
שיפת שה ח שובה הפר ביותרהח

 להקדים חובה רואה אני זה, בעתון למקובל בניגוד
 במינו המיוחד אופיו לאור אישית, הקדמה זה לסיפור

המכרעת. הלאומית וחשיבותו
 שלא רבים, קוראים תדהים זו בסידרה המתוארת הפרשה

 לבדוק יוכלו לא אלה קוראים לה. להאמין יוכלו לא או ירצו
רבים. פרטים בעצמם

 מן למעשה - מאד מוקדם משלב זו לפרשה עד הייתי אני
ההשתל אחרי עקבתי עצמה. בישראל המגע החל בו השלב
 כי אמונה מתוך והולכת, גוברת בדאגה מקרוב שלות

 משגה כאן שוגים ישראל ממשלת מטעם האחראיים האנשים
 לשנים, הרות־אסון להיות עלולות שתוצאותיו היסטורי,

 שהיה החומר את לפרסם יכולתי לא אולם לדורות. ואולי
קלושה תקווה בלבי שנותרה מפני - ידי תחת נתון

המוס של בעמדתם שינוי שיחול סיכוי של שריד יש שעוד
הישראליים. דות

 עם אמיץ קשר הקשורה בעיראק, ההפיכה עם עתה,
 לקורא, יתברר שעוד כפי זו בסידרה המתוארת הפרשה

 שניתנה ההיסטורית ההזדמנות האלה. השיקולים נעלמו
 לגלותה הוא לעשות שנשאר מה כל סופית. הוחמצה למדינה
מסקנות. ולהסיק הסיבות את לברר כדי - ולנתחה ברבים
 מוסר אני אישית: הבטחה זו להקדמה לצרף רוצה אני
 הכתוב כל ידיעתי מיטב שלפי שלי מילת-הכבוד את בזאת

 השמות לי ידועים וכי לאמיתה, אמת הוא זו בסידרה
כאן. להעלימם או להסוותם צורך שהיה והפרטים

אבנר■ אוד■
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ף ו ס ר ^ פ ו ט ק ו  תנועה ראשי היו שולחי סודית. בשליחות מבגדאד נשלחתי 1950 א
לשיתוף־פעולה. בסים בישראל למצוא היה תפקידי במחתרת. שפעלה עיראקית 4

 בגנזנסיה התחנכתי בבגדאד, אחרים ליהודים בניגוד כללי. ייבואן ,34 בן אז הייתי
 הערבית. והאינטליגנציה העשירים בני מיטב למדו שבה אל־מרכזיה״) (״אל־תאנודיה המרכזית

 שתפסו ׳גילי, בני רבים צעירים לבין ביני וידידותיים אמיצים קשרים טבעי באופן נוצרו כך
העיראקית. בחברה חשובות עמדות אחר־כך
 מסויים, ערבי פליט עם להיפגש בי והפציר האלה הידידים אחד אלי פנה 1948 שנת בסוף
 50 בן גבר זה היה בביתו. וביקרתי הזה האיש עם התקשרתי מפלסטין. עתה זה שהגיע
 ידע הוא בחמימות. אותי קיבל הוא הערבי. המשולש מסביבות חשובה למשפחה בן בערך,

 לרגל בתל־אביב הייתי 1945 עד 1941 בשנים ואמנם, בארץ־ישראל. שנים כמה ששהיתי
 כאן רכשתי וגם לעיראק, מהארץ ועוד, רפואות שונות, סחורות במשלוח אז עסקתי עסקי.

