
לטריפולי נסעתי לא מדוע
 ג׳יבריל אחמד לידי משבויינו שניים מסירת על הסיפור את

 לאחר לכידתם. למחרת סרטאווי, עיצאם מפי לראשונה שמעתי
 הוא השנה, ינואר בחודש ערפאת יאסר עם נפגשנו כאשר מכן,
שוב. זה סיפור לנו סיפר

 שהיתה פת״ח, אנשי של חוליה להבריחם, לכהה, השמונה את
 ללבנון ושחשו באירופה שלמדו פלסטיניים מסטודנטים מורכבת

 קיבלו הם שם. המילחמה התחלת עם — אחרים רבים כמו —
לפעולה. ונשלחו בסיסיים אימונים
 שהיו פת״ח, כוחות בין רישמי בלתי מאבק נטוש היה אז כבר
 איפשרו לא כר משום דמשק. שליטי ובין הסורים. על שנואים
 לעומת במכוניות. להצטייד לאנשי־פת״ח בשטח, ששלטו הסורים,

 ג׳יבריל, של הקטן האירגון בידי בשפע מצויים כלי־רכב היו זאת,
סורי־לובי. סוכן אלא שאינו

 הבסיס אל ברגל שבוייה שמונה עם החוליה צעדה כאשר
טרמפ, תפסו הם ג׳יבריל. אנשי של ברכב נתקלה שלה, המרוחק

 ג׳יבריל אנשי גבו זאת ותמורת י
השבויים. מן שניים מחיר

 טירונים שהיו אנשי־פת״ח,
להתנגר. יכלו לא ירוקים,

 לנו הודיע ערפאת
 של בוועד־הפועל כי בשיחתנו

 האירגון גם מיוצג שבו אש״ף,
 החלטה התקבלה ג׳יבריל, של

 לשבויים להתייחס רישמית
 ולהעניק שבויי־מילחמה, כאל
 המגיע היחס כל את להם

 זאת היתה לשבויי־מילחמה.
 לאור ראוייה־לציון, החלטה
 שממשלת־ישראל העוברה
 להעניק בהחלט סירבה

בשבי, שנפלו ללוחמי־אש״ף,
שבויים. של מעמד
 במהירות העניין את לקדם יכולנו לא אם עצמי את שואל אני
 ערר יש לפעמים מלכתחילה. בו שותפנו אילו גדולה, יותר הרבה

 לייצג סרטאווי על ערפאת יאסר הטיל כאשר אישיים. ליחסים רב
 התפקיד קבלת את זה היתנה השבויים, על במשא־ומתן אש״ף את

 נדרש פלד אולם פלד. מתי ),האלוף(מיל יופיע ישראל שמצד בכך
 העניין. מן ידיו את למשוך הישראליים המוסרות על־ידי בפירוש
אליאב. לובה נשלח במקומו

 לכל טוב איש הוא אליאב מוטעית. החלטה זאת היתה לדעתי,
 עבר סרטאווי ובין בינו אולם חם. יהודי לב בעל הריעות,

 הסכים וסרטאווי היכרותם, של מוקרם בשלב עוד חתול־שחור
 קרייסקי שברונו אחרי באי־רצון, רק למשא־ומתן עימו להיכנס

 לנהל מפורשות לו הורה ערפאת שיאסר ואחרי ממנו, זאת ביקש
 אז גם ממשלת־ישראל. על־ידי שנשלח האיש עם ההידברות את

 המועצה מטעם בא לובה כי בפירוש שיצויין כך על סרטאווי עמד
 שאליאב למרות ישראלי־פלסטיני, שלום למען הישראלית

זה. מגוף אז התרחק כבר
 פעם מדי לנו דיווח מרחוק(סרטאווי המשא־ומתן אחרי עקבתי

 קרוננפלד אבי השבויים של הוריהם אלי שפנו עד בו) קורה מה
 לעובי להיכנס ממני וביקשו בשם.חבריהם, אבוטבול, ואליהו
 אישית בשיחה בגין למנחם שהודיעו לי סיפרו הם העניין.

