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 המדבקות, אמרו תן־1 א״ב■ אם ■א״

 לא״ב■ ששרו האוהדים לאלפי שחולקו
אהבה בהפגנת .אייל־ כלא בשפר׳

 בכלא נתן, אייבי אל מגיע שבוע כל ך•
 שזירת־פרחים המביא נהג־מונית א״ל,

 בצירוף בכפר־סבא, מחנות־פרחים ענקית
 שריד". מקיבוץ החתומ״חברים כרטיס־ברכה

 וביניהם לכלא, המונים נהרו כאשר השבת,
התעלומה. פוענחה רבים, חברי־קיבוצים

 מלבנון. לנסיגה בדרישה בתל־אביב, ישראל
 ושאל מארוקאי ממוצא שוטר אליו ניגש אז

 אישר הנרי כאשר מארוקאי. הוא גם אם אותו
 אתה דיו־דינכ, ״ינעל השוטר: לו אמר זאת,

מתבייש?" לא
הכלא את להקיף היתה המקורית התוכנית

 קרן: יש שריד שבקיבוץ סיפרה יונתן צפירה
 ובכסף לשבוע, שקלים שלושה משלם חבר כל
לאייבי. המישלוח את שולחים זה

 בבית־ נמרץ בטיפול השבוע אייבי כשהיה
 הראשית האחות הכניסה מאיר, החולים
 אותה בצירוף פרחי־גן־העדן, שזירת לחדרו

הברכה.
עד ביותר הגדול היה זו בשבת האירוע

 בשרשרת לאחר־מכן ולהסתדר במיצעד, כולו
 בידי איש המחזיקים ואוהדות אוהדים של חיה

 הקהל את השוטרים ראו כאשר אולם רעהו.
הס את ביטלו הם מהמכוניות, הזורם הרב

 יפרו שאם המארגנים א^ הזהירו הם כמתם.
 הפגנה יערכו או לגדר יתקרבו החוק, את

 על לשבת לאייבי יתירו לא בלתי־חוקית,
של בטווח־הראייה הגדר, שבקירבת הספסל

ה ב ת ה כ רי צי ר ו ח ר ר ,אבנ
 גילה השחקנית ספרה כאשר היה שיאו היום.

 יחד מאולתרת, בימה מעל רם, בקול אלמגור
 כמיספר — 60 עד מאחת הקהל, כל עם

 עוד לו נותרו בכלא. בילה כבר שאייבי הימים
בפברואר. 9ה־ עד חודשיים,

 חבר אלקסלסי, הנרי בולט המארגנים בין
 של המארגן היה בשעתו בית־זרע. הקיבוץ

לכיכר־מלכי־ הלבנון מגבול הגדול המיצעד

 באירוע להסתפק הסכימו הצדדים התומכים.
השער. מול

 הפך כבר השער ליד ההמוני הביקור
 של המרכזיים כשהחברים שבועית, למסורת

 אייבי" למען חברים של ,ועדת־הפעולה
 רק לא לתמוך נועד הוא שבת. מרי מתחלפים

 את לבטל בדרישה גם אלא אישית, באייבי
אש״ף. ראשי עם מיפגשי־שלום האוסר החוק

והמדב־ הזמרים את שימשה מארגזים, מורכבתמאולתרת בימה
 בכל שר המארגנים, מראשי גורביץ, עמיקם רים. !

 משלו; שיר אחר־כך ששר אושרת, קובי לידו לעולם". ייגמר שלא אלי, ״אלי, הלב
לעולם״. ייגמר ״שלא את שנית לו לשיר ביקש אייבי אלמגור. וגילה קשת ששי

 מנופפות גל ריקי והזמרת אליאן יונה השחקנית יביחד: 1
האלפים. כל עם יחד לגדר, מעבר לפרידה לאייבי

 הפנינג מעין היה כולו האירוע בנה. את עימה שהביאה היחידה היתה לא אליאן
והסבתות. הסבים בחברת רבים מהם בהפגנה, השתתפו ילדים ומאות מישפחתי,
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 שחולקו והגלויות המדבקות ולהדפסת לאירוע, שקראו בקיבוצים, הכרזות להדבקת
בכלא. רוחו את לעודד כדי לאייבי מיכתבים לכתוב הקוראות בחינם, לקהל
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