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 .1944מלחמת העולם טרם נסתיימה .גורלו
של היטלר כבר נחרץ .אך נחרץ גם גורלם של
חמישה מיליון יהודים שהושמדו על-ידו .עוד
נותר כמיליון בהונגריה ובמחנות מוות .אך
גם אלה המצליחים בדרכיכרלא־דרכים להימלט
— לאן ילכו?
שערי ארץ ישראל נעולים .שלושה חודשים
לפני פרוץ המלחמה פירסמה ממשלת בריטניה
את ה״ספר הלבן״ — לבן בלשונה ,והוא שחור
והוא אדום — שפירושו היה קץ לתקוות
הציונות .ימי האימה החמורים ביותר בתול 
דות עם ישראל מצאו את שערי המולדת
העברית חסומים בפני יהודים ,בידי ממשלת
בריטניה ,שקיבלה מנדט בינלאומי להפוך את
הארץ לבית לאומי ליהודים .ספינות מעפילים,
ניצולי גיהינום באירופה שטות על פני ימים,
יש ומצליחות להתקרב לחופי הארץ והן מגור־
שות ,מושלכות חזרה הימה .מדיניות נפשעת
זו ,מדיניות שותפת למעשי הנאצים ,מוכתבת
בכללותה מלונדון והאיש במקום הוא הלורד
מוין ,המיניסטר למזרח התיכון היושב בקהיר
ומקים את ה״ליגה הערבית׳׳ ,שמטרתה אחת
ויחידה  :לשים קץ לציונות ולבית הלאומי.
ביום  6בנובמבר  1944נורה לורד מוין ליד
חווילתו בקהיר .נורה ונהרג בידי שני בחורים
מארץ־ישראל ,שליחי ארגון המחתרת ״לוחמי
חרות ישראל,׳.
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ארגון ,,לוחמי חרות ישראל״ הוקם ב~1940
כתוצאה מפילוג באצ״ל .כבר ב־ 1939עבר ה־
אצ״ל לפסי מלחמה נגד השלטון הבריטי ,שנת 
גלה כבוגד בעם היהודי ובהצהרת בלפור .ה־
אצ״ל אף תיכנן מרד גלוי תוך העלאת 40,000
חיילי האצ״ל מהגולה על נשקם .מלחמת ה 
עולם ביטלה תכנית הצלה זו .מצביא האצ״ל,
זאב ז׳בוטינסקי ,ומפקד האצ״ל ,דוד רזיאל,
החליטו על הפסקת המלחמה בשלטון הבריטי
לתקופת מלחמת העולם.
אברהם שטרן — יאיר ,חבר המפקדה של
האצ״ל ,מתנגד .יאיר סבור היה שאין להפסיק
את המלחמה בשלטון הבריטי ,אלא אם כן
יאפשרו הבריטים הקמת צבא יהודי על דגלו
נשקו ומפקדיו ,כבעל-ברית מוכר ויפתחו את
שערי הארץ להצלת העם היהודי באירופה .כל
עוד אין הסכמה לכך ,הבריטי הוא שותף
להשמדה ויש להלחם בו .דווקא מלחמת ה 
עולם קבע יאיר ,כשבריטניה זקוקה באופן
מיוחד לשקט באיזור ,הינה שעת כושר ללחוץ
על מנת להשיג השגים מדיניים .על רקע זה
הוקם ארגון לח״י.
«*
*
מתי מעט ,נרדפים מבית ומחוץ ,רבים בכלא
— זה היה מצב לח״י בראשיתו .בשבט תש״ב
נרצח אברהם שטרן־יאיר בידי קלגסי המש 
טרה הבריטית ,לאחר שנתגלה בדירה ברח׳
מזרחי ב׳ ,בגבול יפו״תל-אביב (היום רחוב
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אברהם שטרן) .השלטון הבריטי חשב שבזאת
חיסל את המחתרת — וטעה .המעטים שנותרו
המשיכו .עד מהרה החלו בריחות מפקדים
ועשרות לוחמים מבתי־כלא ,הארגון גדל ,גבר,
והחל להכות בראשי השלטון הזר.
אולם ללח״י היה ברור :אין זה עניין של
השלטון הבריטי ה מ קו מי .האימפריה הברי 
טית היא הלוחמת בעם היהודי ,בשרידי העם
היהודי .יש להעלות אמת זו בכל חריפותה,
כי לא תהיה חרות לישראל בארצו כל עוד
הדרקון הבריטי,
פה הבריטים .וראש
ומארגןמלשכתו
על המזרח התיכון
הוא אותו המי 
את האיבה הערבית,
ניסטר למזרח התיכון שמלכתחילה נשלח הנה,
כדי לבצע מדיניות זו ,הלורד מוין .מרכז לח״י
החליט להכות בראש דרקון זה .מיכאל —
הוא יצחק שמיר ,חבר מרכז לח׳׳י ,ניגש
לפעולה .מכאן ,מהמחתרת בארץ ,הוא מטיל
על אנשים להקים תא של מחתרת לח״י
במצרים.
בקיץ  1944הוא שולח שני חברי מחתרת
לביצוע הפעולה  :אליהו חכים ואליהו בית־
צורי.
היו האנשים י כיצד בוצעה הפעולה?
איך עמדו במשפט ועלו לגרדום בנכר י
על כך יסופר בחוברת זו בתמצית.
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לקראת הפעולה בקהיר
את רעיון ההתנקשות במיניסטר המדינה
הבריטי במזרח התיכון הגה אברהם שטרן,
הוא יאיר ,הרבה ימים עוד לפני שמונה הלורד
מוין לתפקיד זה .ברחוב המגיד בת״א עומד
בית קטן באחת החצרות .הבית כולו הוא בן
חדר אחד קטן .איש איננו יודע לשם מה
הקימוהו ,אך למחתרת לח״י הוא שימש
כמקום מפגש ,מגורים ,אימונים וזמן מה אפילו
מקום לתחנת השידור של לח״י.
בחדר זה ,בערב אחד ,בשנת  1941נפגש יאיר
עם חבר מחתרת ששרת בצבא הבריטי ,העלה
בפניו את רעיון ההתנקשות במיניסטר המדינה
הבריטי והטיל עליו לברר את אפשרויות ה 
ביצוע .אבל רק בקיץ  1944הוחלט לגשת
לביצוע הפעולה.
מאחר שהיחידים מבני הישוב היהודי בארץ,
באותם ימים ,שהיו יכולים לעבור בקביעות
את הגבול בין מצרים וא׳׳י ,היו החיילים
היהודים בצבא הבריטי ,היה ברור למרכז לח״י
שלשם ביצוע ההתנקשות בקהיר יש להקים
במצרים ובסביבתה תא של חיילים חברי לח״י.
קשים מאד היו תנאי עבודתם המחתרתית
של חיילי לח״י במצרים .בשל הימצאם במקו 
מות מרוחקים אחד ממשנהו ובשל ההעברות
התכופות מתפקיד לתפקיד ,ממקום למקום,
קשה היתה החזקת הקשר ביניהם ,ולא אחו
התבטלו סידורים ארגוניים שהושקע בהם עמ;
רב .שמירת הקונספירציה במחנות של חיילים
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אשר בהם החייל אף פעם איננו לבדו ,ארגון
פגישות ,אחסנה והפצה של חומר תעמולה,
הטמנת נשק המיועד להברחה ארצה ובעיקר,
יצירת קשר עם יהודים תושבי מצריים והקמת
שרות מודיעין — כל אלה דרשו זריזו ת רבה
וכושר המצאה.
כשנתקבלה ההוראה מן הארץ להתחיל
בהכנות לביצוע ההתנקשות ,הפעיל האחראי
במקום את שרות הידיעות ובעזרת אוהדים
מתושבי המקום כמו גם בעזרת תצפיות —
השיג את המידע הנדרש.
הלורד מוין ובני לוויתו זוהו ,זוהו המכו 
ניות בהן השתמש ,המשרדים ,מקומות המגו 
רים ונלמד נוהגו היוכדיומי .בפעולות התצפית
עסקה קבוצת חיילים וחיילות ,חברי תא לח׳יי
במצרים ,שמצבם בצבא איפשר להם לשהות
זמן מסויים בקהיר.
ההכנות לפעולה נסתיימו .מעתה צריך היה
להחליט בדבר הגורם המכריע ביותר של התכ 
נית  :המבצעים .מה שברור היה הוא שלשם
ביצוע פעולה מעין זו ,מלבד התכונות של העזה
אישית ,הזדהות עד־תום עם המשימה ,כושר
התמצאות ושיקול דעת עצמי ,דרוש היה שה 
מבצע יהיה קלע מעולה ,בקי בשפות המדוברות
במצרים ומוטב גם בעל חזות חיצונית כזו,
שתשתלב בסביבה .הראשון מבין חברי מחתרת
לח״י בארץ ,שנבחר ע״י יצחק שמיר כמתאים
לביצוע הפעולה ונשלח על־ידו לקהיר — היה

אליהו חכים.

אליהו חכים
הוא נולד בבירות בתרפ״ה ( . ) 1925בהיותו בן שבע
עולים

הוריו ארצה ומשתקעים בחיפה .אליהו נכנם

לביוד ספר ״כל ישראל חברים״.
הוא בן רביעי בבית .אינו חסר דבר בבית־אביו,
הסוהר האמיד .הברת אחיו המבוגרים משרה גם עליו
רוח רצינית .הוא יודע לשמור על כבודו אף במשחקים
עליזים עם

חבריו.

שלבים

כבוד בהיים .המעיזים

ראשונים

ללעוג לה

בסולם

עמידת

מכירים את נחת

זרועו .חזק וזריז ועל כן מהמארגנים של כל משחק
בקרב

הנוער.

אוהב

ומצטיין

ספורט

בו.

מצטרף

ל״מכבי״ .כל אלה לוקחים את לבו .בלימודים — אין
הוא בין הראשונים .לא המוח מעכב .הוא אינו חסר
כשרון .הגוף התוסס ,והלב המשתוקק למעשים — הם
המעכבים.
ואהר
באה

תקופת

הספורט

וההתכתשות עם

החברים

בבית

משתפר

תקופת ״הזהב״ .המצב

הכלכלי

יותר ויותר .אליהו אינו יודע מחסור .לבו שו הדור.
הלירה

מצוייר.

ונשפיווררקודים.

בכיסו

תמיד.

אליהו

נכנס

אחיו

עורכים

למעגל

מסיבות

קסמים

זה.

ממסיבות בבית לבתי־קפה ,טיולים ,קולנוע.
ומי יחזה באליהו זה גיבור מחתרת עולה לגרדום
בגאון ובשקט ל
פרעות הערבים מתיזות את הניצוץ הראשון .מי שלא
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היד ,בין המבליגים כלפי חברים עולבים ,אינו יכול
לראות בחרפת עבדים נרצעים במולדת .והוא אז תלמיד
בית הספר הריאלי בחיפה.
ב שורו ת לח״י .ומה

והוא

לו

לו מתמטיקה ומה

היסטוריה? העם כולו על הגרדום .המולדת בידי זר,
נעולה בפני אחים .עת לעשות — הפרו תורתך.
ומעשים אין.
מזמן לזמן אמונים ,פעם ופעמיים חדירה להשגת
מסמכים .זה הכל.
כבד.

הלב

ארבעה

צעירים

מסתובבים

ברחובות

חיפה .הסיגריות בפה .סיגריה נדלקת בסיגריה.
עם מובל לטבה.

פה

שם

גיוס במדים בריטיים .יושבים

על גדר .שותקים ,עד שאחד מתפרץ בקללה רותחת:
״סוף ,סוף ,מתי כבר נעשה משהו?״
וערב ערב מחכה התא לאחראי ,שיופיע ובשורה
ב פיו:

יש

מה

ל ב צ ע...

אינו

והוא

בא,

או

בא

ובשורורהמע ש אין בפיו.
הרגשת דכאון ,ורק האהבה ,שהם אוהבים איש את
רעהו מקילה על סבל זה .כך חולפים חדשים רבים.
שבט תש״ב .הרצח של אברהם אמפר וזליג ז׳ק ברחוב
דיזנגוף .רצח יאיר .מאסרים על סמך הלשנות .יהודים
מסגירים מחסני נשק לידי הבריטים.
שנים יושבים בג ך בני מין בחיפה ,אש וזעם מהולים
זה בזה .מסעירים זה את זה .״מה יהיה ,מה יהיה ?״ —
חוזר ושואל אליהו — ״מה יהיה ?״
באותו

קיץ

הוא

יוצא

עם

כיתתו

מביודהספר

לעבודה במשק בגליל .בקיבוץ מצב מתוח .חוששים
להתנפלות ערבים ן

כל הבחורים קיבלו נשק וישבו

בלילה במארב בשמירה ולמחרת הוא כותב מכתב:
״ההרגשה היתד ,נעימה — לשבת עם הנשק ,לשמור.
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אבל — זה לא זה .זה לא זה!

ת ™ חלמתי .כי אצא

עם הנשק ביד .ולא כך לשבת ולחכות ,ל ח כו ת ...אני
מתגעגע לחבריה״.
האווירה מסביב סמיכה יותר ויותר ,גדושה שנאה.
והבולשת הבריטית נהנית .היא יושבת בנחת ומחכה
לטלפונים .״פה צעיר מסתובב״ ,״ברחוב פלוני ,בית
אלמוני״ ,״במרתף זה וזה נשק״ .מה טוב לה ,לבולשת
הבריטית.
הוריו של אליהו ואחיו יודעים עליו ,כי עוסק הוא
בדברים מסוכנים .כיצד לנתקו

מז ה?

מתחיל לחץ.

בראשונה מסדרים אותו בתפקיד מכונן באחד המחנות
הצבאיים .אך עברו ימים מספר ופורצת התנגשות בינו
לבין ממוניו בעבודה.
הוא בטל מעבודה .המחתרת אינה מעסיקה אותו ואז
נזרקת המלה בבי ת :התגייס! ופעם הוא מופיע בפני
ידידיו ,ו או מר:
״אתמול התגייסתי .לא יכולתי לסבול עוד את הבכי
בבית ואת חוסר הפעילות שלנו .אני כבר מתחרט,
אך אין להשיב עוד .הייתי רוצה עוד לראות את כל
החבריה

שלנו .אולם

אני

מתבייש

להביט בפניהם.

הסבר להם את מצבי .אמור להם ,שיוכלו לסמוך עלי
בכל .גם כשאלבש את המדים הזרים ,אני אתכם״.
הלבבות

מתכווצים.

דמעות

מחנק בגרון .לחיצת ידים קצרה:

מתכרבלות

בעיניים,

״ל ה תר או ת״...

...ו א כן מתראים.
חיי־צבא חדגוניים .הרי גם הטעם היחיד שיש לגיוס
בזוי זה ,טעם מלחמה בהיטלר — הרי גם טעם זה
ניטל כל אותן השנים מאת החיילים העברים .חיי־מחגה
משעממים,

עבודת-עורף מדכאת.

לסמל או דגל עברי.
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הבריטים

מתנגדים

וקשה לו ,לאליהו הסוער ,לעמוד בחיים כאלה .קשה
לו

לסבול

את

פעולות־נקם

הפיקוד

בקצין

הבריטי.

פעם

שונא־ישראל

הוא

מובהק.

מארגן
הקצין,

שכבודו הושפל ,נאלץ לעזוב את המחנה.
החיילים

העברים

מוצאים

לעתים

קרובות

מאוד

חומר־תעמולה של המחתרת בתרמיליהם .ומשלוחי נשק
מתחילים להגיע בקביעות ממצרים.
וכשחוזר אליהו לימי חופשתו ,רוצים חבריו במדים
לדעת מה בהורה נפלה בחלקו ,מה סרט ראה ,מה הקפה
בו ביקר.
אכן ,ימי חג הם ימי־חופש אלה לאליהו .חברירי
לנשק־ללא־מדים

לא

נידוהו.

ושוב הוא אתם .ושוב

הוא מתכן תכניות ,מה תועלת יכולה המחתרת להפיק
ממנו .והוא תובע עוד ועוד וממלא הכל.
אך המדים הבריטיים מכבידים עליו יותר ויותר.
ימי־הבטלה מדכאים .ובינתיים ,הרי גם המחתרת זזה.
באה התאוששות .הבריחות מהמחנות ובתי־הסוהר פתחו
פרק חדש בתולדות המלחמה על חרות המולדת .אכן,
אין שובע .אך אליהו הן מוכן היה לעזוב את כל אלה
למען מלחמת־החרות .לא .אין הוא יכול עוד להחזיק
מעמד במחנה זה ,בשובע זה .אך המעשים ,שהוא עושה
שם למען המחתרת ,אינם מספיקים לו עוד .הרי זה
בא כאילו לכפר על משהו .בימי החופש הוא רואה
את ידידיו בסבלם ,ועוד יותר מעיקים עליו מדיו .אין
הוא יכול עוד.
בערב אחד יוצא אליהו את המחנה הצבאי .הוא
בא לביתו בחיפה .הוריו נמצאים באותו זמן במצרים.
בבית — אחותו .הוא אומר לה ,שבא לקחת את בגדיו
האזרחיים ,הדרושים לו לנשף־ידידים .אכן ,הוא בא
לבית ידידו ,ואכן זה נשף .נשף כניסתו לחיי־המחתרת.