 בידי מסרו הם לכך. התנגד לא ושבגין זה, צעד לנקוט שבדעתם
בכתב. יפוי־כוח

 פנה מיבצע־ליטאני אחרי אותי. הפתיעה לא בגין של (הסכמתו
 לעזור לנסות ממני וביקש שר־הביטחון, אז שהיה וייצמן, עזר אלי

 פעלתי אש״ף. כוחות בידי שנלכד עמרם, אברהם החייל בשיחרור
 אלי ניגש המסיבות, באחת מכן, לאחר זיכרוני. אמנון עם יחד אז

 לו, חשוב כה היה פידיון־השבויים עניין כוח!״ ״יישר לי ואמר בגין
 מאוד התנגד שהוא באנשים גם זה בעניין להעזר מוכן היה כי ער

לגמרי.) כנים זה בעניין שרגשותיו התרשמתי תמיד לדיעותיהם.
 איש אש״ף, של בכיר נציג עם והתראיתי לאירופה מייד טסתי

 שהתעוררו הבעיות על שעות כמה במשך עימו דנתי פת״ח.
עצמו. לערפאת אישי תזכיר לשלוח לי יעץ ולבסוף במשא־ומתן,

 מאוד, חם קיץ ביום אי־שם, בבית־מלון, קטן בחדר ישבתי
 נייר־המיכתבים על שאולה במכונת־כתיבה המיכתב את וכתבתי

 ופלסטין. ישראל של הלאומיים בדגלים המקושט המועצה, של
 על הנמען, על חשבתי פסיק. כל אות, כל מילה, כל שקלתי
 שתצטרך הממשלה ועל בבית, ההורים על וגם ויריביו, עמיתיו
החילופין. את לבצע דבר של בסופו
 לפני טיוטות, וכמה כמה כתבתי להרגלי, בניגוד קל. היה לא זה

 מיהרתי טובות. שעות כמה ארך זה הסופי. הנוסח את שחיברתי
 שוגר והוא לאיש־שיחי, המיכתב את למסור כדי במונית ונסעתי

לתוניס. יום באותו עוד
 בין נאמר ,1981 ביולי 14 התאריך את הנושא זה, במיכתב

השאר:
היו״ר, ״אדוני
 תתגבר פת״ח שתנועת תיקוותי את לבטא ברצוני כל, ״קורם

 שזה מאמין אני בה. תתחזק מנהיגותך וכי הנוכחי, המשבר על
 ישראל של לעניינה גם אלא הפלסטיני, לעניין רק לא חיוני

השלום. ולעניין
 אני אך הומניטריים. מטעמים השבויים) (בעניין פועל ״...אני

 תנועת־השלום את תחזק הזאת השליחות שהצלחת גם מאמין
שלום. של פיתרון למען האקלים את ותשפר

 בניהן כי האומרות הידיעות מן מאוד מודאגות ״...המישפחות
 לשקול ממך מבקש הייתי במעצר־יחיד. ומוחזקים מזה זה הופרדו

 נוסף בקבוצות. לפחות או ביחד, שוב יוחזקו שהם מישאלתי את
 שימסרו בדיווח יתבטא גם הדבר המיידי, ההומניטרי השיקול על

 של להתפתחותה חשוב יהיה וזה לישראל, שובם עם השבויים
בעתיד. הישראלית דעת־הקהל

 שלהם, בתנאי־החיים שיפור כל לגבי כמובן, נכון, ״הדבר
ועוד. מיכתבים, בכתיבת להרבות האפשרות

 אשמח השבויים, ובהחלפת בשיחרור הכרוכות לשאלות ״אשר
שאוכל. תרומה כל לתרום

 אני. עת. ובכל מקום בכל זה בעניין איתך להיפגש מוכן ״...אני
 אתה אם השבויים, עם להיפגש כדי לטריפולי להגיע גם מוכן
לכך.״ אפשרות רואה

 נפגש הוא במוסקווה, פלד מתי שהה כאשר מכן, לאחר קצר זמן
 התבקש הוא גם הנושא. אותו על איתו ודן אש״ף שגריר עם שם

 הגיע כבר שלי התזכיר כי לו נמסר בכתב. תזכיר לערפאת לשגר
שם. ונדון לתוניס,

 לנסוע שלי ההצעה נדונה אש״ף אנשי עם הבאות בפגישות
 המערבית בביירות שביקרתי מכיוון תקדים, לכך היה לטריפולי.

