
 שהכניס אחו■ גם .3״הה מ■ החריט אלוהים הכצצות. את שמו הם
עזו !אלוהים הזדמנות, לאלוהים נתן הוא נוח. רא לכלא, חבויו את

 שקרה האחרון, שהמאורע תכן ן*
 את מאמת כחיל, לחסן השבוע

 ירה שמישהו אחרי גם בגורל. אמונתו
 הצעיר מת לא כדורים, שני בביטנו

 לבית־ אותו הביא מישהו השחרחר.
 ניצלו מסובך, ניתוח אחרי ושם, חולים
חייו.

 שש לפני אמר מיפו,״ בורח -אינני
 יפגע הוא ירצה, אלוהים אם -כי שנים,

 אמר הוא אהיה." שבו מקום בכל בי
 נגד עדותו את שמסר אחרי זאת

 מיפו, המפוצצים" מ-כנופיית שותפיו
דוכן־העדים. מעל וירד

כחיל, חסן היה 80ה־ שנות בתחילת
 נודעת, יפואית ערבית למישפחה בן

 ו־ גברים שלושה של לרציחתם שותף
של לפציעתה גרם הוא אחת. אשה

 כחיל, חאג׳ חסן, של הבכור אחיו
בי גדול סוחר־סמים 70ה־ בשנות היה
 לעצמו, עיסוקו את שמר הוא אבל פו.

 הקטנים. אחיו את בו לערב רצה ולא
 חנות־ בעל חסן היה חאג׳ של מותו עד

משגש עסקים שעשה ביפו, מכולת
גים.

 מותו עם חל חסן של בחייו המהפך
 הרוצחים את ראה חסן הבכור. אחיו של

 נשקם את מכוונים רעולי־הפנים
 את ופוצעים חאג', אחיו את ורוצחים

ה בעל־המכולת הפך מאז השני. אחיו
לרוצח. שקט

 הוא שינוי. כל בו חל לא חיצונית
 חלב למכור כדי השכם, בבוקר קם היה

 וחיוכו בשכונה, לעקרות־הבית ולחם
בתוכו אבל פניו. מעל מש לא החביב

 נוספת. אשה של רגלה ולכריתת ילדה,
 של לעונש צפוי היה אלה מעשיו על

פ לו האיר הגורל אבל מאסר־עולם,
 הצליחה שקר, איילת סניגוריתו, נים.

 כל עד־מדינה. של הסכם עבורו להשיג
 לדוכן־ עלה והוא לו, נסלחו עביחתיו

 שניר מוחמר חבריו, את והפליל העדים
טורק. ומוחמד
 אף לו יש נאה. גבר הוא כחיל חסן

 קטנה כרס חושניות, ושפתיים סולד
ל עמד כאשר גם כובש־לבבות. וחיוך

 מעשי־ כל את וסיפר רוכך־העדים יד
 אי־אפשר להם, שותף שהיה הזוועה

 ילד כמו נראה הוא אותו. לשנוא היה
 ולא ואמו, אביו את המכבד צעיר טוב,
אכזרי. רוצח כמו

ש שוטר, היה כחיל מישפחת אבי
ו בימי־המנראט, היישוב לכוחות עזר
 בבתי־ שלמדו בנים, חמישה גידל הוא
 בית־ס־ סיים חסן ביפו. ישראליים ספר
עממי. פר

הח לנקום. וההחלטה השינאה רחשה
 רוצחי נגד במישפם להעיד שלא לטתי
בעצמי,״ הנקמה את לד^דיר אלא אחי,

 אלוהים ^ סיפי
מפוצץ

 את חסן ירש אחיו מות *^חרי
 נכנס וכך שלו, ממלכת־הסמים1\

 עם התחבר הוא יפו. של לעולם־הפשע
 למישפחה בן הוא שגם שניר, מוחמר

 נרצח אחיו גם ואשר ביפו, מכובדת
 בגרזן מצוייר רוצח מאוד. אכזרי באופן

 האח את הרג לבית־המישפחה, חדר
 גם והילדים. האשה את קשה ופצע
 של רוצחו וגם כחיל חאג׳ של רוצחו
כמוס האחים, מעולם. נמצאו לא שניר
הנ את עצמם על לקחו נאמנים, למים
קמה.

