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א ^ ו גברים שלושה רצח ו
 לפצי־ גרם הוא אחת. אשה י י

 של רגלה ולכריתת ילדה של עתה
 לנכה, גבר הפך הוא נוספת• אשה

 שתי את לכרות נאלצו כאשר
רגליו.

נחמד. כך כל והוא —
 לראשו אימה, מזרות אינן עיניו

מזכי אינן ושיניו קרני־שטן, אין
ש בחור הוא דראקולה. את רות

 עיניו וחייכני. קטן־קומה חרחר,
 ולפעמים ביישניות לפעמים נראות

 אינן פעם אף כמעט אך צוחקות,
 שפתיים סולד, אף לו יש מאיימות.
 נראה הוא קטנה• וכרס חושניות

ש מישהו השכן: של הבן כמו
 במכונית גלגל להחליף לד יעזור

 מדי. כבד הוא אם סלך את ושישא
 ואת אביו את המכבד מישהו

בזבוב. לרעה פוגע ואינו אמו,
 עלילה. אינה וזו רוצח, הוא אבל

 בבית־המישפט, הודה עצמו הוא
 גרם אמנם כי ומנומס, שליו בקול

הללו. האנשים של למותם

ת ״להסדיר  א
מה ,,בעצמי הנק

■ י י ו
ב עד־המדינה כחיל; פן ^

 הוא מיפו, המפוצצים מישפט • י
 רצח הוא אבל רוצח. של אנטי־תזה

 אחר רוצח מכל אנשים יותר אולי
 וללא קר בדם זאת ועשה במדינה,

 בבית־המיש־ יושב והקהל היסום.
ש הנוראים לדברים מקשיב פט,

 ומזדעזע. — עצמו על מספר העד
 או אותו, לשנוא אפשר אי כי

 המעשים עם אותו לזהות אפילו
מודה• הוא שבהם הרצחניים

 של גיבור יהיה לא כחיל חסן
 הוא הבא. בסרט המערב־הפרוע

 בראשית נולד שם ליפו. יחזור
 מוסלמית למישפחה המדינה ימי

 דבר. לו חסר לא מעולם מכובדת.
 לכוחות שעזר מכובד איש אביו,

 הפך במנדט, במילחמתם היישוב
 של ביפו ורכוש חנויות לבעל

 חמישה, הבנים, המדינה. תחילת
 חסן ישראליים• בבתי-ספר למדו
חי״ת. כתה סיים

 חאג׳, חסן, של הבכור אחיו
 אבל ביפו. גדול סוחר־סמים הפך
 ולא לעצמו, עיסוקו את שמר הוא
 הצעירים. אחיו את בו לערב רצה
 חסן היה חאג׳ של מותו עד ולכן
הפ ביפו, מכולת בעל הכל בסך

ש ישראל, ובחגי בשבתות תוחה
 נשוי, הוא משגשגים. עסקים עשה

ש- חיים וחי קטנים, לילדים אב

 הערבי המיעוט מבני כאחד לוים,
ביפו.

 אחיו מות עם חל בחייו המהפך
 הרוצחים את ראה כאשר הבכור.

 נשקם את מכוונים רעולי־הפנים
 ופוצעים חאג׳ אחיו את ורוצחים

 המכולת בעל הפך השני, אחיו את
לרוצח.

 שינוי. כל בו חל לא חיצונית
 בבוקר השכם לקום המשיך הוא
 החביב וחיוכו בחנות, למכור כדי

 אבל פניו. מעל מש לא והמנומס
 וההחלטה השינאה רתחה בתוכו
 להעיד לא ״החלטתי נקם. לקחת

להס אלא הרוצחים, נגד במישפט
העיד. בעצמי״, הנקמה את דיר

 הסמים ממלכת את ירש גם הוא
ה לעולם ונכנס המת אחיו של

 קר בדם רוצח ״אתה ביפו. פשע
הס אותו האשים שקול!״ ושקרן
 חסן בבית־המשפט• שינסו דן ניגור

 ״רוצח״, מהכינוי כלל נבוך לא
 אבל בעצמו, הודה הרי בכך כי

״שקרן״. מהמילה מאוד נפגע הוא
 ל- אמר הוא זה!״ את ״תוכיח

שקט. ובקול בנימוס עורך־הדין,

להצטער, ״איו
,,קרה כבר זה

ן ה י ד ש או ה- את לראות מ
|  העד. של עורו מתחת רוצח ׳
 הדבר את להסביר אפשר אולי
 במו רצח לא מעולם שחסן בכך,
 ב־ קורבנותיו את ראה ולא ידיו

 את מקבל היה לדבריו יסוריהם.
 מידי ומסודר מוכן חומר־הנפץ

ומו שניר, מוחמד לפשע, שותפו
 לפיקודו, מכשיר־התופת את סר

 את ממלכד שהיה מאחג׳נה, באסם
 תוצאת את והבתים. המכוניות
 הם הרוצחים. ראו לא מעשיהם

