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בבית־המישפט אחד ספסל על

וטר1ח1 *
מעליב. היה זה מביך. היה ה ¥
 העליון. בית־המישפט ספסל על ישבתי ו

כהנא. מאיר ״הרב" ישב הסמוך בספסל
 והערביים היהודיים שוחרי־השלום

חובשי-הכיפות. הגזענים עם התערככו
 המילחמה: אותה את לחמו אלה גם אלה
בבחירות. להשתתף זכותם על המאבק

 שותתות־דם. הבטחות כהנא השמיע בחוץ
 נוראים דברים יעשה לכנסת שייבחר אחרי

 האולם בתוך ואילו כמונו. ולבוגדים לערבים
 שבית־המישפט מכיוון ביחד, להיאבק נאלצנו

מישפטיים. מטעמים עירעורינו את איחד
 אותם יחדיו. ישבו המיועד והטרף הטורף הזאב

 שנועדו ואותם מחנות־ריכוז להקים המבקשים
בכוח. ומגורשים בכוח מגרשים בהם. להיכלא

 בצד יחדיו, ובני־חושך בני־אור
 פרקליטות- ואיש המיתרס, של האחד

השני. בצד המדינה
 סוללה — פרקליטינו שהשמיעו הטענות

 מוסרית הכרה בעלי מישפטנים, של מבריקה
 לתקוע כהנא לרב גם במישרין עזרו — עמוקה

בבניין־הכנסת. יתדו את
קפקאי. מצב אכן,
 בוועדת־ חורשי־מזימות אותם אותו יצרו

 העיקרון על־פי משותפת קנוניה שעשו הבחירות,
 יר לך", ואשמור לי ״שמור של המקודש

 שניה. מלוכלכת יד רוחצת אחת מלוכלכת
 את לפסול לליכוד שעזרו עסקני־המערך,

 הליכוד, ועסקני לשלום, המתקדמת הרשימה
כהנא. את לפסול למערך שעזרו

 למערך שעזרו הליכוד אנשי דיוק: וליתר
 ואנשי המתקדמת, הרשימה מן להיפטר ולרק״ח

 את לסלק ולתחיה לליכוד שעזרו ורק״ח המערך י
כהנא.

 של המזימה יותר: עוד רב ולדיוק
 הרשימה הופעת את למנוע ביחד כולם

״הקונ את השוברת היהודית־ערבית,
 כהנא ברב שימוש תוך הלאומי״, סנזוס

כבאליבי.
 העליון, בית־המישפט על־ידי סוכלה זו קנוניה

הישראלית. הדמוקרטיה של האחרון המעוז
 ולחבורתו כהנא למאיר גם ניתן מכך כתוצאה

הדמוקרטיות. בבחירות להשתתף
 לדמוקרטיה רע או טוב זה האם

הישראלית?

שורה התביעה נציג הביא הדיון מהלך ^
 כמעט אין כי המוכיחות ציטטות, של ארוכה

 לשילטון עלותם ערב הנאצים, בין הבדל שום
 חבורת ובין שילטונם, של הראשונות ובשנים
כהנא.

 אלף 700מ־ האזרחות את לשלול תובע כהנא
 17* שהם ישראל, של הערביים האזרחים

 קבע, היטלר אדולף המדינה. מאוכלוסיית
 העקרונות״) 25(״מיפלגתו של הרשמית בתוכנית

 להיות יוכל לא גרמני" ״דם לו שאין אדם ששום
המדינה. אזרח

 כל על שנות־מאסר חמש להטיל תובע כהנא
 ועל ערבי, עם יחסי״מין המקיימת יהודיה אשה

 (מה יהודיה. אשה עם יחסי־מין המקיים ערבי כל
 העתק זהו ערביה?) אשה על הבא יהודי גבר עם

 ורעיון היטלר של חוקי־נירנברג של מדוייק
הגזע". ״חילול

 של להסתלקותם להביא רוצה כהנא ,
 כך ארץ־ישראל. שטח מבל הערבים י*

 על תחילה שדיברו הנאצים, גם רצו
 את מצאו ואחר-כך למדגסקאר, גירוש

הסופי. הפיתרון
 ומיסגד כיפת־הסלע את ״להזיז״ רוצה כהנא
 בליל־הבדולח מטרים. מאות בכמה אל־אקצה

