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הירו המופתי של הנאמנים מנהגיו אחד
 יוסוף היה חוסייני אל אמין האג׳ שלמי
 יוסוף ביצע כנהג מקצועו מלבד אללה. עוץ׳
וסו גלויים רבים, שירותים המופתי עבור
הד הערבית ירושלים שתושבי עד דיים,
בתור (שפירושו פהלואן השם את לו ביקו
 זריזותו בשל לוליין), בפרסית: או כית

 ניתנים בלתי הנראים דברים לסדר ויכולתו
לסידור.

 אחמד היה פהלואן, סתם היה האב אם אך
 המימשל את הפך הוא אמיתי. לוליין בנו

המע ובגדה הניורחית בירושלים הישראלי
שלו. הקרקס לזירת רבית
 נהג פהלואן אחמד היה שנים 12 לפני עד

 משרד את לראשונה פתח אז רגיל. מונית
 במזרח סהרה אל באב ברחוב שלו הנסיעות
 מלחמת אחרי הנוזרח. בשם וכינהו ירושלים

 לגדולה. פהלואן אחמד עלה ששת־הימים
 הנסיעות משרדי מבעלי היחידים בין הוא

הע הישראלי התיירות שמשרד בירושלים
 התיירות: לשכת סמל את למכוניותיו ניק
 את כתפיהם על הנושאים המרגלים שני

הענבים. אשכול
 החלו לאט־לאט פקידים. עם ארוחות

 יכולתו את לגלות ירושלים מזרח תושבי
 הישראלי. במימשל מהלכיו ואת פהלואן של
 ישראליים ממשלה פקידי כיצד ראו הם

סועד הוא וכיצד במשרדו מבקרים בכירים

 עבור ל״י 5000 ועוד מכונית עבור ל״י אלף
למונית. מספר

 לי ואמר לבן נייר על אותי החתים ״הוא
אמ במלון המצוי משרד־המכס אל לגשת
 על המכס את לשלם כדי בירושלים, בסדור

המונית.
התח למשרד ונסעתי המכס את *שילמתי

 זמני רשיון לי נתנו שם ברמאללה בורה
 התחבורה למשרד באתי שבוע אחרי לשבוע.

 ולא הרשמי הרלויון את לקבל ברמאללה
 בי. שטיפלו מהאנשים איש שם מצאתי
למש אותי והזמין שוטר אלי בא למחרת

 שב- התברר בחקירה, שם, בית־לחם. טרת
 נרשם פהלואן אותי החתים עליו הלבן נייר

 ירדני רשיון לי שהיה ובחתימתי בשמי
יש רשיון עכשיו מבקש ושאני למונית,

ראלי.
 מכונית. בעל או נהג הייתי לא פעם ״אף
 ושנהג לפרנסה המונית את לקנות רציתי

בה.״ ינהג אחר
 מוחמד כי הסתבר אישום. הוגש לא
ש אחרי בפח. שנפל היחיד היה לא מעדי

ה את לפהלואן העניקה ישראל ממשלת
 המוניות בעלי לגבי יחיד נציג לשמש זכות

 את לחדש הרוצים ובגדה, ירושלים במזרח
 בפח פהלואן הפיל שלהם, המוניות משק
הצה בשמם הגיש הוא איש. 80ל־ קרוב
ה תחת לשעבר מוניות בעלי היו כי רות

 להם היו לא שלמעשה בעוד הירדני שלטון
 נהגים היו לא אפילו וחלקם מעולם מוניות

כלל.
 כל כי המימשל שלטונות גילו כאשר

 בבקשות, שצויינו כביכול, המוניות, מספרי
הרש הוצאת את עיכבו הם מזוייפים, היו

ו־ מהכביש הורדו עצמן המכוניות יונות.

