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האחרונה הצעקה
 מאחרי מסתתר מה

 את המבסות הכיפות
ץ הנאשמים ראשי

 בבתי־ה־ לנאשמים האחרונה האופנה
 כל לראש. כיפות חבישת היא מישפט
 בכיפה מתגאה עצמו את המכבד נאשם
חבריו. של מזו יותר וחדשה יותר גדולה

 הנאשמים שחובשים הרקומות הכיפות
 בן־גור־ נמל־התעופה במישפטי הגרוזינים

שע לראשים ורגילות אמיתיות נראות יון
הגדו הכיפות לעומתן, מונחות. הן ליהן
נאש של ראשיהם שעל והמבהיקות לות
 החנות ריח את נושאות עדיין שונים, מים

נקנו. שבה
 קצר זמן לפני חזר אשר אנג׳ל, שמעיה
ב כחשוד בנמל־התעופה ונעצר מצרפת,

כי כשלראשו בבית־המשפט הופיע רצח,
 חזר הוא כי סיפרה אימו ענקית. פה

 המערבי, לכותל נוסע הוא וכי כתשובה,
 במערכת אנג׳ל הופיע כאשר להתפלל. כדי

 הכיפה היתר. לא אישי, לראיון הזה העולם
ראשו. על

 לשוד הקשורים במישפטים הנאשמים כל
 כיפות חובשים ברמת־אביב לאומי בנק

ל בניסיון הנאשמים שלושת לראשיהם.
 ממעצרם וחבריו אביטן הרצל של הברחתם

 חובשי כולם בתל-אביב, בבית־המישפט
 ואפילו בגילוי־ראש, שהולך היחידי כיפות.

בכ השבועה בזמן ראשו לכיסוי השתמש
 ב־ עד־המדינה הוא בית־המישפט, של פה

אפון. יוסף — זה מישפט
 אופנה בדבר השערות להעלות רק אפשר

ה כל האם בבתי־המישפט. שפשטה זו
מע על בחרטה בתשובה חוזרים נאשמים

במדי העבירות עוברי כל שמא או שיהם,
חוש ואולי 1 כיפות חובשי אנשים הם נה

 מגודל יושפעו השופטים כי הנאשמים בים
 לדבריהם ויאמינו ראשיהם שעל הכיפות

ן מפשע חפשים הם כי

ויקטודיד. !אח פסל אלוהי□
לנאשם, שנגדה אלוהים

 בעניינו. מלדון השופטת את 708
 פעורה איותה משתף הסנינור נם

אותו לרצוח כדי
 שלמה ניצב והבוש-כיפה נמוך־קומה

 ביקש הוא לוין. דב השופט לפני בן־שושן
 השופטת את ולפסול סניגורו, את לפטר

 ב־ מלדון — אוסטרובסקי־כהן ויקטוריה
מישפטו.

מה תכשיטי־זהב בשוד נאשם בן־שושן
ה בת הזקנה ביבנה. אדרי, שמחה גברת

 חיטט פורץ כאשר בלילה, התעוררה זד,
 האור את הדליקה שנמלט בעת בחפציה.

 היא שאותו בן־שושן, את מיד וזיהתה
מהשכונה. מכירה

 המחוזי בבית־המישפט נקבע מישפטו
 אוסטרובסקי־כהן. השופטת לפני בתל־אביב,

 השופטת מינתה העבירה חומרת ביגלל
בר-מור. יוסף עורך־הדין — סניגור לנאשם

 נגמרה כימעט כהתפשטות. איום
 הנאשם החליט והנה עדי־התביעה, מסכת

 זו. שופטת בפני להישפט מוכן אינו כי
 לפני אז, קודם. ממישפט אותו זוכרת היא

 מחוז־ פרקליטת השופטת היתה שנים, חמש
 לכן במישפטו. התובעת היתה והיא המרכז,

מישפט־צדק. עימו לעשות תוכל לא
 בשם לשופטת כזו בקשה הגיש סניגורו

 זוכרת אינה כי כתבה היא אך מרשו,
 להמשיך מוסמכת עצמה ורואה הנאשם, את

 מתפרע. הנאשם החל אז בעניינו. לדון
בבית בגדיו את יפשוט כי איים הוא

 את תעביר לא השופטת אם ר,מישפט,
 לשתף הפסיק הוא אחר. לשופט מישפטו

 גם כי וטען שלו, עורו־הדץ עם פעולה
׳* אותו. לקבור רוצה זה

 שהשופטת עד כל־כך, השתולל בן־שושן
 אותו להוציא מהשוטרים לבקש נאלצה

 היו כהן טובה והתובעת הסניגור מהאולם,
 כדי לוין דוב לשופט פנו ואז אונים, חסרי

ההידורים. את לישר שינסה
ה- לפני לכוחות־החושך. אזהרה
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