
.ה כותרת זוהילעליזה הופכת נתחיה
 הרשמית תעודה

התושבת מוכרת לפיה

 להתגורר לה שמותר כהן, כעליזו; מעזה אלמוגרבי פתחיה הערבית
 אולם עזרה, לה להושיט המעונייניס לכל פונה התעודה בישראל׳

הממשלתית. הביורוקרטיה דלתות את בפניה לפתוח בכוחה היה לא בעזה, הצבאי המימשל על־ידי שהוצאה

 חנניה כרב עצמו את שהציג עטור־זקן, גבר
מיפו. דרעי

הרב. שאל דוויק?״ שאול ״אתה
הרוכל. השיב אני!״ זה ״כן,

 בשנת הראשונה מאשתך התגרשת ״אתה
ושאל. הרב הוסיף ?״1939

הרוכל. נחרד מתה?״ היא קרה? ״מה
 אותו הרגיע שנעלמה,״ בת לכם ״היתד,

איתר,.״ קרה מה לי ״ספר הרב,
 היום באותו עוד סיפורו. את סיפר דוויק

ה המושל בבית שם, לעזה. הרב עם נסע
 גברים. שיבער, בין הרוכל את הושיבו צבאי

 היא ובלה. קמוטה ערביה הוכנסה החדר אל
 שאול: על והצביעה שורת־ר,גברים את סקרה

בערבית. אמיד, האיש!״ ״זה
 את בזקנה זיהה הוא שאול. קרא ״חג׳ה!״

 שנד, 30 לפני הפקיד בידיה ד,ערביה, שכנתו
 מעטות דקות תוך השנתיים. בת בתו את

ה אל נוספת: מדהימה הפתעה לו חיכתה
 ״זאת .32 בת ערביה, אשד, הוכנסה חדר
 והשאיר דרעי, הרב לו בישר עליזה!״ בתך
 זו, את זר, מכירים שאינם ובתו, האב את

להתייחד.
★ ★ ★

 ספרדי רב
ואשכנזי

 עד דרעי חנניה הרב עבר ארוכה רף
ה בתו עם האב את להפגיש שהצליח (

חטופה.
 18 לפני ממארוקו שעלה ,36,־ד בן הרב
 מעורר במינה, מיוחדת דמות הוא שנים,

 הוא הדת. כלפי ויראה כבוד בו הפוגש בכל
שם שביפו, חיסכון בשכונת כרב משמש

ו אשכנזי בתי־כנסת, שני על מופקד הוא
 בית- להקים חולם בשניהם, מתפלל ספרדי,

ולספרדים. לאשכנזים משותף כנסת
 כ־ רואד, אינו הוא מלאכת־ד,רבנות את

מע בפעולה אלא מלומדה, אנשים מיצוות
 שבשכונתו. הנוער בני בין בעיקר — שית
ב לבקר בני־קהילתו, עם לדבר נוהג הוא

 בעיותיהם. את לפתור להם לעזור בתיהם,
 בני־נוער קבוצת עם הסכם עשה למשל, כך,

הסכמ תמורת במיסיון. הלומדים בשכונתו
 הסבת, ביום במיסיון ללמוד ללכת לא תם

 במוצאי־ ,לקולנוע כרטיסים הרב להם מספק
שבת.

 מיבטחו השם רב הוא דרעי חנניה הרב
 הוא נושא ביטחון ליתר אך — עולם בריבון

 מרוחקים, למושבים יוצא כשהוא אקדח עימו
עדתו. בבני לטפל כדי

ב כי השמועה, לאוזניו הגיעה אחד יום
 אשד, מתדפקת בעזה הצבאי המימשל שערי

 בילדותה שנחטפה יהודיה היא כי הטוענת,
על שמח התעצל, לא הרב שביפו. מהוריה

 ויצא — לו שהזדמנה שבויים פדיון מצוות
 אשה. אותה של כתובתה את קיבל שם לעזה.

 לטפל כיצד יודע אינו ס שאי לו הסתבר
למצאה. ניגש הוא בה.

ה סיפר שבעזר״״ תופאח לשכונת ״הלכתי
ב הדלות השכונות אחת ״זו השבוע. רב

לשכו בהשוואה אפילו בחיי, שראיתי יותר
ו מארוקו כמו הדלות בארצות העוני נות

 בתי- שם יש ביקרתי. בהן אחרות ארצות
 מ־ גגות עם ובלתי־מטוייחים, עלובים חימר

א צרות, הסימטאות שבורים. לוחות־אסבסט
 יכולה אינה ומכונית — ומלוכלכות פלות

בהן. לעבור
חדיג׳ה חג׳ה את מצאתי הביקתות באחת

 מהן ביקשתי אלמוגרבי. פתחיה בתה, ואת
סיפורן.״ את לספר

 מדי דמיוני היה דרעי הרב ששמע הסיפור
 בהעדרו כי הודתה חג׳ה אמת. שיהיה מכדי

ו לעצמה הילדה את גנבה הילדה אבי של
 לאל־ עד הגיעה היא למצרים. עימד, ברחה
כ עצמה את הציגה סיני, שבמדבר עריש

 בעלה בת פתחיה, כבתה הילדה ואת אלמנה
 שלא בעל — סאלים בן איברהים המנוח

מעולם. קיים היה
 באל־עריש. השתיים התגוררו מה זמן

ל הילדה עם לנדוד חג׳ה התחילה אחר־כך
 סיני. למידבר חזרה ומשם למצרים, קרוביה,
סודה. את לאיש גילתה לא מעולם
 בת פתחיה עם חג׳ה הגיעה שנה 15 לפני

 ערבי לפליט אותה השיאה שם לעזה, 17ד,־
מיפו.

