
5והפידאית האלוף 1
 מטוס חטיפת בעת פיקוד״מרנז אלוף שהיה זאבי,
שנפצעה האלטה, תרז את בבית״החולים מבקר סבנה

 שכבה האלטה לתרז בטמון שחייה. לבית מתחת
 קיבוץ חברת יורגנטן, מרי בית־חולים באותו

 הביטחון אנשי מכדור שנפגעה לוחמי״הגיטאות,
בכלא. גס טיפול לקבל המשיכה תרז למטוט. שפרצו

 מן השבוע ששוחווו האלב־ם בין
 האלסה, חח בלטה בישראל הנלא
 מה .1371ב־ ה״סבנו־ו״ מטוס חוטבת
השיחווו? עד מישנחתה על עבו

 בנצרת, לאחיות לבית־הספר נרשמה
 היתה היא מההורים. להתרחק כדי

 אך חברה, אותה סיפרה שקטה, ילדה
 לה היו פוליטיקה על מדברת כשהיתה

. עצמאיות. ריעות
 היו בפוליטיקה רק שלא הסתבר,

 שנוגע במה גם עצמאיות. ריעות לתרז
 תרז היתה לא ובינה שבינו ליחסים

 ששהתה זמן כל אופיינית. ערביה נערה
 כלואה היתה היא הוריה במחיצת
 מהצד — ופוריטאני קפדני במישטר

 טרה בבית־הספר הנזירות האחד
 הקפדן, האב השני מהצד סנטה,

המישפחה. בכבוד המחמיר
 במיבצר ליבה את פילח האהבה חץ
 תחת לאחיות, בית־הספר של הסגור
 תרז הנזירות. של הפקוחות עיניהן

בבית־החולים, מורתה עם התיידדה

 עם להיפגש תרז על אסר הוא חתונה.
* עדאל.

בליבם: ההחלטה גמלה אחד לילה
 יחד ללבנון. הגבול את גנבו ברחו, הם

 שהיתה היבאת, האחות גם היתה אתם
 ונדברה מכוויית בערבי מאוהבת
 הוריה למרות בביירות, איתו להיפגש
אחר. למישהו אותה שייעדו

פרס
פספי

לא חודשים שיבעה משך ף
 תרז של בגורלה עלה מה איש ידע ^

האלסה.
 באותם קרה מה לתאר קשה לא
השמרנית. המישפחה בבית הימים

 על לחתום סירבה האלמה רז ך*
ישרא אזרחות על הוויתור מיסמך 4 1

 בעת ממנה שדרשו כפי — לית
 בכלא ישיבה שנות 11 אחרי שיחרורה.

 הוריה לבית הביתה, לחזור תרז רצתה
 הישראליים השילטונות אך בחיפה.
 האזרחות על ויתור תנאי: העמידו
החופש. תמורת
בחופש. בחרה תרז

זעם
דגע של ^

 האלסה תרז היתה שנים 11 משך ^
 סורג מאהרי כלואה יפת־התואר

 הפכה בכלא, התבגרה היא ובריח.
 11.31 בת לאשה 18 בת צעירה מנערה

 עונשה היו בלבד נשים בחברת שנים
 ועברה אביה בית את שעזבה האשה של
גבר. למען ללבנון, הגבול את

 נחת רוותה לא האלסה מישפחת
 האלסה, איסחאק השנים. 11 במשף
 שמוצאו אמיד ערבי תרז, של אביה

 דתה שהמירה בדווית ממישפחה
 בוגר והוא בירדן נולד לנצרות,

 ביירות. של האמריקאית האוניברסיטה
 נשא שבה לחיפה, הגיע בחרותו בשנות
במוצאה. פלסטינית נדיה, את לאשה

 ״הוא בוואדי־ניסנאס: אומרים היום עד
כן.״ — אשתו פלסטיני, לא

 על־ידי ונתפסה תרז שנפצעה אחרי
 כטכנאי־ המחופשים אנשי־הביטחון

 סבנה, מטוס על שהשתלטו מטוסים,
 מורטי״עצבים חודשים שיבעה עברו

 את לראות ונדיה איסחאק שזכו עד
 בגורלה עלה מה ידעו לא אז עד בתם.

