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ך 1יד המיטה ,שזה עתה קפץ ממנה
 /סמאל אל־נמרי ,מצאה המשטרה מכתב
בלתי־גמור .וכך כתב אל־נמרי ,מפקד אל־
פתח באזור ירושלים:
דודי היקר,
ברכות .אני מקווה שאתה וכל האחרים
בריאים ושלמים .אנו כאן בסדר .המצב כאן
משתפר ,כי העם החל מקבל את נוכחותם
של שכמותנו בתוכו .עמדת־המלך היתה לה
השפעה רעה ,ויכלה לפגוע ברבים .לולא
פעל ראש־הממשלה ,היינו נקלעים למשבר
מבהיל .דע לך ,כי ראינו במו עינינו 28
טאנקים שרופים ,שמונה תותחים גדולים
שרופים פלוס שני שלדי־מטוסים מוסעים
על משאיות שעברו דרך ירושלים. . .
בוודאי שמעת על תקרית אבו־גוש .למע־

השומר הדווז׳

מאת

שלו□ כהן -

שה ,היתה מטרת הפעולה — חיסול שלמה
אמירא .אבל למזלו הטוב לא נמצא במקום,
ולכן ביצעו האחים את הריסת תחנת־ה־
טראקטורים השייכת למשרד־העבודה של
ממשלת־ישראל ,ופגעו בשלושה כלים ובמי־
כלית־דלק ,והשמידו את מיסמכי־הפרוייקט.
הם חנקו את השומר ולקחו את נשקו ,רו־
בה־צלפיס קאנדי .הס גס לקחו תנור־גאז
ואת מפות הפרוייקט וחזרו בשלום )הש
תמשו בפעם הראשונה במכונית־ג׳יפ לצור
כי תנועתם ,ואני מבקש שלא להזכיר זאת
כי האויב אינו יודע זאת ,וזהו סוד המיב־

כפי שנתגלה על־ידי חוקרי ה־
משטדה :הוא נראה קשור ל־

צע( .כמובן ,אל תשאל על המהומה והבהלה
שפעולה זו גרמה בקרב האויב.

ומכאן — ללא נקודה או פסיק — נפסק
המכתב .מדוע? ״הייתי עייף עד מוות ונש
כבתי לישון,״ הסביר אל־נמרי.
״מפני שהמשטרה פרצה לביתך,״ השיב
התובע הצבאי הראשי ,סגן־אלוף יעקב קד
מי .״אתה נבהלת ,הפסקת את הכתיבה ב
אמצע ,וקפצת מן החלון ,בתיקווה להימלט!״
שאלה חשובה עוד יותר :למי היה מיו
עד המכתב?
אל־נמרי :״כמו שכתוב בראש — לדודי,

טראקטור ,כשעיניו מכוסות בכפייה המנומרת שלו ,וחבל המהודק
בחוזקה סביב צווארו וזרועו — קשור למנוף של הטראקטור.

במורד שמאחורי חחנת־הדלק .הצידו? :״לע
כב את סלילת האוטוסטראדה!״
הם הספיקו כבר להניח את מרבית
חומר־הנפץ ,כאשר לפתע הופיע השומר.

