
מורחי אברחס סאת
 בהיו־ שנים. 53 לפני כקהיר ולדתי ך
ש כהן, סלחה עם התחתנתי 22 בן תי ^

 מכיוון שנים. בשלוש ממני מבוגרת היתר.
 בחורה עם לצאת היה אי־אפשר שבקהיר

טבעה. את הכרתי לא החתונה, לפני
 לא שלנו, הנשואים חיי בהתחלת כבר
 בצורה קנאית היתד, היא להשתוות. יכולנו
 וכללי מנופקטורה סוחר אז הייתי נוראה.

 ובחינניות באדיבות שאתנהג דרשו המקצוע
 התקנאה, סלחה אבל הנשיים. ללקוחותי

 להן מרביצה הקונות, עם מתקוטטת היתר,
 שהיתר, הצעירה, אחותי פעם אותן. ומגרשת

 שיחקתי ואני בבית אותי ביקרה ,16 בת אז
אותה. וגירשה בה גם התקנאה סלחה אתה.

 בת אשתי ילדה נשואים, של שנה כעבור
 של. טבעה אולם לילי. לה שקראנו בכורה,

 התמעטה לא קנאותה השתפר. לא סלחה
מכלי. אותי מוציא היה והדבר

(בנ אמין בננו לנו נולד שנתיים אחרי
 ששמה בעיירה גם מזלנו את נסינו ימין).

 לשוא. לאלכסנדריה. עברנו ומשם מנצורה
 לקהיר חזרנו שהיתר,. כפי נשארה סלחה
 השניה, בתנו את ילדה שנתיים, כעבור ושם,
הצער. כל לי שגרמה זו — מרי

 אקספרס. ברכבת נסעתי שפעם זוכר אני
 עצמי את לזרוק ורציתי הדלת ליד ישבתי
 פתרון לא שזה החלטתי אבל לגלגלים, מתחת

 לאשר, אתן למה — צעיר עוד אני גבר. של
 קאטו־ לא אנחנו הרי חיי? את לגמור הזאת
 לרבנות, פניתי להתגרש. מותר לנו לים;

גט. לי נתנו והם הכל את להם סיפרתי
★ ★ ★

ממצרים הסתגגתי
 אנשים עוברים היו הימים אותם ך•

 מים־ בסירות לארץ־ישראל, מפורט־סעיד .4
 בדרך לארץ־ישראל לנסוע החלטתי רשים.

 היהודי לרובע הגעתי ,1932 בקיץ וכך, זאת.
 מתווך עם התקשרתי ושם פורט־סעיד של

 שתיים ותמורת מלחמה אליאס בשם נוצרי
 עוד עם יחד עליתי, מצריות לירות וחצי

לחיפה. שזיפים שהובילה סירה על יהודים, 3
 שעות 40 וכעבור חזקה רוח היתד, למזלנו

 הערבי הכפר ליד ארץ־ישראל, בחוף ירדנו
 בתל־ הרצליה. כיום עומדת שם עלי, סימא
 חסן ברחוב פינגול, במלון התארחתי אביב

 ללילה. גרוש שלושה תמורת שביפו, בק
 חאקי בגדי לבושים אנשים ראיתי מקום בכל

 במסחר אצליח לא שכאן והבנתי פשוטים
 בנין פועל כי ראיתי זמן באותו מנופקטורה.

 אפשר זה ובכסף ליום גרוש 35 מרוויח
פועל. הפכתי ובריא; חזק הייתי טוב. לחיות

 בית־ד,חרושת של במזנון ישבתי פעם
 אוטו ראיתי כאשר מזא״ה, ברחוב לודזיה

 כביש. שם היה לא אז בחול; שוקע משא
חב סחזיס, ״אקספרס כתוב היה האוטו על
ה את לחלץ ועזרתי ניגשתי להובלה״. רה

 ממני התרשם כך כל האנשים אחד מכונית.
 גרוש 70ב־ אצלם, ולעבוד לבוא לי שהציע

 רהיטים, בהובלה: לעבוד התחלתי כך ליום.
 תוך הובלתי. הכל פסנתרים. כבדים, ארגזים

 מפולין. צעירה אחות הכרתי עבודתי כדי
ילדי. ארבעת אם אשתי, היא כיום

 פועלים, ארבעה עוד עם יחד אחד, יום
 קראנו משלנו. הובלה עסק להקים החלטנו
 תל־אביב נראנספורט שלנו החדשה לחברה
 שעליהן כחולות, חולצות עם הולכים והיינו
ומאחור. מלפנים החברה שם רקום

 שם ערבי, קפה בבית ישבתי אחת שבת
 דיברנו ממצרים. שעלו יהודים נפגשים היו

מח של ושוטר־חרש מצרית בערבית בינינו
למש אותנו ולקח אותנו שמע ההגירה לקת
 תעודית לנו היו שלא מכיח־ן מנשיה. טרת