תרזה. של
 היתה האב של הראשונה תגובתו

 מעשה־החטיפה, בגלל רק לא — זעם
 בת כי הנורא התיסכול בשל גם אלא

 הידועה האלסה מישפחת של הטובים
שהגיעה. לאן הגיעה
 שידרה שלו הראשון הזעם רגע את
 בסרט־ארכיון. הטלוויזיה, השבוע
 כפי שהתבטא אחרי שמייד כמובן,

 כי מדבריו בו חזר בטלוויזיה, שהתבטא
 לא ״היא וכי לחתיכות" אותה ״יקרע

 בכל השתתף הוא יותר." שלי הבת
 בתו את שדן בית־המישפט, ישיבות

 תרז, את לבקר הקפיד למאסר־עולם,
 ובנותיו, בניו ויתר אשתו עם ביחד

הארכיון סרט שידור בנווה־תירצה.
— 38 —

בבית־המישנט הנאשמות
רימה אותן. שהרשיע בבית״המישפט סבנה מטוט חוטפות טאנוט,

 נדונה תרז שבויים. חילופי כשבוצעו הקודמת בפעם שוחררה
 היתה היא למנהיגה. בכלא הפכה 18ה״ בת הצעירה למאטר־עולם.

נווה־תירצה. בכלא הביטחוניות האטירות של העבודה שביתת ממנהיגות

 ונזק מבוכה גרם שנים 11 מלפני
 הערבי. ברחוב האלסה למישפחת

 בבית הבית בני להם הסתגרו כך משום
 בשכנות מתגוררים הם שבו המשותף

 שבחיפה, בהדר יהודיות למישפחות
איש. פני לראות וסירבו

 דיעות ^
עצמאיות 0

 המכונה האלסה, יסחאק
 הנגר, בנו שם על — אבו־מאלק 1ר

 גילגולים אחרי ארצה בא — מאלק
 עזב אורתודוכסי, נוצרי האלסה, שונים.

 (היא כרך שבעיירה מישפחתו את
 כדי המיזרחי, הירדן שבעבר קיר־מואב)

 התיכוניים לימודיו את להשלים
 לביירות, עד נדד משם הבירה. בעמאן

בספרות בוגר בתואר זכה שם

 כפקיד עבר לפרנסתו ובהיסטוריה.
בחברות־ספנות.

 עבד ישראל של הקמתה ערב
 לאשה ונשא חיפאית בחברת־ספנות

חיפאית. נוצרית למשפחה בת נדיה, את
 תרז, הולדת לפני שנתיים ,1952ב״
 והתיישבה לעכו המישפחה עקרה
 שנעזבה פרירה העתיקה, העיר במרכז

 דירה זו היתה הקודמים. תושביה בידי
 שם חדרים. חמישה בת למדי, מרווחת

 ארבע — ילדיהם שבעת להם נולדו
 היא היפה תרז בנים. ושלושה בנות
השלישית. הבת

 טרה הנוצרי בבית־הספר למרה תרז
 מצטיינת. תלמידה והיתה בעכו סנטה

 מהרגיל. עצמאית ילדה היתה היא
 בתקופת סיפרה ללימודים חברה

 שמרנית ממישפחה באה כי המישפט,
לכן הבית. את לעזוב הזדמנות וחיפשה

 בת גרנה עבד־אל־רחמן היבאת האחות
 הקטן המוסלמי הכפר בת ,25ה־

 עפולה־ הכביש בצד השוכן מוקייבלה,
ג׳נין.

 לחופשות יוצאת היבאת כשהיתה
 שם, עימה. תרז את לקחת נהגה בכפרה,
 בן זידאת, עדאל את תרז פגשה בכפר,
 ממנה ומבוגר תלמיד־תיכון הכפר,
בשנה.

 אחר גנובים. מבטים רק היו בתחילה
 אש־ כשניצתה בסוף, שוחחו. כך

 בתכיפות. נ(׳גשים התחילו הם האהבה,
 לבקר מרבה היה בנצרת, שלמד עדאל,

בבית־החולים. תרז את
 תרז סיכוי. היה לא לאהבתם אך
 לא מוסלמי. היה אהובה נוצריה, היתה

 להם אסור כי אותם לשכנע טעם היה
 על לו שנודע תרז, של אביה להיפגש.

על לשמוע רצה לא זו, מערכת־יחסים

 בתם כי גילו האלסה ונדיה איסחאק
 מבית־ מיכתב כשקיבלו נעלמה,
 לא איסחאק בנצרת. הנוצרי החולים
 ״אולי טעות. שזו בטוח היה האמין.
 נכונה," לא לכתובת המיכתב את שלחו
סיפר.

 הכל, לי סיפרו שם לנצרת, ״נסעתי
 עד עכו, למישטרת הולך הייתי יום־יום
 שלי הבת כי לי מסרו שבועיים שאחרי

 שלי שהבת האמנתי לא ללבנון. ברחה
כאלה. מעשים תעשה

 הם בלבנון. לקרובים ״כתבתי
 פירסמו הם מצאו. ולא אותה חיפשו

 הבטיחו ולבנון, ירדן בעתוני מודעות
 אחד אף אבל דינאר. 10,000 בסך פרס
הפרס. את לקחת בא לא

 למגידי־ הלכתי מיואש. ״הייתי
 שומרונים ערבים, יהודים, עתידות

הייתי. כאלה עשרים אצל וצ׳רקסים.