ש לפני נביל, את בן, לו ילדה עליזה
 ילדה שנית, נישאה אהר־כך האיש. נפטר
 השני. מבעלה והתגרשה מוזמוד, בן, שוב
לפליט בשלישית סאה ני שנים שבע לפני
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 אלנזוגרבי גביל את מלמד (מימין) מיפו דרעי זזעיח הרבביהדות שישו
 משקיפים מהצד תפילין. ולכרוך בטלית להתעטף מעזה

החמש. בת וסאפי, השנה, בת אמל, ובנותיה כהן, עליזה האם התשע, בן מחמוד, האח בשיעור

ך1מ  עלי־ של אביה דוויק, כהן שאול \
^ | \ |  מזה אותה ראה שלא כהן, זה |

 שנתיים. בת בהיותה נחטפה מאז שנה 30
בת״א. בשוק־הכרמל ירקות רוכל הוא כיום

 החמש. בת ספי בת, ילדה לו אחר, פלסטיני
ב להילחם בעלה יצא המלחמה, כשפרצה

עוד. חזר ולא — הפלסטיני גדוד
המל לאחר ילדה בהריון, נותרה פתחיה

שנה. בת כיום שהיא אמל, בתה את חמה
 אמה אל פתחיה חזרה המלחמה לאחר

 של קיצבות־מזון על חיו השתיים חג׳ה.
 מסרה הקטנות בנותיה שתי את אונר״א.
 מעולם חשבה לא חג׳ה למכרים. לטיפול
 הגיעה אחד שיום עד — סודה את לגלות
 תוחזר לא שרצועת־עזה למסקנה כנראה

 את לבתה לגלות מוטב ולכן למצרים עוד
יהו־ ילדה היותה עובדת אולי סוד־מוצאה.

 אלמוגרבי פתחיה זוהי;חטופה
היום. נראית שהיא כפי __

 שנחטפה כהן־דוויק, כעליזה התגלתה זחיה
 חומפתה על־ידי גודלת ביפו, כית־אביה

ובעזה. במצרים בסיני, כמוסלמית נרביה

 הצעירה אחותה משלה. בילדים היא !
 לשבעה אם היא ואף בחיפה, מתגוררת מי

דים.
 ולהיות לחזור רצתה אלמוגרבי פתחיה

 משפחתה מבני שאיש אלא — כהן ליזה
 חנניה הרוב נטל כאן לקלטה. היה יכול <

 הוא כתפיו. על המשימה את שוב ■עי
התחיל. בה המיצווה את לסיים חליט

 הם ״האם * * *
יהודים?״

 רישיון ״קיבלתי :דרעי הרם **ספר
ה את לקחת בעזה, הצבאי מהמימשל

 — היתה הבעייר, לתל־אביב. וילדיה אשד,
 וכיצד יהודים שהם לילדים להודיע כיצד

 מעזה?״ ולהוציאם אותם לאסוף
 עפת־ על מצאתי נביל, הבכור, הבן ״את

 כי לו סיפרתי שלגונים. מוכר בעזה, הים
08 בעמוד ]ך1(הם(

 הקשה. הכלכלי מצבן את עליהן תקל דיה
★ ★ ★

פתחיה

 אבל זה. לסיפור להאמין היה שה ך*
 ופירטי־פר־ פרטים למסור ידעה חג׳ה ׳׳^|
 של המדוייקים השמות את גילתה היא טים:

כתובת־מגוריהם. ואת עליזה של הוריה
 דרעי הרב חזר בליבו, מכרסם כשהספק

הת בו הבית העובדות. את לבדוק ליפו
 בידו היו לא עוד. קיים היה לא דוויק גורר
 אבל האב. את לגלות נקודות־אחיזה שום
ש גילה אנשים, חקר הוא נואס. לא הרב
 בין התעניין חאלבי, ממוצא היה דוויק אותו

 במיקרה שאל אחד שיום עד — עולי־חאלב
 שאול את מכיר הוא אם בשוק־הכרמל רוכל

״ה הרוכל, אמר שם,״ ״הנה, כהן־דוויק.
 אחיו.״ של היא בשוק הזאת מסעדה

 אותו והוביל האב את דרעי הרב גילה כך
או בעזה. בבית־המושל המדהימה לפגישה

 דרעי הרב נשאר פגישה אותה לאחר לם
לפניה. שעמד במקום
 בתו מול אונים חסר עמד הנסער האב

 מלחמת־ את הלוחם המרוד, העני .32,־ד בת
 היה יכול לא ילדים בשבעה והמטופל קיומו

לבדו. בתו את להושיע
 אמר מבינים,״ שאתם מה בה ״תעשו

בירו כיום נשואה עליזה, של אמה לבסוף.
ומטופלת מזרחי, בשם פשוט לפועל שלים

שלפתע... יהודים-עד ששנא: ילדים הולידה בסיני- בדואית של כבתה גודלה שנה, 30