 לארץ־ישראל, חוקי באופן באנו כי שיעידו
הקור־ אותנו ליווה יפו. לכלא אותנו שלחו

 אשגגי נגר-ידי פגרנזגזג )1025 הוה (הנוגרגד שבגנגייגז רפגי
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י  א״ם ״ילו
אותי• לרצוח

מש מפקד הוא כיום זלצמן. אביגדור פורל
לנו. לעזור הבטיח הוא רמלה. טרת

 טביעות את ולקחו אותי צילמו בכלא
 שנדחק צנום, כושי צלמו יחד אתי אצבעותי.
 פנים, כל על •14 מספר לי ושמו לתמונה,

 ימים כמה וכעבור הבטחתו את קיים זלצמן
בערבות. אותנו שיחרר זקן, יהודי הופיע

★ ★ ★
מהארץ אותי לגרש רוצים

 חודשיים. בן לתינוק אם אז ייתי ^
 וביקשתי ההגירה במחלקת למייג׳ור פניתי | 1

ל רציתי ולא הארץ את אהבתי כי חנינה,
 זמן, חודש רק לי ונתן סירב הוא עוזבה.

הארץ. את ולעזוב שלי העניינים את לחסל
לפ לאן ידעתי לא סהרורי. כמו הלכתי

 התחננתי, הקהילה. לועד הלכתי לבסוף נות•
 התאסף עזר. לא דבר שום צעקתי. ביקשתי,

 הזה. לסקנדל גורם מה לראות רב קהל
 טרב־ יהושע בשם עורך־דין גם היה ביניהם
לי. לעזור החליט הוא טנגוט•
 ומצבי עבודתי על לפרטים אותי שאל הוא
 המנוח, ר,ופנקו האדון עם אליו שאבוא ואמר
 חפץ, ישה ואולם מוסיקה לכלי חנות בעל

 הייתי הימים באותם אצלו. עבדתי שאני
בתל־אביב ביותר הגדול למומחה נחשב

 מביא שהיה ליהודי, פניתי 1944 בשנת
 ממנו ובקשתי ערביות, ארטיסטיות ארצה

 מאשתי בנימין בני את אלי שיבריח
 אותו לעזוב לי היה חבל פשוט הראשונה.

 כל לי היו לא סלחה עם במצרים. שיגדל
כסף. לה שולח שהייתי מלבד קשרים,

 והילד, מבוקשי את עשה הזה היהודי
 כשהוא ארצה, הוברח ,14 בן אז שהיה

 האר־ של הרכבת בתא הספסל תחת מתחבא
 עיניו מאד. מוזנח ילד זה היה טיסטיות.

 הוא הגרענת. ממחלת סבל כי בסדר היו לא
 לד״ר אותו לקחתי באזניו. חרש היה גם

שיב כדי הכל את ועשיתי בירושלים טיכו
 ללא התגלגל במצרים כי לי סיפר הוא ריא•

 בבית־ שנים שבע היה וכי ברחובות השגחה
 יהודי — מופרעים לנערים אחדאס הספר
 רצח מכות קיבל שם ערבים. בין יחידי

, אוזניו. נפגמו מכך וכתוצאה
 עגלות לי היו בהובלה. עבדתי לא כבר אז

 היו ועסקי בתל־אביב, הראשונות פלפל,
ה את קיבלתי הימים באותם מאד• טובים
 קרה זה היום. עד בי שדבק ״קלאנג׳,״ כינוי

 חיילים כמה באו שלי העגלות אחת אל כך:
 מוכר. אני מה לדעת שרצו אוסטרליים,

 מפי יצאה איך, יודע לא ואני מעט חשבתי
ביצים עם אדמה, ״תפוחי קלאנג׳. המילה

 כאשר שלי. העגלות מקום את שירשו פלפל,
 המאפיות נשרפו 1947 מאורעות פרצו
 יהודי מצאתי הפיתות. את קניתי שמהן
 מסוריה, לפיתות מומחה סעדיה, מנשה בשם

בשותפות. מאפיה הקמנו נשרפה. שמאפייתו
 היו ולא גדולים לממדים הגיעה העבודה

 לקחתי בצבא. היו הבחורים רוב פועלים.
 והבאתי בעבודה לי שתעזור אשתי את

 מזרחי, יפה זו היתד, ולילדים. לבית מטפלת
 מרכזי כה תפקיד למלא שנועדה הבחורה
משפחתי. חיי של בדרמה
 במסירות בילדי טיפלה ,15 בת נערה יפה,

 היתד, אליה חולנית, אם לה היתר, רבה.
 זמן אצלי שעבדה אחרי פעם, מאד. קשורה

 בבית־החולים; אמה את לבקר הלכתי רב,
 בתה. על לשמור בדמעות ממני ביקשה היא

נפטרה. ימים מספר כעבור
 אז שרת בנימין בני .1949ב־ היה זה

 לי: ואמר הביתה לחופשה בא פעם בצבא.
 הלכו הם יפה.״ עם לטייל רוצה אני ״אבא,

 מאד. אותה אהב והוא חודשים כמה יחד
 והחלטתי המנוחה אמה אל בהבטחתי נזכרתי
 כדי בני, עם נשואים קשר יפה את לקשור
 בניתי המובנים. בכל המשפחה בת שתהיה