 בדרך בגרמניה בתי־הכנסת כל את הנאצים הזיזו
 את שרפו כן לפני ומאירה־למרחוק. פשוטה

הרייכסטאג.
 ״בדרך זה את להשיג רוצה שהוא אומר כהנא
 הכנסת חוק פי ועל לכנסת, ילך הוא חוקית".
האלה. הדברים כל יבוצעו
נגד במישפט היטלר ארולף העיד ז930ב־

 שהטיפו צעירים, נאציים קציני־צבא שלושה
 יעלה כי היטלר הבטיח בעדותו לבגידה.

חוקיים". ״באמצעים רק לשילטון
 שיגיע שאחרי הבטיח גם הוא

 ואז נאצי, בית־מישפט יוקם לשילטון,
הארץ״. על יתגלגלו ״הראשים

 ניאו־נאצי, לא פסבדו־נאצי, לא נאצי,
במשמעו. פשוטו נאצי, אלא

בבית־המישפט אמר כהנא של רקליטו
 יש ״גזעני". התואר את לו להדביק שאסור ^

 של מאבקו ובין הגזענות בין אמר, תהומי, הבדל
המדינה. של היהודי״ האופי ״לשמירת כהנא

 כי בבית־המישפט בתצהירו כתב עצמו כהנא
 כל הנאצים: תורת ובין בינו אחד עיקרי הבדל יש

 ההלכה, לפי ליהודי ולהיות להתגייר יכול ארם
 הארי לגזע להצטרף היה יכול לא שאיש בעוד
היטלר. תורת לפי

בנקו משמע: העיקרי״. ״ההבדל זהו
 בין זהות יש האחרות החשובות דות

כהנא. על-פי והבשורה תורת־היטלר
 נכון בלבד. בלשני הבדל אלא זה אין למעשה,

 המילה, של המילולי במובן ״גזעני" אינו שכהנא
להפליה. בלעדי כבסיס הגזע עיקרון את המעלה

 להשתתף כזה לארם להניח יש אם
לכנסת? בבחירות \ 1

בכך. להרהר זמן הרבה לי היה הדיון במהלך
 להכריע צריכים שהיו בשופטים קינאתי לא

. זה• בענייו
 דואב, בלב אני, גם הגעתי כמוהם, אך

זאת. למנוע שאי־אפשר לתשובה
 מעל להשמיע אסור אם גמור אבסורד זה יהיה

 להשמיעם מותר גם שמותר דברים הכנסת דוכן
 בטלוויזיה בעיתונות, בכיכרות, ברחוב, גלי בריש

וברדיו.
 לתורת-הארס קץ לשים רוצים אם

 בוועדת־ אינו לכך המקום כהנא, של
 הוא לכך המקום המרבזית. הבחירות

בחוק.
 אין 37ה־ קיומה שבשנת היא וחרפה בושה

 לשינאה הטפה האוסר חוק במדינת־ישראל
 ובראש רבות, במדינות הקיים הסוג מן גזענית,

בגרמניה. וראשונה

העליון בית־המישפש במיסדרון ואבנרי כהנא(משמאל)
 הספרדית, האינקוויזיציה את מצדיק הוא האם אך

 יהודי לכל שאיפשרה הנורא, טורקמאדה בימי
 והרי המוקר? על להישרף תחת להתנצר, ומוסלמי

אדם. לכל המוקנה זכות אינו הגיור גם
 ערבים מיליון שני אם כהנא יגיד מה
 כדי להתגייר, נכונותם על מחר יודיעו
השבות? חוק פי על לבתיהם לחזור

 שורה כהנא של פרקליטו הביא הדיון במהלך
 כי להוכיח כדי התנ״ך, מן ציטוטים של ארוכה
 אלה בציטוטים ההלכה. על־פי הפועל הוא כהנא