עיראקיים. יהודים למען קרקעות
 הוא אחי,״ ״יא מאד. אליו. אותי לקרב החל אבו־שוקרי•) בשם כאן לו (נקרא האיש

 בעיניך נראית איך ברוחך, עובר מה לי ספר דם. ואותו רוח אותה בגי ״כולנו אמר,
ישראל.״ של מלחמת־העצמאות

 ישראל. של שמה עצם הזכרת בפני פחד בעיראק יהודי כל בלב שרר הימים באותם
 התחלתי רוצה? הוא מה כוונתו? מה בלבי: עצמי את שאלתי ישראל, על מדבר כששמעתיו

 שהייתי ממני, סוב יותר שם המתרחש את ראית אתה בארץ־ישראל. היית אתה ״הרי לחקרו:
לך?״ אני אסביר ומה בעיראק.

 להם שאין מיד הצהירו וכולם בבגדאד, יהודים כמה עם ״דיברתי לי: ענה אבו־שוקרי
 לספר ממני המבקש הראשון אתה פחדו. הס נאמנים. עיראקים שהם בישראל, ענין שום

בולטת. ובכנות בהתרגשות דיבר הוא לבו. את שופך אבו־שוקרי החל ואז ישראל.״ על
 אלוהים (יד אל־מודוע פי אל־אללה יד כי ״סימן בלהט, אמר וקיימת,״ קמה ישראל ״אם

 בוא לפני התיכון. במזרח קיימת כבר שהיא על ישראל את מברך ״אני והוסיף: בדבר)!״
 אבל מדעת. נבערים פלאחים פרימיטיביים, הערבים אנחנו היינו המדינה קום ולפני היהודים

הרבה.״ מהם ולמדנו חיים הם איך הסתכלנו אליהם, התקרבנו שלנו לסביבות היהודים בבוא
 הערבית והשפה העברית השפה על עובר ״כשאתה אבו־שוקרי. אמר משותפת,״ ״שפתנו

 בעברית מדבר החל ואז שורש.״ מאותו נובעות בשתיהן המלים מן 750ש־,)/ רואה אתה
קלושות. אז היו זו בשפה ידיעותי כי אחריה, לעקוב יכולתי בקושי שרק צחה,

מורה, ללא חדשים, שלושה תוך אותה שלמד טען הוא השפה. את למד איך שאלתיו
 מוחמד תקופת (מלפני אל־ג׳היליה של הערבית מתוך מלים מצטט החל הוא מספרים. רק

מקבילות. עבריות מלים לבין בינן הרב הדמיון את לי להוכיח כדי הנביא)
 אל־חליל לאיבראהים אחד. מבית אנו להתפלא. מה לך ״אין סיכם. מפתיע,״ לא ״זה

 באזור חיינו ושנינו אחד, גזע בני שנינו וישמאל. יצחק — בנים שני היו אבינו) (אברהם
לתרבות. עמינו שני של העצומה התרומה את ציין העבר, את לנתח הוסיף הוא הזה.״
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 פעמים, כמה אליו הוזמנתי בביתו הראשון ביקורי אחרי אחת. בפגישה נאמר לא זה ל ץ*
 ותפיסתו התרבותית מרמתו שהתרשמתי מפני אליו נמשכתי ספורים. ימים של בהפרש ^

 וליהודי לישראל שנאה של ימים — אלה בימים לפגוש עמוקה שמחה לי היתד, הרחבה.
ונאורה. מתקדמת כה גישה בעל בערבי — עיראק

 ואמר: בעיני הסתכל השיחה, את לפתע הפסיק השמינית, בפגישה אולי כשבועיים, אחרי
 לגלות הזמן הגיע ללבי), קרוב השלום כי הרגיש כי לי, קרא (כך אבו־סאלים נא, ״שמע

אלי.״ שהביאך המשותף ידידנו מפי אודותיך שמעתי זמן. כמה אותך בחנתי משהו. לך
 אמר, ערביות,״ ממשלות שבע ניצחה לא ״ישראל אותי. שהדהים רעיון בפני פיתח ואז
 הממשלות שבע כל אצפאר״). (״סבעת אפסים שבעה הם אלה השטן. סוכנות שבע ״אלא
 בארצות בעלי־ד,מצפון נגד ולא ישראל נגד לא אדוניהן, למען מלאכתן את גמרו לא האלה