 התחתנו והט מטבח עם הגג על חדר להם
שם. וגרו

יפה הבן אשת כשיוב, אליהו וכעלה מרי הכת סלחה^ הראשונה האשה
לבית־הסוהר הגג, על חדר דרן מופקרים, לנערים מבית־הספר

 מוכן היה ר,ופנקו והאדון פסנתרים להובלת
 לשלטונות מכתב נתן הוא ברצון. לי לעזור

 הוא שלפיו בינינו, חוזה ישנו כי ההגירה
 מלאה, בעבודה שנתיים למשך אותי יעסיק

 אותי צריך ושהוא לחודש, לירות 30כ־
 בממשלה ידוע היה הופנקו האדון בעבודתו.
לק בא היה בעצמו העליון הנציב האנגלית.

 ימים כמה כעבור מוסיקה. כלי אצלו נות
 העליון: מהנציב בעברית מכתב קיבלתי

לתשובתי.״ חכה מכתביך. את ״קיבלתי
 זל־ הקורפורל ובא החודש נגמר כאשר

 הארץ, את לעזוב צריך שאני לי להגיד צמן
ש מאד שמח והוא המכתב את לו הראיתי

 היה הסוף בארץ. בינתיים להשאר יכול אני
 לבית־ לי קראו חודשים ארבעה שכעבור
ה למנדט נאמן שאהיה להישבע המשפט,

 1936 במאורעות אזרחות. לי ונתנו בריטי,
 בסביבות ושירתתי לנוטרות התנדבתי אף

בישוב. מעורה הייתי כך כל באר־יעקוב,
הי ההם בימים איתן. היה הכלכלי מצבי

 כל עברו אנשים סבלות. עבודת הרבה תד,
 עכשיו כמו לא לדירה, מדירה חודשים כמה

שימות. עד בה נשאר לדירה שנכנס מי —

הסברתי. שכזה,״ מיוחד ירק מין זה וקלאנג׳. ■
ה את שגירשו נהנו כך וכל אכלו הם

ה כל את בעצמם וגמרו היהודיים לקוחות
 שילמו גרוש, שמחירה מנה כל בעד פלפל.
 יהודים כשהיו הון. עשיתי גרוש. חמשה
 לעזוב מהם מבקש הייתי ממני, לקנות באים
 אל משפחה. בעל אני עלי, ״רחמו אותי:
לאוסטרלים.״ למכור לי תנו ממני, תקנו
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הפיתות מ?ך
 נסעו האוסטרלים חלפו. הקלאנג' מי *
 צרות. לעשות התחילו העיריה ופקחי 7

שילמ לירות ואלפי לי החרימו עגלות שש
אחרת. פרנסה לחפש נאלצתי בקנסות. תי

 בפלפל, הסבלים. מלך הייתי בסבלות,
 הייתי בפיתות, כשעבדתי הפלפל. מלך הייתי

 מבאר־ הגיעו שלי הפיתות הפיתות. מלך
פרדם־פנה. עד שבע

 קניתי צנועה. היתד, בפיתות ההתחלה
ה־ לחנויות אותן וחילקתי במאפיות פיתות

 הטרגדיה. של הרעה הדמות הופיעה ואז
 עלתה אשר בנימין, של אמו סלחה, זו היתד,
 סלחה ולילי. מרי בנותי עם 1950ב־ ארצה
 הכרתי שלא למרות בני. בדירת ביקרו ומרי

ב במצרים אותה ועזבתי בכלל, מרי את
 אותה קיבלתי חודשים, ששה בת היותה
ארסי. נחש זהו כי אז ידעתי לא לביתי.
 התחשבה לא סלחה בהריון. אז היתד, יפה
 הגג. בדירת לגור לעבור ורצתה זה במצב

 יכול אינו צעיר זוג סוף־סוף, סירבה. יפה
 נעלבה. סלחה צר. בחדר שלישי אדם להכניס

 יפה. על צעקה היא ביוקר!״ לך יעלה ״זה
 חיים!״ יהיו לא ״חייך

 בתם נולדה כאשר באה השניה ההתנגשות
 קראה כנהוג, יפה, ובנימין. יפה של

 רצתה סלחה שנפטרה. אמה שם על רחל, לבת
היא. שמה על תיקרא הבת כי תוקף בכל

 יפה. נגד אמה למלחמת הצטרפה מרי
 לגירושיו אגרום לא אם מרי יהיה לא ״שמי

 זו כאשר יפה, על איימה ביתך!״ ולחורבן
 גער בנימין, בני, גם מבית־ד,חולים. חזרה אך

אחרי בלבד ימים ארבעה ששכבה יפה, ביפה.
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