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עוד! לא לעולע

״ביקור שם לערוך שאיים בהוא. מאיר של בואו את למנוע כדי בכפרם הראשי הרחוב את חוסמים אום־אל־פחם תושבי
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 כיסו מדמיע גאז של עננים הכביש. על ניתך אבנים של מטר
 מכוסים פצועים יריות. נשמעו פעם מדי שלצדיו. המידרונות את

איש. נהרג לא בנס רק חבריהם. בידי הובלו בדם

 לא שנבחר כהנא, מאיר שהרב מפני בא זה בל
 הודיע בוחרים, 25,907 של בקולותיהם לכנסת מכבר
 להודיע כדי בכפר, הזה ביום לבקר מתכוון שהוא

להסתלק. שעליהם לתושביו
 — הגברים אוכלוסיית כל למעשה— המקום מבני אלפים

 מאות בכוח. הרב של בואו למנוע כרי לכפר, בכניסה התקבצו
 מולם להם. לעזור כדי הארץ, רחבי מכל המקום אל נהרו יהודים
 חמושים מישמר־הגבול. ואנשי שוטרים של רבות מאות עמדו

הביקור. את לו ולאפשר כהנא, על להגן עליהם הוטל לקרב.
 החדשות מהדורות את למאורע הקדישו כלי־התיקשורת

 ומרחבי־ הארץ מן צוותות־טלוויזיח הראשיות. והכותרות שלהם
 את לסקר כדי המדמיע, והגאז האבנים בין התרוצצו העולם

האירועים.
 מן הרחק מישטרתי. במחסום נתקל כאשר בא. לא הרב אך
 בכמה מוקף כשהוא קטנה, הפגנתית במחווה הסתפק הכפר.

 הכריז הוא צהובות. חולצות שלבשו רועשים, אוהדים עשרות
 ממצמצות עיניו כאשר פרובוקטיבית, הכרזה המצלמות לעיני

 שהיו. בדרכי־עקיפין, הכפר אל להגיע כלל ניסה לא הוא בעצבנות.
 התושבים עם עימות בשום להסתכן מוכן היה לא הוא פתוחות.

הנזעמים.
 במרכז עמד יומיים במשך שלו. את השיג הוא אך

הבינלאומית. והתיקשורת הלאומית תשומת־הלב
 אוטובוסים לשלושה רמי־השכירות מזמנו, שעתיים ההשקעה:

למחצה. ריקים כשהם למקום שהגיעו

 את להעמיד הצליח הוא אלה פשוטים באמצעים
ראשה. על המדינה

נאויזמה ללא ארס •
ה  על־ידי רבה כה למהומה לגרום זה לאיש איפשר **

סתמיות? מילים כמה השמעת \₪1
 הדיווח למוקד יום־הבחירות במוצאי אותו הפך מה

ובעולם? בארץ והתגובות
 שלבית־ הראשונה הפעם זו אין אך לכנסת. נבחר הוא אכן,

 ומפוקפקת. חריגה דמות נכנסת מדינת־ישראל של המחוקקים
 נוכל שרון. פלאטו־ שמואל לכנסת נבחר 197 7 של בבחירות
 הוא צרפת. בארץ־מוצאו. המישטרה מפני שנמלט ידוע בינלאומי

 ארבע במשך ושימש קולות, 35,049 של המדהים במיספר זכה
בכנסת. כקוריוז שנים

 התואר לו שהודבק 11ה־ בכנסת היחידי האדם אינו כהנא
 את מקשטים זה. תואר על רבה התחרות בכנסת יש ״פאשיסט".

 ממלכתית ועדת־חקירה על־ידי שגונה שרון, אריאל ספסליה
 איתן, רפאל שם נמצא ושאתילא. צברה לטבח האחראים כאחד
 לטבח, שהובילו במאורעות חשוב תפקיד מילא הוא שגם

 בבקבוק מסוממים ״כג׳וקים הערבים את להחזיק היא ושתוכניתו
 הליכוד, מנציגי אחד שונות. אינן כהן גאולה של דיעותיה סגור".
ש פומבית הכריז כהן־אבידוב, מאיר  ולנקר הבטן את ״לרטש שי

בדין. הורשעו בטרם עוד ערביים, חשודים של העיניים" את
 בשל תשומת־לב מושך אינו בוודאי כהנא מאיר

מרשימה. אישית הופעה בשל או אישית כאריזמה
 את צורם שלו הכבד האמריקאי והמיבטא דלה, שבפיו העברית

 למצמץ לו הגורם בולט, עצבני מטיק סובל הוא הישראלית. האוזן
 לפני משינאה. מתעוותים פניו נואם, כשהוא בעיניו. הרף בלי

וגם ממש. ודוחה מכוער היה האחרונות, בשנים זקנו את שגידל

עברי. אפולו מלהיות רחוק הוא עכשיו
 מנחם כמו סוחף דמגוג שראתה בארץ מבוטל. כוח הוא כנואם

 כמו ושובי־לב פשוטים ודוברים אבן אבא כמו מבריק נואם בגין,
מאוד. זוטר נואם הוא כהנא דיין. משה

 חזקות כה תגובות לעורר לו שגורם זה באיש בו יש מה כן, אם
 לעורר כדי שמו בהזכרת די כי עד ומתנגדים, מעריצים מצד

רבבות? אצל וצריחות־הידד אלפים, מאות אצל צמרמורת
 יחד שצירופן מילים, בשתי טמונה התשובה

יהודי. נאצי השפה: כחילול נשמע
 על אף בישראל לדבר קשה היה שנה־שנתיים לפני עוד

 מעוררת היתה ביחד אלה מילים שתי הזכרת יהודי". ״פאשיסט
 היו היהודים מובהק. שמאלי קהל גם קהל, בכל קולניות מחאות

 הדבקת היהודים. רוצחי היו הפאשיסטים הפאשיזם, קורבנות
 היה יהודי" ״נאצי הצירוף ואילו לרוגז. גרם ליהודי זה תואר

אלף. פי מיפלצתי
 של החשובים המישפטיים המעמדים באחד אך

 העליון בבית־המישפט נציג־המדינה הופיע תשמ״ד
 הוא כהנא מאיר כי המדינה בשם וטען ישראל של
תיו וכי דבר, לכל נאצי אכן  מעשיו המוצהרות, דיעו

 אדולך של תורתו בסימן כולם עומדים ותוכניותיו
היטלר.

 קביעה אלא פוליטית, השמצה אינה שטענתו להוכיח כדי
 גדושים תיקים הפרקליט עימו הביא פשוטה. עובדתית

 ותנועתו, כהנא של ובחומר־תעמולה בגיזרי־עיתונות במיסמכים,
בהם. מתבייש היה לא גבלס יוזף- הד״ר שגם

אווב יהודי נעו •
 הופעתו את לאסור פרקליט־המדינה ביקש מעמד אותו ^
הופיע שכבר למרות לכנסת, בבחירות כהנא מאיר של ^


