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הצלמת רעבו

 ברגע פניהם. על שפוכים היו ואכזבה
 לפי כמו לתקתק, המצלמות שהתחילו

 האוהדים התחילו מראש, מוסכם סימן
 שהפעם, אלא גנאי. קריאות לקרוא
 את הפנו לא הקודמת, לפעם בניגוד
 כס שעל מכיוון השופטת, אל זעמם

 אלא שופטים, שלושה ישבו המישפט
 בכל! אשמים .אתם העיתונאים: אל

 זבל. האשכנזים כל קרה. זה בגללכם
 הקריאות רק היו אלה לעזאזל!' תלכו

העדינות.
 התקדמה המלוכדת החבורה כל
 שולחת שהיא תוך המדרגות, במורד

 התיקשורת לכיוון ואגרופים ידים
האשכנזית.

 ואנשי הרבים השוטרים עמדו למטה
 קצינים גם ביניהם מישמר־הגבול,

 הגוש את ראו הם דרגות. ובעלי
 הצידה. וזזו אליהם, מתקרב האנושי

 ניסה ולא במהומה התערב לא מהם איש
 המשולהבים, האוהדים את לעצור

 ואף הצלמים את פיסי באון שתקפו
 הציוד. את מהם לאחד לרסק הצליחו

כשהוא ביניהם הלך אבו־חצירא

 התרחשה האמיתית דרמה ^
 קומץ בית־המישפט. לכותלי מחוץ 1 (

 השר״לשעבר את שהקיפו אנשים
 עימו יחד יצאו אבו־חצירא, אהרון

 אותו מקיפים כשהם מאולם־המישפט,
 ואף מקללים צועקים, הדוקה בטבעת
מולם. שהתייצבו הצלמים את תוקפים

 הרבים, שהשוטרים בעוד זאת כל
 התפרעויות למנוע כדי למקום שזומנו

 ידיים בחיבוק בצד עומדים אפשריות,
 את להשקיט כדי אצבע נוקפים ואינם

המהומה.
 בית־ לבניין הגיע אבו־חצירא

 בדיוק בירושלים העליון המישפט
בפש לבוש היה הוא היעודה. בשעה

 רחב חיוך וכרגיל, חליפה, ללא טות,
 צעד הוא פניו. על שפוך היה וקפוא

 ונבלע המדרגות לעבר בהחלטיות
 בית־המישפט של המקומר במיסדרון

העלית•
 מחסומים המישטרה הכינה למטה
 שלא להבטיח כדי רב וכוח־אדם

במיש־ קודם מנסיון מהומות. יתפתחו
 בירושלים הן אבו־חצירא, של פטיו
 הורשע (שם בתל־אביב והן זוכה) (שם
 ציפו הפעם), עירער זו הרשעה ועל

 רב אוהדים לקהל המישטרה מפקדי
 לא — זיכוי של במיקרה גם ולמהומות

העונש. החמרת של במיקרה שכן כל
הכלל, מן יוצא באופן הפעם, אולם

 את לשמוע שבאו האוהדים מיספר היה
 רובם ביותר. קטן פסק״הדין

ורחוקים. קרובים בני־מישפחה
 שנכנס אחרי קצר זמן

 השמועה יצאה כבר לאולם־המישפט
 קיבל אבו־חצירא כי המיסדרון, אל

 דקות בפועל. מאסר חודשי שלושה
 לשעבר השר נראה כן אחרי ספורות

 החיוך פניו כשעל המיסדרון בקצה
 שם אירע לא כלום כאילו הקבוע,
בפנים.

 צבא לקראת צעד אבו־חצירא
המיסדרון. בקצה לו שחיכה הצלמים

שזעם אוהדיו בקומץ מוקף היה הוא
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גנאי. קריאות קוראים כשהם אוהדיו יצאו איתו יחד בפועל. מאסר עמדו בית־המישפט בפתח היעודה. בשעה בדיוק למקום הגיע הוא שלים.