התיירות סמל געלות המכוניות עם אוריינט" ״טקסי
קירקס עשה הלוליין

 כאשר כך משום חגיגיות. ארוחות עמם
ש רג׳אנט מלון את לרהט אחמד החליט

 על המזרחית ירושלים נגרי קפצו בעלותו,
ה עבור המלאכה את לבצע ורצו המציאה
לוליין.
 בחלקו נגריה, בעל אלנשטה, אלרזק עבד

 ביצע הכל־יכול, האיש את לשרת הכבוד נפל
 אלף 25 של בסכום הנגרות עבודת את
 שחוקת. פרוטה ראה לא היום עד אולם ל״י

 התעלם אך המלון את בינתיים מכר אחמד
אזר תביעה נגדו הגיש זה לנגר. מהתשלום

 לא כך על ההחלטה אך בבית־המשפט, חית
 ממשיך הוא הזה. היום עצם עד התקבלה

בסבל מצפה החוב, לתשלום לחכות עדיין
הישראלי. הצדק להחלטת נות

 למעלה לפני לכן. נייר על חתימה
 בבי המערבית הגדה מנהגי כמה פנו משנה
 חדשות. מכוניות לרכוש להם לאפשר קשה
 לפנות יש כי להם השיבו פנו אשר לכל

 התברר לאחמד פנו כאשר פהלואן. לאחמד
לרכי רשיון להם לסדר רק א7 מוכן שהוא

 למונית, רשיון אפילו אלא מכונית שת
 תמורת אלא בחינם, לא אבל — ציבורית
כמובן. נוסף תשלום

 כל על בנוסף הוחתם, בכך שרצה מי
 וחלק. לבן נייר גבי על הרגילים, הטפסים

 לו שניתן כוח היפוי זהו כי הסביר אחמד
בענין. לטפל

 מום- אחמד, של מקורבנותיו אחד סיפר
מש המפרנס מרמאללה, מעדי מוחמד טאפה

 למשרדי פניתי ״כאשר נפשות: 9 של פחה
 לפהלואן. לפנות שעלי לי נאמר הממשלה

18 לו אשלם שאני והסכמנו אליו פניתי

ש רובשיהן חשבון על במוסכים מוחזקות
רומו.
 פה־ שנה. חצי לפני התפוצצה הפרשה כל
 120 של בערבות שוחרר אך נעצר, לואן
 מי שמש, בנימין נחקר כן כמו ל״י. אלף

 על האחראי משרד־התחבורה פקיד שהיה
 המערבית ירושלים באיזורי רשיונות הוצאת

ובית־שמש.
ל עד — מתפקידו הושעה שמש בנימין

הפרשה. של הסופי בירור
 מכר בינתיים ומכאן. מכאן קרחים

ל שלו הנסיעות משרד מחצית את פהלואן
 מכונית בהכנסת בזמנו קשור שהיה אדם

 .1948ב־ בירושלים, הסוכנות לבניין התופת
 העביר שרכש החדישות המוניות 12 את

 לנסוע מוסיפות והן אחיו שם על פהלואן
 מתנוסס משרד־התיירות כשסמל בכבישים

עליהן.
 — פהלואן רימה אותם אשר האנשים רק

ומכאן. מכאן קרחים נשארו
ה נגד כתב־אישום הוגש טרם כה עד

 לכתב שמש בנימין אמר לפרשה. אחראים
 מזה חוץ לומר מה לי ״אין הזה: העולם

 כל נגדי הוגש לא מעבודתי. שהושעיתי
 נסיון לדעתי, היא, השעייתי אישום. כתב

 על לחפות כדי לעזעזל שעיר ממני לעשות
יתח העסק שכל חושב אני עלי. הממונה

משפט.״ ללא סל
המער בגדה לאחרונה שפשטה שמועה

 מעוג־ המימשל שלטונות כי אומרת, בית
הוב למרומים הפרשה. את להשתיק יינים

רש יקבלו והם בקרוב יסתדר שהעניין טח
מ היו שלא למרות מוניות להחזיק יונות
נהגים. או מוניות בעלי עולם
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