
 כאשר המזוכים חמשת של ראשם על ניתך
המשולהב הקהלהמעלית, בדלת הופיעו

שימחה. מרוב אדיר שאון והקים באוויר סוכריות פיזר בני־מישפחה, בעיקר שכלל

1 1 את ראו שלא המישפחה ובני הנשים צעקו ? !11'11*! 1
היטב ניכר הסבל חודשים. שמונה זה הגברים ■1111 ■111 ■1111 ^11
שזוכה. לאחר בעלה את מחבקת :בתמונה אדרי. קרלוס המזוכה, אשת של פניה על
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 את הוציאה היפה, אוליביה עמר, (״בבר״) אלברט 8־1111^111!
1 עיניה ריסי על שחורה מסקרה והערימה האיפור כלי 111111\11

מהלכו. אחרי ועקבה באולם בקביעות אוליביה ישבה המישפט כל משך הגדולות.

ת ליו לו ו שמפניה של גדולות ש
 את כיסו מפוזרות סוכריות המוני ״■

״הבי בתל־אביב. המישפט היכל ריצפת
מתרונ פיות עשרות צעקו הביתה,״ תה,
 בית־המישפט ראה לא כזאת שימחה נים.

מימיו.
 האחים זוכו לכן קודם אחרים רגעים

 אלברט הספר אדרי׳ ועמרם קדלום
וה (״יוסד.״) מסיקה יוסף עמר, (״בבר״)

 מחמד רצח מאשמת מרעלי שלמה חייל
כחיל. חאג׳

 בחודש ביפו חנותו בפתח נרצח האג׳
 אחיו ועל עליו שנורו מיריות 1979 יולי

 נעצרו כך אחר קצר זמן שנפצע. עארף,
במעצר. הוחזקו ומאז הצעירים חמשת

המ המישפט התנהל ארוכים חודשים
תה ומלא מסובך מישפט זה היה רתק.

 למאסר ונשלחו בהם חזרו עדים פוכות.
 כי העידו רופאים כוזבות. עדויות על

 לאחיו כביכול אמר מותו שלפני המנוח,
 בעתי,״ לירות למד המניאק ״יוסד. חסיין
 יכול שלא קשה כה פגיעה במוחו נפגע
ה הראשי, עד־ההפתעה דבר. לומר היה

סלו מיפו, המפורסם המישטרתי מודיע׳
והצ דוכך־העדים על עלה משראווי, מון
מישפחת של ידיד שהוא למרות כי היר

 בעדותם. ששיקרו יודע הריהו הקורבן,
 רעולי-פנים היו שהרוצחים לי אמרו ״הם
 בבית כאשר זאת איש.״ ראו לא והם

 הנאשמים את בוודאות זיהו המישפט
אחיהם. כרוצחי

השופ את הביאה משראווי של עדותו
 ומשה קדמי יעקב בן־עיתו, הדסה טים

״נר אלדג׳ם: אברהם לתובע לומר טלגם
ה ראיות את קיעקעה שעדותו לנו אה

 בחקירה.״ לפתוח כדאי ואולי תביעה,
 הסוף עד במישפט המשיכה התביעה אולם
 הסוללה נגד בגבורה עמד התובע המר.

 מהאריות סניגורים, שבעה של האיתנה
לה כדי מאמץ כל חסכו שלא שבחבורה,

המיוחל. הזיכוי את שיג
 עדותו אחרי דעתם את שהביעו למרות

 לשמוע השופטים המשיכו משראווי, של
 עדי־ההגנה, עשרות את רבה בסבלנות

 והסניגורים. התובע של סיכומיהם ואת
ארו ימים ונמשכו מייגעים היו הסיכומים

 אחרון של תורו הגיע כאשר רק כים.
 אחת בשעה דברו, את לומר הסניגורים

 בך השופטת אותו שאלה אחרי־הצהריים,
 לקצר. בו והאיצה לו דרוש זמן כמה עיתו

ל יצאו והשופטים אותו הפסיקו לבסוף
קצרה. הפסקה