★
פתאום האיר עלי פנס .ראיתי מישהו
מתקרב אלי .הוא החזיק דובה ,ודיבר ער
בית .אנשי הקיפו אותו .התקרבתי 'אליו
לאט ,שמתי יד על פיו ואמרתי לו לשתוק,
כי אנחנו מאל־פחח .פקדתי עליו להשליך
את הרובה והפנס .צוויתי עליו לכרוע
ברך .חוא התחנן ואמר שהוא דרוזי ,שיש
לו אשה וילדים ,שלא נהרוג אותו.
שוויש הביא חבל .קשרנו לו את הידיים
מאחורי הגב ,ומה שנשאר מהחבל כרכנו
סביב צווארו .קשרנו את עיניו עם הכפייה
שלו והובלנו אותו עד לטראקטור שבו
הנחנו את חומר־הנפץ .חשבנו להשאיר או
תו שיתפוצץ עם הטראקטור ,בזמן שהש 
עון יפעיל את חומר־הנפץ ,בעוד שלושת
רבעי ששה.
הוא המשיך להתחנן שלא נהרוג אותו.
אמרתי לו :״שתוק ולא נעשה לך כלום.״
הוא שתק .התרתי את הכפייה שהיונה על
עיניו וקרעתי אותה לשניים .עם החצי
האחד קשרתי לו שוב את עיניו ,ואת החצי
השני תחבתי לתוך פיו .כאשר הפה היה
זתום עם הכפייה — סתמתי לו את האף,
הלא יוכל לנשום .אחרי ששוויש אמר שה
 ופק שלו נחלש ,קשרנו אותו לטראקטור.
★
★
★
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ארבעה אנשי אל־פתח .המפקד ,שמפיו לק
חה המשטרה את תיאור הרצח ,היה ויל־
יאם ג׳ורג׳ נצאר.
הג׳יפ דהר בכביש כמעט ריק ,האופייני
לערב־שבת בחצות ,אל יעד הפעולה  :תחנת־
הדלק החדשה ,מעל לכפר אבו גוש .הקור
בן המיועד לא היד .השומר הדרוזי הק
שיש מכפר ראמה ,כי אם בעל תחנת•
הדלק שלמה אמיר.
לדברי ויליאם :״כל אחד יודע ,כי בעל-
התחנה ,הקורא לעצמו שלמה אמירא ,הוא
ערבי בוגד .הוא הרג את עבד־אל־קאדר אל־
חוסייני בקאסטל, .׳-־־

לכן החליטו הארבעה לרצוח אותו.
אין יזהו את קורבנם? ״קיבלנו אינפור
מציה ,שהוא יהיה במשרד התחנה בשעה
 11.30בלילה .התכוונו להקיף את התח
נה ,להתפרץ למשרד ,לשאול מי זה שלמה
אמירא — ולירות בו.״
אבל מכוניתו הירוקה של בעל־התחנה
לא היתד ,שם ,כאשר הגיעו ארבעת החב
לנים• לעומת זאת מצאו מכונית של לקו
חות ,לכן החליטו לדחות את תוכנית ה
רצח■ לויליאם נצאר היה יעד אלטרנאטיבי,
מוכן־מראש :חניון הציוד הכבד של מקורות,

סגן־אלוף

קדמי

★

★

)בחקירתו של

ויליאס(

בבית המשפט :הוא ביקש רחמים?
ויליאס :כן.
קדמי :מה עשית?
ויליאם :באלג׳יריה היו הורגים עיירה בת
 200איש ,כשהיה בה בוגד אחד .בגלל
בוגד אחד היו  199קדושים.
קדמי :הוא הרים את ידו וזרק את נשקו.
מה לימדו אותך באקדמיה של נאנקין לגבי
מיקרה כזה?
ויליאם :צריך לקחת אותו כשבוי׳מלחמה.
קדמי :מה עשית לוז
ויליאם :קשרתי אותו בחבלים .היינו
צריכים לדאוג לעצמנו ...כשנגמרה הפעו
לה^ עזבתי או תו...

המכהן כמנהל־התקציבים של ממשלת־ירדן,
בעמאן.״
התביעה  :״הדוד הזה איננו דוד ,כי אם
המפקד שלך באל־פתח ,יצחק דוזדאר! וזה
אינו מכתב משפחתי ,אלא דו״ח־פעולה!״
אל־נמרי עצם את עיניו הכחולות ,חייך
בביישנות של כוכב־קולנוע מיתמם ,והוסיף:
״כזה הוא סיגנון המכתבים המשפחתיים
שלי .את העניינים האישיים התכוונתי להו
סיף בסוף.״
אבל הנימוק לא נשמע משכנע.
★