הערביות.״
 מדינות לטובת הפועלות ממשלות־ערב, כי הסביר הוא דבריו. את מבין שאיני לו אמרתי

 בגבולות. מתמדת מתיחות ליצור וינסו נגדה כנופיות יקימו בישראל, להילחם ימשיכו זרות,
הערבים. של גם אלא ישראל, של לאינטרסים רק לא מתנגד הדבר

טרם קיימת. כעובדה ישראל את המקבל עיראק, מבני גוף הקים שהוא גילה לבסוף

ת כל * שמו  לסכן שלא כדי בדויים, הם להלך שיוזכרו העיראקית המחתרת חברי של ה
הם את ת במולדתם. חיי שמו במערכת. שמורים האמיתיים ה

גיבוש. של בתהליך עדיין הנמצא זה, גוף בפני להציג הזמן הגיע
 ביקרתי לפעמים שבוע. אחרי שבוע יום, כל כמעט להיפגש המשכנו עליו. לחצתי־ לא

 ד,קירבה על שוחחנו בהם חודשים, כשלושה עברו כך ביתי. אל הוא בא לפעמים בביתו,
 באחד עליו. עשה בארץ העברי שהמפעל העמוק הרושם על ובמיוחד העמים, שני בין

 פייסל), המלך (אולם פייסל אל־מליק בקאעת לכינוס הוזמן כי אבו־שוקרי לי אמר הימים
 אליו, להילוות ביקשני אבו־שוקרי מבריטניה. עתה זה שחזר אל־סעיד, נורי לנאום עמד בו

פאשא. נורי את שונא שהוא הבנתי דעתי. את ואביע האיש מן שאתרשם כדי
 שהדרך הבטיח אך ישראל, נגד במלחמה נכשלו שהערבים הודה הוא המצב. על הרצה נורי

ישראל. ותושמד הערבים ינצחו בו שני סיבוב יבוא ועוד עדיין, נגמרה לא
 דברים נורי בפני הטיח הוא החדש. העיראקי בדרכונו וניפנף ממקומו קפץ אבו־שוקרי

 ראש־ בתור שני! בסיבוב הביתה נחזור ״לא ואמר: הנשמות בהרעלת אותו האשים קשים,
 לנחלתנו! להחזירנו כדי מלחמה, של דרך מאשר אחרת דרך למצוא צריך אתה ממשלה

 רוצה!״ שאתה לאן אותי לשלוח יכול ואתה ואזרחותי, דרכוני את לך מחזיר אני אחרת
 מפני פחד שלא חושב אני להרגיעו. כדי נוסח מצא אך היסס, זקן, שועל שהיה נורי,

 רכושך, ואת ביתך את איבדת אתה כי לך, סולח ״אני התרגז. לא כן ועל אבו־שוקרי,
 אל זה בסגנון מדברים שאין יודע היית אחרת קרה. ברוח המצב את לשקול יכול ואינך

 סוב.״ כל לך ומאחל לך סולח אני אבל ראש־ממשלה.
 לו רכש זו בפגישה כי יתכן אך נורי, של בעמדתו בגלוי תמך באסיפה שנכח הציבור

לרעיון. נוספים ידידים כמה אבו־שוקרי

באעטדיג׳מז אשורי גןצין
 אבו־שוקרי, של בביתו כדרכי כשהופעתי הערבים, באחד אלה, חדשים שלושה תום ך•
 ״גם אבו־שוקרי. אלי פנה הזר״״ הידיד את בבקשה ״תכיר אצלו. יושב זר גבר ראיתי •4

 המיעוט בן אגוב, בשם להלן לו שאקרא האיש את הכרתי כך מדוכא.״ לעם שייך הוא
עיראק. בצפון המתגורר הנוצרי, האשורי
 האנגלים את ששירת עמו, בני בין חשוב כאדם עצמו את והציג עמי משוחח החל אגוב

