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הלאומיים. בחיים חדשה להתפתחות סמל היה
 כהן, אהרון הובא בחיפה בית־המשפט אל
 עדיין רגע באותו שער־העמקים. משק חבר

ה כל כתב־אישום. שוט נגדו הוגש לא
 שסוננו ידיעות בגדר היו נגדו האשמות
ב ציבוריות. לפגישות או לרדיו לעתונים,

 דמו־ חברה של ההגון ולנוהג לחוק התאם
 מפשע חף בחזקת הוא אדם כל קראטית,

כחוק. בדין שהורשע עד —
 מאחוריו רגיל. נאשם היה לא כהן אהרון

 ציבורית, פעילות של ארוכות שנים היו
 בל־ לאומית השיבות בעלי הישגים שכללה

 חלקים רכישת בשטח ביחוד תי־מעורערת,
ה להבנת הערבית הלאומית התנועה של

העברי. הלאומי רעיון
 של האחורית לדלת במכונית הובא כהן

 בחשד מעצרו הארכת לשם בית־המשפט,
 ש־ השופט, על־ידי נדחתה זו בקשה ריגול.
 בלתי־רגיל דבר — בערבות אותו שיחרר
ב שנתקבל בריגול, נאשמים לגבי בהחלט
 הענין את השופט להערכת כביטוי ציבור
 היווה כהן של שיחרורו זה. בשלב כולו

למאשימיו. כבדה■ מפלה
 הבנין מן כהן הוצא לא הדיון בגמר

 ואנשי שוטרים מלוויו, אליו. שהוכנס בדרך
 לסידור עד עליו לשמור צריכים שהיו ש.ב.,

 משום־מה הוציאוהו היום, למחרת הערבות
קו שעמדה המכונית, הראשי. בשער דווקא

 אל במיוחד הובאה הבנין, מאחורי לכן דם
הקדמית. הדלת שמול הרחוב
הבוקר משעות לבדה. שם היתד, לא היא

 שורקים הנאספים עשרות בעוד המהומה: כשיא
 אהרון מבעלה, כהן רבקה נפרדת ״בוז!" וקוראים

הער סידור עד למעצר, הזרה כמכונית המובל כהן,
נדי תמונה היום. למחרת לירות, אלף 20 בס!־ כות
 כאותו שאחזה העצומה המתיחות את מנציחה זו רה

הצלם. זה וככלל הנוכחים, קהל כל את מעמד

היא נהו נושה האם הישואד: הציבור שאו בית-המשפם, ובזיון הסתה שד בשבוע

 עשרות כמה לבית־המשפט. יובא בהן אהרון כי בחיפה להפיץ מישהו שקד המוקדמות
בסבלנות, ארוכות שעות וחיכו במקום התאספו רגילים, כעוברים־ושבים נראו שלא אנשים,

יפה. מבויימת בהצגה מקבלי־משכורת ניצבים היו כאילו י
 קהל לו חיכה שם המקום אל ישר טובם ברוב הנאשם את כהן של מלוויו הביאו׳ כאשר

״בוז!״ קריאות האוויר, את פילחו חדות שריקות ספונטאנית. הפגנה נערכה זה, מוזר
למכונלת' כהן החשת על־ידי ממש גופניות פגיעות מנעו המלווים הנאשם. בפני הוטחו

המקום. מן והעברתו
 הפגנה זאת היתד, באמת אם או אלמוני, מוסד על־ידי בויימר, זו הצגה אם חשוב לא

 מסמלת היא המדינה. של הפנימיים בחיים מיפנה מהווה היא כך, ואם כך אם ספונטאנית.
לדין. שהובא לפני עוד אדם לקבור שנועד ומתואם, מתוכנן מכוער, מסע־הסתה של שיא

 לתפיסה אותו, מייצג שכהן לרעיון נועדה היא עצמו. כהן לאהרון רק נועדה לא זו קבורה
החשובים. חבריה על נמנה שהוא למפלגה בשמו, הקשורה מדינית
 תקדימים גם לו אין בארץ. כזה למסע תקדים אין ארלוזורוב, חיים רצח פרשת מאז
 של לבו לוח על החרותה אחת, פרשה רק מזכיר הוא אחרות. דמוקרטיות בחברות רבים

דרייפום. פרשת בעולם: היהודי הציבור
 בריגול ד,קרבן הואשם הצרפתי, במשרד־ד,בטחון סרן דרייפוס, אלפרד של בפרשתו גם

מערכת־ ראשי הטהור. המשפטי הצד הראשון הרגע מן הוזנח שם גם עויינת. מדינה לטובת
 על־ידי בדעת־הקהל הנאשם להרשעת דאגו השופטים, על בלתי־רגיל לחץ הפעילו הבטחון

וגם האיש. נגד הפגנוית־רחוב נערכו שם גם ושמועות. השמצות של ושיטתי מאורגן מסע

ורעיוניים. פוליטיים מטעמים באה ההאשמה בי חששות הראשון הרגע מן נתעוררו שם
 ציבורית, מערכה כהן של מאשימיו ניהלו השבוע במשך כי מאד. בולט היה הדמיון

 הרשעתו לא כי הברור הרושם נתעורר משפטית. לתכונה מאשר פוליטי למסע יותר שדמתה
 בקרב ושנאה בוז של אובייקט הפיכתו אלא העיקר, היא בבית־המשפט כהן אהרון של

 להגיע מסוגל ואינו הפרשה בפרטי מתעניין שאינו אספסוף בקרב וביחוד הרחבים, ההמונים
 המדינה", ״בטחון כמו מצלצלות סיסמות כמה על־ידי המשולהב אלא עצמאית, דעה לכלל

> פרימיטיביים. ונאומי־הסתה בלשיים מרומנים הלקוחות מלים ו״בוגד״, ״ריגול״
 מנהיג יערי, מאיר נקט )1102 הזה (העולם מפ״ם נגד כללית הסתה של ימים שבוע אחרי
 כהן פרשת את להכניס ניסה ההאשמות, את להפריך ניסה הוא בשיטת־הגנה. זו, מפלגה

 יערי כי סברו רבים להיפך, בהפרזה. אותו להאשים היה אי־אפשר הגיונית. לפרספקטיבה
מאויביו. יותר הרבה כלי־נשקו בבחירת הקפיד מדי, ומתון מדי זהיר בקו נקט

ר ת מפורנו יומן שממר מ
 אחרונות ידיעות הארץ, — עתונים בשלושה יערי של דבריו הופעת יום מחרת

 זה, פקיד־ציבור בעולם. חסרת־תקדים בשיטה ד,בטחון שרותי על הממונה נקט —ומעריב /
 ברוך את אליו קרא לדין, עבריינים ולהביא המדינה בטחון על להגן הוא הרשמי שתפקידו

 לבית־המשפט להביאן מתכונן שהוא העדויות פרטי את לו ומסר הארץ, מערכת הבר בר,
כהן. של להרשעתו

ציבורי בתפקיד מעילה רק לא גם בית־המשפט, של ביותר חמור בזיון רק לא זה היה

מבית־המשפט צאתו רנג׳ יכהו, שר לבואו המשטרה מכונית ריו מתנת מוסת קחל 1 \
יי