 מחא־ ובסאם טורק מוחמר עם יחד
קט כנופיה מיפו הצעירים אירעו ג׳נה

שי כל ללא בקורבנות בחרו הם לנית.
 שהשניים כאלה אומנם היו הגיוני. קול

 באיזושהי מעורבים היו כי בהם חשדו
 את מילכדו ולכן אחיהם, ברצח צורה

 כ־ את הפעילו הם אבל מכוניותיהם.
בעי חן מצא שלא מי כל נגד נופייתם

להתנ ניסו זיגל בנימין בחיי ואף ניהם,
קש.

באק אחת פעם אף התייצבו לא הם
 להם היתה קורבנותיהם. מול שלוף דח

מי -המפוצצים כונו שבגללה שיטה,
 מכוניות את למלכד נוהגים היו הם פו".

 שמיל־ מאחר בתיהם. ואת קורבנותיהם
 בטוח, דבר אינו ובתים מכוניות כור
 או המכונית את יפעיל מי ברור ולא

 הכנופיה חברי היו לבית, ראשון ייכנס
 במיקרה נהרגו כאשר ״פאטליסטים״.

שמילכדו במכונית קטנה וילדה אם

 מצטער -אתה שיינמן: דן עורך־הדין
 יש מה ״לא, ענה: וחסן מעשיך?״ על

קרה!" כבר זה להצטער?
 רוצח ״אתה בפניו: הטיח הסניגור

 אחר שאדם כמו רוצח אתה קר. בדם
 בו הביט חסן בשפת־הים." לטייל יוצא

נעלבות. בעיניים
 מוחמר לכנופיה, כחיל של שותפו

בתחי מעניין. עבר בעל הוא גם שניר,
 נער, עדיין היה כאשר ,60ה־ שנות לת

 קרו־ צעירה, אשה ברצח שניר נאשם
 בבאר. נמצאה שגופתה בת־מישפחה,

 לדין והועמדו נעצרו אדם ועוד הוא
 נגד המכריעה הערות רצח. באשמת

 שותפו־לפשע, של עדותו היתה שניר
תחי לפני אולם במעצר. איתו שישב

 השני, העבריין התאבד המישפט לת
מחוסר־הוכחות. חופשי יצא ושניר

 כפאט־ הצליח. לא אבל מהכלא, יצא
 ברח ולא הארץ את עזב לא הוא ליסט
 בחנות־הגר־ לעבוד המשיך הוא מיפו.
 המישטרה אבל המישפחתית, עינים
 בסמים לסחור גם המשיך כי חשדה
ביפו.

המפו במישפט כחיל העיד כאשר
 לפשע. מניעיו על כולם תהו צצים,

 שופטת־ ברלינר(כיום דבורה התובעת,
 מכיוון רצח הוא כי אז אמרה שלום),
 עורך־הדין אחיו. דם את לנקום שרצה

 אז אמר שניר, של סניגורו שיינמן, דן
 סוחר־סמים שהוא מכיוון רצח כחיל כי

וסני כנופיות. במילחמות,בין ומסובך
מ עורך־הדין טורק, מוחמר של גורו
 מכיוון רצח שהוא אמר שפצירר, איר

י להרוג שרצה קיצוני, לאומני שהוא
הודים.