13

משפחת חכים  -הנער שמימין  -אליהו

אחרי דקות מספר מתגוללים המדים על הרצפה .״אני
חושב,

להשתמש

שאפשר יהיה

בשעת

במדים אלה

הצורך״ ,אומר אליהו ,והוא כבר לבוש חליפה אזרחיה.
הוא עומד לפני המראה :עלם בריא ,שער שחור
מסולסל ,שפם שחור ,עינים חומות־חמות.
״בני״ — בשם זה מכירים אותו אהיו לנשק העברי
עד אותו יום בקהיר ,בו הוא נודע בשמו  :אליהו חכים.
בני.
כעבור ימים מספר מופיעה המשטרה הצבאית בבית
משפחת חכים לחפש את העריק .הוריו ,שאך זה חזרו
מקהיר,

מאד.

נבהלים

אהיו

מריהים

באחד

משהו.

העתונים מופיעה מודעה :
״אליהו,

ממצרים

ה ב י ת ה,

בו א

ורוצים

היכן אליהו?

חזרו

ה ו ר י ך

לראותך״.

ברחוב אלנבי בתל־אביב עומד בני

עם חברו וקוראים מודעה קצרה זו .בני מחוויר קמעא
ואומר ב צ ע ר:
״מסכנים ,הם דואגים .הם רואים אותי ,כאילו עומד
אני יום יום,

שעררשעה

בפני

לועי

מקלעים.

אמא

הולמת ודאי הלומות־זוועה ומתעוררת בלילות ובוכה.
אין הם

מרגישים

כלל מזה

שאני

מרגיש.

אין הם

מנחשים אפילו מה נפלא הוא הדבר להיות לוחם .אין
הם מעלים על דעתם כלל ,כי אני כבר חפשי .איך
להסביר להם ,שחייו של הפרט אינם אלא בורג קטן
בחיי האומה כולה?

מילא .מה אפשר ל ע שו ת?

צר

לי עליהם .באחד הימים אגש ואנהם אותם .יראו אותי
חי ובריא וירגעו .יש ברירה ?״
וקשים

הם

חיי־המחתרת

באותה

תקופה ;

לשובע אך לעתים רחוקות .גג מעל לר א ש?

לחם
כן ,יש

הרבה מקלטים בעיר והרבה פרדסים מחוצה לה .יש
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אליהו חכים במדי הצבא הבריטי
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מחסנים ומרתפים .והחלום הוא:

עליית ג ג . . .

בגי מקבל הכל באהבה  :כדאי הכל ,אומרים אתם,
לשם ביצוע פעולות נועזות ,התקפות ? אך חיי״המחתרת
אינם מורכבים תמיד מרגעי״קרב מרוממים ,מפגיעות
ישירות

באויב

השנוא.

יש

״עבודה

שחורה״

בחיי״

המחתרת .עבודה יומיומית או לילית ,והיא קשה מאד.
לא תמיד הקשה הוא לקחת נשק ביד ולצאת לקרב.
קשה יותר לשבת שעות רצופות ולצפות ,להתהקות
אחרי צעדי פלוני״אלמוני ,מקלגסי האויב ,לשכב שעות
ולילות בתצפיות לתנועת האויב במבצריו ,במחנותיו.
זה משעמם ,זה מייגע ,ויחד עם זה דור ש מאמץ נפשי.
בעתון קוראים ידיעה קצרה:

״ביום זה וזה ,בשעה

זו וזו ,הותקף משמר או בנין או מחנה״ ואין הוא
יודע ,האזרח הקורא ידיעה זו ,״מנין ידעו המתנקשים
או המתקיפים פרט זה וזה״ ,או ״כיצד מצליחים הם
להיעלם מבלי להשאיר ע קבות?״
ונוסף על עבודת תצפית כזו ,עבודת הכנה לפעולה
שיש בה םוף״םוף משהו מריח הפעולה עצמה ,הגותן
כוח לארוב גם עשרים שעות ללא הפוגה?

נוסף על

,,עבודה שחורה״ זו יש

עוד שחורה הימנה ,אפורה

מייגעת הימנה.

שקטות

הימנה,

י שנן הברחות

נשק

ללא״רעש ,ללא פירסום ,וישנה הכנת מחסנים לנשק
הנרכש ,ויש עבודת הדפסה במרתפים ,עבודה חדגונית
של מכונת״הסטנסיל.
ו״עבודה שחורה״ זו על רקע מחסור וסבל .יש חצי
לירה ,שמאריכים את קיומה עד לקצה גבול האפשר.
יש

מרתף

ש״התקלקל״,

כי

היתה

בו

״עין

רעה״

ובחפזון מעבירים את המטלטלים למרתף חדש .יש ־־־
מעיל ביום והוא שמיכה בלילה?

וי ש שיר ,ששרים

אותו בני ו ח בריו:
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״חיים אנחנו במחתרת ,בטחב אפילת מרתף״ . . .
מיהו המשורר ,שחיבר שיר זה ?
כלל,

ואולי

גדול

הוא

מכל

אולי אינו מ שורר
יפי־הרוח

המשוררים

ויפי־הלשון ,החורזים ״עם״ עם ״דם״ בין שנת־צהרים
בבית

וכוס

קפדדשחור

ומה

ב״כסית״?

חשוב,

אם

״משורר״ הוא האיש שכתב שורות אלה או ל אי לוחם
ודאי הוא ,כי במרתף ממש של חיי־מחתרת וסבל ממשי־
כתב או תן...
בני לא כתב את השיר הזה .הוא לא משך בעט,
הוא היה איש המעשה פשוטו כמשמעו .את הנשק הכיר
יפה .מאמנו אמר פעם:

״דומני ,שהוא הצלף הטוב

ביותר שיצא מתחת ידי״ .ואמנם ,אמן היה בקליעה.
תוך סיבוב היה פוגע בבקבוק שעמד במרחק עשרה
מטרים מאחוריו.
אך לא רק בבקבוקים פגע בני .לא קלגס אחד
נפל מידו .כשבני שולף את אקדוחו — מצחו מתקמט,
המכות

פיו

מביע

רצון

והחלטה.

הנקל הוא

לנתח

ניתוח מדוקדק את ברקי המחשבות הפולחות את מוחו
של היורה באותה דקה מכריעה י האין לפעמים ובהופיע
הקרבן ,המטרה לכדור ,לעיני היורה והנה הוא ב שר
ודם כמוך ,כ מוני?

בן לאם ,בעל לאשה ,אב לי ל ד ?

האין זה הרם חיים? של אהבה ,של תקווה?
בני מספר על

רגעים כאלה .היו ,אך לא ארכו.

מציאות אחרת ,פשוטה יותר ,איומה יותר ,ביתקה את
צרור ההרהורים האלה .ידיעה פשוטה וברור ה:

זהו

האויב! הוא אשם ברצח מאות אלפים .בגללו שוכלו
אמהות ,נתיתמו ילדים ,הושמדו משפחות שלמות .הוא
שטן

בשערי המולדת .הוא

רוצח,

הוא

מטביע,

הוא מושך בחבל המתאבדים במחנות .הוא הוא.
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״מוות לאויב — חרות למולדת!* והאצבע לוחצת
על ההדק.
מטובי ידידיו נפלו .נפל מות־גיבורים ברוך בחיפה.
בשכבו פצוע אנוש הטיל רמון באויבים ,כדי לעצור
בהם מרדיפה אחר חבריו ,וברגעי הגסיסה הוא מביע
צערו על שנפל שוטר עברי ,שלא נשמע לאזהרתו ולא
התרהק .נפלו ציון ואליעזר ביבניאל ,בקרב עם קלגסי
האויב שהקיפו את הבית .הם י רו וירו בקלגסים ואת
הכדורים האחרונים שלחו בגופם עצמם ,כדי לא ליפול
היים

בידי הבריטים .והנר .נפל אלישע בצהרי־היום

ברהוב בתל־אביב .מטובי ידידיו.
ובני משתתף בפעולות התגמול בתל־אביב.
ובני גם קולע מראש סלע מסלעי ירושלים למכוניתו
של שר־הטבחים ,הנציב מק־מייכל .ואינו פוגע .וזה
צורב בלבו של בני הרבה־הרבה ימים .״רוצח שכזה —
שימלט .רוצח שכזה!״
בני היה כבר במצרים .הוא אמיץ ומנוסה .הוא
נבחר לפעולה בקהיר .כשקיבל בני את הידיעה ,לא
התרגש .כאילו ידע מזמן ,שפעולה זו עתידה להיקבע
וכי הוא עתיד להיבחר לביצועה .הוא חייך חיוך־נצחון
כאומר- :
״הרי

אני

כבר

חשבתי

על

כך

מזמן?

אינכם

מפתיעים אותי ,ואינכם מחדשים מ או מ ה״...

כ ת ב ידו של א ל י ה ו ח כ י ם
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הוחלט להורידו מיד מצרימה .אך כיצד להעבירו
את הגבול ? באותו הזמן היו הבדיקות ברכבות ההולכות
מצרימה חמורות וקפדניות .אליהו היה ״עריק״ ועובדה
זו

חייבה

משגה

מעבדת״הזיופים

זהירות.

שלנו לא

היתד .אז עדיין מפותחת ומשוכללת ,כפי שהיתה לאחר
זמן והתקשינו בהשגת התעודות המתאימות .הישועה
באה

שוב

מארגון החיילים

שלנו.

חייל אחד,

חבר

המחתרת ,אשר שירת בארץ ,קיבל באותו זמן חופשה
עם ר שיון לבלותה במצרים .חייל זה נשלח יום אחד
להתרחץ

בים,

וכשיצא

לחוף,

״נתברר

לו,,

שמדיו

ותעודותיו נגנבו ממנו .ערום היה נאלץ ללכת לתחנת
המשטרה

הצבאית

ולהודיע

על

״האסון״

שקרה לו.

באותו זמן כבר י שב אליהו ברכבת ,מצויד בתעודות
של החייל ביערהמזל .כאשר הגיע לקהיר הפך לאזרח.
בעזרת האוהדים במקום שכר לו האחראי במקום דירה
אצל יהודי ,שאמנם לא ידע לשם מה שוהה

דיירו

ק ט ע מ י ומ נ ו ש ל א ל י ה ו ח כ י ם
אני שוכב פה על שקי התבואה ומסתכל סביבי.
הרים ,הרי הארץ עליה דרכו רגלי אליהו הנביא ומלכי
ישראל .הגליל התחתון בו ישב פעם שבט בנימין .כמה
נעים להזכר בזכרונות העבר של עמנו ולחלובז על ימים
יבואו ,בהם תחזור הארץ לקדמותה .וכאשר אני נזכר כי
עומדים מכשולים גדולים ב ד ר כנו :הממשלה האנגלית
המעוניינת בארץ ,והערבים הדורשים אותה בשבילם
ואומרים כי זכרתם לקבלה ועלינו להלהם בכל המכשולים
האלה הגדולים פרט לקטנים ,כמה דואב הלב^כאשר
אני רואה עוד כי במקום להיות כלנו יד אחת *להלחם
במכשולים ,אנו נחלקים להלקים קטנים ולפלוגות
המוציאות את כל מרצן בשביל מלחמה וריב בין פלוגה
לרעותה .נקוה כי המצב יתוקן ונוכל להלחם ולראות
בקרוב בימינו את מלכות ישראל קמה לתחיה ,אף על
פי שאם נסתכל במציאות עלינו להתיאש לגמרי.
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הצעיר במצרים ,אך לא היה חשש ,שכאשר יוודע לו
שמץ

דבר,

ימהר להלשין .האחראי

קשר

אותו עם

קבוצה קטנה של חיילים והיילות ,שהיו צריכים לעזור
לו במילוי שליחותו .נאסר עליו לבקר במקומות ,בהם
היו רגילים לבלות חיילים יהודים מהארץ.
זמן קצר לאחר בואו למצרים אירעה שם תקלה
חמורה לארגון החיילים של לח״י .לפתע נאסר מרכז
הארגון ויחד אתו כמה מהפעילים ביותר .כאשר הגיעה
הידיעה על כד לארץ ,היינו כמעט בטוחים ,שנפלו
קרבן לבגידה .גם הנאסרים עצמם לא יד עו את סיבת
מאסרם וחששו לגרוע ביותר .אליהו נשאר בודד ,מנותק
מכל קשר במקום ואף עם הארץ .כאיש לח״י מנוסה
במצבים קשים ,לא מיהר לעזוב את העמדה ,שאליה
נשלח ,וניסה בכוחות עצמו לחדש את הקשרים שנותקו
ולמצוא לו עוזרים שיאפשרו לו את מילוי תפקידו.
בינתיים נתבררה לחברינו סיבת מאסרם הפתאומי.
באותם הימים כונסה במצרים זו הפעם הראשונה ועידת
ראשי מדינות ערב לשם ייסוד הליגה הערבית ,ילד״
טפוחיו של הלורד מוין .האינטליג׳נס הבריטי חשש
מאוד להתנקשות בבובותיו ונקט אמצעי בטחון קפדניים
ביותר .כנהוג במקרים כאלה נצטוו סוכני האינטליג׳נס
לעמוד על המשמר ואלה סיפקו ידיעה ,שקבוצת חיילים
ארץ־ישראליים

מתכוננת

לפוצץ

את

הבניין,

בו

מתכנסת הוועידה .כתוצאה מכך נאסרו חברינו .במקרה
זה קל היה לאנשינו להוכיח ,שלא התכוונו כלל וכלל
לפגוע בבניין .ואמנם ,לאחר זמן קצר שוכנעו הבריטים
בכך ,וחברינו שוחררו.
נתברר ,שיש צורך מידי לשלוח מהארץ למצרים
עוד לוחם אחד להשלמת התכנית ולביצועה הסופי.
לא התקשינו בבחירה.

אליהו

בית־צורי.
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בן למשפחה ותיקה ומושרשת בקרקע המולדת .אביו
זקנו הגיע לארץ לפני יובל שנים ,לאחר שעוד קודם
לכן שלח לפניו את בנו משה ,והוא עודנו נער רך.
הנער משה נתחנך ב ארץ על ברכי תרבות־המערב
ולשון צרפת .כמנהג הימים ההם ,והיה לעלם משכיל
ונאור ,שידו רב לו במדעים ולשונות.
אך גם בתרבות העברית עשר ידות היו לו לנער
אף הרוח הזרה ,שהיתר.

משה .על

במוסדות

שורה

החינוך של אז ,שבהם נתחנך — היה לאיש עברי הדור
אהבה רבה למולדת ,ללשון ,לאומה ולעברה המפואר.
רוחו זו מתגלמת בשם העברי המצלצל ,שכינה
את עצמו בעודו עלם :
העתיקה

בו

בית־צורי — ,על שם המצודה

שבהרי־יהודה,

של

משגבם

לוחמי

החרות

העברים מימי עברו.
מצד

אמו,

אליהו

הוא

בן

״ספרדית׳,

למשפחה

מיוחסת ,המעורה בארץ מדורי דורות .כך נמזגו בו
לברכה שבטי ישראל.
אמו היתד .אשר .עדינה ואצילת רוח ,שהקנתה לבניה
דרכי מוסר והלכות דרך־ ארץ והאצילה עליהם הרבה
טוהר־לב ,רוך־נפש ואהבורהבריות.
אליהו נולד בתל־אביב ביום י״ב בשבט תרפ״ב.
את

שנות

.,תחכמוני״
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לימודיו
בתל־אביב.

הראשונים עשה
אחר־כך

בבית הספר

עברה

המשפחה

לטבריה ,ששם נתמנה האב למנהל־ד״דואר .את מיטב
שנות לי מודיו בביודהספר העממי עושה אליהו בעיר~
הכינרת.
המורים התאוננו על שובבותו היתרה ,אך חיבבוהו
מאוד והעריכו את אפיו הטוב וכ שרונותיו המצויינים.
המנהל ציין במיוחד את השפעתו הרבה על חבריו.
בהתקרבו ל״בר־מצווה״ לימדהו הרב המקומי דינים
ולימודי־קודש ;
והרים

נם

על

הרב
את

פיו

מילא
שנינותו

תהילתו

וחריפותו.