 המרד לדיכוי (הכוונה עמו בבני האנגלים ד,יכו מאז אבל בצבא. גבוהה בדרגה בנאמנות
 לשנוא התחיל אשורים) 600כ־ בריטי, בפיקוד העיראקי, הצבא הרג עת ,1933 בשנת האשורי

ש האנגלים את ת את ולבק שורי עמו בני טוב שות. בדרכים הא  את באהדה קיבל הוא חד
ישראל. של בקיומה מכיר הוא גם כי אבו־שוקרי, של רעיונו

 חוקר של ספרו זה היה עמוק. רושם עליו שעשה ספר קרא עתה שזה הזכיר אגוב
 והגיע בני־ישראל, של האבודים השבטים עשרת את שחיפש שמו) את (שכחתי אמריקאי

 אל־סאמיין מן ״כולונא העתיקים. לישראלים במנהגיהם קרובים האשורים כי מסקנה לגלל
אמר. שם)!״ בני (כולנו

 אך בחאבאניד.) אשורית ביחידה שירת (בו הבריטי הצבא מן שפרש לי גילה בן־שיחי
 אשורים מתנדבים לגייס נדרש זה ובתפקיד הבריטי, האינטליג׳נס שרות עם קשור נשאר

בלתי־כשרים. אנשים שליחת על־ידי זה במאמץ חיבל הוא אולם בארץ־ישראל. למלחמה
 לו פתח שאגוב לי ענה הוא זה. ולאגוב לו מה אבו־שוקרי את שאלתי הבאה בפגישה

 במרוצת ואמנם, מארץ־ישראל. חסר־קשרים כפליט בא הוא כאשר בבגדאד, רבות דלתות
 הזהיר אבו־שוקרי אולם בעיר. ביותר החשובים בבתים מצוי אגוב כי אני גם נוכחתי הזמן
 יתגלו אשר הסודות מן חלק יודע אינו הוא כי אגוב, בנוכחות רבה בזהירות לנהוג אותי

המשותפת. פעולתנו בהמשך לי
 לה, שנקרא משפחה של לביתה אבו־שוקרי אותי לקח הימים ובאחד רבים, ימים עברו לא

 בהרכבת חלק לקחו שבניה בתורכיה), (וגם בבגדאד למדי ידועה משפחה ג׳בל, משפחת
 המוסלמיים המעוטים אחד בת אלא ערבית, משפחה זו אין בעיראק. רבות ממשלות

השכנות. הארצות ואת עיראק צפון את המאכלסים
 בני),״ (אנא, אבני יא ״תפאדל אותי: שהזמינה ,60 כבת זקנה, אשד, פני את קיבלה
 הזה? האיש את רואה ״אתה ואמרה: אבו־שוקרי על הצביעה היא קפה. ספל לי והגישה

 המבקשים שהכרתי, המנהיגים כל מבין השער,). (איש אל־סאעה רג׳ול את בו רואה אני
כמותו!״ איש הכרתי לא הנכונה, בדרך עיראק את להוביל

 (איש) אינשאן שאתה באמת רואה אני עליך. לי סיפר ״אבו־שוקרי אמרה: השיחה בהמשך
 סודות. בסודי הכל את לשמור עליך אולם עליו. לסמוך ושאפשר עצמו לטובת דואג שאינו

בראי.״ לתמונתך אפילו תספר לא להבא, שתראה מה
מאד. מסוכן בענין שהסתבכתי ידעתי עתה עמוק. רושם עלי עשו דבריה

השר שר בביוזו
 קייס. בשם לו אקרא במדינה. החשובים מן נוסף, איש הכרתי מעטים ימים עכור ך*
 פאשא. נורי של המשטר עם חילוקי־דעות בגלל הממשלה מן שהתפטר בדימוס, שר היה הוא ■4

בני.״ יא עליך, ״שמעתי ואמר: אותי חיבק פגישתנו עמי מיד ואצילי. 65 כבן היה הוא


