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בית-המישפש. בניין בפתח פעיליו עם כהנא,

כיסאות חמישה
גבוהים כיסאות שלושה רק היו באולם אך שופסים,

 בן־פורת מרים שמגר, מאיר השופטים ישבו שעליהם
 כיסאות שני היו אלה לכיסאות מימין ברק. ואהרון
בייסקי. ומשה אילץ מנחם ישבו שעליהם קטנים,

 לו, חיכתה כבר המהודרת מכוניתו
 לחייך ניסה הוא פועל. כשמנועה

 לא אך לו, שחיכו לצלמים נואשות
 המכונית בתוך להיבלע מיהר התעכב,

 מאחוריו מותיר כשהוא בזריזות, ונסע
ההמומים. אוהדיו את

 מוכן היה הכל ציפו. הם לזה לא
 מקיף סיור לפלאטו תוכנן היום. לאותו

 מסיבת־עיתונאים. תוכננה בירושלים,
 השופטים שבאו עד מושלם, היה הכל

המסיבה. את וקילקלו
 צעירה שלו!״), המזכירה שולה(.אני

 ערימת־ עם נותרה ויפה, בלונדית
 ידעה לא היא פעור. ופה ביד ניירות
 הלך לאן הרבים לעיתונאים להשיב

־מעבידה.
 את האחד לשאול התחילו הפעילים

עכשיו. קורה מה השני
 ומתלבטים, שם עומדים בעודם אך
 אלה את ודחקו חדשים אוהדים הגיעו
שיבחה. של לעבר

ל ^ כ השאר ״
בבית-הסוהדד ^

 פעילים היו החדשים אוהדים ^
 הסתערו אלה כך. תנועת של 1 1

 ההמומים אנשיו את דחקו במהירות,
 הרחבה את וכבשו פלאטו״שרון של

בירוש העליון בית־המישפט שלפני

 את קילפו ספורות דקות בתוך לים.
 פ״ש של הכחולות פתקות־התעמולה

 של האבן קיר על במקומן, והדביקו
 הפיתקות את בית־המישפט, בניין

 הוא כי — .כהנא שלהם: הצהובות
משלנו!״

 לעשות אסור כי להם העיר מישהו
 אסור וכי בבית־המישפט, תעמולה
 קירות על מודעות־בחירות להדביק

 מהירה: היתה התשובה בית־המישפט.
מותר?״ לפלאטו יש, .מה

 אולם* בתוך היה כהנא מאיר הרב
 למטה עמדו אוהדיו אך המישפטים,

 מוכנים שלטים, כשבידיהם בשמש,
אליהם. שייצא לרגע

שאל בהם שצפו הנוכחים מן מישהו

 מעט כל־כך הגיעו .למה לתומו:
 הספורים, הפעילים מן ואחד פעילים?״

 מתוך מתנופפות וציציות כיפה חבוש
 אתה מה .נו, ענה: הכהים, מיכנסיו

 בבית־הסוהר!״ השאר כל רוצה?
 בקומה עצמו, בית־המישפט אולם

 לראשם מעל בדיוק הבניין, של השניה
לפה. מפה המה הרוסיים, הנזירים של

 לתיק־ מתחת דוכן־השופטים, על
 היו המדינה וסמל חומה־כהה רת־עץ
גדו כיסאות שלושה כיסאות. חמישה

 ומרשימה, גבוהה מישענת בעלי לים,
 פשוטים, קטנים, כיסאות־עץ שני ועוד

במיוחד. נוחים לא וכנראה
 ישב ונוח, גדול כיסא על במרכז,

)17 בעמוד (המשך

 כית-המישם מאולם יצא כהנא מאיר הרבלמסת לרוץ
 שאיפשרה ההחלטה שניתנה אחרי מייד

לאו מאוזן חיוך המזוקנים פניו ועל זורח כשהוא לכנסת, לרוץ
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 הדיון באמצע יצא כהנא מאיר הרבהשוונס נרי בורא
למיזנון. וניגש האולם מן המישפסי

השוופס. בקבוק על בירך אוהדיו עם וביחד משקה בקבוק קנה שם
 — השלטים את תיישרו ישר,

 את ישרו התייצבו, והחברה מצלמים!״
 וחיכו למעלה הידיים את מתחו הגב,

לקליק.
 היה ניתן השלטים על מהכתוב

 מאחורי עומדת המדינה שכל לחשוב
 אנחנו .פלאטו, פלטרשרון: שמואל

 אנחנו .פלאטו, תל־אביב!" — איתך
 איתך אנחנו בת־ים!״.פלאטו, — איתך

 ועוד. ועוד חיפה!״ — ^
הפעילים הגיע. לא עדיין פלאטו אך ״

האחורית. בדלת עמדו
 לא הוא אם לראות תיגש .אולי

 לאחד פאר אמר השניה!״ בדלת נכנם
 אפשרות מעלה כשהוא הפעילים,

 כל על ידלג שפלאטו״שרון אכזרית
 הפתח דק־ וייכנס הפגנת־התמיכה

בית-המישפט. של האחר
קצת. רק אולי איכזב. לא פלאטו אך

 האחורי, הפתח מן אומנם בא הוא
התיקשורת. אל לחייך מנסה כשהוא

 בשימלה אנט, היפה, אשתו צעדו לידו
מעוזריו. וכמה בוהקת, אדומה אופנתית

המפ אל זריז חיוך שלח פלאטו
 מאוד־מאוד עמדו הרגע שבאותו גינים,

 פניהם על חלף קריאות, וקראו זקופים
 ותוך המדרגות, לעבר וצעד במהירות

 כשהוא בבית־המישפט, נבלע שניות
 מאוכזבים מאחור, אוהדיו את מותיר

ונדהמים.
 צריכים הם בדיוק מה ידעו לא הם

 חלקם מהר. כל־כך נגמר הכל לעשות.
 השלטים עם ארוכות דקות עוד עמדו

 בדיוק מה מבינים לא בידיהם, מונפים
האחרונות. בדקות קרה

 חיש־מהר להתארגן הצליחו הם אך
 לצד ועברו השלטים את קיפלו בחזרה,

 כשהגיעו ואז, בית־המישפט. של השני
 בדרך פלאטו־שרון היה כבר לשם,

 לפניו: כמובן, הגיעה, השמועה החוצה.
בפועל! חודשים שלושה

 לבית־המישפט נכנם פלאטו־שרון
 חודשי־ שלושה אסף האחורי, הפתח מן

 הכל הקידמית. הדלת מן ויצא מאסר
ספורות. דקות תוך נגמר

באשתו. מלווה הבניין מן יצא הוא


