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נזישפט
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לבית־הנרשפט בדרך
 ממכוגית הורד מיסמורי אדם
 בשעת־ צבאית מישטרה של

 תוך אל הישר צהריים
 בבית■ מעלית־השופטים

בתל־אביב המחוזי המישפט
 לשתיים קרובה היתה השעה
 כבר השופטים שרוב שעה בצהריים,
 מעטים אנשים רק הביתה. ממהרים

 למיגרש־ המוליכות במדרגות ירדו
הב לפתע בית״המישפט. של החניה

 הצבאית, המישטרה של במכונית חינו
והד־ אחורי, בהילוך לאיטה שנסעה

 ערב־ של שיגרתי כסיפור החל הכל
 תל־ בצפון המתגוררים הצעירים, שבת.
 לפנות שלוש בשעה לביתם חזרו אביב,
הע בחוץ ששרר החמסין בגלל בוקר.
 מיזרן על הלילה יתר את לבלות דיפו

 הגג, על ישבו הם הבית. גג על שהניחו
 רם. בקול וציחקקו פיטפטו שוחחו,

למישטרה. צילצלו השכנים
מנו בנזיפה מסתיים היה הסיפור

 יהודים. צעירים אלה היו אילו מסת,
 כולם הם במיספר, עשרה הנערים, אולם

 העובדים הכבושים, השטחים מן ערבים
 תל־ במיזללה ושוטפי־כלים במלצרים
הדי ארבע בכל מתגוררים הם אביבית.

עבו ששכר ומתפורר, עלוב בבניין רות
בעל־המיסעדה. רם

 לקריאתם להתלונן. כדאי לא
 ניידות■ שלוש הגיעו השכנים של

ר מג״ב שוטרי היו באחת מישטרה.

סרו־ז

בית־המישפט ליד מכונית־המיסתורין
חדש!״ מרגל איזה ״בטח

 דלת־ה־ אל האחורית דלתה את ביקה
לשופטים. המיוחדת כניסה

אלון: אילנה מדווחת
 וסביבה נפתחה, המכונית דלת

 ואנשים בכירים קצינים כמה התגודדו
 שהחזיקו אזרחיים, בבגדים הלבושים

 הקיפו האנשים מכשירי־קשר. בידיהם
 אפשר ובקושי הקטן, הפתח את כליל

 יורדות גבר של זוג־רגליים לראות היה
במדרגות־המכונית. לאיטן

 עצמאי, באופן ירדו לא הרגליים
 בהן, תמכו חיילים של אלמוניות ידיים

שה עד מדרגה־מדרגה, אותן והורידו
לקרקע. גיעו

הפ במקום בו ששלפתי המצלמה
 שסבבו והאזרחים, הקצינים את תיעה

 בעיות?" יש בסדר? ״הכל המכונית. את
 ואת אותי מייד והרחיקו שאלו, הם

נע שניות בתוך שהתאספו. הסקרנים
 בתוך מהמכונית שירד האדם לם

 ונבלע לשופטים, המיועדת הכניסה
הבניין. בתוך

 ״בטח מהמקום. התרחקו הסקרנים
מישהו. מילמל חדש!״ מרגל איזה

מישטרה
מוכים
בן־יהודה ברחוב

 לגג עזו הצעירים
החמסין. ~בגלל
התלוננו. השכנים

ואז... באה, המישטרה
ה שבידי הארוכה אלת־המישטרה

 הנער. של בפניו וחבטה ירדה שוטרת
 ובראשו בביטנו נחבטו אחרות אלות

 בכו צרחו, הנערים אחר. צעיר של
 המהלומות מטר אך רחמים, וביקשו
ראשיהם. על לרדת המשיר

 ושוטרת. שוטרים האחרות בשתיים
חוב והחלו לגג עלו המישטרה אנשי
 כל ללא שבידיהם, באלות בנערים טים

 עשרים נמשכו המכות נוספת. מילה
דקות.

 הקשה בצורה שהוכו הנערים, שני
 הם שבה למיסעדה נמלטו ביותר,

 על שכבו הם סגורה. ומצאוה עובדים,
 של פחי־האשפה ליד ונרדמו המידרכה

 לנקות הבעלים בא בבוקר המיסעדה.
 צעיר עיניו. למראה ונבהל עיסקו את

 השני בפניו, משיטפי־דם סבל אחד
 והקיא בביטנו עזים כאבים על התלונן

ללא־הרף.
 את להסיע מיהר בעל־המיסעדה

 טופלו שם לבית־החולים, הצעירים
 הסיפור שוחררו. שעות כמה ואחרי
 של באמצעותו הזה להעולם הגיע
עיניו. למראה שהזדעזע יהודי צעיר

שלא לפועליו יעץ המיסעדה בעל 1
להתלונן. ל

 כתב בא כאשר אמריקאי. פיצוי
ב הצעירים, של לביתם הזה העולם

מפי לשמוע כדי מאוחרת, לילה שעת
 איש היה לא ולצלמם, הסיפור את הם
 שבבניין. הדירות מארבע באחת אף

והס לגג עלו הצעירים כל כי התברר
 כי כששמעו פחד, מרוב שם, תתרו

סיפ הצעירים במדרגות. מטפס מישהו
 לבל התחננו אך הסיפור, כל את רו

 צרות,״ לנו ״למה שמותיהם. יפורסמו
 השוטרים וגם אותנו יפטרו ״גם אמרו,
אותנו!' יחפשו

 מכן, לאחר יום בבניין, שני בביקור
בי שאחרי בבוקר כי הצעירים סיפרו
 היה בביתם, הזה העולם של קורו

שהת קצין־מישטרה, במיסעדה אצלם
 ״אי־ על בעל־המיסעדה באוזני נצל

 ניסה ואף פועליו, שבהכאת ההבנה״
 של חפיסות בקניית המוכים את לפצות
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