מישפט אבו:

הדראמה
ה ס תו ת
בנעם השנייה בחייו יושב סלומון אבו עד

עוזי נבות ,אשר ערך
את התרשים בעת ה־
מישפס הראשון ,התפתסם במישפט ברנס.

לוחמים בשחור

הסניגורים .בזמן המישפט שורר מתח רב וכל !

ב הנרצח

משה מיזרחי ,בנו של עזרא שנזטוב מיזרחי ,שהיה ילד
בעת שנרצח אביו ביחד עם נהגו אהרון מליח ,ישב באולם
מתוח ונרגש .הוא הביט בסקרנות באבו ,אשר הורשע לפני  11שנה ברצח אביו.

*  4אכקו של סלומון אבו גלוי לעין,
• 1הגבר בן ד.־ ,38יושב בבית־הכל*
כבר יותר מ־ 11שגים ,ואם לא יזוכה ב־
מישפטו החוזר ,יהיד .עליו לבלות את
שארית חייו בבית־הסוהר .הוא זכה בדבר
!נדיר :ניתן לו לנהל מחדש את מישפטו,
ולהוכיח כי הוא חף מפשע .אולם תוך המא
בק המישפטי הגלוי ,נערכים מאבקים שו
נים ,חלקם גלויים לעין וחלקם סמויים.
כמעט לכל אחד מהמשתתפים במישפט
40

יש אינטרס פרטי ,המשתלב במישפט ומש 
פיע עליו .האינטרס של התובע ,עוזי
שרטר ,ברור ,כפרקליט בעל נסיון רב
ונציגה של המדינה ,כל רצונו הוא לזכות
במישפט ,ולהוכיח כי התביעה צדקה גם
לפני עשר שנים .הוא רוצה להביא לפני
בית־המישפט את כל מסכת הראיות ,ול 
שכנע אותו שאכן סלומון אבו הוא שרצח
את עזרא שמטוב מיזרחי ואת נהגו אהרון
מליח ,ב־ 6באפריל .1970

לב

אליהו וינוגרד ,סבלני
ושליו ,מאזין בתשומת־
מרובה לשני הסניגורים ולתובע.

כל־כך הרבה השמצות הוטחו בתביעה
הכללית על כך שמיסמד מסויים של המומ
חה הבאליסטי לא הוגש בזמנו לבית־
המישפט ,שהדבר פגע ביוקרתה של הת 
ביעה .יש לה אינטרס ברור להראות כי
לא היתד ,פגיעה בצדק ,וכי התביעה הכל 
לית עשתה את עבודתה בתום־לב ובחרי
צות ראוייה ,והשיגה את התוצאות ההכ
רחיות לפי הראיות.
מכיוון שאינטרס זה הוא לגיטימי וגלוי,
אין על התובע לחץ מיוחד והוא עושה
את עבודתו בזריזות וביעילות .מצבו במיש-
פט זה אפילו קל יותר מאשר במישפט
רגיל ,מכיוון שמצויות כבר בידיו כל הע
דויות מהמישפט הקודם ,וכל שעליו לעשות
הוא לרענן את זיכרונם של העדים.
מי שנמצא תחת לחץ חזק ,הם הסניגו
רים .גחמה וזלמן סגל נמצאים בפעם הרא 
שונה בחייהם באור הזרקורים .זהו המיש־

