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 יהודיה חסו עובי אמדה: הידיעה - וגדיה ער עמדה המישסוה
► העובי נעלה עם התחבאה דניאלה־אמין אורם ־ ירויה ושני
סשש־אמונים מישפחתה מפני & ו ע ה ה ו במחתות אותה ויא״ןג

ביום צבאי. כמיבצע תוכנן כל ^
 אשד, התגנבה שבוע לפני ראשון • י

 שבקריית- למעון־הילדים 30 כבת צעירה
 האחת — ילדיה שני את נטלה עקרון,

 וחצי השנה בן והשני וחצי שנתיים בת
 שהובילה לבנה מכונית על עלתה —

 המשיכה משם ביל״ו. צומת לכיוון אותם
 שבנפת דהריה הכפר לעבר במונית האשד,

חברון.

:הזה״ ״העולם לפני רם
 לפני התחיל שלנו הסיפור :דניאלה

 תימני, ממוצא בחורה אני שנים. חמש
 בקריית-עקרון הוריי עם גרתי ,30 בת

ה הכיבשה הייתי תמיד רחובות. שליד
 אחים שני לי יש במישפחה. שחורה

עצמאית. הייתי תמיד אחיות. ושתי
 ממני המבוגר גבר היכרתי הוריי ביוזמת

מיספר כעבור אבל נישאנו, רבות. בשנים

 התאהבנו המלון. של והמכבסה המשק ראי
 אהבתנו את לממש והחלטנו בזו, זה חזק

בנישואין.
 גיהינום איזה לי תיארתי לא עוד אז

לערבי. נשואה בהיותי לי מצפה
לכפרו. בעלי עם הלכתי הנישואין אחרי

 האוסר צו קיים כי ברירה, לנו היתה לא
יש בשטח להישאר מהשטחים ערבי על

שעות. 24מ־ יותר ראל

 מישטרת עמדה מכן לאחר שעות כפה
 של בני־מישפחתה הרגליים. על רחובות

 כשבפיהם המישטרה את הזעיקו האשה
 עם יחד נחטפה בתם מספר־שיער: סיפור
 דהריה. תושב הערבי, בעלה על־ידי ילדיה

לירדן. הועברו שהשלושה חשש יש
 ישבו אחריהם, מחפשת המישטרה בעוד
 ואשתו, אל־קיסיה חאסן הבעל השניים,
 במקום־מחבואם קיסיה, אל אמין דניאלה

הקטנים. ילדיהם עם יחד
סיפו־ את השניים גוללו השבוע

 ואין זה לא שזה החלטתי חודשי-נישואין
 ביקשתי הזה. הזקן עם לעשות פה יותר לי

סירבו. הורי וגם סירב, הוא אבל להתגרש,
 לא שאם מישפחתי, על איימתי אני

שה כנראה אתאסלם, לגירושין, יסכימו
 זמן- וכעבור היטב, עליהם פעל הזה איום

התגרשתי. מה
 לגור ועברתי קריית־עקרון את עזבתי

 כמרכזנית עבודה קיבלתי שם בים־המלח
 עין הםמוך, במלון שולמית. גני במלון

כאח מחברון אל־קיסיה חסאן עבד ק בוק

: סן א להתאסלם, חייבת היתד, אשתי ח
 בכפר בגדה. להישאר אישור לקבל כדי גם

 היום עד מלכה. כמו אותר, קיבלו דהריה
 אצל גרנו בכפר. בכבוד אליה מתייחסים

משלנו. דירה לנו שתהיה עד שלי, ההורים
 קיבלנו לנישואינו האמיתית המתנה את

 ומד,- חברון ממישטרת דווקא כהפתעה,
 נתנו לא אמונים גוש אנשי הצבאי. מימשל

 עם לביתנו נכנסו פעמים כמה מנוחה. לנו
 ולשכנעה אשתי, את לחטוף ניסו נשק,
לרבנית. אותה שיהפכו כדי איתם, לבוא
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