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 קשה, ונפגע בניין של שלישית
 כמעט הוא לאיתנו. שב לא ומאז

אותו. פרנס הירקן ואחיו עבד, לא
 וחסרי־העניין העלובים חייו את

 כצ- ברחוב בחדרו לרוב העביר
 חלון על דפיקה בנתניה. נלסון
 חודש של דמדומים בשעת חדרו

 היתה שעברה בשנה אוקטובר
חייו. בשיגלת גדול שינוי

אלפונ־ סמרטוטים. ערימת
 באורח. והציץ לחלון התקרב סו

ותשומת בכך, עסוק היה כאשר

לוין שופט
— ספורט
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ל המכוניות אח
 מאשמת זובח הגאשס

מכוגית, שריפת
חיה לא כי
הגבוגה מהחמולה

בפ נאשם קאדר עבדול מוחמד
 סובארו מכונית שריפת חמור, שע

 המכונית בישראל. מאדם שנגנבה
 הזיתים מטע ליד בוואדי נמצאה

 הראיות במשולש. טייבה כפר של
ביותר. משכנעות נראו נגדו

 במיסדר אותו זיהה אחד עד
 ערבי עד, אותו במישטרה. זיהוי
 הגיע אל־גרבייה, בקעה מכפר

הטנ אה שם לחפש כדי לטייבה
 משני ביקש הוא שנעלם. שלו דר

 יצטרפו כי במקום שעברו נערים
אמ הטנדר את לחיפושים. אליו

ה אחד בצל אבל מצאו, לא נם
 שני סובארו. מכונית גילו עצים

ו המכונית את עזבו הצעירים
 עזרה להזעיק נסע והעד נעלמו,

 כאשר הסובארו. את לחלץ כדי
 המכונית נמצאה לא למקום חזר

 הקרוב, בוואדי אלא לעץ, מתחת
 כי הראה, ממנה שהיתמר ועשן

להציתה. מישהו הספיק בינתיים
 עבדול את עצרה המישטרה

מ כאחד אותו זיהה והעד קאדר
 את לחפש לו שעזרו הבחורים שני

לסובארו. בסמוך ונעלמו מכוניתו,

מקרין סניגור שניט תוכעת
הסובארו שריפת —

 החלון, אל הופנתה המלאה ליבו
 המירם־ דרך נתנייתי קטין התגנב

הת הוא הדירה. אל הפתוחה סת
בר מוט כשבידו אלפונסו אל קרב

 נפל אלפונסו בראשו. בו והלם זל
ה ליד שעמדה הברזל מיטת על

 מזווית נוספת במכה ונפגע חלון,
המ הוא אך המיטה. של הברזל

 להפסיק שרצה הקטין לצעוק. שיר
 את פיו לתוך דחף צעקותיו את

המי את שכיסה הסדין של קצהו
 הנעולה לדלת פנה הקטין טה.

 שהיה שחברו, כדי אותה, ופתח
יו בוחניק, אליהו התביעה לדברי

 של כספו את בדירה לחפש כל
״הזקן״.
ה בערימת מחטט בוחניק בעוד

 של רכושו כל הדלים, סמרטוטים
ה ברגלו הקטין דרך אלפונסו,

 כדי המנוח של כתפו על נעולה
יבבותיו. את להפסיק

 נמצאו החיפוש, נגמר כאשר
 בלבד, לירות 15 הפורצים בידי
השאירו הם הקורבן. בדירת שהיו
המיטה על בדמו מתבוסס אותו
שללם. עם ועזבו

גול כי התברר, בבית־החולים
 קשה. נפגעה אלפונסו של גולתו

 ואז ימים תשעה מעמד החזיק הוא
 באשמת נעצרו הצעירים שני מת.
שוד. ביצוע לשם רצח

ודוד חנוך כרמלה הסניגורים,
תחילת את לדחות ביקשו אופק

בהקל לעיין שיוכלו כדי המישפט
 להיות אמורות ואשר שנעשו טות

 אופק דוד לבית־המישפט. מוגשות
 מישפט ידרוש הוא כי הודיע, גם

ש הודאות על לערער כדי זוטא
במישטרה. הקטין מסר

 ל־ גילה הכפר מבני נוסף עד
 שמו המכונית שורף כי מישטרה,

 מס- מחמולת והוא קאדר, עבדול
ראווה.

המו ספורט הפכה מכוניות שריפת
 המשולש. בכפרי ומסוכן יקר ני

 נאשמים לדין עומדים אלה בימים
 שבע עוד שריפת באשמת נוספים

 זה סוג כי נראה סובארו. מכוניות
 ולכן לגניבה, יותר קל מכונית של
ב לשריפה כך כל פופולרי היה

 לא הן גם השריפה סיבות כפרים.
 הכוונה היתה אמנם אם ברורות,

יהו של רכושם שריפת פוליטית,
חל לגנוב כוונה שהיתה או דים,

 העדויות את ולהשמיד חילוף קי
בשריפה.