של

הנער

הוא

ביקש

להתמיד אתו בלימודים אלה ,אך ליבו של הנער לא
הלך אחריהם ועד מהרה נטשם.
למד

בטבריה

להכיר

לראשונה

התושבים

את

המוסלמים ואף סיגל את ל שונו למלל בלשונם.
הכינרת

ונופה

קסמו

במיטב

לו

קסמיהם;

הוד

ריאותיו נשמו את אווירה ,ונפ שו הרגישה של הנער
הרך

מלאה

הברוכה,

על

אהבה

גדותיו אהבה
פשוטה

אל

איד ק ץ

וטבעית,

אהבה

לתל־אביב,

נכנם

המולדת
אל

הריה

ובקעותיה ,אל שמיה ומימיה.
כשחזרה

המשפחה

אליהו

אל

המחלקה האחרונה של ביוד הספר היסודי .כבכל שנות
למודיו,

הצטיין

גם

כאן

בכשרונות

בולטים

בכל

השטחים .היה חריף ובקי ,בעל תפיסה קלה ומהירה,
ובעל זכרון בלתי רגיל ,מעין המתגבר ובור־ סוד כאחד.
מורתו ,מנהלת בירדהספר ,כותבת ע ליו:
״התלמיד בית~צורי אליהו גמר את בירדהספר
העממי

בשנת

תרצ״ו.

הוא

נער

ישר,

טוב

ואחראי ,פיקח ,נבון וחרוץ .בתור פרם קיבל
מבית־הספר סטיפנדיה לגימנסיה ״בלפור״.
רצופים בזה ציוני הגמר.״
(חתימה)
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גא
^4

כל

(כמעט

הציונים

היו

״טוב

מאד״

ורק

בודדים ״טוב)/ ,
גם

בגימנסיה

בלמודיו.

הצטיין

בעיקר

נתבלטו

כשרונותיו ללשונות .את הלשון העברית ינק כמובן
עם הלב אמו .ב ביוד א ביו די ב רו עברית רהוטה ,שופעת
ועסיסית ,והוא היה חדור בה בכל רמ״ח אבריו .כן
די בר ספרדית שוטפת,
דיבר

עוד

מימי

היותו

שלמדה

מאמו־זקנתו.

בטבריה,

וכאן,

ערבית

בביורהספר

התיכון ,ההל לומד קרוא וכתוב בל שון זו ,וכן אנגלית
ואיטלקית ובכולן עשה חייל רב.
וכאן ניתכה על ראשו מהלומה כבדה:

אמו נפלה

למשכב ,אשר ממנו לא ירדה עוד .בן שש־עשרה וחצי
היה אליהו במותה.
עוד בשנות הנוער המוקדמות מזדעזע אליהו הקטן
ממחזה אימים  :קלגסים בריטיים מרוצצים גולגולותיהם
של אחיו בני עמו .צעירים עברים הפגינו נגד ,,ציד
התיירים״ ו;,שומרי החוק״ (חוק סגירת העלייה) רוצצו
ראשיהם בפראות שפוכה ,באלות אשר בידיהם.
כפי שהוא מעיד על עצמו אחר־כך ,בנאומו המזהיר
לפני

שופטיו,

זיעזע מחזה

זה את כל

נימי נפשו,

והחדיר לראשונה לתודעתו את ההכרה ,כי המולדת
נתונה בעול זרים .הוא מצטרף ל״תאים הלאומיים״,
ועמם עובר לארגון הצבאי הלאומי.
בפעולת חבלה נפגע.

מחצית גופו נכוית כוויות

קשות .הובא לבית ידידים לריפוי בהשתדלו להעלים
מביתו את ד בר הפצעו.
הוא מתנגש עם מוריו בגימנסיה ,המרגישים כי לבי
בחוץ .לבסוף אין הוא מוצא מוצא אחר מאשר עזיבת
בית־הספר לאחר סיום המחלקה השביעית.
אך דבר זה אינו מפריע לו בדרך חייו .במאמצים
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לא קשים ביו תר הוא מתכונן לבחינות וזוכה בתעודת
בגרות ממשלתית.
בינתיים

הפילוג

חל

הראשון

בארגון,

כשחלק

מחבריו מצטרפים ל״הגנה״ .הדבר קורע את לב העלם,
שהיה חדור תמיד אמונה ומסירות רבה למפקדיו .הוא
פורש מן החיים הציבורייכדד,חשאיים ואומר להקדיש
את עצמו ללימודים.
אביו ,ששמח על החלטתו זו ,מסייע בידו במיטב
אמצעיו הדלים .אליהו עובר ירושלימה ,מתגורר בבית
זקנתו (זו ״אמא הגדולה״ שלו) ,שהיתה לו סבה ואם
שניה כאחת ,ואף הוא היה לה נכד ובן מסור ונאמן.
הוא נרשם למכון למדעי המזרח ולמדעי הרוח של
האוניברסיטה,, .במזרח אנו חיים ,במזרח עתידנו ,את
המזרח עלינו לדעת״ — היה אומר.
ההקצבה

שקיבל

מן הבית לא הספיקה

לו

כדי

מחייתו אף בצמצום .על~כן התחיל להשתכר אף הוא,
בעיקר בשיעורים .פרטיים .הוא מרבה לקרוא .בעיקר
נמשכת נפשו אחר השירה .בן בית הוא ובקי בכל
היכליה,

כעבריים

״העורב״

לאדגר אלן פו ,הן

כלועזיים.

יצירו ת

שלמות,

במקורן והן

כמו

בתרגומן

העברי — יודע הוא בעל פה.
מתפעל הוא
מגילויים

של

משיאים

של גבורה ועמידה בסבל,

לבב

שאליהם

גודל

והקרבה

עצמית,

מגיעים יחידי סגולה במין האנושי.
רושם גדול עושה עליו ספרו של קנת — ״המעבר
הצפוני־מערבי״ .או ״מרדות״ של וויביץ  ,,ואוהב את
הסרט הטוב.
ישנם
סיפוק

רגעי שממון בלימודים .הוא מנסה למצוא

בכתיבה,

תרגומי

סארויאן,

שירה

ויומן.

לא

יתמיד באלה .מתגבר על המרירות שמימי הפילוג.
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גם הכתיבה לא סיפקתהו והוא מצטרף אל האצ״ל
בירושלים.
מיד הוא שובה את לבות הממונים עליו ,נשלח
לקורם מפקדים.
הוא מסיים את הקורס בהצטיינות ומתמנה למפקד
שתי יחידות .הצלחתו בהדרכה ובאימון אנשיו עולה
על

אף

הוא

המקווה.

נחן

רב

בטקט

אל

בגישתו

האנשים ,וזוכה באהדתם ובמסירותם הרבה אל מפקדם
הצעיר .כל מה שהוטל עליו ועל יחידתו — אפשר
היה לסמוד ולבטוח ,כי בידים אמונות הופקד.
בראשית
שלטונות

ימי

המלחמה

האוניברסיטה

גברה

החלו

המצוקה

לתבוע

הכספית.

גיוס

לצבא

הבריטי ,שנוא נפשו .אליהו נטש את ירושלים וחזר
לת״א ,גם על מנת לסייע בידי אביו בקיום הבית.
הוא ממשיך להשתייך לאצ״ל ,אך האצ״ל הכריז
שביתת

על

ממפקדיו
רוח

לו

הוא

לתקופת

נשק

נצטוו להתגייס

מלחמת

לצבא

העולם

ורבים

הבריטי וזה למורת

לאליהו.
נתקבל

כמודד~מתלמד

במחלקת

המדידות

הממשלתית .הוא עוזב את תל-אביב וכך נחלץ זמנית
מספקותיו הארגוניים.
נשלח לעירגני ם ,היא ג׳נין הערבית ,ומשם נשלח
לעבודות מדידה בראש קבוצת ערבים צעירים .הוא
מסגל את ל שונו לדבר ערבית שוטפת ,כ בך ע ר ב ממש.
רוכש את אמונם ואהדתם של חבריו הערבים ,קורא
באוזניהם

את

עתוניהם

ומפליג

ב״בוליטיקה״.

הכל

רוחשים לו כבוד והוא נעשה להם ל״ראש״.
בפעם הראשונה הוא משתכר די מחייתו ,ומיד הוא
עושה את

חובתו:

תומך באמו־זקנתו ,דואג לאחיו,

ומשאיר לעצמו רק כדי ההוצאות ההכרחיות ביותר.
כאן ,בין הרי אפרים ,במחנדראהלים דל ,הוא מרבה
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לקרוא .גם רוחו וגם גופו פורחים .שעות פנויות לרוב
עומדות לרשותו.
הוא נהפך לגבר מוצק ,זקוף קומה ומחוטב יפה,
בהיר בלורית ,בעל עינים ירוקות מבריקות ובולטות
מתוך ל בנן;
פניו סמוקים

שפם צהבהב עוטר את שפתו העליונה,
משהו;

בלבושו

מדוקדק

ובהליכותיו;

מקטרת או סיגריה תחובות בזויות פיו וכולו אומר
בטחון ,הכרת ערך עצמו ,עם טוב לב ושמחת חיים
שופעת.
משם ,בהרי אפרים ,גומלת החלטתו להצטרף אל
לוחמי חרות ישראל .וכאשר הועבר לעבודה לירושלים
מצא דרכו לארגון הלוחם היחיד בימים ההם.
באחד האימונים ,בין הרי ירושלים ,הוא נפצע שוב,
הפעם בתאונת אקדח .הוא מגיע העירה בכוחות עצמו,
ושוב מטפלים בפצעיו בחשאי .לאחר שהפצע מגליד,
מציעים לו לפנות לרופא מומחה לטשטש את עקבות
הצלקת ,שהפעם היא במקום נראה לעין.
— אין צורך — עונה הוא בביטול — צלקות נאות
לגופם של לו ח מי ם...
ונשארה לו הצלקת ,נשארה לו עד הסוף.
יום

אחד,

שוב

והוא

עם

בשדה

לקורס,

חבריו

עוסקים ב״תורה״ — הופיע משמר של משטרה .אליהו
מרגיש בו הראשון ,מושך בלאט ב שרוולו של המדריך
לו

ורומז

לעבר

השוטרים.

שהעיד

כפי

על

עצמו

אחר־כך ,בא לרגע במבוכה ,כי נסיון ראשון היה לו
זה;

אך בראותו את התנהגותו האיתנה של המדריך,

הזדקר מיד לימינו ,שלוף אקדח גם הוא .הוא נהנה
״הנאה
הנכרים

עצומה״
השרויים

—

כמבטאו

באימת־מוות

—

למראה

ומרימים

הקלגסים
את

ידיהם

הפשוטות מעלה מעלה ,מבלי שאף נדר שו לעשות כן.

2-9

ל תג

הוא מדבר אתם בלשונם ב שטף ובבטהון*

לתחנוניהם ושם לקלט את הבטחתם ,כי ״אין הם שונאי
ישראל כלל ועיקר /,לפי הוראת המדריך הוא פוקד
עליהם לשכב אפים ארצה ,ולא להעיז להתרומם במשך
עשרה רגעים .הללו מצייתים כ״ילדים טובים״ ואנשי
הקורם פורקים מהם את נשקם ומסתלקים בשלום.
מקרה זה השפיע עליו ביותר .בטחונו העצמי גדל
שבעתיים ,והוא מלא אימון בלתי מוגבל בכוח הנשק.
בכל פעם שי שנו צל אפשרות להיתקל ב״ שומרי החוק״,
הוא מסרב לצאת בלתי מזוין .האקדח נעשה לידידו
הטוב ביותר.
עם אליהו

אינך

צריך

להרבות ד ברי ם;

בחברת

זרים דיה מלה ,רמז ,הברה ,עוויה כל־שהיא ,או אף
מבט קפוא ,תוהה כביכול —

ו ™ מסתמנת אי־שם

מתחת לשפמו הצהוב בת שהוק קלילה ,שעין זר לא
תחוש בה לעולם .והיא או מר ת:

״אכן ,ירד תי לסוף

דעתך  . . .״
אם השגחת בבת שחוק זו — סמוך ובטח ,היא לא
תבגוד לעולם.
אם אמרת להעלים ממנו דבר ,או להטעותו — והנה
הוא פוצח לו בפיזום קל חרישי ,כמכונם בתוך עצמו.
אך אם אוזן לך ,והבחנת בשמינית שבשמינית לעג
קליל

המפעפע

מתוך

פיזומו.

ואם

נתת

בו

עיניך,

והבחנת בקמט קל דקיק בזווי ת עינו ,המיסרך ואומר
ל ך:

״אותי ,ידידי ,לא תוליך שו לל!״ אתה חש ,כי

נתפסת בקלקלתך ,ומיד נפתח סגור פיך ואתה מתודה
בפני העלם הצהוב בהתגלות לב ,תוך נקיפת־לב קלה.
אבל אליהו לא יקפיד ,אין הוא נוטר לך ,ורק מחייך
הוא בטוב לב .מרוצה בנ צ חו נו...
אך בחיי יום~יום שלו מוסיף איש המחתרת הנוקשה
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והייוד ,קפוץ האגרוף והרוק השן ,השונא תכלית
שנאה את הנכרי הנוגש — להיות אותו אליהו הנוח
והחביב ,הבן והנכד הנאמן ,האח המסור ,הידיד הטוב,
האהוב על הכל ,״הדוד הצהוב״ לפעוטים אהובי נפשו,
ילדי קרובים וידידים.
גם אהבה ביקש ,ואף מצוא מצאה .גם בספרות
המשיך לנבור ,ואף ניסה את כוחו .בייחוד הצטיין
בתרגומיו .בסדויאן הארמני־האמריקאי נקשרה נפשו
וגמר להלבישו אדרת עברית .אמר ועשה ,והשתדל
למצוא לו מו״ל.
כך זורמים והולכים חייו של אליהו בית־צורי ,תוך
שמחת חיים וחדות יצירה ,חתירה לקראת עתידו הוא,
חרדה והקרבה למען המולדת.
הכל חוזים עתיד מזהיר לצעיר ברוך הכשרונות,
יפזדהנפש ובעל שאר הרוח .אף הוא עצמו חש בכוחות
פנימיים הפועמים בקרבו בחזקה.
הוא עומד גם על סף האושר הפרטי .חברה לו
ועמה הוא אומר לבנות את ביתו.

כתב ידו של אליהו בית־צורי.

מתוך מכתב אל משפחתו.
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אך תוכנית בניין בית בישראל אינה עומדת על
דרכו של מי שהוא לוחם לחרות ישראל כולו ,אולי
ודאי

להיפך.

להיפך .ובהגיע לאזניו דבר תוכנית

קאהיר — הוא ניתק ממקומו ופוסק:
— חזיז ורעם ,הדבר כאילו נוצר בשבילי במיוחד,
אני נוסע!
אי־שם בבית נתיבות נידח ,עומד לו על הרציף
איש־צבא

ילקוט חיילים על שכמו ,מקטרתו

צ עי ר:

בזווית פיהו ,והוא מצפה למטע שווה״נפש.
הקטר פירץ בשריקה אל התחנה .תכונה ומהומה
קלה .בין הנדחקים נדחק לו גם החייל בהיר השער,
וכובש לו מקום ליד האשנב.
המסע

מתרחק

והחייל

מנופף

שנשארה נטועה על הרציף.

בידו

לבודלווייתו,

פניו ,משולהבים משהו

וניכר ,כי לבו פועם בקרבו .אבל כל הג׳ונים והבילים
נרגשים ,כשהם נפרדים מ״מתוקות לבם״;

אין פרץ

ואין צווחה.
אך גם משרחק המסע ,ונעלם מן העין הרציף עם
בת־הלוויה האלמונית ,הניצבת עליו — הוסיף לבו של
החייל לפעול בו בחזקה ,בשקשוק הגלגלים על הפסים.
זו לו הפעם הראשונה מאז היוולדו ,שהוא יוצא אל
מעבר

לגבולות

המולדת;

ו כי צ ד!

מסווה על פניו,

ושליחות מקודשת על שכמו.
המולדת מלווה בחן ובנועם את בנה ,השם נפשו
בכפו למענה ויוצא לנכר בשליחותה .נופה המאפיר
והולך ,המצהיב והולך ,נפרד מעליו במרוצת חיפזון
צפונה ,צפונה.
י רד הלילה:

המסע עושה דרכו במדבר ,וגלגליו

משקשקים בהד־גוניות .החייל מתנמנם על צרורו וחיוך
קל מרחף עתה על שפתיו .הוא הוזה על הנתיב הנעלם,
המוליכהו אל ההוד הנסתר.
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ההכנות לפעולה*
למעלה

מ־30,000

יהודים

ארצישראלים

התגייסו

לצבא הבריטי .כ~ 15,000מהם הוצבו במצרים? שנים•
עשר מתוכם היו חברי לח״י .מן השניפ־עשר היו שלוש
נערות;

אחת מהן היתה — יפה תבואה .היא נועדה

להיות בדרלווייתו של חכים.
היתהבת21׳גבוהת־יקומה,

דקת־גיזרה

בעלת שער בהיר משתובב ,עיניים תכולות
היא יכלה לשמש

שניחנו בעדנה מופלאה.
מרים הקדושה

בידי מודליאני.ביתה

היה בחיפה .היא התגייסה שנה קודם לכן ושירתה
כנהגת אמבולנס במחנה צבאי בתל־אל־כביר — מרחק
מילין מקהיר .בידיה הרופסותלמראה
עוצמה מפתיעה והיא היתה מסורהלמטרה

ה
בלב ונפש.
לביצוע

שאר חברי לח״יהקדישה

אף היא עצמה

ולהברחת

ותחמושת

תפקידים

לארץ-ישראל

מדי

קטנים

נוסעה הביתה

נשק

לחופשה

— אחת

לשלושה חודשים .היא הסתירה את הנשק בחגורתה
למותניה,

בנרתיקה

ובמזוודותיה.

