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 ה3לב בחליפה אבו נראה למטלה) (בתמונהאז(השבוע - אבו
.1970 בשנת הראשון השיחזור בעת ובאזיקים

 עתה, כן כאז השוטרים, לבושו. על הקפיד למטה) (בתמונה היום וגס אלגנטי, היה אז
המשוריינת. למכונית מחוץ רב זמן לשהות לאבו *יפשרו ולא ונרגשים עצבנים היו

קשה לרחוב. יצא ית־המישפט ^
 משלושה יותר מוזר מחזה לתאר ■י■

 במים״ שנקלעו נכבדים, מחוזיים שופטים
 בתל־אביב. הירקון לרחוב תפקידם גרת
 מאולם הרחק במקצת נבוכים נתאו הם

 השחורות, הגלימות הדרת בלי המישפט,
מעם. מורמים אותם ההופכות
 ולצפי- להמולה בינות יום־חול, בצהרי

הקול הבארים נערות בין המכוניות, רות
 יצא העצבניים, השוטרים ועשרות ניות

 נרצחו, שבו במקום לביקור בית־המישפט
 ואהרון מיזרחי שמטוב עזרא ,1970 בשנת
מליח.

גר- וצלמי־העיתונות הטלוויזיה מצלמות

חוס אלנבי־הירקון, הצומת לאורך סים
המכוניות. את ומפנים לתנועה אותו מים

 הכביש לרוחב נעצרה מישטרה מכונית
שוט כאשר התנועה, זרימת את וחסמה

 בעלי- את וזירזו לפניה רצו אחרים רים
 לצפות כדי במקום שהשתהו המכוניות,

 צלפים ניצבו בסביבה גגות על במחזה•
 המישטרה מכונית הזינזנה, על והשקיפו
 אבו סלומון מקום הובאל שבה הסגורה,

באזיקים. כבול
 וחומת המכונית דלת נפתחה כאשר
הבא נערות פתחו אותו, הקיפה שוטרים

\״ אבו סלומון !״אבו :חדווה בצעקות רים
מכוניתו הרצח בליל עמדה שבה בפינה

 וקראו הרחוב את שמילאו נערות־הפארים היוולאחים אטרקציה
 הנראות הנערות, שתי לאבו. קריאות־עידוד

אבו. של אחיו שני של דעתם את אפילו להסיח הצליחו קצרים במכנסיים מימין בתמונה

 מסריטים כי לחשוב המסוקרן לקהל מו
ולפ לצעוק, נאלצו השוטרים סרט. במקום
ההתקה על להתגבר כדי לדחוף, גם עמים
 עלו רבים ויתרו. לא האנשים אבל לות.

 ואחדים העליונות, הקומות למירפסות
במת בעניין צפו ומשם לגגות עד הגיעו
למטה. רחש

ה בימי נזכרו ותיקים תל־אביבים
ה את ראו כאשר הבריטי, עוצר

מתפר־ מישמר־הגבול אנשי ואת שוטרים

הצטו מיזרחי, שמטוב עזרא הנרצח, של
מי אברהם וינוגרד, אליהו השופטים פפו
 והעני- הגלימות ללא שצקי. ועדנה שר
 כשופטים. נראו לא הם השחורות בות

ונש בהיר בטלדרם לבשה שצקי הגברת
 מישר השופט וחברה גדל־מידות, ארנק אה

 הוא וגם רחבה אופנתית בעניבה התהדר
ש אבו, הנאשם, ציבעוני. בטלדרס לבש
 בחליפתו ואלגנטי שליו נשאר לידם, עמד

ובאזיקיו. הכהה
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