 למדי. גזעני מושג — הקודש״ ״זרע על מדובר
 גם היה ונחמיה עזרא בימי הנכריות הנשים גירוש

 אלה לנשים הותיר שלא מובהק, גזעני מעשה הוא
כהלכה. להתגייר האפשרות את

 בלי להיאמר חייב והדבר — ספק אין
 קטעים כולל שהתנ״ך — ושרק כחל

 ביום נלמדים אלה מובהקים. גזעניים
 מסיני, כתורה הישראלי בבית-הספר

חסידי־בהנא. של חדש דור ומחנכים
 האמת: את להגיד מעזים מעטים מורים רק

 מלפני פרימיטיביים מושגים תאמה זו שגזענות
 המודרני האדם בעיני מתועבים והם שנה, 2500

כאחד. ולא־יהודי יהודי הנאור,
 מיותרים •האלה מישחקי־המילים כל אך

 אינו ״גזענות", על בימינו שמדבר מי לגמרי.
 או הנאצית ההלכה לפרטי דווקא מתכוון

 מישטר לכל מתכוון הוא הררום־אפריקאית.
 דת, לאום, של מטעמים לאדם אדם בין המפלה

לכך. המטיפה תנועה ולכל ועדה, גזע
כמעט לא גזען. הוא כהנא זו, מבחינה

 היא המרכזית ועדת־הבחירות
 שלטו בוועדה היוצאת. הכנסת בבואת

 גם שלטו ואלה כהן, וגאולה מילוא רוני
עצמה. בכנסת
 מוציא שהיה חוק מחוקקת הכנסת היתה האם

 עם יחד עצמה, כהן גאולה את לחוק מחוץ אל
 רפאל כהן־אבידוב, מאיר ולדמן, הרב נאמן, יובל
ודומיהם? איתן

 זכות את להגביל שבבואם להניח יותר סביר
 לביעור מירצם את יפנו לא וההטפה, הדיבור

 המטיפים כוחות־השלום, לביעור אלא הגזענות,
ופלסטין. ישראל בין היסטורית להתפייסות

 עצמם את מוצאים היו הגזענים לא
 ״עוברי ״בוגדים״, אלא בבית-הסוהר,

״תבוסתנים״. ״אש״פיסטים״, ישראל״,
מוכיח. ועדת־הבחירות של הנסיון
 כזה לחוק הזקוקה דמוקרטיה לומר: ואפשר

 כזה שחוק דמוקרטיה לה. יעזור לא החוק —
לו. זקוקה אינה לה, יעזור

 להיות מתיימרת מדינת-ישראל
 מדינת שארית־הפליטה, של המדינה

 בישראל אך הנאציזם. של הקורבנות
 — הנאציזם לתורת להטיף מותר

 לא־ כלפי מכוונת שתהיה בתנאי
יהודים.

 הגזענות, לאיסור חוק בישראל קיים היה אילו
 היו להפעלתו, והכלים הרצון קיימים היו ואילו
 מכבר, זה בכלא יושבים מרעיו וחבר כהנא הרב
 פסולות בשיטות מהם למנוע צורך שום היה ולא
 מפיהם היוצאת מילה כל לכנסת. ההליכה את

פשע. מהווה היתה
 הנאציים הריעות״ ״הוגי כי תמיד טענתי

 הקלגסים מאשר יותר ולדכאו לאושוויץ אחראים
 ומרתפי־ תאי־הגאזים את שהפעילו הקטנים,

המילחמה. אחרי להורג ושהוצאו העינויים,
 הספרים את שכתבו הפרופסורים

העי האדונים״, ״עם על המלומדים
 את ששיכנעו והנואמים תונאים
 בשורת את לקבל הגרמנים מיליוני
 ואולי — פחות לא אשמים היו היטלר,

אייכמן. אדולף מאשר — יותר אף

המיבחן קיים התיאורטי, למיבחן מעבר ך̂ 
 לכנסת כהנא של דרכו חסימת האם המעשי.