כל

פעם

שחזרה למצרים הביאה עמה מאות טפסים של ההוצאה
*) החומר — עד עמוד  - 76מתוך ספרו של ג׳ראלד פראנק,
״ ה מ ע ש ״ (הוצאת רשפים) ,ברשותה האדיבה של ההוצאה.
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של

האחרונה

אשר

החזית,

הפיצה

במחנות

אותם

בחשאי ־־־־ כשם שעשו שאר אחז־-עשר החברים —
לקריאה
לח״י

חיילים

על~ידי

שהיו

יהודים,

סבורים,

אינו אלא חבר־מטורפים ,אך מכל מקום

כי
ראו

בקריאותיו הנלהבות של אלדד לאחוז בנשק ובהוקעותיו
בלשון מליצית — חומר קריאה מסעיר .החזית הפיל
ידיעות רבות על המתרחש בארץ .בו נמסר על הפעולות
האחרונות של לח״י ,אך גם ניתן הסבר על המאורעות
בעולם ,לרבות ידיעות ,שהצנזורה הטילה איסור חמור
הדפסתן

על

—

בעתונות

משפטים

היפושי־נשק,

מכתבים לנציב העליון ,המאשימים את המשטרה בעינוי
זקנים

יהודים

ובהכאת

תוך

נערים

קריאות:

,,אם

רצונכם בדאכאו ,ניתן לכם דאכאו!״ בהחזית הופיעו
מקיפים

מאמרים

נושאים

על

ספרות.

פילוסופיים,

תנועות משיהיות בהיסטוריה ועניינים פוליטיים.
אחת לשבוע נסעה יפה באוטובוס הצבאי לקהיר
לראות את גלילי .בדרך כלל היה זה בימי שישי ,בעת
שהחיילים

נסעו

היהודים

לקבל

העירה

השבת

את

ולהתארח בבתי משפחות יהודיות.
בערבו של דר 15בספטמבר היא פגשה את גליל*
במועדון

החיילים

בהוסר־סבלנות.

העברים

—

,,אנו

בקהיר.
הולכים

הוא
מיד

המתין לה
ל׳אסטוריה ,״.

אמר .זו היתד .מהלבה ליד מהנה הצבא הראשי שבק0ר~
אל־ניל .ליד הנילוס.
בדרך

בהיותם

גלילי *

הסביר

—

״מרכז

לח״י

החליט לחסל את לורד מוין״ .יפה לא יכלה לעצור
בעד

קריאת

הבריטי
מיניסטר

ההפתעה

נושא־הכהונה
המדינה

שפרצה
הרמה

הבריטי,

מפיה.

ביותר
חבר

לורד

מחוץ

מוין!

ללונדון

בקבינט״המלחמה

הבריטי וידידו של צ׳רצ׳יל ! גלילי תיאר את חשיבותו
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הא חר אי על תא

ל ח״י

במצרים

של מוין כסמל השלטון הבריטי בארץ-ישראל .כמעט
שלא נדר ש כל הסבר .המלים פטריה וסטרונזה די היד.
בהן כדי ללב 1ת את השלהבת .יפה חשבה :אם אדם
זה ,ויהא מעמדו כה נכבד ,יכול לשאת על מצפונו
קרבנות כה
וסטרומה

רבים,

אלא

לא

גם

רק

חייהם

אותם
של

שניספו

אלפים

בפטריה

רבים

מספור

במחנוורההשמדה באירופה ,שכבר נואשו מכל נ סיוך
בריחה — אין ספק שעליו לתת את הדין .מכל מקום,
המרכז החליט .היא לא שאלה שאלות.
״האיש אשר יבצע את הפעולה הגיע — המשיך
גלילי — .אנו הולכים לפגו ש אותו עכשיו׳/
בעת

שנכנסו

ל״אסטוריה״

נתישבו

ליד

שולחן

לארבעה אנשים .ממקום שבתם נשקפה אליהם המסעדה
אורכה

לכל

בראי־קיר,

לרבות

השולחנות

הבודדים

מאחור ,שחיילים המו סביבם.
גלילי
בראי

הזמין כוס

צעיר

צנום

חלב ועוגורצימוקים.

שקרא

בעתון

ערבי ,קם

מיד

ראו

לשמע•

ההזמנה — כאילו היה זה אות מוסכם מראש — ועשה
דרכו לקראתם .עתה היה ליד שולחנם ולהץ את ידו
של גלילי .גון עורו השחום ,עיניו השחורות והנוצצות,
ושפמו השחור הדק שיוו לו מראה של מצרי לכל דבר.
גלילי הציגו לפניה:

״זהו יצחק כהן ,החבר שסיפרתי

לך עליו״.
יפה היתד .מוכורתדהמה ,אך עצרה ברוחה .היא
הכירה את הנער הזד ;.היא ידעה זאת אל נכון .שמו
לא היה כהן .ככל שאימצה את זכרונה לא יכלה לזכור
את שמו האמיתי .אך נעלה מכל ספק ,שגם הוא הנו
היפני .יתר על כן ,במקרה השתייכו שניהם לאותה
אגודת־ספורט — ״מכבי״ — שנים מועטות לפני כן.
היא אף זכרה את שם קבוצתו — ״החשמונאים״ .היא
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נמנתה עם קבוצת ״הגליל״ ,שהיתה מורכבת מבערים
ונערות בוגרים יותר .כשראתה בפעם האחרונה את
יצחק האלמוני הזה ,היה אך בער במכנסים קצרים,
ששיחק

עתה,

בכדור־רגל.

ששוחחו,

שעה

נדהמה

לראות מה בגר .הוא הקשיב בארשת אומרת כבוד,
חייך לעתים קרובות ,שקט ושלוו ,ד ב ריו היו מועטים
אך קולעים .אם זכר אותה — לא גילה זאת .הוא
נתחבב עליה מיד.
השלושה דיברו על דא ועל הא ,ושיחתם קלחה
והקיפה הכל ,אך על שום ד בר לא במיוחד ,ואף פעם
לא הזכירו את המטרה אשר זימנה אותם יחדיו .היא
נתנה דעתה על כך ,שחש עצמו בנוח עמהס ,כפי שחש
אדם בקרב ידידים ותיקים .היא בתרשמה .הן תנועתם
היתד .כה קטנה ,ולעומת זאת — מה רב כוחה בפועל,
אם

חרף כל הרדיפות ,המלשינים והתליות ,על אף

כל

בתקופת המלחמה,

אמצעיהם

של

שירותי-הביון

יכלה התנועה לשלוח חבר למשימה מעין זו ,לציידו
בנשק,

להכינו

ולהחדירו

לתוך

מצרים!

ומה

טיבו

של בחור זה שיכול ,מתוך ידיעה ברורה של המעשה
הנורא העומד לפניו,
זרים

לשבת כאן בחברתם ,והם —

בארץ נוכריה ועויינת ,אשר תפישתם פירושה

מוות ,ואילו הוא לוגם לו את הקפה הטורקי בחיוך,
בבטחון ,מתוך החלטה נחושה  . . .ועם זאת ,אם זכרונה
אינו מטעה אותה ,לא היה אלא בן שבע־עשרה!
גלילי ניתק את חונדמחשבותיה .הוא הציע שילכו
לטייל.

כעבור

חצי

שעה

הגיעו

אל

רחוב

ראשי.

לפניהם השתרע איזור מוקף גדר^תייל .״זהו שרייה•
אעבטאט ,הרחוב בו הוא עובד — אמר גלילי— .
עליכם ללמוד כל מד .שאפשר על הרגליו״ .הם יכלו
לראות את השגרירות הבריטית ,על כניסתה בעלת
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העמודים הלבנים ,ובמרחק כמה מטרים משם בראה
ביור מגורי ם שלפניו ניצב על המשמר טרג׳נט משטרה
צבאית .״זה המקום בו הוא עובד״ ,אמר גלילי באקראי.
בעת

שנפרדה

יפה

משבי

האנשים

לשעה

סמוך

אחת־עשרה ,הוסכם בינה ובין חכים כיצד יפגשו להבא.
הם

להם

יקבעו

מקופ־פגישה

—

כלשהו,

ביודקפה

ולעולם לא יפג שו פעמיים באותו מקום — וכן יקבעו
תמיד

שעה,

בשעות

הערב

המוקדמות.

יהיה

חכים

בפנים בשעה היעודה .יפה תיכנס ותביט סביבה כאילו
היא

מחפשת

מישהו

ואז

שאיננו שם,

ותלך

תפנה

לדרכה .כעבור שעה קלה יפרע חכים את חשבונו ויצא
החוצה בעקבותיה עד שישיגנה אט־אט .למסתכל מן
הצד ייראה הדבר כאילו בטפל אליה במקרה.
הבעיה העיקרית היתה לקבוע היכן יש לבצע את
המעשה .כמה פעמים עמדו לפני השגרירות ,מתבוננים
בגדרוור ה תייל הסבוכות ושוקלים בדעתם את האנד
שרויות .אם חכים יפעל שם ־ ־ אולי בעת שהמיניסטר
יצא לארוחורהצהרים ,יהא הדבר כרוך בסיכון אישי
מועט ביותר ,שכן חכים יוכל להיעלם על־נקלה בקרב
הקהל השוקק בשעות הצהרים ,אך האיזור כולו היה
מובלעת צבאית מבוצר ת; היה זה מן הנמנע להתקרב
אל מוין די־הצורך .אפילו עלה המעשה בידו — היו
שיקולים אחרים .ההוראות שניתנו לו בפקודת המרכז
היו ,כי

אסור לפגוע

בכל אדם

אחר בכל

נסיבות

שהן ,משום שבכך יטשטש את משמעות המעשה .לפיכך
נאסר עליו להשתמש ברימובי־יד אלא באקדוח בלבד-,
עליו לפגוע בלי להחטיא את המטרה .האם יוכל הדבר
להיעשות

ממרחק

מסויים

ובתוך

התנועה

הצבאית

המתמדת ש ב איזו רו
יחד

הלכו

חכים

ויפה

במסלול

של

לורד

מוין
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ממשרדו לביתו .הם ציינו כל פרשת־דרכים ,כל תפנית
שם היתד .מכוניתו עשויה להאט מהלכה .גם כאן תוכל
הבריחה להיות קלה .אך הצלחת הפעולה מוטלת בספק
חכים ייאלץ לקפוץ על כנף־המכונית כדי לכוון את
האקדוח במוין — בחירוף־נפש — שאם לא כן עליו
להניח ,כי יוכל לירות לתוך המכונית בשעת תנועתה
ובכל זאת יצליח לפגוע במטרה .ושוב נתעוררה בעיה.
מוין כמעט שלא נסע לבדו .כרגיל ישבה אשה במושב
האחורי לידו ,יקצין בריטי ישב ליד הנהג .כיצד יוכל
הכים להבטיח פגיעה במוין׳ יבו בלבד ,בתוך מכונית
נוטעת ?
הדבר

שסיבך את הענינים

במשך

שבוע

לפחות

היתה העובדה ,כי לא היה להם כל מושג מה מראהו
של

מוין .חכים פנה לעזרת סדובסקי .והלה הצליח

למצוא טופס של העתון לונדון אילוסטרייטד ניוס ובו
תמונה קטנה של מוין — כל זאת בלי שאלות ומתוך
להיטות

לעשות

כמיטב

יכולתו.

זו

היתד.

תמונה

מטושטשת ,ולא הביאה להם תועלת רבה .כעבור כמה
ימים קיבל גלילי מכתב מארץ־ישראל בידי שליח ,ובי
קטע מ שבועון ארצישראלי עם תצלום של מוין יו שב
בראש טכס .תמונה

זו היתה קצת טובה יותר .אך

למרבה הרעה היו מוין ושלי שו בעלי מבנה־גוף דומה :
ממרחק היה השה לעתים להבדיל ביניהם.
כעבור שבוע כבר ראו את מוין ואת שלי שו לעתים
קרובות כדי כך שגברו על קושי זה .עתה ידעו יפה
וחכים ,כי מדי בוקר בימי ההול ,בשעה שמונה .יצאי
שני האנשים.
מכונית

בלוויית

לימוסין

שחורה

מזכירתו
ארוכה

של

מוין,

הסיעה

מ מעונו:
אותם

אל

השגרירות .הס חזרו בין השעות  12.45— 1.00בצהרים
לסעוד את ארוחתם ולנוח מבוהורהצהרים .בשעה חמש
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יצאו ל מ שרד שנית והיו שבים שעה קלה לאחר שמונה.
לפעמים היו שני האנשים יוצאים השכם בבוקר בשעה
שש ,נושאים
מועדות

אלות־גולף

ל״מועדון

או מחבטי־טניס ,כשפניהם

הספורט

גזירה״

לפני לכתם

אל

השגרירות.
ככל שלמד חכים את הבעיה ברי היה לו ,כי מן
ההכרח לבצע את המעשה ליד המעון — אם בעת
שמוין יצא ממנו או בשובו .הבית היה אחד מכמה
בתים על שפת הנילוס;

מאחוריו זרם הנהר;

לפניו

הוביל

רחוב צר אל ד רך ראשית — שדרות המלך

פו אד;

מטר היה ג שר בולאק .אם

במרחק מאתיים

יוכל להגיע עד הגשר ולחצותו אל העבר השני —
יהיה בלב הרובע הערבי השוקק ,מבוך שבו יכול אדם
להיעלם על־נקלה.
לא הרחק מן המעון היתה תחנודיהמשטרה הקטנה
של בולאק .מפעם לפעם היה שוטר מצרי יוצא ונכנס
בעצלתיים .חכים לא נראה מודאג מכך .״הם לא יגרמו
שום צרות׳ /אמר .כמטהווי'אבן משם היה גן צבורי
עם גך חיו ת ואקווריום .חכים ויפה היו מטיילים בינות
הקהל

שהיה

בא לשם

בערבים.

״רצוני

להכיר את

המקום בעיניים עצומות״ ,אמר חכים .יפה גילתה כי
היה נושא נשק כל הזמן .לילה אחד ,בשבתם ב צ ל'
העצים על ספסל קטן מול חווילתו של מוין ,הוציא את
אקדוחו ופירק אותו לחלקיו ללמדה את שמות חלקי*
האקדוח,

ואחר

הרכיבו

מחדש.

י דיו

נעו

במהירות

ו בזריזו ת להפליא.
פעם אחת ,ברצותו לבחון את פעולת אקדוחו ,לקחה
בחשמלית אל הפירמידות ,מרחק שעה נסיעה מן העיר.
כתיירים מובהקים טיפסו על הפירמידה של חופו ונכנסו
לתוך מערורהקבר של המלך המצרי ,אשר מלך לפני
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חמשת אלפים שבה .לאחר־מכן י ר דו אל עבר המדבר
שמאחורי הפירמידה ,שם יכלו להיות לבדם ,בלי שאיש
ישגיח בהם ,וחכים שלף את אקדוחו ,הריק את מחסביתו
ושב וטען אותה מחדש ,ואפילו קלע כמה קליעות לשם
אימון .בדרכם חזרה לקהיר כמעט שנתפשו .כאשר ישב
בחשמלית בלט אקדוחו מן החגורה .יפה ראתה לחרדתה
את אחד הבוסעיס מתבונן בו .הם י ר דו בתחנה הראשונה
ונטעו בחשמלית הבאה.
יפה מצאה עצמה מוקסמת מחכים .מה טיבו של
נער זה ,אשר חיכה בשלווה כה רבה לרגע בו יהרוג
אדם?

אף

כי גם היא היתה

מעורבת

בעבין ,היה

תפקידה טפל .הוא יכוון את הנשקן אצבעו תלחץ על
ההדק?