 המיש- בקוראן.״ ״נשבעתי
 נגד בראיותיה בטוחה היתד, טרה

 שניט נורית והתובעת הנאשם,
ב הרכב לפני העדים את הביאה

 בבית- לוין דב השופט של ראשותו
 כאן בתל־אביב. המחוזי המישפט

 בעל גדולה. הפתעה לכולם נכונה
 דוכן־העדים על עלה הגנוב הטנדר

 מקרין, דרור הסניגור, ולשאלת
 כי עיקר, כל בטוח אינו כי אמר

 בחור אותו אמנם הוא הנאשם
השרי ביום במכוניתו איתו שהיה

 במישטרה, אותו זהיתי ״נכון, פה.
גני בגלל נורא מחומם הייתי אבל
 אחד, כל מזהה והייתי מכוניתי, בת

 המכונית,״ בגלל שרוף ממש הייתי
 נשבעתי היום ״אבל האיש, העיר

 ואינני האמת את לומר בקוראן
 אמנם הוא הנאשם כי לומר יוכל

איתי.״ שהיה הבחור
 הפתעה עימו נשא השני העד גם

:ואמר בנאשם הביט הוא לתביעה.

 מחמולת לא הוא הזה ״הבחור
 אמרתי הרי ואני בכלל. מסראווה

 הסובא־ את ששרף האיש כי לכם,
זו.״ מחמולה היה רו

ה בבית״המישפט, נפלה שתיקה
 המיש־ דחיית את ביקשה תובעת

ב לעשות. מה להחליט כדי פט
 שניט נורית ביקשה הבאה ישיבה

 כתב- את לבטל מבית־המישפט
 זוכה והצעיר הנאשם, נגד האישום

אשמה. מכל
ההמו בכל נשכחה אחת שאלה

את שרף באמת מי וההפתעה, לה
7 הסובארו
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 ישא לא הגאשם אס
 אחיו 7יוב א7 הכלה, את

אחותה, את לשאת
עגוגיס ישארו וסולם

 דוכך על עולה יום בכל לא
 מנחם השופט עגונה. כלה העדים

 הדת פי על כי לשמוע הופתע אילו
 בין אירוסין נערכו אם המוסלמית

 דד נתבצעו לא אפילו לאשה, גבר
ב אסורה האשה תהיה נישואין,
 אותה ישא לא ואם לאחר. נישואין

 תוכל ולא עגונה תישאר היא החתן
אחר. לאיש להינשא
 של במישפטו התעורר הדבר
מכ 27 בן צעיר לידאווי, מוחמד

ש בכך נאשם לידאווי טייבה. פר
מת לשוטר חשיש מנות שתי מכר
 מכר אמנם כי הודה הוא חזה.

ב אוקטובר בחודש חשיש, אצבע
 לירות, 300 תמורת שעברה, שנה

 אדם, לאותו גרם 167 של וכמות
לירות. אלף 12 תמורת

 הראשונה הפעם זו היתד, אמנם
 כמות אך לדין, הובא שלידאווי

 ייענש כי הבטיחה, הגדולה הסם
 הביא זאת למנוע כדי בחוןלה.
 של ממישרדו בכר עוזי סגינורו

 לידא־ של כלתו את מקרין, דרור
 רבוס, רחמן עבדול חירייה ווי,

 כי לשופט, סיפרה היא להעיד.
 ואחיד, הנאשם, עם התארסה היא
 של הצעירה אחותו את לעצמו ארס

לתקו הנאשם יישלח אם לידאווי.
 את אחיה יבטל ארוכה, מאסר פת

 לא כי הנאשם, לאחות נישואיו
 ואילו מוהר. לשלם בידיו יד,יד,

 מאחר עגונה, תישאר עצמה חירייה
 והיא לידאווי, עם כבר שהתארסה

אחר. גבר כל על אסורה
 והביא טירחד, חסך לא הסניגור

 תעודות את בית־המישפט לפני
 הקאדי, בפני שנחתמו האירוסין
 בית־המיש־ של הרישמי והתורגמן

לשו אותן תרגם דניאל, דניאל פט,
פט.

 שבנו הבית כי סיפרה, חירייה
 כל אין וכי נשלם כמעט למגוריהם

העונש מלבד לנישואיהם מניעה

אילן שופט
מוסלמית עגונה

 של דבריה בית־המישפט. שיטיל
 על גדול רושם השאירו חירייה
 הרחום, בליבו הידוע אילן השופט

חוד לתשעה הנאשם את דן והוא
 21 היתרה, ואת בפועל, מאסר שי

תנאי. על הטיל חודשים,

2±


