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 ואז כתפיו, על אותה שירים הרב מאנשי מאחד ביקשה הקומה ונמוכת
 והוריד ממנה נבהל עצמו כהנא ידה. את ולהניף בקול לזעוק התחילה

כהנא. אנשי מבין היחידה האשה היתה הדומיננטית מזל למטה. אותה
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הרזה מזל בתל־אביב. בדיזנגוף־סנטר כהנא אנשי הפגנת של בשיאה

 ועלובה זעירה וקבוצה הרב הופיע ננת
אנשיו. של

 יעקב מרחב־הירקון מישטרת מפקד
 כרזותיו את לפרוש לרב הציע חביב,
 להסתכן ולא עצמו דיזנגוף ברחוב

 המתינו שם הקולנוע, לקומת בכניסה
 בסופן והערבים, היהודים המפגינים לו

הנעות. המדרגות של
מגיע, שכהנא הברבשים ראו כאשר

 על ובישרו הקולנוע לקומת מיהרו הם
 למטה. בזריזות ירדו אלה לחבריהם. כך

 והחלו בראשם התייצבו הברבשים
אנשי שהניפו הכרזות את קורעים

 ועושיו. משתתפיו הסרט. בגנות כהנא
 להתארגן הספיקה לא עדיין המישטרה

 נדמה היה ולרגע הרב, על לסוכר כרי
 זרם לחייך. שב מייד אבל מפחד, שהוא

 רק אלא גופנית, בו פגע לא המפגינים
כש מקובלות. קריאות לעברו קרא

 וזעק אליו התקרב מהמפגינים מישהו
 עליו איימו נאצי!״ ״כהנא באחנו:

אותו. שיעצרו שוטרים
 מבוהלים נראו כהנא של אנשיו

 חולצות לבשו מהם שניים למדי.
 לבש אחד כך. תנועת של צהובות
כדורגל. קבוצת של צהובה חולצה

 שלושה־ארבעה עברו ההפגנה במהלך
 מהם, אחד כהנא. ידי את ולחצו ברחוב

לו. נשק אפילו במדים, הג״א איש
 40 במשך עמדה זו עלובה קבוצה

 מקללת כשהיא תל־אביב, במרכז דקות
 יוצאי חלקם וערבים, יהודים ומגדפת

 קצונה. דרגות ובעלי יחידות״מובחרות
 לכל השמונה את להבריח העז לא ואיש

הרוחות.
 פעם מדי ושליו. נינוח היה כהנא

 שאנשיו מהכרזות אחת את קיפל הוא
 ראשי אל כדור־הנייר את והעיף הביאו,

חילקו מאנשיו שניים נגדו. המפגינים

 תעמולה חומר ושבים לעוברים
 על אותו השליכו אף ואחר־כך

 בחשד נעצרו לא כמובן, הם, המידרכה.
ציבורי. מקום לזיהום

 ידיו את הרים כהנא מאנשי כשאחד
 נלקח ברבש שבני לפני לא נעצר, הוא
מהמקום. הוא אף

 השוטרים החליטו 8 השעה לקראת
 שתי בין המילולי העימות את להפסיק

 מהמפגינים שחלק משום הקבוצות,
 את וחוסמים לכביש יורדים החלו

 לעזוב הסכים לא כהנא אבל התנועה.
אנשיו, בפני קצרצר נאום שנשא לפני

 עבר. מכל עליו מסוככים כששוטרים
 הערבים ואת היהודים את תקף הוא

 לבוא לאנשיו וקרא מולו שהתייצבו
 השלישי ביום טייבה. לכפר איתו

השבוע.
 הוא אליו, בכניסה או בטייבה גם
 יגע לא שאיש בטוח הוא לחייך. יוכל

 להגן התגייסה ישראל ושמישטרת בו
 שהוא הפרובוקציה מעשי בכל עליו

 אנשיו, הספיקו עוד זה ולפני מארגן.
 מהומה לעורר השבוע, ראשון ביום

 באור־עקיבא, שטיחי־כרמל במפעל
 העובדים את לגרש דרשו ממנו

הערביים.
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