
ואשאזפמספוליטית? התקוממות ־חית?
הנכו בצורה בדת שאוחז מי והפסקתי. —
 היום לטובה. משתנה חייו אורח כל נה

 הקוראן אללה, על-ידי מאוחדים אנחנו
 הזמן ביזבוז את ועזבנו מוחמד, והנביא

מאחורינו.״
 לדברי מנהל-חשפוינות. היום הוא תוופיק

תרי מבין ביותר הדתי הוא מוחמד, אביו,
 כימעט ״אני מהאב. יותר אפילו אחיו, סר

מק ״אני אמר, בבתי-קפה,״ מסתובב שלא
 בקוראן כי ולעבודה, לתפילה הזמן את דיש

 קורא אני הפרנסה. על לשמור שיש כתוב
רו ופסיכולוגיה. פילוסופיה ספרי־דת, רק

בכלל.״ לקרוא הפסקתי מאנים

 על חרס
הכדורגל

לש רוצה ״אני ממורמר. וופיק1ףן
הת לא למה השילטונות: את אול ■ י

 כל את מפסידים כשהיינו בנו עניינתם
 ומישחקי-קלפים? חריפים במשקאות כספנו

 כיצד בכנסת דיונים ׳קיימתם לא אז למה
 היום, מתעוררים אתם מדוע לנון לעזור

 את ומקיימים הדת אל חוזרים כשאנחנו
 מצלמים אתם למה י האיסלאם מיצוות
פת ? קרה מה ? מתפללים כשאנחנו אותנו

 להבין יכול אני ? מפחידים אנחנו אום
העו כל את להפחיד יכול אחד שמוסלמי

הרציני הכוח הוא אללה אם כי לם,

 למה אז לצידי, עומד והוא בעולם והחזק
ן״ אפחיד שלא

 החזרה- סיבת את להסביר ביקש הוא
קרימינולוגיה. למדתי ״פעם :בתשובה

 למברוזי, בשם איטלקי חוקר על למדנו
 לשיא מגיעים תופעה או אדם כל כי שקבע

 אינה היא מתפרקת כשתופעה ומתפרקים.
 שממנו למקור חוזרת אלא לאיבוד, הולכת
 עד הגענו איתנו. שקרה מה וזה נבעה,
 השתמשו מאיתנו רבים ההתדרדרות. לשיא

עבר היו חלק חריפים, ובמשקאות בסמים
 הערבית בחברה העבירות. סוגי בכל יינים
 ההתדרדרות. שיא הם ויין קלפים זנות,

הצ הקוראן בעזרת סתום. למבוי הגענו
יותר.״ טובים להיות לחנו

 מהחוזרים־בתשובה, כמה של לדעתם
 הדלפות בגלל השילטונות להם מתנכלים
 הממד ושל בני־הכפר תנועת של מכוונות

 עם כי חוששים אלה הקומוניסטית. לגה
 הפוליטי, כוחם יקטן חוזר־בתשובה כל

 עצמם על מכריזים החוזריס-בתשובה שכן
כאנטי־מיפלגתיים.

 וב- בהפגנות להשתתף מאיתנו ״ביקשו
 הפוליטיקאים עם ולהזדהות התקהלויות

 אותנו ״שנאו המזוקנים. אחד אמר בכפר,״
 אדוקים, כמוסלמים אנו, אבל כשסירבנו,

 עכשיו. ומניבול־פה. מהתפרעויות נמנעים
 החילוניים, בקונפליקט. נמצאים אנחנו

פעו בשיתוף אותנו מאשימים אחד, מצד
השילטונות, ואילו השילטונות, עם לה

 הכעבה לאיסלאם, הקדושים המקומות רקומים שעליו
חוזר־ קורא בירושלים, אל־אקצה ומיסגד במכה י ■ 141*1 /

 לא בתשובה שחזר לפני מחאג׳נה. מג׳יד יושב לימינו בקוראן. בתשובה
אמר. למדתי,״ אללה ״בעזרת וכתוב. קרוא מחאבנה מג׳יד ידע

 ואת אשתו את הזניח הוא ג׳ברין. יוסוף שיחק הערב עד מהבוקרקדבים
— מדהים היה בו שחל השינוי בבית־הקפה. וישב ילדיו, שבעת

זקן. וגידל דתי להיות הפך עבודה, ימצא קלפים, ולשחק לשתות חדל הוא

 מעשים על אותנו עוצרים השני, מהצד
ביצענו.״ שלא

 בזוגות שילכו יקרה לא מאמינים צעירים
ן״ להתפלל

 שנעצרו מהראשונים היה מוהנה תוופיק
ב בשבת קרה זה הכדורגל. בהתפרעות

ב המהומות שוך אחרי קצר זמן לילה,
דפי מקול חצות אחרי ״התעוררתי כפר.
הו ״המישטרה סיפר. בדלת,״ חזקות קות