הפאטליסנו

ו מימין, שניו(למערה מוחמו טורק) מוחמד ד
רציחות. בארבע כשהודה חייר כחיל(מימין) חסו

מאסר שנות ו2ד כשהלר ההומור, את הבין רא
 שניר מוחמר אמר האב, את להרוג כדי

 שהוא מי את לוקח -אלוהים לחבריו:
רוצה!״

מט אס המנחה. הקו היה הפאטליזם
יפו עבריין של במכוניתו שהטמינו ען
 לא לאחר־מכן) (שנהרג לויה מיקו אי,

 בכך, רצה לא שאלוהים הרי התפוצץ,
 לא אם אחרת. מכונית מילכדו ולכן

 זיגל בנימין של מכוניתו את מצאו
 ייער שאלוהים סימן הקבוע, במקומה

אחרת. למכונית חומר־הנפץ את
 חברי־הכנו־ מילכדו אחד במיקרה

 חסן. של חמותו בית ליד מכונית פיה
 שבניו מכיוון בתחילה, מודאג היה הוא

 שעות בכל במקום משוטטים הקטנים
 בפיצוץ, להיפגע עלולים והם היום,
בתשו אותו הרגיע שניר מוחמר אבל
 יבחר הוא אללה, בידי -זה הקבועה: בה
התפו המכונית ואומנם, הקורבן." את

 חסן של וילדיו נהרג, אחד אדם צצה,
נפגעו. לא

המח עדותו את חסן שסיים לאחר
שניר, של סניגורו אותו שאל רידה,

 את ופירנס עבד ביפו, שניר חי מאז
 הסתבך ואחר־כך העניפה, מישפחתו

 ילידת לאשה נשוי הוא הפשע. בעולם
 כנופית־ מישפט לפני ועוד ג׳לג׳וליה,
 יפו את לעזוב החליט המפוצצים

מ להתרחק כדי משם, לגור ולעבור
 בעיק־ שלה. והלחצים יפו של החברה

 אומנם זוכה כחיל חסן של עדותו בות
 12ל־ נדון אבל ההאשמות, מרוב שניר

 הפחית נשיא־המדינה שנות־מאסר.
 יצא חודשיים לפני מעונשו. שנתיים

שליש ניכוי אחרי מבית־הסוהר, שניר
בהזיה מעונשו.

לגדעיגים
 שניר היה שהשתחרר, לפני **וד

ו מהכלא ארוכות לחופשות /^יוצא
 בלב אבל בעיות. כל ללא בזמן, חוזר

 כי החשש, תמיד קינן כחיל מישפחת
שש על בחסן שניר ינקום יוכל, כאשר

 כחיל כי אומרים יש לכלא. אותו לח
בטרם שניר עם סולחה לעשות ניסה

 שניר, עות׳מאן השבוע נעצר כאשר
 הוא כי בחשד מוחמר, של הצעיר אחיו

סניגו חזר כחיל, חסן את קשה שפצע
ש הישנות הטענות על שיינמן, דן רו,

ב מיפו המפוצצים במישפט הועלו
 מייד כי סביר זה שאין אמר הוא .198 ז

 שניר ישלח מבית־הסוהר צאתו עם
 שהוא מכיוון בכחיל, להתנקש מישהו

 את הזכיר הוא הראשון. החשוד יהיה
 שביצע הרציחות את כחיל, של עברו

 סחר־הסמים ואת המפוצצים במיסגרת
בג שערך מילחמת־הנקמה את שניהל,

 לאומניותו. ואת הבכור אחיו רצח לל
מני הסניגור ראה הללו הדברים בכל

להתנ אנשים לעשרות עים.מספיקים
 לשחרר ביקש לכן חסן. של בחייו קש
 נענה לא בית־המישפט עות׳מאן. את
נש שניר מוחמר של הצעיר ואחיו לו,
 שלח מי את שיתברר עד למעצר, לח

כחיל. חסן את לפצוע אלוהים
 ה־ על־ידי אותר טרם שניר מוחמר
נעצר. ולא נחקר לא כן ועל מישטרה,

₪ אלד; אילנה
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