
 זלזטניו■ נאיר הבדואים

 ווהיהודים (מימין) והאל

ה אליהו ק  סנטו! ווינ

: מסלמה ם י נ ע ו ט - י ג

בננו זה
 הרב של לביתו שנכנס הקשיש גכר ^

 מיגדל־ של רבד, גרוסמן, יצחק דויד 1 1
ובדמ הנוכחים, כל את הצידה הדף העמק,

 הבן זה !יצחק בני, ״זהו :זעק בעיניו עות
!״שלך אבא אני !שלי היקר

י

 מרוב נפשו את ידע לא גבאי ישראל
זרועו את פתח וצחק, בכה הוא שימחה.

 גבה־ הצעיר את ומנשק מחבק והחל תיו
 בביתו כוכב שהפך חבוש־הכיפה, הקומה

הרב. ■של
הב עבדאללה קרא שלי!״ אבא ״אתה

גבאי. עם ומתחבק מתנשק והחל דואי
 הדרמאתי המיפגש אחרי אחדים ימים

 האבוד בנו את מצא שכאילו האב, בין
 עצמה סצינה אותה ׳נשנתה שגה 20 אחרי

גרוסמן. הרב של בביתו
 עד הביתה שנשלח גבאי, שבמקום אלא

 עתה עמד הפרשה, כל של נוסף לבירור
הצי והדף סבטון, אליהו הרב, של בסוכה

הוא קרא. !״שלי הבן ״זה :כולם את דה

עבדאדדה? או

 לאחותו!״ דומה שהוא וכמה לי! דומה
 ללא־הרף, עבדאללה עם התנשק סבטון

 האורחים של מעיניהם התגלגלו ודמעות
הרב. בבית

 יוסי את מצאתי שלי! הבן את ״מצאתי
 לו נענה עבדאללה סבטון. זעק שלי!״

 קרא. !״שלי אבא ״אתה וחיבוקים. בנשיקות
לצל הטלפון חדל לא המהומה, כל ובתוך

צל.
 של בדירתו מצלצל שהטלפון פעם ובכל

 יהודי חדשה. הודעה לאוזניו מגיעה הרב,
 נתגלה זה־עתה כי לו מודיע נוסף מכובד

הב עבדאללה, של והמקורי האמיתי אביו
כיום. בארץ ביותר המבוקש דואי

ה ״מי ת הי
״ ! י מ א

ן על זר נקש יום־הכיפורים רב •
 לשוחח וביקש גרוסמן, הרב של דלתו ^
 מעט, ■שצלע התמיר, הצעיר מייד. עימו

למו ביקורו את לדחות יכול שאינו הסביר
 של לביתו שהביאו העניין לגביו אחר. עד

הס כך מוות, או חיים של עניין היה הרב
 :ואמר פתח הוא הביתה. והוכנס ביר,
 שלי. היהודיים ההורים את מחפש ״אני
 היתד, אמי אך רחאל, מהשבט בדואי אני

הבדואי.״ לכפר יותר אחזור לא יהודיה.
 ,ומכניס־ד,אורחים רך־הלב גרוסמן, הרב
 עב־ רק לא בביתו. עבדאללה את השאיר
 הרב גם לילה. אותו עין עצם לא דאללה
 לא קטנות, בנות לארבע אב ),30( הצעיר
 :בשאלה והפך הפך הוא להירדם. הצליח

 והגיע מהוריו, היהודי הילד נלקח כיצד
בבית־זרזידי הבדואי השבט לידי

 ישלם מנגנון החל אחדים, ימים תוך
 כוצד עבדאללה, של הוריו הם מי חוקר

מי. ועל־ידי נחטף, אכן אם נחטף,
 מבית 23ה־ בן הבדואי הצעיר של גירסתו

 לביתו נכנס מאז גרמה, נהלל שליד זרזיר
 — •בוהה עדיין הוא ישם — גרוסמן הרב של

למ לחוקרי־מישטרה, כאבי־ראש הרבה
'ולרבנים. במישרד־הפגים שוגים מונים

מספר. הוא ,״1953 ביוני 25ב־ ״נולדתי
)28 בעמוד (המשך
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