 על שזה לי הוברר עצור. שאני לי דיעה
 לברר, טרחו לא הם בכפר. המהומות רקע

 בכפר. בכלל הייתי לא היום באותו כי
 עוד הולד אינני בתשובה שחזרתי מאז

יוד אינם מחברי כמה הכדורגל. למיגרש
 מי יודע אינני המיגרש. היכן אפילו עים
 אבל המישחק, בזמן חומייני חומייני צעק

 זה אולי דתיים. היו לא שאלה בוודאי
 הרוחות. את לשלהב שרצה מישהו היה

 כזה כוח במקום הכינו איך אותי מפליא
 וקומנז- שוטרים מישמר־הגגול, של גדול

מבויים. היה שהכל כאילו קרים׳
צעי ארבעים עוד הביאו אותי ״כשעצרו

 את בחרו הם כד זקנים. בעלי כולם רים•
 במקום אותנו שמו הזקן. לפי — לעצור מי

 בלילה, שעות שלוש עמדנו בכפר. ריכוז
 בתח- אותנו פיזרו אחר־כך ובקור. ברוח

 מהשוטרים חלק במשולש. נות־מישטרה
 הזדעזעתי. לשעבר כשוטר בגסות. התבטא

 שחבש דתי חבר אל פנה השוטרים אחד
 י.״ טפו ? זה שייח׳ ׳זה :ואמר לבנה כיפה
וירק.

 מביויי- היו המעצרים שגם חושב ״אני
 איש־ על־ידי במפורש לי נאמר מים.

 חשבו הם כי עידון, במישטרת מודיעין
מי האחים־המוסלמים. מתנועת שאנחנו

 בשיטת עלינו לעבוד כנראה, רצה, שהו
 שמועאוויה, שכח רק הוא הפרד-וימשול.

 אומייה, בני שושלת של הראשון הכליף
 בשיטה שהשתמשו הראשונים בין היה

 ממנו, זה את העתיק נפוליאון הזאת.
 רוצים הם מה בארץ. המישטרה גם ועכשיו

 כי קבוצה, שאנחנו טוענים הם מאיתנוו
 מה זה אז למיסגד. ביחד הולכים אנחנו

 יסבירו הם אולי ? תנועה אותנו שעושה
ואלף מיסגדים חמישה בו שיש בכפר איך

 אל בדרך
הגיהינום

 שינאה לנו ״אין :חוסיין חג׳ ען **
 לבן. לב טוב, לב לנו יש אחד. לאף 1/■

 לחתוך אפשר אי אחד, לב לנו ברא אללה
הכוונת? על שמים אותנו אז לשניים. אותו

 הגורו של החדשה הדת את מכיר ״אני
 עברתי דרכי את כשחיפשתי מהראג׳י.

 לא וכלום אחת פעם רק ישבתי אצלו.
 אז האמת. היתה לא זו לראש. לי נכנס

 ובאים בחיים, דרך לי ובחרתי הלכתי
 להיות לי אסור קרה? מה אותי. ועוצרים

 רודפים למה להתפלל? לי אסור מוסלמי?
 שב־ בעוד פושעים, שאנו כאילו אותנו,

מטפלים?״ לא הם העיקריים פושעים
מרח הם כי טוענים החוזרים־בתשובה

האחרו שסוף בידעם הלא־דתיים, על מים
 אנו מת, ״׳כשלא-,מאמין בגיהינום. נים

 אמר גורלו,״ את יודעים אנו כי עצובים,
אנח מת ״כשדתי בהתרגשות. חוסיין חג׳
 בגן- כולנו ניפגש שאינשאללה, יודעים נו

 הקאריירה את גמר החילוני אבל עדן,
 נדלק — נר כמו הוא הגיהינום. באש שלו

 מעמיד אותו, ששומע מי יש ובסוף ונגמר,
 הטובים מעשיו את ושוקל לדין אותו

 ונקווה, פיקדון לאללה יש שם והרעים.
 מקום יהיה אדם שלכל השם, ירצה אם

בגן־עדן.
 צוחקים הם בורים. אנשים יש ״אבל

 אם ? יש מה זקן. לי יש למה ושואלים
 הבעייה זו לי מפריע או אותי מדגדג הזקן
באלי ולא בטוב, הכל מסביר ואני שלי.
 מהאשה. הגבר את מבדיל שהזקן מות,

מוס שני על סיפור יש שלנו במסורת
 הוא מוחמד. הנביא את לבקר שבאו למים

 ושלישית שנייה פעם באו בבית. היה לא
 לכם נשבעת ׳אני אשתו להם אמרה ואז
 עם יפים, הגברים כל את שעשה במי
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