעצם הפגין שהופיעו,
הממשלה. מדיניות

 להציג נטו שרבים גבול, יש תנועת
 וקטנה, שולית קיצונית, כתנועה אותה

 ועמוקה. רצינית תנועה שהיא הוכיחה
 ולהביא לארגן מסוגלת שהיא הוכיחה

 שעסקני סיסמה תחת גדול קהל
בגידה. של תווית לה הדביקו הליכוד
 הזאת ההפגנה את שהשוו מי היו

 הנוער אבל עכשיו. שלום של להפגנות
 בעיקרו. יותר, צעיר היה זו בהפגנה
 חיילי ברובם הם עכשיו שלום תומכי
 בעלי שהם אנשי־מילואים — העבר

 גבוהות הכנסות בעלי מישפחות,
 בסיסמותיהם מאוד וזהירים מהממוצע

 מורכב גבול יש של הקהל הפוליטיות.
 שלפני צעירים העתיד מחיילי ברובו
 שלתוכה המילחמה על זועמים גיוס,

 ללא מבטאים אותם, להוביל עומדים
 שנאסף הכסף ליבם. על אשר את חשש

 שניכלאו החיילים למישפחות ילך
■ ענתסרגוסטי סירובם. עקב

 להתלחב הקהל את סחפו הם בנזין להקת כשהופיעה[להבים
 כש הגדרות, מאחורי הדשא על רוקדים נראו רבים

הקו לפי ומתנועעים השירים מילות את הלהקה חברי עם יחד שרים

״ |¥ דן ח1| לו  ל מרותקים והיו לגדרות קרוב הצטופפו הצעירים ן
1/1 1 11|  מילות את ידעו מהם רבים הבימה. על שקורה 11 /

האיומ למרות שהופיעו הזמרים, עם יחד ושרו בעל״פה השירים

 בל רבים נרדמו הערב סוף לקראת 1111ך|||| חךד!לה
 שז כאלה היו שלהם. שקי-השינה על □ 1111 ■1 1111 1 111

לעז כולם צריכים היו הערב, כשנגמר חבוקים. כשהם וישנו זוגות־זוגות
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