 והקורבנות הפיצוצים על שמעו
 הם אמצעי־התיקשורת. דרך רק
 נגד שלוף באקדח התייצבו לא

עי נוכח עמדו לא חיים, אנשים
 של והמאשימות הנפחדות ניהם

 מילכדו הלילה בחשיכת הקורבנות.
 שאלוהים וחיכו המכוניות את

 הם ירצה. בו הקורבן את יבחר
״א אלוהים. עם באשמה התחלקו

 רוצה״, שהוא מי את לוקח לוהים
 שאלו כאשר שניר להט אומר היה

למניעיו.
ה הקו בעצם הוא הפאטאליזם

במ התפוצץ לא מיטען אם מנחה.
שאלו הרי לויה מיקו של כוניתו

 מילכדו לכן בכך. רצה לא הים
את מצאו לא אם אחרת. מכונית

״?״־!־,״״ העדים בן ילדון ר ו בד
את עבורו' הכינה היא שקד. איילת שלו, סניגורית

רצי בארבע שהודה אחרי עד־נודינה, להפוך ההסכם
 מכוניות מילכוד מיקרי כמה ועוד ביפו, שביצע חות

באולם. הקהל לב את כבש חסן וילדים. נשים ופציעת

 במקום זיגל בנימיו של מכוניתו
 את ייעד שאלוהים סימן הקבוע,

 צריך כאשר לאחר. חומר־הנפץ
 חמותו דירת ליד מכונית למלכד

 הרי תחילה. דואג הוא חסן, של
לפ שם ישנים הקטנים ילדיו
הס ברחובות ומתרוצצים עמים,

 בעת להיפגע עלולים והם מוכים,
 אותו מרגיע שניר אבל הפיצוץ.
בידי ״זה :הרגילה בתשובה

הקורבן״. את שיבחר והוא אללה,
 חסן של ילדיו בחר. ואללה

נהרג. אחר אדם נפגעו. לא
 והם בו, תקועות המאזינים עיני
 מצטער ״אתה אותו. להבין מנסים

 והעד שינמן, שואל מעשיך?״ על
 להצטער? יש מה ״לא, משיב:

 מוסיף והסניגור קרה." כבר זה
 קר, בדם רוצח ״אתה :ואומר

 שאחר כמו אנשים רוצח אתה
מ חסן הים.״ בשפת לטייל יוצא
 ואינו נעלבות, בעיניים בו ביט

עונה•
 כאשר כולם את הפתיע כחייל חסן
 אינו כי בבית-המישפט סיפר

 בתום הארץ את לעזוב מתכוון
 מסתור במקום ולהתחבא עדותו

 ליפו,״ חוזר ״אני בחוץ־לארץ.
 מיש־ בני מלא אולם בפני הכריז

ומוחמד טורק מוחמד של פחותיהם

 שותפיו שהיו הנאשמים שני שניר,
 צפויים השניים המפוצצים. לרשת

 פעמים, וכמה כמה עולם למאסר
 עדותו את בית־המישפט יקבל אם
 טובה סיבה להם תהיה כחיל. של

קרו את להזכיר שלא בו לנקום
 הודה אשר הקורבנות של ביהם

בפיצוצם.
״כימעט

תו רצחתי ,,או
משוב הכל היו לעדותו ד

^  לגרמניה, נוסע הוא כי נעים ׳
 יותר כבר אחותו מתגוררת שם

 מאחיו, אחד גם שנה. מעשרים
 ממושך, זמן שם שהה חוסיין,
מ איש חשד לא טבעי ובאופן
 כי התביעה, או המישטרה חוקרי

 למקום לחזור יעז עד-המדינה
 ה־ חזק כאן שגם כנראה הפשע.

 אלוהים ״אם מההגיון. פאטאליזם
 מקום בכל בי יפגע הוא ירצה,

 הצעיר כנראה חושב אהיה,״ שבו
לעיר. לחזור חושש שאינו החייכן,

 הארוכה בעדותו אחת פעם רק
 כאשר זה היה התרגשות. חסן גילה

המו משראווי, סלומון על נשאל
גנב,״ ״הוא מיפו. המישטרתי דיע

 כי היה וניכר קולו, את העד הרים
 ״כימעט משראווי. את שונא הוא

 ועיניו מספר הוא אותו,״ רצחתי
 לבנק, הלך הנכה ״אחי בורקות.

 רץ הוא סלומון. אותו פגש ושם
 סכין משם והביא קצב של לחנות
 פגשתי אני באחי. לפגוע ורצה
 בבית־קפה ימים כמה אחרי אותו

 הגרון את החזקתי אותו. ותקפתי
אותו.״ רצחתי וכימעט בידי שלו

ה השחורים מהמעמקים משהו
 לרגע מגיח טוב כך כל חבויים
 יכול כנראה הוא לחיוכים. מבעד

 חבויים תהומות גם בו יש לרצוח.
ורצחנות. שינאה של היטב

מני על תוהים הם גם השופטים
 ועורכי- המרובות• לרציחות עיו

 וה־ ברלינר דבורה התובעת הדין,
 שפצירר ומאיר שינמן דן סניגורים

שונות. השערות של מיבחר העלו
 לנקום שרצה כיוון רצח ״הוא

 התובעת. אומרת אחיו,״ דם את
 סמים סוחר שהוא כיוון רצח ״הוא

 אומר כנופיות,״ במילחמות ומסובך
לאו שהוא כיוון רצח ״הוא שינמן.

 יהודים,״ להרוג ורצה קיצוני מני
 אפשר איך אבל שפצירר. אומר

 יכול כזה נחמד שבחור להאמין
לרצוח? בכלל

ן■ אדון אילנה