 לבסוף אולם אחיעז. אהרון השבוי עם שם ונפגשתי הקרבות בימי
היית ״בביירות זאת. לעשות כדאי שלא הפלסטינים החליטו

 לביטחונך. לערוב ויכולנו שלנו, לשליטה כולו נתון שהיה בשטח
 הסורים לשליטת נתון שהוא בשטח להימצא עלול אתה בטריפולי

 אנחנו הסיכון, את עצמך על לקבל מוכן אתה אם גם סוכניהם. או
 האחריות תוטל משהו, לך יקרה אם לכך. להסכים יכולים לא

זה. לשיקול נכנעתי קשה." יינזק השלום ועניין עלינו,
 ראשי היו הארוכים החודשים בכל השגנו. אחד דבר לפחות

 תנועת־השלום שמייחסת הרבה לחשיבות מודעים אש״ף
 היחס את מקרוב שראיתי אחרי השבויים. של לשלומם הישראלית

 בטריפולי השבויים שגם ספק לי היה לא בביירות, אחיעז לאהרון
 אש״ף ראשי של למודעותם הדבר הבאת אך טוב. ביחס זוכים

להזיק. יכלה לא בוודא;
 לשיחה ואותי פלד מתי את ערפאת קיבל לטריפולי, צאתו ערב

 שוב אמר והוא מישפטים, בכמה העניין את עוררתי בז׳נבה. קצרה
 הישראלית. תנועת־השלום בעיני העניין לחשיבות מורע שהוא
 עימאד ערפאת, של עוזרו עם הלילה חצי במשך דיברתי כן לפני

 ביררתי עימו גם בביירות. אחיעז עם שהתיידר האיש שקור,
לטריפולי. ערפאת את ליווה שקור השבויים. בעיית את ארוכות

 שמילא הבינלאומיים האישים מאחד מוסמך מידע גם קיבלתי
בחילופי־השבויים. חשוב תפקיד
שכן. מקווה אני לעניין. משהו תרם זה כל אם יורע איני

מונה־ליזה של חיזכה
 שהוא בוטרוס־ע׳אלי, בוטרוס לענייני־חוץ, המצרי שר־המרינה

 ואינם הכל את יודעים ״הם עליהם: לי אמר והוגה־דיעות מדען גם
מאומה." מבינים

 ה״ערביסטים״ הישראליים, ל״מיזרחנים״ היתה הכוונה
 מעולם אר המאמרים, כל ואת הספרים כל את קראו הם המהוללים.

 בתערוכת־ציורים: לעיוורים דומים הם ערבית. בארץ היו לא
 מסויים חיוך שיש יודעים הם ופרט. פרט כל להם הסביר מישהו

 את ראו לא הם אך פיקאסו. של לגברת מעוות ופרצוף למונה־ליזה
מעולם. הציורים

 בכל תמיד טעו והם התשובות. כל את תמיד ידעו הס
 מיזרחן יש ושם פה בהכללה. שוגה אני יורע: (אני תחזיותיהם.

 אני אך אחר. או זה תהליך מראש ושחזה מדבר, הוא מה על היודע
בכללותה.) המיזרחנית הקהילה על מדבר

 ובעמודי גלי־האתר, ועל המירקע, על שוב מופיעים הם עכשיו
 עליונות, של עדין חיוך בעלי מכובדים. פרופסורים העיתונות.