הוא יתבונן בלורד מוין — איש חי ,שהיה

אהוב ,שיתאבלו וייעצבו עליו — הוא יתבונן באיש
זר זה במותו מידו .מהו שחולל את התמורה הזאת
בנפש הנער העליז וקל־הדעת שהכירה פעם?
תחילה לא נענה חכים לשאלותיה ,אף כי הציגה
אותן בזהירות .אולם לילה אחד ,ללא כל סיבה מיוחדת,
התחיל מדבר על מחתרת לח״י .פניו אורו — .״מעולם
לא פגשתי בחורים טובים יותר״ ,אמר .בשבתם על
ספסל־העץ,
הרבים

מול

מעונו

של

מוין ,כאחד מן

הזוגות

שי שבו בגן ,התוודה לפניה ,כי התגעגע אל

חבריו .היא החלה לחוש את בדידותו ,להבין עד מה
חשובה היתה הזדהותו עם חבריו לתנועה.
כמעט בלי~משים שאלה  :״מדוע הצטרפת ללח״י ?״
הוא שקל את ד ב ריו בכובד״ראש .בראשית היתה
תלייתו של ב דיו ס ף והערצתו להתנהגותו בעת עלייתו
לגרדום ; אחר — היהודים שהושמדו באירופה ,ועודם
מובלים לטבח .בדברו הבינה יפה ללבו .לחיות בארץ
מולדתך
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ולראות דגל

נוכרי מתנוסס מעל כל

בניז

צבורי ,שוטר בוכרי מסייר ברחובות?
שופט,

לפגי

המשפטיים

וההליכים

בהיותך מובא

מתנהלים

בלשון

זרה ־־ אכן ,אתה ,בר הארץ ,חייב להיעזר במתורגמן
שדבריך

כדי
זרות

יו בנו?

חרותות עליו,

ממשלה
זאת?

עליך

ז רה . . .

להשתמש

בכסף שמלים

לשלוח מכתבים הנושאים

מד וע ?

בולי

מדוע חייב אדם לשאת כל

ההיו הם ילידים נחשלים הזקוקים לשליט זר

שיחלוש

חייהם?

על

הלורדים בעת

מהו

ד׳י שראלי בבית״

שאמר

שלגלגו על י הדו תו:

״בעת שאבותיו

של הג׳נטלמן הנכבד היו פראי־אדם באי לא״נודע ,היי
אבותי כוהנים במקדש שלמה״.
*
אליהו ואליהו נפגשו פנים אל פנים בפעם הראשונה.
לא היה כל עד לפגישתם .כמה רגעים קודם לכן הקביל
גרין את פניו של חכים .ואחד סר אל מעבר למחיצה
כדי

לפרוק

משקאות.

תיבות

בית־צורי

סר

פנימה.

וכעבור ישעה קלה כבר היו השניים מטיילים זה בצד
זה לאורך הרחוב ומשוחחים .יכולים אבו רק לשער
בנפשנו מה היו רשמיהם הראשונים איש על רעהו,
כיצד מדדו זה את זה והחלו רוחשים אמון איש לרעהו,
ביודעם כי קשורים הם בפעולה

שפירושה חיים או

מוות לשניהם.
בשעה

שמונה

י שבו

בקפה

״אסטוריה״,

מצפים

לבואה של יפה ביום חופשתה .כשעברה ליד בירדהקסה
קמו יהלכו בעקבותיה .מעבר לקרךהרחוב פנה אליהו
הכים ואמר בפשטות ,בהציגו לפניה את

בי ת־ צורי:

״זהו חברי לפעולה״.
השניים לחצו זה ידי זו בל חיצוריד אמיצה .כדרך
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הארצישראלים.
שקט

אמר

״שלום׳/

ביו ד צו רי.

קולו היד.
השלושה

וערב ,זכרה ,חיוכו נעים ושובה־לב.

שכרו כרכרה ,כדי להראות לבית״צורי את השגרירות
הבריטית וסביבתה ,אחר

שמו פניהם

לזמאלק ,כ; י

שיראה את חווילתו של מוין ויכיר לדעת את הסביבה.
משעזבתם יפה נטלו חכים לחדר אשר בשכר עבורם
ברובע השוק הישן .זה היה חדר קטן מאוד ,בקומה
השניה בבית נו שן:

הבחורים

לא היו בו רהיטים;

ישבו על גבי שמיכות פרושות על הרצפה .הרחוב לא
היה

אלא

סימטה

דוכנים

של

למכירת

הפצי״עוד,

תכשיטים זולים ,וחבויות קטנות הדומות למאורות ,אש«־
בתוכן י שבו אנשים וריקעו כלי״נחושת במשך כל ה/ם.
במרהק״מה משם ניצב בית כנסת עתיק״יומין.
גלילי ,שהיה ממש בגלות באיסמעיליה ,העז לבוא
לקהיר רק לעתים רחוקות .עתה ניטל על שני הבחורים
לכלכל את מעשיהם בעצמם ,והם דנו שעות ארוכות
בתכנית כשהם מתווים דרכים ואמצעים .היה ברור.
כי

השגרירות

הבריטית

והאזור

שמסביבה,

המוקף

גדר״תייל ,על כוחות הצבא הרבים שהיו מוחזקים שם.
לא התאימו לצרכיהם:

מן הנמנע היה לבצע שם את

המעשה .כפי שהסיק חכים כמה שבועות קודם לכן היה
עליהם לפעול ליד מעונו של מוין.
הם לא יכלו לתקוף בלילה מפאת החשיכה .יתר עי
כן ,בלילות היה ניצב משמר ליד חווילתו של מוין.
עד לפני חודש ניצב המשמר גם בשעות היום ,ומשמר־
משטרה ליווה את מכוניתו של לורד מוין מן הבית
ועד המשרד ובחזרה .מוין עצמו ויתר על אמצעי הגנה
מיותרים אלה ,משום שהיו עליו לטורח.
ביצוע התנקשות לאור היום היה כרוך ב סיכודי תר
של עצמם .משום כך נשתהתה הפעולה .היה עליהם
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למלא את משימתם בלי להתפס .״אין זו שליחות של
ביו ד צו רי את ד בריו

התאבדות /,זכר

של

ש מי ר...

בסופו של דבר החליטו לפעול לאור־היום ,ולו גם תוך
סיכון .ההצלחה היתה חשובה יותר מבטחובם האישי.
במשך כמה ימים ניסו לעבד תכנית של נסיגה .פעם
אחת ,בעת שיפה היתה עמהם ,פנה אליה בית־צורי— .
״אם יהיה צורך בכך ,התוכלי להמתין לנו ליד הגשר
עם האמבולנס?״ היא היתר ,נכונה לעשות זאת ,אך
חכים התנגד לדבר .בעת שהבחורים דנו בשאלה זו,
התרחקה מהם מרחק־מה — היא רצתה לדעת מעט
ככל האפשר .בסופו של ד בר הסכים בית־צורי ,כי אס
ישותפו בפעולה אנשי צבא יהודים במצרים ,יסכן הדבר
כל חייל יהודי שם — והרי מסיבה זו עצמה נשלחו
שניהם מן הארץ.
בשלהי

אוקטובר

החליטו

לתקוף

את

מוין

בעת

שיבוא הביתה במכוניתו לארוחודהצהרים .ושוב שקלו
את ד בר נסיגתם.

גשר בולאק היה

הדרך המעשית

האחת .לא היו חצרות .אחוריות ,אף לא סימטאות או
קרנות־רחוב ,אשר בהן יוכלו להתחמק .יהיה עליהם
לערוך התקפורמצח לאור היום על מוין ,בעת שירד
ממכוניתו ליד שער החווילה ,ואז חייבים יהיו לסגת.
אך במה יוכלו להשתמש?
בחשבון.

ההתענינות

אפילו

דומה שמכונית לא באה
בשכירת

מכונית היתד,

עלולה לעורר חשדות .הם לא העזו לבטוח בנהג מבני
המקום שימתין להם .גם גניבת מכונית היתה עלולה
להיות

כרוכה

בסיכון,

מה נותר איפוא?

שלא

רצו

בריחה ב רג ל?

ליטול

על עצמם.

זה לא היה מעשי,

ביחוד משום שלא היה להם מקום להסתתר בו .אם
ינסו לרוץ לעבר הגשר ,הרי כל מי שירדו ף אחריהם
יוכל לעוצרם עליבקלה .אופנוע ? זה היד .כרוך באותן

כמו

בעיות

השימוש

במכונית :

לוחיות

רישום

וסכומי־כסף

גדולים

תעודות־זיהוי,
ברשותם.

שנותרה

האפשרות היחידה

מספרים,
שלא

היו

בידיהם היתד.

שימוש באופניים .לא הרחק מחדרם היתד .חנות ל תי קוך
אופניים,

ניתן

שם

גם

לשכור

אמנם,

אופניים.

גם

באופניים היו חסרונות ,אך לא ניתן להתחקות אחריהם
נדר שו

פי מספרם ,לא

שיש לעשות הוא לשלם

ר שיון או תעודות — כל
סכום קטן כפקדון,ולמסור

שם ב ד ו י . . .
כך

הסכימו

הבחורים,

לבסוף,

לבחור

באופניים

ככלי״ירכב לנסיגה .יתכן שגם קוצר־רוהם הוא שהיה
בעוכריהם — לאור ד בריו של שמיר ,שאמר לבית־צורי,
אפילו

תידרש

של

שהות

חודש

ימים להשגת

מכונית ,הרי כדאי הדבר .חכים כבר שהה שם זמן רב.
בית־צורי שיגר ידיעה לשמיר כמה ימים לאחר בואו
ובה

כ תב:

״אנו

נסיים

את

ענין

הדוד

ז׳אק

תוך

שבועיים״ .שמיר חש דאגה למקרא הידיעה .אמנם ניכר
במכתבו של אליהו ,כי הדברים נכתבו מתוך החלטה
תקיפה ובטחון ,אך שמיר סבר כי דומה שנחפז במקצת.
האם ראה בכך ענין להתגדר בו ? אבל מי יוכל לשפוט
כך?

רק

כמות שהוא.
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שני

הבחורים לבדם

ידעו אתהמצב

הפעולה
החום בקהיר קשה מנשוא אפילו בנובמבר .החום
עלול לעלות עד  45מעלות .מנוחת־צהריים מדי יום
ביומו היא הכרחית ,והבריטים נהגו כמנהג המקום.
ב־ 12.30באותו יום שני ,ששה בנובמבר ,הציב קורפורל
פולר את המכונית השחורה נוכח

בני ד מ ש ר דיו של

לורד מוין .מן הכניסה המקושתת יצאו שלושת האנשים,
שאותם הסיע אל

המשרד אותו

בו קר:

לורד מוין,

מזכירתו ושלישו.
המכונית נעה אט־אט בחום הלוהט ,עשתה דרכה
חזרה לאורך העיר ,ולבסוף הגיעה למעונו של לורד
מוין.
הבית היה מרוחק במקצת מן הרחוב .מאחורי גדר*
ברזל שחורה הוביל

שביל קצר ,החבוי

בין שיחים

עבותים וצמחי בוגגביליה ,אל דלת־הכניסה המעוטרה,
העשויה ברזל יצוק .הלבנים האדומות של הבית היוו
ניגוד בולט לגון הירוק העמוק של המדשאה .כשפנתה
המכונית פנימה הבחינה העלמה אוסמונד בשני בחורים,
שהיו שקועים בשיחה ליד השער .היא לא נתנה דעתה
עליהם.
המכונית נעצרה .פולר יצא החוצה ואץ לפתוח את
הדלת האחורית לפני השר .אותה שעה יצא קפיטן
היוז־אונסלו

וצעד

לעבר

דלת־הכניסה

של החווילה.

הוא פתח אותה ,פנה לאחור וקפא על עמדו .מעבר
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השיהים

צצו

שתי

דמויות

במפתיע,

כמתוך

תיבת*

ליצנים ,דלגו על פני הגדר ורצו אל אחורי המכונית.
בעוד שבמוחו נחקקה העובדה ,שהם היוו צמד מוזר —
אחד שחרהר כמצרי ,והשני בלונדיני כאנגלי — וכי
בידי שניהם היו אקדוחים שלופים ,וכבר הגיח הצעיר
השהרחר

אל

המכונית,

פתח

במחי־יר

את

הדלת

האחורית ,וירה שלוש פעמים בלורד מוין .כמעט בעת
ובעונה אחת הדהדו שלוש יריות נוספות .פולר קפץ
אל הבחור הבלונדיני ,שחיפה על חברו ,והבחור ירה
בו שלוש פעמים .פולר נפל ,כשהוא תופס בצדו.
בתוך המכונית צנח לורד מוין על מושבו ,מתגשם
וגונח בקול־גהרה .העלמה אוסמונד שמעה אותו אומר,
כמו בפתיעה רבה ,״הו ,י רו בנו —״ ואז אבד את
הכרתו .כדור אחד פלח את גרונו ,שני פגע בבטנו,
והשלישי — שהיה מכוון ללבו ,החטיא את המטרה
וחדר בעד שמלתה הקלה של העלמה אוסמונד בלי
שפצעה .העלמה אוסמונד ,שהיתה המומה ,מצאה עצמה
פתאום יוצאת מן המכונית .היא שמעה קול חלוש,
קולו של קורפורל פולר ,כשהוא מתעוות על הארץ— .
״אנא ,עזרי לי ,נפצעתי קשה —״ .היא השה סביב
לעזור לו׳ וכשגחנה על פניו נפח נפשו.
עתה ,כבסרט איטי ,נתפרדו האלמנטים של התמונה.
מסביב לקרךהרהוב הופיע שוטר מצרי ,כשהוא רכוב
לאיטו על אופנוע .שני המתנקשים נטלו .את אופניהם,
שהיו שעונים אל הגדר ,הריצו אותם קדימה ,וכשהחלו
מתנועעים הטילו עצמם על גבי המושבים ונסעו בחפזה
לכיוון גשר בולאק ,בריחוק כמאתיים יארד .אותו רגע
נפתחה לרווחה דלת ביתו של השכן ,הסמוך לביתו
של לורד מוין ,ומשרת ערבי חיוור ,אשר ראה את כל
המתרחש מבעד לחלון ,הופיע בפתח .הוא ניצב שם,
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דמות מוזרה ,בתרבוש אדום ובגלימה ארוכה לבנה,
ראשו מוסט אחורה ,עיניו עצומות ,כשהוא מילל בקול :
״האינגליזי הגדול נורה!

ירו באינגליזי הגדול!״

השוטר על האופנוע ראה את המכונית השחורה עם
דלתה הפתוחה לרווחה ,את האשה הרכונה על הגוויה
ברחוב ,והבחין בשני רוכבי האופניים הנעלמים מעבר
לפינה

לכיוון

הגשר׳

רודף אחריהם.

כשהיוז־אונסלו

הוא התעורר פתע לפעולה .בטרטור צורם של המנוע
חש בעקבותיהם כשהוא מצעק  :״עצרו ,רוצחים ,עצרו״.
קומץ

עוברי-אורח

מסביב

נתלקט

במבוכה.

רוכבי ’

האופניים היו על פני גשר בולאק ,ראשיהם שחוחים,
מניעים את דוושותיהם בכל-עוז ,השחרחר — ראשון,
והשני מאחוריו .השוטר שעל האופנוע כמעט שהדביקם.
קפיטן

היידאונסלו

השתרך

מאחור.

הבחור

הבהיר

פנה אחורה ,ירה בצמיגי האופנוע והחטיא .היו חילופי ’
יריות עזים .הוא התנודד על מושבו ואבד את השליטה
באופניו .הרוכב ואופניו צנחו בהבטה ארצה ,על פני•
הצץ־הכביש.
נע

בחזרה

נסער

הצעיר השחרחר הביט אחורה והתחיל
בקשת

רחבה

כדי

לחוש

לעזרת

איך פ שר עט עליהם עתה ההמון ,מכה

חברו.
בהם

באגרופיו ,בוטש ברגליו ,קורע מעליהם את בגדיהם.
תוך שניות מועטות נתפסו השניים בידי השוטר .הדם
שתת מפצעו של הבחור הבהיר ,שנפצע בהזהו.
הם עמדו ,לכודים .הם לא גילו כל התנגדות בעת
שהשוטר תפס את אקדוחיהם,
לטלטלם בחימר,

שפוכה:

חיפש

בכליהם והחל

״מי אתם?

מדוע עשיתם

זאת ?״
הצעיר בהיר־השיער דיבר .הוא די ב ר עברית ואמר
בשלווה מדהימה:

״אין לנו דבר לומר .אנו מצפים

למשפט האנושות/,
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אותו לילה ,בשעה  ,8.40לאחר ניתוזדחירום אשר
נעשה על־ידי רופאיו של המלד פארוק ,מת הלורד
מוין.
*
בקהיר היו עושי־המעשה רהוקים מכל רגשי־חרטה.
למן הרגע בו נעצרו נהגו בשלווה מוזרה .עוד בהיותם
במכונית ,שהסיעתם במהירות לתחנת־המשטרה בבולאק,
גילו השניים שליטה עצמית מוחלטת ,אף כי הצעיר
הבלונדיני סבל,
כשאך

נתפסו,

ובאנגלית.

כנראה,
הגם

כאשר

לשמותיהם,

שידם
שאלם

שתקו.

בהיר־השיער,

מפצעו .הם

אך

הוביל

רב

אל

חדר,

גם

להם

מפקח

מפתח,

די ב רו

עברית
בערבית

המשטרה
שנמצא

בו

חוסייו

בכיסו

נמצאו

של

מסמכים,

ולפיהם נקבעה זהותו כמשה זלצמן מירושלים ,סטודנט,
וזהות חברו כיצחק כהן מירושלים ,סטודנט אף הוא.
המפקח

חוסיין

המטיר

עליהם

שותפיהם למעשה ,אם היו כאלה?

