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שה פני (י*  חבורת ישבה חודשים שלו
שבחד אירופה בבית־הקפה צעירים

 גרגור, וחיד הערבי הצעיר וביניהם רה׳
 אחר, ערבי צעיר הופיע לפתע .19ה־ בן

 לגן, אליו להתלוות וביקשו וחיד אל ניגש
 באופן איתו לדבר רוצה שהוא באמתלה

וה הסכים, וחיד כלשהו. ענייו על פרטי
 מבית- המרוחק הסמוך, לגן ניגשו שניים
מטרים. כמאה הקפה

 מו־ לפתע שלף לבדם, השניים כשהיו
 שלוש והיד את ודקר סכין, (מורד) ניר

 וחיד, של דודו בן וברח. בחזהו דקירות
 בפתח לחכות ושהתבקש לשניים שנתלווה

 שמע ביניהם, השיחה שתיגמר עד הגן,
 את ומצא קרה, מה לראות רץ צעקות,

 הבורח כשמוניר שותת־דם, שוכב וחיד
אותו.״ לחסל לי ״תן : צועק
 וחיה עזרה. להזעיק מיד רץ הדוד בן

 שותת־דם, כשהוא לבית־החולים שנלקח
 לפני למלמל המישפחה, לדברי הספיק,
 את עשה מורד לחיות. רוצה ״אני מותו:

נשמתו. את ונפח מדוע.״ יודע לא אני זה,
 (מורד) מוניר שקיבל הקל גזר־הדין

 ארבע מהן מאסר, שנות שש — בן־חליל
 את זיעזע — תנאי על ושתיים בפועל

 תגובת את אחריו וגרר הנרצח, מישפחת
כולה. חדרה העיר

 שיבעה יושבת האבלה המישפחה בעוד
 להגיע התחילו בנה, של מותו את ומבכה

 המישטרה, מטעם שליחים המישפחה אל
 סולחה לעשות השכול מהאב המבקשים

ה בנם. של למותו האחראי מישפחת עם
 סירב, מנשוא, גדול שכאבו השכול, אב

 שיעשה הוא־הוא שבית־המישפט והחליט
 חונד בכל האחראי את ויעניש צדק, דין

התהל גזר־הדין שמיעת לאחר רת־הדין.
 כאן נעשה שלא בהרגשה המישפחה כה
משווע. עיוות־דין אלא צדק׳ דין

 אחי ״ההורג
סופריה?״ מקבל

 :הנאשם של אחיו מופיר, ספר ףר
ביו מוזרה בצורה התנהל ״המישפט ■י
להו הנאשם סירב המישפט יום עד תר.
 הודה המישפט ביום שביצע. בפשע דות

 שהתביעה כיוון בפשע, הנאשם לפתע
 ובעיקבותיו ההגנה, עם להסכם הגיעה

ה עקב להריגה. מרצח האשמה הוחלפה
ועוד עדים, ללא המישפט התנהל הודאה

 ־ בחזהו סכין דקירות בשלוש נחוג גרגור וחיו
:זועקת ואמו ־ מאסו שנות לארבע נדון שהוגו האיש

 את השולח גזר־הדין, ניתן יום באותו
 עם בלבד. מאסר שנות לארבע מוניר

ול שליש, לו ירד בכלא, טובה התנהגות
 הרי בלבד. וחצי שנתיים ישב הוא סיכום

 כאן? קרה מה יותר. מקבלים גניבה על
?״ סוכריה מקבל אחי ההורג

 עצמאי, להיות רצה ״וחיד מותו. לאחר
עכ עצמו, משל מסגריה לפתוח והתכונן

האם. מקוננת לטימיון,״ ירד הכל שיו
 המישפחות אחת היא גרגור מישפחת

 בנווה־חיים. ביותר והאהודות השקטות
כולם נקבצו וחיד של החיילים חבריו

 הזדעזעותם את והביעו המיקרה, לאחר
 גבעת־אולגה חדרה תושבי גם העמוקה.
 עצומה, על לחתום כולם באו והסביבה

שנ המשווע העוול נגד מתריעים כשהם
 גזר־הדין עקב למישפחה, לדעתם עשה

)76 בעמוד (המשך
 לגרום מוניר את שהניעה הסיבה על

הש האב בכאב מספר בנו, של למותו
 בנווה- במסגריה עבד וחיד, ״בני, כול:
 התמיד שנים עשר שכונת־ישראל. חיים,

 המס- על אחראי לדרגת והגיע בעבודתו,
וחל פטנטים שהמציא זה היה הוא גריה.

שנו שונים כלים ועבור לטרקטורים, קים
לחקלאות. עדו

 עבד הוא שאף קטן, אח יש ״למוניר
 האח התפרע אחד יום מסגריה. באותה

 מעבודתו. אותו פיטר ווחיד במסגריה,
 אחר- ראשון ביום האח, פוטר שישי ביום

 מוניר ניגש לערך, 4.30 בשעה הצהריים,
 ישבה שם שבחדרה, ברמה לבית-הקפה

 מהם שאחד צעירים, קבוצת שעה אותה
 ביקש מוניר חדרה. של החזק כאיש ידוע

 מישהו. עם חשבון לחסל כדי עזרתו, את
 אנשים ,כמה החזק: הבחור אותו שאל

 ,אדם מוניר: לו ענה לחסל?׳ ברצונך
 אחד אדם לחסל ,בשביל לו: אמר אחד/
עדו לפי זאת כל לבד׳.״ ללכת יכול אתה

 לאחיו הסיפור את שסיפר האיש של תו
 על לו שנודע לאחר מופיד, וחיה של

הנרצח.״ היה ומי הרצח,
 לבית־ מוניר ניגש ערב באותו ואכן,

 וחיה את שימצא ידע שם אירופה, הקפה
 ממנו וביקש ראשון, יום כל כמינהגו
זממו. את ביצע שם לגן. אליו להתלוות

 לא האב, לדברי מקשיב מופיד האח
 לא ״אני :ומוסיף זעמו בעד לעצור יכול
 היה יכול כיצד מוניר, את להבין יכול
 הנתעב מעשהו את שביצע לאחר מיד

 לשבת, היה !נוהג שם לבית-הקפה, לחזור
 עירום העליון גופו כשפלג קפה, לשתות

 ידיו, שתי בין חולצתו את מחזיק והוא
 כעשרים אותו שראו אנשים שהעידו כפי

 לשירותים, ולהיכנס המעשה, לאחר דקות
 הקפה,' שתיית את לסיים ידיו, את ליטול

סרט.״ לראות לבית-קולנוע להיכנס
 לאחר מיד להזהיר ידע מישפחתו ״את
 מחדרה, כולם ברחו הם ועובדה, הרצח:
 האב מוסיף המעשה.״ להם שנודע לאחר

השכול.

שופט
המועדון

מקו בחור שהיה והיד, על ספרים ר*
בעבו חיל ושעשה בחברה, מאוד בל ■■׳
בהצ סיים נעורים בית־הספר את דתו.

 היה צרה בעת בפרסים. זכה ואף טיינות,
 היווה ותמיד חבריו, לעזרת לבוא מוכן

לבעיותיהם. קשבת אוזן עבורם
 יהודית, בחברה גדל אחיו, כיתר וחיד,

 סמל היה הוא מאוד. עליהם מקובל והיה
 שנקלט ישראלית, ערבית מישפחה לבן

 מקובל שהיה היהודית, בחברה היטב
 נבחר שבנווודחיים במועדון מאוד. עליה
 האומן, תעודת את המועדון. לשופט וחיד

אימו קיבלה המצאותיו, עבור בה שזכה