יקר. בושם של כריחו וביטחון־עצמי, חשיבות של ריח מהם שנודף
 ״תופעה שהפך או גמור, ערפאת שיאסר יודעים הם יודעים. הם

 אש״ף השטחים״. ״תושבי אצל מיפנה יחול חוזר. חוסיין שולית״.
הלאה. וכן חשוב. גורם מלהיות חדל

 דיברו לא הם אך הספרים. את קראו הם יורעים? הם מניין
 בין מתרחש מה מושג להם אין רציני. איש־אש״ף עם מעולם

 נפגשו לא הם בישיבות. ישבו לא הם עצמם. לבין בינם המנהיגים,
 צעירים נצורה. בעיר או בשדה־הקרב הפלסטיניים הלוחמים עם

 לא עין־חילווה תושבי סגור־ליבם. את לפניהם פתחו לא בגדה
ליבם. אל אותם אימצו
 של בליבו מתרחש מה אחד: דבר מלבד הכל, את יודעים הם

 נאמנות ותיקווה, זעם לאומית, גאווה של טיבם מה פלסטיני.
 אלה כגון על לקרוא אפשר יידעו? ואיך ושינאה. אהבה ועקשנות,

 חומר־הגלם זהו אבל שם. אותם לחוש אי־אפשר אך בספרים,
ההיסטוריה. קורצה שממנו
 את שוב ומשמיעים המצלמה לפני שוב מופיעים הם וכך

המלומדת. הבורות מעומק הנובעות חסרות־השחר, נבואותיהם

 יהיה כבר אז יזכור? מי אבל דיברי־הבל, היו אלה שכל יתגלה מחר
חדשות. נבואות בהשמעת עסוקים יהיו והם אחר, משבר

לירה1 לילה אלף
 לגבי תמיהות כמה שבוע לפני זה בשבועון שהעליתי אחרי

 כך עשה בבגדאד, העסק־ביש בפרשת בן־פורת מרדכי של חלקו
 הארץ, כתבת גלילי, לילי הארץ. למערכת במיכתב פלר מתי גם

 מן כמה הציגה היא עצמו. בן־פורת את כך על לראיין מיהרה
 השערורייתי בראיון אותן שאל לא שלו שמאיר השאלות

בטלוויזיה.
 התמיהות מן אף גרועות לתמיהותינו בן־פורת של תשובותיו

נוספות. שאלות של שלם צרור מעוררות הן עצמן.
 כדי הארץ מן שנשלח בן־פורת, אלה: הן הפשוטות העוברות

 יהודה מחליפו, בחברת שם נתפס בבגדאד, הרשת בראש לעמוד
 שם כיהן כשזה בעכו, תג׳ר את שהכיר פלסטיני, פליט תג׳ר.

 את והזעיק בבגדאד כל־בו בחנות אותו ראה צבאי, כמושל
 העיראקית המישטרה ביחד. נעצרו ותג׳ר בלפורת המישטרה.

 פצצות שהניחה הרשת, פעולת על פיקדו שהם בהם השרה
 מכן לאחר ארצה. היהודים עליית את לזרז כדי יהודיים, במוסדות

 כעבור ושוחרר למאסר־עולם נדון תג׳ר חברי־הרשת. כל נתפסו
ימים. ארבעה כעבור שוחרר בן־פורת שנים. עשר

בן־פורת? זאת מסביר איך
 פעמיים פעמים: ארבע למעשה נתפסתי כך. בדיוק לא ״זר.

 תג׳ר. יהודה עם בבגדאר השלישית בפעם ורק בדרום־עיראק
 צעיר של כשמו משה, נסים השם תחת בבגדאד הייתי הזאת בפעם
 רק כלל, חשדו לא בי מישפחתו. ובבית בישראל, היה שכבר
 שהיה סרחון, איסמאעיל מיהו בעינויים, ממני, להוציא ביקשו

 שנמסרה לעדות כתורגמן להם שימשתי יודקה(תג׳ר). של כינוי
באנגלית.״

מוזר. מוזר. מוזר. מוזר. מוזר.
 לא שמו. אז היה מה חשוב לא למישפט. נדבק לא מישפט

 תג׳ר, בחברת שנעצר חשוב לא. או לכן קודם נעצר אם גם חשוב
ימים. ארבעה כעבור וששוחרר ישראלי, כסוכן מייד שהתגלה

 מפיו להוציא כדי לדבריו, עונה, הוא האלה הימים בארבעה
 דבר גילה שלא להסיק יש מדבריו הישראלי. הסוכן על מידע

שוחרר. זאת ולמרות בעינויים.
 גם — העינויים אחרי או — לעינויים עינויים בין כן, על יתר
כמתורגמן. מישטרת־בגדאד על־ידי הופעל

 אחד חשוד של עדותו תרגום להפקיד מוזר זה ״האין שאלה:
האחר?" החשוד בידי

לתרגם.״ לי שנתנו מוזר היה ״באמת תשובה:
ממוזר! יותר מוזר?