מי היו

ש אלו ת:

מניין נטלו את

אקדוחיהם? את מי עוד היה בדעתם לרצו ח?
כהן הביט בו בלי חת .זלצמן העלה פשוט חיוך
על שפתיו.
המפקח חוסיין שירבט בשוט־הרכיבה שלו על כף
ידו .מוטב להם שי ד ב רו. ..
חיוכו של זלצמן ,מתחת לשפמו הצהבהב ,נוסח*
בריטניה ,לא נשתנה.

לבסוף

אמר בשקט

בערבי ת:

,׳ראה ,אדוני המפקח — אין טעם להתנצחות .שנינו
אנשים נבונים .אנא ,אל תבקשני לספר לך מעשיות,
ואל תספר לי סיפורים .אומר את ד ברי בבוא העת״.
כהן הוסיף:
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״מפקח ,אני מכבד אותך .אני יודע ,כי

עליך למלא את תפקידה אך למרות שאני מכבד אותך,
אינני רוצה לדבר״.
בתאיהם ,אשר בשני האגפים הקיצוניים של בית*
הסוהר באב־אל-ח׳אלק בקהיר — פירו ש השם ,באותו
פטליזם מוסלמי שהנו ספק תקווה ספק מיסטיקה ,הוא
״שער הבריאה״ — שמרו השניים על שלוות־נפשם.
הצעיר השהרחר ,כהן ,הושלך לתא ריק לגמרי ,פרט
למחצלורקש שעל רצפת־הבטון .הוא שכב שם ,מכורבל,
שומר על קור־רוחו .זלצמן ,שהיה כנראה הדובר ,נותח
בבית־החולים לשם הוצאת הכדור מחזהו .הפצע לא
היה

עמוק,

וארבעים

ושמונה

לאחר

שעות

הפשע

שוחח בקלות עם קולונל סאלים זאקי ,החוקר הרשמי
של

המשטרה.

—

״כרצונך״,

אמר

בערבית,

ותחת

משמר כבד הלך בעקבות החוקר למקום שהובילוהו.
הבריטי

ראסל פחה ,מפקדה

של

משטרת קהיר,

ביקש ממערכוודהעתונים להדפיס את תצלומי השניים,
כפי שצולמו מיד לאחר תפיסתם ,ולפנות אל כל מי
שיכירם בבקשה לבוא ולמסור את הידוע לו .חמישה
אנשים המתינו בחצר ביו־רהסוהר כדי לזהותם.
אחד מהם היה בעל חנות האופניים ,אשר השכיר
שני

לבהורים

זוגות

אופניים.

השני

היה

המשרת

הערבי ,שהיה עד למעשה .השלישי היה נהג פרטי,
אשר בשבתו במכונית ,שחנתה ברחוב בקרבת־מקום,
הציץ באקראי בראי האחורי בעת שנשמעו היריות.
הרביעי היה הטבח של הלורד מוין ,אשר במקרה נשא
אותה שעה אשפה מן המטבח אל הכבשן שמאחורי'
הבית.

החמישית

היתה

עקרת־בית,

יהודיה־מצרית

מלאודבשר ,אשד .בשנות העמידה ושמה הלן בלנקה?
היא היתד .כה מבוהלת עד שקולונל זאקי חקר אותה
ראשונה.
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אכן ,אמרה בהיסטריה ,כמעט מובטח לה שאיבה
טועה .הבחור הבלונדיני הוא שהתדפק על דלתה עם
שקיעורהחמה לפני שבועיים .היא זכרה זאת ,משום
שהיה זה בערב שבת ,והיא קנתה נרות שבת באותו
יום

הוא

אחר־הצהרים.

הציג

עצמו

כמשה

זלצמן

מירושלים ,הנמצא בקהיר בחופשה קצרה .הוא הכיר
את בתה ,יהודית ,נערה עיוורת ,שהתגוררה בבית״
חינוך לעוררים בירושלים .הוא הביא מתנה ששלחה —
עוגת שקדים אשר אפתה במו ידיה .הוא הסביר שזה
עתה הגיע ,ושאל אם יוכל ללון בביתה אותו לילה.
עם בוקר ילך לבית־מלון .הגברת בלבקה נוכחה ,כי
הצעיר הנו מנומס ובעים״הליכות ביותר ,וקדמה אותו
בברכה בביתה .ב שובו לארץ־ישראל ,כך הבטיח ,יקח
עמו כל מתנה שתבקש לשלוח לבתה .למחרת הבוקר
הלך לו ,אך השאיר הבילה עטופה בנייר־עתונים בצרוף
פתק ,כי יבוא לקחת את החבילה כעבור כמה ימים.
והנה הבוקר ,בפרשה את גליון ה״ז׳ורנל ד׳אז׳יפט״,
ראתה
מכאב,

את

פניו

משום

בעמוד

שהמשטרה

הראשון .הם
צילמה

אותו

היו מעוותים
עוד

בטרם

הוגשה לו עזרה ראשונה ,אך היא הכירה אותו בשמו.
היא הוכנסה אל חצר בית־הסוהר .זלצמן עמד סמוך
אל הכוהל יהד עם חצי תריסר אסירים אחרים .הוא
היה יחף ולבוש בגדי־אסיר — חולצה כחולה דהויה
מעל לתחבושתו ,מכנסיים כחולים דהויים — ובראותו
אותה
אליה!

קרא:

״מרת

בלנקה!״

והפושע

העז

לחייך

בהסתכלה בו אחוזודאימה ועם זאת נדכאת

למחשבה ,כי היא מסגירה אותו ,אמר ,בעודנו מ חייך:
״אל לך לירוא .אינך גורמת לי כל רע .כפי שאת רואה
כבר נתפסתי״.
היא הביטה בו המומה.
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הוא פנה אל קולונל זאקי  :״היא איבד .יודעת דבר.
לא סיפרתי לה מאומה .אין לה כל קשר אלינו ואל
מעשנו״.
רק אז היתה מרת בלנקה מסוגלת להניע בראשה
ול א שר:

״כן ,זה האיש״.

קולונל זאקי שאל :
היא

הוציאה

בזהירות

את

לשוטר

״והחבילה שהשאיר בידך ז״
החבילה

למען

מתיקה,
החוצה

ייקחנה

מסרה

והוא

ויבדוק

את

תוכנה.
״אין חשש — אמר האסיר בנעימה של וודאות— .
תמצאו רק חולצה מלוכלכת ובה כמה אצבעות דינמיט.
אין הם

להתפוצץ,

עשויים

כיון

פתיל.

שאין בהם

לא נשקפת להם כל סכנה״.
במשך יומיים לא יכלו המצרים להציל מפיהם יותר
מזאת .גם לתובע הכללי וגם לשלושת קציני המשטרה
הבכירים ,שטסו מארץ~ישראל מצרימה למחרת היום,
כדי לחקור אותם (באותו מטוס בא גם קפיטן גינס
מדמשק להשתתף בהלווית אביו) ,לא רצו האסירים
לגלות יותר .הדבר שהרשים ביו תר את חוקריהם היתה
עמידתם הגאה והזקופה

של השניים .כהן לא אמר

דבר♦ ,ואילו זלצמן ,שאין ספק כי היה המשכיל ו אי ש'
שבין

הדברים

השניים,

משתיקתו,

פרט

הממשלה

הבריטית

אמונתו

בזכותו

היה

מנומס,

לנאוכדהתקפה

נוקב,

אך

חרג

לא

שנשא

על

בארירי שראל ,ופרט להכרזה על

הבלתי־מעורערת

של

העם

היהודי

לשוב למולדתו.
הבחורים

לא

הפרו

את

שתיקתם

בעוד

שהדי־

המעשה ,כאותם רצי־אגם ,שלתוכו הוטלה אבן ענקית,
הכו גלים של פחד ושטנה .הם הוסיפו להחריש ,בעוד
הרב חיים נחום פחה,

נשוא־הפנים והסומדדלמחצה,
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רבה הראשי של מצרים ,וג /ג /חכים ,מזכיר הקהילה
היהודית בקהיר,

אצל

ביקרו

קילרן,

לורד

הבריטי ,להביע רשמית את תבחומיהם.
שהה

השגריר

לורד קילרן

מחה לעיר .במקומו הקביל את פניהם

הבריטי

שואון .הוא

טרנם

בארשת

קידמם

הציר
רשמית

קפואה :כל העת עמד ולא הציע להם לשבת ,ולאחר
שהביעו את צערם העמוק — שילחם מעל פניו באותו
קריר.

סבר

הוסיפו

הם

להחריש,

ההלוויה

בעת

הממלכתית של לורד מוין ושל קורפורל פולר ,שנערכה
בקהיר הדוממת .ארונותיהם ,מקושטים בדגלי בריטניה
ונישאים על מרכבות״תותחים ,נעו אט״אט ברחובות
השוקקים
שנתמשכה
הארונות

לקול

אדם

לאורך
צעדו

הלמות

של

אחמד

תופי״אבל,

למעלה
מאחר

בתהלוכה

מקילומטר.
מנהיגי

פחה,

אחרי
העולם

הערבי ,חבושי״תרבושים ,נציגיהן הרשמיים הגבוהים
ביותר של בעלות״הברית וצמרת הפקידות המצרית,
ואחריהם

עם

רב,

אנשים

במדיהם

ונשים

של

כל

החילות של כתריסר אומות ,עד שמסע ההלוויה הגיע
ל״כנסיית כל הקדושים״ ,שבה נערכה תפילת״האשכבה
לשר״המדינה של הוד״מלכותו במזרח התיכון.
והנה,

בערב

היום

השלישי,

פנה

לפתע

זלצמן

בשקט אל טוהרו ואמר  :״יש ברצוני למסור הצהרה״.
הוא סיפר כי שמו האמיתי הנו אליהו בית״צורי,
בן

עשרים ושתיים,

חברו

היה

אליהו

מודד
חכים,

לפי
בן

מקצועו ,מתל״אביב.
שבע״עשרה,

סטודנט

מחיפה .כפי ש שיערו מראש ,היו שניהם חברים בקבוצת
שטרן

הקיצונית

חרות״ישראל״.

— הידועה
—

״באנו

בשמה

למצרים

המלא

״לוחמי״

בפקודת

ארגוננו

ובצענו את משימתנו בהתאם להוראות שקיבלנו״ .גזר״
הדין הוצא על לורד מוין ,משום שעמד בראש חבל
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המזרח התיכון של הממשלה הבריטית .הוא היה סמל
הבריטי

השלטון
למדיניות

של

בארידישראל.

דיכוי,

שהיתה

הוא
לזרא

היה
על

אחראי
היהודים

בארץ־ישראל .בזאת סיים אליהו ביו ד צו רי את דבריו.
הוא לא יוסיף לדבר עד לעריכת משפטו.
התרשם

זאקי פחה

עמוקות.

בנימוס

רב

הושיט

סיגריה ל ביוד צו רי .והציתה למענו .״מדוע לא תספר
לנו משהו על תנועתכם — הציע — .זה ע שוי להקל
את מצבכם׳/
בית־צורי

שאף עמוקות את

עשךהםיגריה .״אני

מעריך מאד את שאלתך ,קולונל ־־־־ אמר ועיניו נוצצות
בברק־משובה — .אבל הן תדע כי לא אוכל לספר
לך זאת/ ,
החוקר הוסיף לדחוק בו — .״יש לכם ודאי חברים
בקהיר

ש עזרו לכם?״

בית־צורי רק הניע בראשו לשלילה.
זאקי פחה נאנח.

—

״ידידי

הצעיר והיקר

—״

החל .ואז ,במשך כמה דקות ,האיץ בו בערבית נמלצת
לגלות את התכנית .הוא סיכם:

״חייך בידיך .יודע

אתה ,כי הגרדום מצפה לך ,אך אם תשתף פעולה,
אפשר,

או לי ...״ הוא רמז בעדינות .זאקי פחה לא

רחש חיבה יתירה לציונים ,העסוקים כל~כך בחידוש
פני ארץ~ישראל כאשר אוו לעצמם ,אך כמצרי לאומני
רחש עוד פחות חיבה לבריטים — .״זאת עדיין מצרים,
ולא אנג לי ה ...״
בחיוכו של בית־צורי ניבטה עגמה .״לא אוכל״ —
אמר .לאחר מכן הוסיף:

״אל תטעה בדברי ,אדוני

הקולונל״ .הערבית שלו היתד .צחה כשל בד שי חו— .
״אוהב אני את החיים עד מאוד ,אך לא אקנה אותם
במחיר הכבוד״.
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זאקי נוכח כי הובס.
,,יהי כן״ ,אמר ופנה לדרכו.
*
בתאיהם הנפרדים בכלא באב־אל־ח׳אלק ,כשרגליהם
משוכלות

מחצלות

על

למשפטם .הם לא

ציפו

קגי״הסוף,

הבחורים

אבו להכיר בסמכות בתי־המשפט

המצריים .מעשם היה מעשה ,אשר משמעויותיו היי
כה נרחבות,

עד כי

חרגו

מעבר לתחומיה

של כל

ארץ יחידה — עליהם להישפט בפני ביודמ שפ ט על*
לאומי ,בית־משפט בינלאומי לאמיתו.
מכל מקום,

שלושת

הפרקליטים

הנודעים

ביותר

במצרים נתמנו על־ידי המדינה ללמד עליהם סניגוריה.
ביו ד צו רי

נפגש

עם

אחד מהם,

חסן

ג׳דאווי,

איש

קטרקומה ובריא־ב שר ,ממושקף ,אמךהדיבור ,הסניגור
המזהיר ביו תר במדינה .אם יאבו ואם ימאנו — הודיע
לבית־צורי — עומדים הם להישפט בפני בית־משפט
מצרי ,ורצונו ל עזור להם.
״מה הטעם בכך שתגן עלינו — שאלהו בית־צורי— .
אנו עתידים להיתלות ,ואנו נכונים לכך .ארצך שייכת
לאנגלים ,והם בודאי רוצים שיתלונו״.
ג׳דאווי מיחה כנגדו — .״אנו ,עורכי־הדין ,בוטחים
בחוק .נעשה כל אשר לאל ידנו .מלבד זאת ,גם אנו
עויינים את האנגלים כמותכם״.
בית־צורי משך בכתפיו .אם לא יוכלו להופיע בפני
בית־משפט בינלאומי ,הרי יפיקו את מירב התועלת
מכך .אולם הוא וחברו יכינו בעצמם את טיעונם ואת
הגנתם .ע דיין אין הם רוצים בכל פרקליטים שהם.
האם יואילו סוהריהם להמציא להם ספר תנ״ך ,קובץ
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המצרי

וספר

על

חוקי־העונשין
החדשה ?
בחריצות רבה החלו בכתיבה.

תולדות

המשפט בקהיר (רישום מאת דו״ ש)

מצרים
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ה מ ש פ ט
המשפט ההל באוירזז של סכנה .שעות רבות לפגי
כן נפוצו בקהיר שמועות חסרות
התאבדות

אנשי

של

המחתרת

שחר — פלוגות*

הסתננו

העירה

והם

עומדים לנסות לשחרר את הבחורים ,הם הניחו מוקשים
ובעת

בביוזרהמשפט,

המשפט

מהלך

הצהרים

לפני

יפוצץ הבנין על יו שביו ,וכולם ייהרגו — שופטים,
אזרחים ,משקיפים מטעם השגרירויות הזרות ,כתבי*
העתונות

מתריסר

שונות,

ארצות

שני

הבחורים

עצמם — בכרחץ*דמים סופי שיטביע את העולם עצמו
בשלהבות האש של הטרגדיה הארצישראלית .פעמיים
פקדה המשטרה על הנוכחים לצאת את הבית ,ומהנדסי
הצבא בדקו את כל פינותיו בעזרת מגלי*מוקשים .לא
נמצא
הסתער

דבר.

הקהל,

פנימה

שהוחזק

בחירוף
אף

נפש,

בטוודדמבטחים
כאילו

אם

אמרו

בחוץ,
האנשים

חייהם תלויים להם

מנגד .הכניסה הותרה על פי כרטיסים בלבד — לא
את

הביקוש הרב — וננקטו
לבדיקת

זהותו של כל אדם

שנכנס לבנין .לאחר שנכנסתי פנימה ,היה עלי להציג
את כרטיסי עוד שלוש פעמים בטרם הגעתי אל אולם
המשפט .משמרות ניצבו בכל מקום — אליבא דאמת,
מספר השומרים עלה על מספר השומעים .חיילים עם
ליד
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כל

פתח ,ועמדו

לרגלי

ו בר א שן;

המעלות

במסדרונות

אל

המובילים

אולם

המשפט נמתחו חבלים כדי שהשומעים יכנסו בשורה
כך

אחת,
מעבר

שכל

לחבלים

יהיה

אדם
נערכו

נתון

שורות

לבקורת

חיילים

קפדנית.
ליד

שעמדו

הקירות לכל אורך המסדרונות .זה היה מחנה מבוצר.
בית״המשפט הכללי של קהיר שכן במבנה מוצק
בן שלוש קומות בלב הרובע הערבי,
אבן ענקיים,

רגל אורכם,

שלושה

הבנוי

בגון

מגושי

אוקר־צד״וב

כעין המדבר .מדרגות אבן הובילו למעלה משני צידי
הכניסה
של

הראשית.