המצב? את משנה היתה
רשים־ לפסילת השנוי־במחלוקת בפסק־הדין

 דיברו שנים, 19 לפני אל־ארד אנשי של תם
 הביאו הם מתגוננת". ״דמוקרטיה על השופטים

 הגרמנית הרפובליקה נסיון את ניצחת כהוכחה
 בכללי השתמשו אמרו, כך הנאצים, ויימאר. של

 הדמוקרטיה. את להרוס כדי הדמוקרטי המישחק
 בעודם לרייכסטאג, בבחירות השתתפו הם

 עצמו. הרייכסטאג לחיסול בגלוי מטיפים
הדמו בכללי שדבקה מפני נפלה הרפובליקה

מהרסיה. נגד כראוי התגוננה ולא קרטיה,
 אלה קביעות לשופטים, הכבוד כל עם

תמימות. הן דיוק: ליתר מופרכות. הן
 של בבחירות לשילטון, עלותו לפני שנה

 11כ־ היטלר של מיפלגתו זכתה ,1932 מארס
 חודש, כעבור .30.1* שהיוו קולות, מיליון

 מיליון 13ב־ היטלר זכה לנשיאות, בבחירות
.36.8,*שהיוו קולות,

 400 הנאציות פלוגות־הסער מנו שעה באותה
 מגוייסי־קבע, שהיו רבים מהם — חברים אלף

המיפלגה. חשבון על ושחיו
 שניתן להניח הוא גמור אבסורד

 מחוץ העם של שליש להשאיר
משהו. משנה שזה או לפרלמנט,

 לא ברייכסטאג, מצויים הנאצים היו אלמלא
 יחסי־הכוחות. את זה כהוא משנה הדבר היה

 באולם התנהל לא גרמניה עתיד על המאבק
 ובמיליוני רחובות ברבבות אלא הרייכסטאג,

התוצאות. את רק ראו ברייכסטאג בתים.
 מפני מתה הגרמנית הדמוקרטיה

 לאיש כמעט חשובה היתה שלא
 מוכן היה לא שאיש מפני בגרמניה,

 למענה. למות שכן כל ולא עליה, להגן
 הגרמני, מצב-הרוח את ביטא היטלר

 והולכים גדלים חלקים על אז שהשתלט
הגרמני. העם של

בישראל? גם כזאת סכנה קיימת אם
קיימת! שהיא ודאי 1 (

 שהוא מפני מכולם, יותר נתעב שכהנא יתכן
 חושבים אשר את בוטה, ובלשון מלא, בפה אומר
בישראל. רחבים חוגים עתה

 בחקיקת גם הכרוכה הסכנה מן נתעלם ל
( זה. מסוג חוק י

 יכול חוק איזה בכנסת. הרוב מחוקק החוק את
 סגן כאשר בכנסת, הגזענות נגד להיחקק

 ולרטש עיניים לנקר קורא שלה היושב־ראש
בטנים?

 כהן? גאולה ובין בינו הבדל יש באמת האם
 איתן, רפאל של המסוממים" ״הג׳וקים האם

 מן שונים באמת התחיה, של 2 מס׳ המועמד
 של סיגנונו האם היטלר? של היהודי״ ״התת־אדם

 דר של מסיגנונו כל־כך שונה באמת כהן־אבידוב
 שתיכגנו היהודיים, הטרוריסטים האם שטירמרי

 טבח ועריכת הר״הבית של המיסגדים פיצוץ את
 שהם מפני מכהנא, שונים באוטובוסים, המוני

בגלוי? הטיף והוא בשקט, עושים
 מיעוט בישראל כיום שיש ספק אין

 בכמה אחיזה לו שיש גזענים, של חזק
בכולן. כמעט ודריסת-רגל מיפלגות,

 עימה, ולהתמודד זו, תופעה על לעמוד תחת
 ביותר הקיצוני כהנא, מאיר נגד הזעם מופנה

 כמעט כמעביר־ברק, משמש הוא במילים.
כתימרון־הסחה.

 בתיעוב לעברו, מסתכלים הכל בעוד
 הגזעני הסרטן מתפשט ובסלידה,

אחרים. רבים מכיוונים הלאומי בגופנו
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