
מדהימה פרשה טיפין, טיפיו עתה, מתגלה
התחתון העולם ,בעסקו פוליטי גיבוי של

 ״העולם קבע מזרחי, עזרא השנה, לאפריל בראשון נרצח, כאשר
 נוסח כנופיות מלחמת פותח ״הרצח מיוחדת: חקירה בעקבות חזה״,

שיקאגו.״
 שהפרשה לכד, סימנים ויותר יותר לראות דבר יודעי יכלו השבוע,

 אולם השטח. לפני מתחת המלחמה מתנהלת ברגע, מסיומה. רחוקה
 יפה יודעים דמו, את לנקום השואפים ואלה מזרחי, את שרצחו אלה
התפתחותה. את בדייקנות לצפות יבולים היקפה, מלוא את

מזרחי, עזרא רצח בעקובות
התחתון, העולם את הסעיר אשר

חו העד לפרקים, בנזועדון־קלפים עובד לפרקים, קיוסק בעל קליין, מרדכישנ
אל־ ואהרן מזרחי עזרא של הרצח במשפט כעד־התביעה הוזמן

 שלושה לאחר נכנע נעצר, משפחתו, ולח״ לחייו פוחד שהוא בטענה להעיד סירב מליח,
ובאלמליח. במזרחי יורה אבו הנאשם את ראה כי העדים דוכן על סיפר באבו־כביר, ימים

ב הופיעו בגלוי, שנראו סימנים ך*  היכל־הצדק של השישית בקומה עיקר | ן
 המחוזי, בית־המשפט בפני שם, בתל־אביב.

 חיים והשופטים צלטנר זאב הנשיא בהרכב
 של משפטו התנהל קוארט, ושמואל בנטל

מזרחי. ברצח הנאשם אבו, סלומון
 לו דומה היה אם שספק משפט, זהו

ה המתח מבחינת רק לא ישראל. במדינת
 על־ מעיק כנטל והמורגש באולם, שורר

 משפט שמאפיין מה שם. הנוכחים כל ידי
 עד בו: השוררת הטרור אווירת הוא זה,

 מודים העדים, דוכן על עולים עד אחרי
 ל- מעדיפים להעיד, פוחדים הם כי בגלוי
 ובלבד — בית־הדין בזיון על למעצר השלח

לשתוק.
נוספות: נקודות

 תשובה, מתן לפני מסתכלים, עדים •
 סקרניים תלמידים בין שם, הקהל. לכיוון

 טיפוסים יושבים כרוניים, משפטים וחובבי
 בדרך־ מגלמים בלשים שבסרטי חסונים,

ה חן יודעי : הפושעים דמויות את כלל
ה כאנשי לזהותם יודעים אותם, מכירים

 בענף בעיקר המתמחים התחתון, עולם
ל רומזים אלו והבארים. מועדוני־הקלפים

להשיב. מה אותם מדריכים עדים,

 מכו־ ליד המדרכה על עמדו הס אלמליח. ואהרן (מימין) ׳מזרחי עזרא ^ ן ךן 11 ,ך וי ך!
1 1 1 1 | |  אבו סלומון התובע, לדברי — אלמוני כאשר ושוחחו מזרח• של ניתו 11 ^

המקום. מן ונמלט אקדחו מחסנית את בהם הריק הסמוך, אדריה ממועדון־הלילה יצא —

 הרצח בערב בילה ברצח החשוד עדותה:
 לדקות החוצה יוצא היה פעם מדי באדריה.

 היריות הישמע לאחר בחזרה. שב מספר,
עוד. חזר לא

על עולה קליין מרדכי עד־התביעה •

 בתפקיד מזרחי עזרא שימש בחירות באסיפות
בן־גוריון דויד של ראשו שומר

 הוא יילך, לא שזה שוב לו שמוסבר לאתר
 ל־ ערבויות לפחות מבית־המשפט מבקש

ש לו מסביר צלטנר זאב השופט בטחונו.
אפשרי. בלתי זה גם

 בערב לדבר. קליין מתחיל ברירה, בלית
 סמוכה, במרפסת עמד הוא, מספר הרצח,
 אלמליח• ובאהרן במזרחי יורה אדם וראה

