
 היה בירושלים, הכנסת רחבת אל חם
מאור. מאכזב
 קבוצת יצאה ימים כמה לפני רק

 הקמת למען רמה בקריאה סופרים
 לכל רצו הם לאומית. אחדות ממשלת

 בכל התראיינו אמצעי־התיקשורת,
 ללישכתו אף-מיהר מהם אחד מקום.

 כדי ראש־הממשלה, שמיר, יצחק של
 ולבקש עיניים בארבע איתו לשוחח

 הם ממשלת־אחדות. למען לפעול ממנו
 ביום אך והתחננו. הטיפו רגזו, צעקו,

 למען הפגנה התארגנה כאשר כזה,
לא מהם איש ביותר, חשוב עניין

 בארץ. הציבור מן חלק רעש ,11ה־
 ״שגזען רבים, אמרו ייתכן?" זה ״איך

 לבית־ נכנס כהנא כמו ופאשיסט
 שלחו רבים הישראלי?״ המחוקקים

העיתונים. למערכות נזעמים מיכתבים
 הישראלי הציבור של ניכר חלק

 האחרונים, הימים 20 במשך וגעש רעש
 השבעתם לתאריך ועד הבחירות מאז
.11ה־ הכנסת חברי ז20 של

 הכנסת. פתיחת יום שהגיע עד
 הציבור את אירגנה אזרחים קבוצת
 נדיר באופן הצליחה בארץ, השפוי
השמאל תנועות כל את סביבה לרכז
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הפתיחה. לטכס למליאה פנימה ונכנסו העצומה על שחתמו חברי־הכנסת
לבוא. עצמו את הטריח

 העניין לצורך שהתארגנה הקבוצה
 הכינה גזענות, נגד אזרחים והמכונה

מגילת־ מתוך פסוק שכלל כרוז
 במדינה כי שהכריז' פסוק העצמאות,

ומין. גזע דת, רקע על אפליה תהיה לא
 על חברי־הכנסת את להחתים רצו הם

 לכמה מראש צילצלו הם זו. הצהרה
 חברי־כנסת לאותם חברי־כנסת,

 יותר לא אם ליברלים, לפחות, שנראו,
השב ביום לחתום מהם וביקשו מזה,
זו. עצומה על גם עתם

 סיסמה תחת וישנות, חדשות למיניהן,
 קבוצה והפאשיזם. הגזענות נגד אחת:

 לבקש כדי למישטרה, נציגים שלחה זו
 הרשיון הכנסת. מול להפגנה רשיון
 בכל הופיעו גדולות מודעות ניתן.

 ימים כמה במשך היומיים, העיתונים
להפגנה. שקדמו

 שבדרך־כלל עצמה, המישטרה
 מידת את מראש להעריך יודעת

 הכינה כאלה בהפגנות ההשתתפות
 שוטרים של גדול כוח מועד מבעוד
של רבה כמות מישמר־הגבול, ואנשי

 העס את המזהירות סיסמות נשאו המפגינים מן חלק 1 *1111 11*1
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בהנא של הפאשיזם בישראל עתה מתחיל שנה לצורה דומה בצורה
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הכנסר לרחבת הכניסה לפני המפגינים. פני על חלפה
 של תגובתם כלי־רכב קסדות, אלות, מחסומים,

 היתה הנכבדים אחרים ואמצעים מכשירי״קשר שונים,
 הו כי טען, זיגר אך הסדר. והפרות אלימות למניעת

 האזרחיג קבוצת היתה אמורה שבה היעודה, בשעה
ההחת! דוכן ליד שכל הסתבר להתחיל, ההפגנה

וני לעברם צחק האנשים מיספר התברו. התחזיות
 שאקי חי אבנר נגד להפגיז להם איכפת היה שבאמת

ואהו הליכוד מן קיץ ביום עצמם להטריח ושיכלו כהנא,

 נס־הנשיא את שנשאו סוסים, רוכבי שישה לו חיכו
הח ומנגני הכבוד מיסדר אל פנימה אותו ליוו והם

צועק כהנא מאנשי אחד משמאל: למטה צוצרות.
 התייחסו. לא כלל מחברי־הכנסת

 חגוי״הכנסת הסתיימה, ההפגנה יצחק ?מפתיעה.
 אדומה מכונית לבתיהם, להם נסעו עם להזדהות ־ב

כולה מקושטת מאי־שם הגיעה עבר כהן־אורגד
באו וכלה חתן ופרחים. בסרטים תכלבמחתימים,

 כנסת רקע על יום, כבכל להצטלם, גם כך אשתו. ם
 כאילו כרגיל, ממשיך הכל ישראל. קצב משה ■ד״ל,

קרה. לא דבר אחרים חצירא. ■
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