שעה

ארוכה

לפני

מועד הבאתם

שני הבחורים ,החלו ההמונים מצטופפים בחוץ.

הם ציפו בקוצר רוח לזרוק מבט חטוף בשני הרוצחים.
אותה

שעה

עוררו

השניים

יר אור כ בוד

ממש

בלב

המצרים .הם שימשו נושא לשיחות־היום בבתי־הקפה
ובשווקים ,שם נפוצו שמועות על עוז רוחם ,על היותם
נכונים להשליך נפשם מנגד ,ועל תשובותיהם החותכות
לקולונל ג׳יילם ,מפקד הבולשת בארץ־ישדאל ,שטם
למצרים בכבודו ובעצמו כדי לחקרם .הם כתבו את
הודאותיהם

בעברית,

אחר

עמדו

בתוקף

על

כך

שיתרגמון בעצמם לערבית ,כדי שכל מלה תביע את
כוונתם האמיתית .הם

סירבו בעקשנות לקבל עזרה

משפטית .אם העמידה להם הממשלה המצרית סניגורים
— לא היה בידם למנוע זאת? ועם זאת — ניהלו את
הגנתם בעצמם .הם יסרבו להכיר בסמכותו של בירר
המשפט .מעשם היה מעבר לתחומי המוסר המקובלים :
הפי יוכלו להשפט רק על פי הצדק העליון  . . .למשמע
כל אלה הרימו המצרים ,הנוהים להתרשם ,את כוסותיהם
בברכה לשני הבחורים .אפילו בקרב הסטודנטים חמומי־
המוח של

מכללת אל־אזהר בת אלף השנים,

מרכז

העצבים של כל התנועה הפאךערבית ,לא נשמעו אלא
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דיבורים על השניים מ א ^י ש ר א ל ,אליהו חכים ואליהו
בית־צו׳רי.
*
אשר לויצקי ,עורך־הדין אשר ניסה לשוא לפנות
של אליהו

הישר

ואליהו לפגיפתיחת

ט ,התפטר מן ההגנה עליהם מיד
הראשונה.

לויצקי,

לאחר הישיבה
שהיה

הפלילי

עורךד״דין

הנודע

בארץ־ישראל ,היה איש מוצק ,שערו אפור וגזוז ועיניו
תכולות וחדות .אביו של חכים שכר אותו לטום לקהיר
הגנתם

של שני הבחורים .שמעון חכים

הודיע ,כי אף על פי שבנו ביצע פשע שהמיט קלון
ופורענות על כל הארץ — לא ינוח ולא ישקוט כל
הייו ,אם לא יעשה כל אשר ביכולתו כאב למען בנו.
לויצקיבצהרים ,והוא סיפר לי מה

עם

התרחש בפגישתו עם הבחורים .הוא הזהיר אותם ,כי
אם ישאו ״הצהרות פוליטיות״ עלולים הם להביא את
השופטים לידי דעה קדומה .״ישנה רק דרך אחת להציל
אתכם

— אמר להם.

וסבלותיו

של העם

— עליכם

היהודי

להודות כי יטוריו

באירופה

העבירוכם

על

דעתכם בעת שבצעתם את הפשע .עליכם לבקש את
רחמי

בית־המשפט״.

הם

צעירים

שהודחו

מדרכם,

והועברו על דעתם בשל מאורעות הימים — מעשי־
הזוועה של היטלר ,סגירת שערי־הארץ על־ידי ״הספר
הלבן״ .הוא יסתמך על חוק תורכי נושן ,אשר על פיו
יש לסלוח על רצח המבוצע בלחץ רגשי ורוחני רב.
וכי מי יגלה אהדה יו תר מן המצרים ,אשר היו להם
חשבונות משלהם עם הבריטי ם?
שני הבחורים
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סירבו.

לטעון לאי־שפיות

ז מני ת?

לעולם לא .חכים בן ה שמרע שר ה היה נרגז .״מה רוצה
אתה להראות בכך ? — שאל — .כי הנני ילד ו לא״.
״אדוני הפרקליט ,בצענו את המעשה

בית־צורי א מר:
לשם מטרה .אם

נטען לאי־שפיות ,נצהיר בכך ,כי

מעשנו היה פרי מקרה של אובדךחושים .אין זה כך
כל״עיקר .אנו בצענו פעולה פוליטית מטעמים מוסריים.
אם

סיכנו את חיינו ,הרי זה משום שהמעשה הוא

חשוב״.
לויצקי ניסה תכסיס אהר .על אף רצונם עדיין
יצילם מן הגרדום .חכים ,שירה את היריות שהרגו
את מוין — היה קטין ,ועל כן אינו אחראי למעשיו.
ביררצורי עצמו לא נגע במוין .הוא היה רק שותף
לרצח .חומרודמותו של הנהג תוכל ,ללא ספק ,להיות
מוחלפת

באשמת

בלבד.

הריגה

בעזרת

סניגוריהם

המוכשרים אפשר מאד ,כי גזר־הדין יהיה מאסר־עולם,
וכעבור כמה שנים ,עם

שוך הסערה ,יוכלו לצפות

להמתקת העונש ,ואולי אף לחנינה —
״לא,

אין

אנו

יכולים

להסכים

גם

לכך״,

אמר

ביוד צו רי .הוא די ב ר בשקט ,שהיה בו כדי להעלות
את חמתו של לויצקי — .״אומר לבית המשפט ,כי לו
החטיא חכים ־ ־ הייתי אני יורה בלורד מוין״.
״ואז תיתלו שניכם — הטיח לויצקי — .המצרים
מגלים אהדה?

בלבותיהם הם מצדדים בזכותכם ,אך

אין בידם לעבור בשתיקה על רצח בכוונה תחילה של
איש אנגלי רם~יחש על אדמת מצרים״.
״אפילו כך״ ,אמר בית־צורי ,והוא הוסיף בהטעמה
שלויצקי עתיד היה שלא לשכחה לעולם:
החיים

חיים

קצרים,

שלא

מתרחש

בהם

״יש אגשים
דבר בעל

משמעות .זוהי טרגדיה .אך לחיות חיים קצרים ולעשות
מעשה למען המולדת ־ ־ הרי זה נצ חוך .אליהו השתמש
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במלה

מולדת אשר יש בה משמעות ורגש

העברית

עמוקים ,שאינם ביתנים לתרגום והיא מקבילה למלה
הצרפתית

לה

ולמלה

פ א ט רי

הגרמנית

פ א ט ר לנ ד,

שמובנן — הארץ ,האדמה ,תולדות העם ,צור־מחצבתו
של אדם ,אשר לו הוא חב נאמנות ללא סייג .״האם
לא מוטב ,אדוני הפרקליט ,לחיות חיים קצרים ובעלי “
משמעות ,מאשר לחיות חיים ארוכים וחסרי־טעם? על
כן אני אומר ,כי אינני מצטער .אני מאושר שהנני
מקריב את חיי ,אם כך נגזר עלי .אבי משוכנע ,כי
במעשה זה עוד נביא ברכה לעמנו״.
לויצקי שיהק על הקלף האחרון .עדיין יש בידו
מוצא
של

של כבוד .אם יצהירו ,כי המפקדה המרכזית
ציוותה עליהם

לח״י

להרוג את מוין ,ואם לא

יעשו כן — יתחייבו בנ פ ש ם...
שני הבחורים ,סיפר לי ,כמעט פרצו בצחוק— .
״הנך טועה בהערכת ארגוננו ,אם אתה סבור ,כי אנו
פועלים בדרך זו״ ,אמר בית־צורי.
לאחר

נסע

הסעודה

לויצקי

בחזרה

ברכבת

לירושלים .הוא הביא עמו שני פתקים מן הבחורים
למשפחותיהם :
הו רי ם י ק רי ם (כתב חכים) ,אני מרגי ש א ת היאוש
ה ר ב שג ר מ תי ל כ ם ׳ א ב ל אינני י כו ל ל הו שי עכ ם .כ חיי ל
נ ש ל ח תי

ה חזי ת

אל

ב ש בי.

ונ פ ל תי

עתה

מ ת חו ל ל ת

מ ל ח מ ה ג דו ל ה ו אנ שי ם ר בי ם נו פ לי ם ,אך ל ל א מטרה.
ה תנ ח מו ב עו ב ד ה ,כי אי נני הי חי ד ב נ ו פ לי ם וכי כ תו צ א ה
מ מ ע שנו
לך

י תנו ס ס

או מ ר,

כי יש

לך

כי יש
רק

ה דג ל

ה ע ב רי

לך

ח מי ש ה

א ר ב ע ה.

אני

מ ע ל לי רו ש לי ם.
י ל די ם :
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ח שו ב מעתה,

שול ח ל כ ם ,א מא ואבא,

א חי ם ו א חו ת י ק רי ם ,א ת כ ל א ה ב תי —
ביו ר צו רי כתב לא מור:

אב א,

א ב א י ק ר ,צ ר לי ,כי ל א נ פ ר ד תי מ מ ך ב ע ת שנס ע תי.
ח ש ב תי ש א חזו ר זמן ר ב ל פ נ י כן .א ל ת צ ט ע ר ,א ב א —
יש סי כויי ם שלא יו צ א ע לינו פ ס ק־ דין מוו ת ,וכי עוד
נ ת ר א ה .הי ח ס א לינו הו א יו ת ר מ א שר יפה .הוא א פי לו
א די ב .אני מ ח ב ק או ת ך ו א ת כ ל ב נ י ה מ ש פ ח ה —
*
ההתרגשות

בית־המשפט

באולם

הבר־

שככה.

השופטים טרם הופיע ,ועד לכניסתם נשמע קול־רחש
באולם .אנשים פסעו אנה ואנה ,משוחחים זה עם זה.
נוכחתי לדעת ,כפי שכבר נוכחתי פעמים רבות בעבר,
כי הזמן אינו נהשב במאום במזרה התיכון וכי לעולם
השעה

אין

יחד

דוחקת.

עם

כתבים

כמה

אחרים

התקרבתי אל תא הנאשמים לשוחה עם שני הבחורים.
עד מהרה היינו כולנו סובבים אותם .הצעתי לבית־
צורי כמה סיגריות אמריקניות — כיבוד ראוי בכל
עת .הוא

קיבל

אותן

ב״ תודה

רבה״

מהיר

וחייכני

באנגלית ,שהיגוי גרוני קל נשמע בה ,והוסיף בלגלוג :
״סיגריות אלה טובות יותר מאותן שמספקים לנו״.
הוא היה ער ,תוסס:

השתי ,כי לא נעלם מעינו

מאומה מהמתרחש סביבו ,כי עמד

מיו על הנעשה

והבין אל־נכון כל דבר שמשך את תשומוזרלבו .חכים,
לעומת מבנהו המוצק והמלא של בית־צורי ,היה צנום :
פניו היו עדינות .תווי־פניו היו נשריים ,אפו מחוטב,
גבותיו שחורות מאד ,וגם שפמו הדק היה שחור .כל
זיע וכל ניד בפניו גילו את רחשי־לבו ,שלא כבית ’
צורי.

עתה

עמדו

שני

הבהורים

בפני

שאלותינו,

כשמצב־רוחם מרומם .״מה חדש ב ארץ־י שר אל?״ שאל
בית־צורי ,וכולם השיבו לשאלתו .מראה

מוז ר:

שני
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הבחורים צוחקים ומתלוצצים — אפילו חפים ,שתהילה
היו פניו זועפים ,היה מחייך עתה — בעוד שומריהם
הגברתנים

מתבוננים במתרחש

בסבר של רצון ,אך

עדיין מחזיקים החזק היטב במרפקיהם של האסירים.
כך עשויים
עם

שני שהקנים להתבדח
לפני

מעריציהם,

מאחורי הקלעים
כתבת־עתונות

עלוודהמסך.

בריטית ,לבושה שמלה פרחונית עליזה ,דיחקה עצמה
קדימה

והושיטה

ועפרון

פנקס

לסורגי־הברזל .היא חייכה

לבית־צורי

מבעד

אליו במאור״פנים .״אנא,

תן לי את חתימתך — אמרה — .וכתוב משהו למען
קוראי בבית״.
בית־צורי

כתב

מסולסל,

בכתב

עיניו

התכולות

מרצדות .משההזיר את פנקסה הושיטה אותו להראותנו
את הכתוב בו .הוא כתב באנגלי ת :״מה שעשינו היה
צוד ק!״ והתם ביד בוטהת — ״אליהו ביודצורי״.
כתב צרפתי שאלהו:

״מהו חומר־הקריאה החביב

עליך ?״
בית־צורי השיב ב חיוך:
לתחופ־הפוליטיקה.

אני

״עלי לאכזבך ,לא אכנס

קורא

שירה,

שהיא

המזון

לנפש״.
לא
השניים

ניתן להאמין,
שקועים

כי

בויכוח

אך כשעה

קודם לכן היו

חריף עם הפרקליט הנודע

ביותר בארץ־י שראל ודחו את תוכניתם להצלתם מן
הגרדום ,משום שסירבו לקבל את קו־ההגנה שלו.
*
״עתה אקרא את סעיפי כתב־האישום״ ,הודיע נשיא
בית־הדין מנצור ביי בערבית ,והרכיב את משקפיו.
קולו של בית־צורי נשמע בחללו של האולם.
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״כבוד הנשיא ,אנו מעדיפים לדבר עברית/,
קול רחש עבר בקהל .הנשיא נעץ בו עיניים מעל
למשקפיו.
״ערבית היא השפה הרשמית של בית־ח־ן זה ושל
ארץ זו — אמר בפסקנות .הנכם במצרים עתה/,
״עברית גם היא שפה רשמית ־־־ השיב בית־צורי
בתקיפות — .זוהי השפה בארצי״.
הנשיא הביט בו רגע קט ,אחר פנה אל חכים.
״הנאשם חכים ,התשיב לשאלות החקירה בערבית!״,
קולו של חכים היה עמוק מאד ונשמע בו אותו
היגוי גרוני .״אני יודע גם ערבית ואנגלית ,אך יכול
אני להביע את מהשבותי במלואן רק בעברית .כחברי
גם אני רוצה לדבר עברית/,
*
חכים החל מגולל את סיפורו בקולו העמוק:
״אני מכיר באחריותי למותו של לורד מוין .אך אני
חוזר ואומר ,כי אנו מצטערים על מות הנהג ,לנ~0
קורפורל פולר.
״ביום ההתקפה רכבנו על אופניים ,חברי ואני ,אל
מעונו של הלורד ברחוב גבליה .היה זה בשעה 1.30
לערך .חכינו לבוא מכוניתו .הסתרנו את האופניים בין
השיחים

שליד הגדר.

בעת

שעצרה

המכונית,

רצנו

לקראתה .אולם אך נעצרה ראינו את הקצין יוצא מצד
אחד ,ואילו הנהג יצא

מצידה השני .התקרבתי אל

המכונית כדי לפתוח את הדלת אשר לצד לורד מוין,
שישב ליד גברת במושב האחורי .יריתי בו ,ונזהרתי
מאד שהכדורים לא יפגעו בה .ירי תי שלוש פעמים.
״אותו רגע שמעתי יריות אחרות מאחורי המכונית.
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יריו ת אלו נורו מאקדוחו של חברי .ואז חזרנו ורכבנו*
על אופנינו אל מעבר לגשר ,שם קווינו להתערב בין
העוברים ושבים .אותה שעה ראינו ,כי שוטר רכוב
על אופנוע נוסע בעקבותינו .חברי היה מאחורי .ראיתי
את השוטר מתקרב אליו ומנסה לעצור אותו .יכולתי
את

להרוג

על־נקלה,

השוטר

הסתפקתי

אך

בכך

שהתקרבתי אליו וירי תי כמה פעמים באוויר .ראיתי
את חברי נופל מאופניו .השוטר היה כמעט לידו .שוב
יכולתי לחסל את השוטר ביריה אחת ,אך לא עשיתי
זאת.

לאחר־מכן נתפסתי״.
האזינו,

השומעים

פניו

מרותקים.