★ ★

שקרים שקןופיס

^ כלל ,קשה היה להשתכנע מדבריו של
 • 1המהנדס המהוקצע בן ה־ ,26שניסה ל
הכחיש הכל מכל כל .מפקד אל־פתח ? מה
פיתאום? הוא אפילו לא חבר אל־פתח! פיקד
על פעולת החוליה שרצחה זזת השומר ה
דרוזי? חלילה! גנב את הג׳יס הישראלי ,ש
נעזב ליד שער הורדוס ,כדי להשתמש בו
לפעולות־החבלה? לא ולא! הוא רק לקח
אותו כדי לשמור עליו ,עד שבעליו יופיעו.
מכיוון שלא יכול היה להתניע אותו ,קנה
מצבר חדש .סתם ככה.
על כן ,כאשר החל מדבר על המכות ש
קיבל במשטרה ,ועל עינוייו בידי חייל ענקי
ומטיל־אימים ,אי־אפשר היה להשתחרר מן
הרושם הרע שעשו שקריו השקופים קודם
לכן.
הנה ,למשל ,קטע מחקירתו אודות פגי
שתו עם אבו־עמאר ,מפקד אל־פתח —
אותה פגישה שבה הוצג בפניו ,לראשונה,
ויליאם ג׳ורג׳ נצאר ,שנועד להיות סגנו ב
ירושלים:
אל־נמרי :פגשתי אותו )ויליאם( באל־חנד
רא .זה מחנה של עאסיפה .היו לו שני
כוכבים של קצין אל־פתח.
קדמי :איך הגעת לשם?
אל-נמרי :הייתי בדרכי לדמשק.
קדמי :אל־חמרא — זה מקום לתיירים?
אל־נמרי :החלפתי שם מכונית .באתי מ־
עמן בנ)רצדס ירדנית .באל־חמרא עברנו ל
מכונית של אל־פתח — ג׳ים — כדי להמ
שיך את הדרך לדמשק.
קדמי :וכל שרצה לנסוע בג׳יפ הזה נכנס
! !*י|
ונסע?
אל־נמרי :לא .אבו־עמאר אמר לי להיכנס
ונכנסתי.
קדמי :למה? הוא אחיך? אתה בנו?
אל־נמרי :לא .הוא מכיר אותי מקודם.
היה גם איש אחד איתי ,שהביא מכתב ל־
אבו־עאמר .אז ניכנסתי יחד איתו.
קדמי :בשביל מה נסעת לדמשק?
אל־נמרי :יצחק אל־דוזדאר שלח אותי.
קדמי; לטייל?
אל־נמרי :לא .כדי להכיר שם שני אנשים,
שהיו צריכים לשכנע אותי לעבוד בשביל
אל־פתח .ניסו קודם לשכנע אותי בירוש
לים .סירבתי .אז שלחו אותי לדמ שק...
קדמי :רצית שישכנעו אותך?
אל־נמרי :לא.

קדמי :אז למה נסעת?
אל־נמרי :בעצם היתד ,לי עוד מטרה —
להירשם באוניברסיטה של דמשק ללימודי
כלכלה ומיסחר.
קדמי :לא יכולת לעשות זאת בכתב?
אל־ננזרי :הייתי כבר רשום .רציתי להק
פיא את הרישום ,עד שיתבהר המצב.
קדמי :לא יכולת לעשות זאת בכתב?
אל־נמרי :הם לא עונים על מכתבים של
סטודנטים מירדן.
קדמי :נחזור לויליאם...
אל־נמרי :אבו־עמאר הציג אותו לפני וא
מר שהוא יבוא אלי לירושלים.
קדמי :יש לך מלון? אתה משכיר חד
רים?
אל־נמבי :אבו־עמאר חשב שאני כבר הס
כמתי לעבוד בשביל אל־פתח.
קדמי :ואתה לא ענית לו ,לא העמדת
אותו על טעותו?
אל־נמרי :שתקתי .הייתי נדהם.

★ ★ ★
 25אלף ל״י במגירה
חבר כי יהואי נרצח"
 -בחנק.

חטדאן

ל״נמרי סיים את ביקורו בדמשק וח
זר לירושלים .איתו הביא  2500דינאר,