 הנה העיראקיים? החוקרים בעיני להיראות היה צריך זה איך
 מענים מסוכן. ישראלי מרגל בחברת נסים, משה בשם יהורי נתפס
 לתרגם ממנו מבקשים ובינתיים מידע. ממנו להוציא כרי אותו

י השני. החשוד של עדותו את לערבית מאנגלית
 מאנגלית לתרגם היודעים באנשים מחסור כל אין בבגדאד

 כאלה היו בבגדאד במטה־המישטרה שגם להניח יש לערבית.
בשפע.

ימים?״ ארבעה בתום אותך שיחררו ״אין שאלה:
יהודיים... עורכי־דין כמה דבר. שום נגדי להם היה ״לא תשובה:

 המישטרה לי שעוללה מה על בתלונה כורדי לעורך־דין פנו
 של בערבות אותי לשחרר אלא ברירה, להם היתה לא העיראקית.

רינר..." 500
מגוחך. פשוט זה לא. מוזר?

 אין למישטרת־לונדון. דומה בגדאד מישטרת זה, תיאור לפי
משחררים. נבהל, הקצין מתלונן, עורך־דין משחררים. הוכחות,
ברירה...״ להם היתה לא שום־דבר... נגדי להם היה ״לא

 של פרשה אחרי ישראלי, מרגל בחברת יהודי נעצר באמת! נו,
 אחרי שוחרר נגדו, נוספת הוכחה היתה שלא מכיוון אבל פצצות.

ה ע ב ר ימים! ארבעה שנים. ארבע לא ימים. א
 חריקת תוך אותי שיחררו מזל... לי היה ״פשוט בן־פורת: מוסיף
שיניים.״

 הציונית הרשת נברא, ולא היה לא העסק־ביש כי טוען בן־פורת
 שני ונתלו העיראקים, על־ידי הומצא הכל הפצצות. את הניחה לא

משמע, מקומיים. יהודים
 ונתלו לשווא הורשעו השניים
 נגדם היתה שלא אף לשווא,

 אם (שהרי הוכחה. שום
 איך הומצאה, פרשת־הפצצות

 או הוכחות?) להיות יכלו
פוברקו. נגדם שההוכחות

מזל. היה לבן־פורת אבל
 הוא הוכחות. פוברקו לא נגדו
 לא למישפט, הועמד לא

 שני כמו נתלה, ולא הורשע
 היו לא נגדם שגם האחרים,
הוכחות. שום (לדבריו)
 עצמו שבן־פורת יתכן
 אינו כאן שמשהו מרגיש

 למחרת כתב כן על מסתדר.
 לתמיהתו(של ״התשובה כי טען ובו להארץ, נוסף מיכתב היום
 שייערך מעיראק, ההעפלה פעילי בכנס תינתן פלד) מתי

ראש־הממשלה.״ בהשתתפות בדצמבר... 8ב־ בתל־אביב
 זאת ולפרסם להגיד שיש מה פשוט לכתוב לא מדוע מדוע?
 בן־פורת) של חבריו פעילים(שהם של חגיגי כינוס האם בעיתון?
 לבירור מתאים מוסד הוא לקולו) ראש־הממשלה(הזקוק בנוכחות

מדוקדקת? חקירה המחייבת פרשה,
 המתאימים בן־פורת, של בסיפורים להסתיים יכול אינו העניין

ולילה. לילה אלף אחרת: עיראקית ליצירה יותר

קרוגנסלד אבי

בן־פורת