 מצביע הרוצח, את לזהות כשנתבקש ונמלט.
הנאשמים. בספסל אבו סלומון על קליין תמורת נקמהס

אלף עשרים־וארבעה
•  אינה לחו״ל, הוברחה מפתת עדת י
להשגה. ניתנת
ה בלו, שושנה התביעה עדת •

 אדריה. התל־אביבי בבאר כמארחת עובדת
 היא כי מכריזה העדים, דוכן על עולה

 היא להעיד. יכולה ואינה ברע מרגישה
 כמה כעבור בית־המשפט. בפקודת נעצרת
מסירובה. בה חוזרת נשברת, היא שעות

 לדבר מוכן — להעיד מסרב העדים, דוכן
 הנאשם, של סניגורו סגורות. בדלתיים רק

 ממשיך קליין נ,חנגד. לידסקי, צבי עורך־הדין
 ימים שלושה לאחר למעצר. נשלח לסרב,

לדבר. מוכן נשבר, הוא באבו־כביר
 ״כבוד העדים: דוכן על מחדש מועלה הוא

 אני משפחה. לי ״יש אומר. הוא השפט,״
׳,סגורות. בדלתיים העדות את למסור מבקש

 ב- מתרחשים לכית־המשפט, חוץ **
מלח אותה זוהי נוטפים. דברים מקביל

שונים. במישורים המתנהלת מה,
 הרצח, לאחר מיד החלו האחרים הדברים

ב מצלצל הטלפון השבעה. בתקופת עוד
עו־ הנפטר, של אחיו יהושע, הנפטר. בית

עמו. יחד שנרצח מזרחי, של ידידו •

אלמו קול מאיים הסוף,״ לא עוד ״זה נה.
 נגמר.״ לא עוד העניין ״חכו, השני. מהצד ני

 כל במשך נמשכות הטלפוניות ההטרדות
 מצמידה המשטרה איומים. קללות, השבעה.

 שני ואלישע, יהושע לטלפון. מכשיר־האזנה
 לאקדח, רשיון מבקשים הנרצח, של אחיו

מאשרת. לא המשטרה עצמית. להגנה
 של בסטייקיה מופיע מכן לאחר קצר זמן

 פתח־ בדרך הנרצח. של אחיו יהושע,
 מסרב זהותו שאת מסויים גבר תקווה,
 ואני ל״י 4.000 לי ״תן לגלות: יהושע
 ״תן האיש. לו אומר הרוצח,״ מי לך מגלה

 הנקמה.״ את נוקם ואני אלף, 20 עוד לי
ה עם מתייעץ לחשוב, זמן מבקש יהושע

 את להפנות לו מייעצת המשטרה משטרה.
 והעניין מסרב, כצפוי, האיש, אליה. האיש

בינתיים. כלום. בלא מסתיים

 המשפחה כל
חוסלה

 בבית- המשתולל הטרור אחורי **
מ אחד מסתתר לו, ומחוצה המשפט

ש ביותר הגדולים התחתון העולם סיפורי
ל היכול סיפור בישראל. אי־פעם נרקמו
 מה כל מעולה. בלשי לסרט בסיס שמש
 הסיפור שכן סופו. הוא כרגע, לו, שחסר
מסופו. עדיין מאוד רחוק

מ סובבת שלו מנקודות־ההתחלה אחת
ב החשוד אבו, סלומון של לדמות סביב
ה בשעת הרצח ממקום נמלט שנראה רצח,
 פרי• מאחורי מסתתר כשהוא נתפס רצח,
 על־ בסביבה, המירפסות אחת על ג׳ידר

 בעל אבו, אחריו. שרדפו ואזרח חייל ידי
 כמה עם לישראל הגיע הצרפתי, הדרכון
כ לפני כמותו, אלג׳יריה יוצאי ידידים,

 ביס־ ג׳ורג׳ הם אלו מידידים שניים שנה.
 אגדה לארץ הגיעה איתם כהן. ויעקב מום

 באירופה החברים שנקמו גדולה נקמה בדבר
שלמה. משפחה כך תוך חיסלו באויביהם,
אתי אשתו עם לארץ הגיע אבו סלומון