של

בית־צורי

בשבתו על הכסא לצידו של חכים היו קפואים.
״באיזה אופן קבלתם את הוראותיכם ל שאל הנשיא.
לשמע

זו נסתמן

שאלה

חיוך קל

על

פניו של

חכים ; אחר לבשו שוב ארשת של כובד־ראש ורצינות.
סודיות,

שיטותינו הן

אדוני

—

השיב

ברצינות

גמורה — .אינני יכול למסור עליהן לאיש שאינו חבר
בארגוננו״.
״המצויים חברים של ארגונכם במצרים עתה ? ההיו
לכם עוזרי ם?״
חכים

השיב

ופניו

עדיין

כבדי־סבר :

״עם

כל

הכבוד .אדוני ,אינני רשאי לגלות אף זאת״.
*
הגיע יומו של

בי ת־צורי בביודהמשפט — היום

בו נשא את נאומו.
הידיעה

פשטה

בעיר .לא

ניתן

להשיג כרטיסים

למשפט.
ביו ד צו רי ניצב בתא־הנאשמים ,זרועותיו שלובות
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לו על חזהו ,נוכח נשיא
כמקודם

אפודה

—

ביור הדין .הוא היה לבוש
מעל

אפורה

פתוחור

לחולצה

צווארון — והופעתו הפשוטה ,כשל סטודנט במכללה,
היתד .בניגוד חריף לחומרת המעמד .הוא החל לדבר
בשקט — פניו חוורות ,אך שלוות — ולתדהמתנו דיבר
אנגלית .״המתורגמנים אינם יכולים לתרגם את שפתי
העברית בנאמנות ,כפי* שהייתי מבקש — הסביר— .
ולצערי ידיעותי בערבית אינן מספיקות .לפיכך אפנה
אליכם באנגלית ואקווה שהכל יסלחו לי על שגיאותי״.
ישבתי ליד פרד לי ,כתב הברת השידור האמריקנית.
הבטנו איש ברעהו .בי ת־צורי ביקש להבטיח ,כי אגו —
הכתבים האמריקנים והבריטים — נבין את דבריו ,ולא
נחסיר אף מלה .באמצעותנו יפנה אל העולם.
ביו ד צו רי כיפר כיצד נפגשו הוא וחכים ,כיצד עקבו
אחר לורד מוין ,על התמונה שנשאו ועל דיוניהם היכן
לבצע את המעשה .הם הסכימו ביניהם ,כי חכים יירה
אקדוחו היה

במוין.

בעל

מנגנון

פשוט

משל

יותר

ביוד צורי ,ורק לעתים נדירות נתקלקל — .״זהו אקדוח
הידוע

מהסוג

הקאובויים
חמורות.

כאקדוח־תופי,

האמריקנים״,
קולות־צחוק

והוא

הסביר

הנוקים

מאד

מקובל
ביו ר צו רי

נשמעו

על

בפנים
הכה

והנשיא

בפטישו בעוז — .״אך הסכמנו כי אם יחטיא חברי
בנסיונו ,אירה

אני

בלורד״ .ו שוב

א מר:

״אין

אני

מעונינים להרוג איש״ .כוונתם היתה לאלץ את כל
הנוסעים ,פרט

למוץ ,לצאת מן המכונית ולהשתטח

אפיים ארצה .בכך שיבודדו את מוין — ביקשו להמנע
מפגיעה בכל אדם זולתו בשעת־הפעולה — .״אולם לא
נתנו

דעתנו

על

העובדה,

כי

מישהו

ינסה

לעצור

בעדנו .זוהי אשמתנו .אין איש בעולם המצטער יותר
מאתנו על מותו של הנהג״.
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עתה חש עצמו לגמרי בנוח .דומיה מוחלטת שררה
באולם .הוא די ב ר לאט ובזהירות ,כאילו נתכוון שלא
להחסיר כל נקודה ולא להפריז במאום .זרועותיו לא
היו שלובות כבר על חזהו?

עתה רכן קדימה ,רגל

אחת על כסאו ומרפקו הימני נשען על ברך־ימינו ,ידו
השמאלית

על

לתלמידיו את
בתנועות

מותנו,
נושא

מועטות.

בסמינר

כמדריך

השעור .הוא
חכים

המסביר

ליווה את
מאחוריו,

ישב

דבריו
מקשיב

בתשומת־לב ,ומפעם לפעם היה זורק מבט לעבר הקהל,
כאילו ביקש לקרוא בפניהם את רישומם של הדברים.
בית־צורי סיפר כיצד קרבה המכונית .״ראינו כי
הקפיטן כבר יצא החוצה ,וכן גם הנהג .חברי היה
עסוק;

בעת שהנהג ניג ש אל המכונית ,כיוונתי אליו

את אקדוהי .הוא היה במרחק מטר ממגי .אמרתי לו:
,עצור .שכב על הארץ! ,הוא לא ענה והתקרב אלי.
צוויתי עליו שנית ,שכב על הארץ! ,תחת זאת הרים
ידו לתפוס את אקדוחי ,ואני לחצתי על ההדק .אני
זוכר היטב ,כי בעת שמוחי פקד על אצבעי ללחוץ על
ההדק — לא היה זה כדי להורגו ,אלא אך כדי למנוע
אותו לתפוס את אקדוהי״.
בדברו מתוך הרהורים ,כאילו היה מהרהר בקול,
הוסיף ו א מר:
״שאלתי עצמי פעמים רבות מאז  :אם לא נתכוונתי
להרוג את

פולר,

מדוע

זה איפוא

יריתי בו שלוש

פעמים ? לא הצלחתי למצוא תשובה מניחה את הדעת.
אינני יכול לומר ,כי

אבדתי את עשתונותי .פעלתי

מתוך קור־רוח ,ואני זוכר היטב ,כי בעת שלחצתי על
ההדק

ספרתי

— אחת,

שתיים,

שלוש״ .הוא שתק

לרגע — .״נראה שנהגתי כך מתוך הרגל .בעת האימונים
בארץ
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הורגלנו לירות שלוש פעמים כדי לבחון אם

מיטיבים אנו לקלוע אל המטרה .אני חוזר ואומר ,כי
לא נתכוונתי להרוג את פולר ,שהיה לוחם במלחמה
אשר אין לה דבר עם מלחמתנו ,ואני מצטער על כך
יותר משאוכל להביע״.
הוא תיאר כיצד מיהרו הוא וחכים אל האופניים,
כיצד נלכדו על הגשר ,כיצד נתפס לאחר חילופי״יריות.
עתה דיבר בכעם — .״אינני מודה בהאשמה ,כי נטיתי
להרוג

השוטר.

את

הסיבה

יריתי

שבגללה

בצמיגי

אופנועו היא משום שלא רציתי לפגוע בו״ .ועתה גבר
כעסו — .״אין זה נכון ,כי נסיתי להורגו והחטאתי
משום שאינני קלע טוב .בעת שהדביקני היה בידינו
להורגו על״נקלה ממרחק של כששה מטרים .אם אינכם
מאמינים לדברי ־־־ ניתן להוכיחם בנקל״

הוא נרכן

קדימה ,השעין את מרפקו במרווח שבין שני מוטות״
הברזל והישיר מבטו לעבר הנשיא — .״אם יתן בית״
הדין אקדוח בידי...״ הוא הרים קולו שגבר על רחש״
התמיהה שבקורת״רוח אשר קם באולם — .״אם יתן
בית״הדין אקדוח בידי ,הריני מבטיח ,כי אקלע ששה
הוא

כדורים...״

הפסיק

לדבר,

ועיניו

נתקלו

בעיני

הנשיא .הוא הושיט את זרו עו כאילו החזיק אקדוה
בידו וכיוונה לעומת הנשיא .״...אוכל להבטיח שאקלע
ששה חדורים ב —״ ושוב הפסיק .״—־ שעון הזה...
מעל לראשך״.
הדבר

נעשה

בצורה

דרמאטית

ובאורח

משכנע.

השומעים כבשו את צחוקם .הנשיא מנצור ביי חייך
בפה מלא כמיתמם .המבע הנוגה נעלם לרגע קט מעל
פניו של התובע הכללי ואף הוא חייך?
במבטו את

עיניו של הנשיא ,הכה

בעת שצד

בידו על חזהו,

כאילו ביקש לו מר :הם י שי שו לכוון את היריות גם
לעומתי .הנשיא לבש שוב סבר של רצינות ,פנה לבית״
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צורי

ואמר

בחומרה:

צורך בכך״ .הוא הכה

״אין

בפטישו — .״התואיל להמשיך ,בבקשה/,
ביו ד צו רי

שלף

מכיסו כמה

רשימוודעפרון .הוא

הציב את רגלו על הכסא והחל מדבר בנימה ר ש מי ת:
״עתה אסביר לכם את הסיבות שהניעוני לפעול בדרך
שפעלתי״
באולם הושלך הם.
״לשם כך עלי לחזור כמה שנים לאחור .אני זוכר
לו לפני כעשרשנים .זוכר אני כי
מרפסת

ביתנו בתל־אביב ,ראיתי

צועד ברחוב ; היה זהמראה מעניין
לנער כמוני ,כבן שתינדעשרה או שלוש־עשרה ,להתבונן
באנשים המבוגרים הקוראים קריאות ונושאים דגלים
את
הדבר,

והם

ענוני

הרחובות הסמוכים

שזוהי

המבוגרים אשר לידי לפשר

הפגנה.

לפתע הגיחה

קבוצת שוטרים ,בתוכם

מן

שוטרים

בריטיים ,בידיהם אלות ,והחלו לפזר את המפגינים.
הדבר היה מוזר בעיני ,ידעתי ששוטר בריטי הוא אדם
אשר בא מאנגליה להיות שוטר בארצי .לכן ,כשראיתי
את אחד השוטרים מנחית באלתו מהלומות על ראשו
של אחד המפגינים ,שאלתי את עצ מי:

מדוע יעזוב

אדם את ביתו ואת משפחתו בארץ רחוקה ,ויעבור ד ר ך
של שלושת אלפים מילין למולדתי ,כדי להיות שו ט ר?
מדוע יכול אנגלי להכות את אחי ,ומדוע לא יוכלו הם
להשיב מכה תחת מכה?״
שוב קמה המולה ,בעת שהמצרים הביטו זה בזה
בחיוכים של הבנה .לא רק ראש־הממשלה עצמו ,אחמד
מאהר ,היה קשור בשעתו בתנועודהמחתרת של ״היד
השחורה״ ,אלא אף כמה מבין חברי ביור הדין היו אנשי
מחתרת
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לאומנים

בהיותם

סטודנטים.

חסן

ג׳דאווי,

שהיה סניגור הראשון אשר ביקר אצל בירדצורי בתאו,
כתב

אוטוביוגרפית

רשימה

לכתבים,

ציין

בה

בין

הישגיו שנת־מאסר על ״פעילות אנטי־בריטית״.
״לא הבינותי אז — המשיך בית־צורי בד ברו אט~
אט ובבהירות — כי האנגלים נמצאים בארצי בזכות
של

המנדאט

חבר־הלאומים.

מנדאט

זה

ניתן להם,

משום שהבטיחו לסייע בהקמת בית לאומי ליהודים.
אך אנגליה ,במקום למלא את השליחות ,שהוטלה עליה,
אינה מבקשת בארץ־י שראל אלא להרחיב ולהעמיק את
שלטונה .היא מטילה את -־״
קולו של הנשיא שיסע אותו בפסקנות — .״הנאשם
נושא נאום פוליטי .אם ימשיך בדבר ,אבקש את כל
הכתבים להפסיק לרשום רשימות .הבחינות הפוליטיות
של משפט זה אינן מסמכותו של בית־ הדיך.
קמה מהומה .מעל לקולות השאון נשמע קולו של
בי ת־ צורי:

״אני מצטער ,אך אינני מסכים עם אדוני.

אין זה נאום פוליטי״.
הוא ניצב נוכח הנשיא בזרועות שלובות.
זה

האחרון

א מר:

״גם

אני

מצטער,

אך

זוהי

החלטתי״.
בי ת־ צורי :״אני טוען להגנתי ,כבוד השופט ,ועלי
להמשיך בדברי״.
הנשיא הלם בפטישו — .״שום רשימות של הליכי•
המשפט מעתה ואילך אסורות בפרסום״ .הוא ציווה
על שמשי בית־הדין ליטול את כל מכשירי הכתיבה
מידי הכתבים .הם יו חזרו להם בגמר הישיבה של אותו
יום .לא יאומן הדבר ,חשבתי *

אך בכל זאת היינו

עדים למראה המדהים .ולקחנו חלק בו .עקבתי אחר
השומרים לבושי מדי־השרד וחגורי־האקדוחים ,כשהם
עוברים בין הכתבים המייצגים את העתוגות בכל רחבי
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העולם

— ם .ל.

נציג

זולצברגר,

הניו־יו ר ק

טייטס,

פריסטופר לאמבי ,נציג ה טיי ט ס הלונדוני ,רלמן מורין,
נציג א סו שיי ט ד פ ר ם ,וולטר קולינם וסם סוקי ,נציגי
יוניי ט ד פ ר ס ,פראנט פאר ,נציג נ.בי.סי ,ג׳ורג׳ מוראה
נציג סי .בי .א ס ,.הכתבים של סוכנות הידיעות הצרפתית,
של רויטר ,של העתונים ד ב ר ,ה אר ץ ו פ ל ש טיין פו ס ט
הארצישראליים ,של כל העתונות ור ש תווד ה שידור של
העולם החפשי .מסרנו את פנקסינו ,את גליונות הנייר
שבידינו ,את

עפרונותינו ועטינו וישבנו

בי ת־צורי

המשיך

משוטטים

ברחבי

נרשם

בחשאי

בנאומו
האולם

מלה

בשקט,
לפקוח

מדבריו.

איראוני ם.

בעוד
עינם

ביו ד צורי

השומרים

עלינו,
וחכים

לבל
היו

צפויים לעלות לגרדום על הריגת אדם? אם לא יוכלו
להסביר מהו שהניעם לעשות את המעשה ,הרי תינטל
ממנו משמעותו — ועתה נאסר עלינו למסור צוואה זו
לעולם.
״התחלתי ללמוד את דרכי האדמיניסטרציה הבריטית
בארץ ’ ישראל״ ,אמר בית״צורי ,ואף כי פנה אל נשיא
בית־הדין ,דומה ,כי כיוון את דבריו אלינו:

אנו —

ולא אחרים — היינו קהל השומעים — .״נוכחתי לדעת,
כי שולטים בה אי־צדק ,תאווורבצע ואנרכיה .בארץ•
ישראל

קיים

חוק

החל

על

התושבים,

ואילו

על

האדמיניסטרציה ועל המשטרה אין החוקים חלים .אי ’
הצדק,

שהיתוודהמידות

הביא דוג מאו ת:

ואכזריות

פשו

בכל״.

הוא

הממשלה חייבה את תושבי הארץ

למכור לה את מטבעות־הזהב שברשותם במחיר שהיא
קבעה ; לאחר מכן מכרה להם הממשלה אותן מטבעות־
זהב במחיר גבוה ממנו פי ארבעה .אותה שעה הודיעה
הממשלה ,כי היא נלחמת בספסרי״המלחמה — .״ואילו
כאשר חנווני עלוב מוכר מרכולתו בפרוטה מעל המחיר
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הקבוע,

הוא

נעצר

ונידון

ל קנ ס

ול מ א ס ר

כמה

של

לא

חודשים .האם חוק זה חל על ה אד מיני ס ט ר צי ה ?
ולא״.

בי ת־ צו רי נ שתהה קמעה .הוא רכן קדימה — .״אני•
אומר לכם ,באר ץ־י שראל ה אנגלי הוא אדון .הוא
אלוהים .ד ב רו הוא ההוק .אף כי כל ה תו שבי ם הנ ם
בני ה ה טב עיים של הארץ ,הנה אין הם אלא ב ב חינ ת
ילידי ם הסרי ם למ ש מעתו של האדון .תודעה זו רוצים
הברי טי ם ל ה חדיר ב ל בו ת האנ שים ב כ ל ה א ר צו ת בהן
הם שולטים״.
הוא תלה מבטו ב ח ל ל ו דיבר כ מ ע ט בצער,
כ ש א צב עו תיו ממ שמ שות כפע ם בפעם את שפמו ב חפ שו
אחר מלה קו ל ע ת:
״מעולם לא היתד .לי הז ד מנו ת ל ב ק ר ב אנגלי ה —
הארץ שבני ה נל ח מים למען ה חרו ת ב כל ר חבי־ ה עול ם.
הארץ אשר הנה הורתה של ה,מגנה כ ר ת ה /של הוק
מה

טיבו של

,הביא ם

קו ר פו ס׳ — כך

שאיני יודע

ה אנג לי

ב אר צו שלו .אך

ס בו רני שהוא דו מה לד״ר

ג׳אקיל ו מר הייד .ב בי תו ה אנגלי הוא ג׳נ טל מן אי ש•
המעלה.

אך

ב היו תו

מחוץ

ל ארצו

וב צ א תו

אל

ה מו שבו ת הוא הופך לאיש אחר .הוא שותה מיי ך ה כו ה
עד ל שוכרה ו ס בור שהנו אלוהיהם של הילידי ם —״
״דבר זה אינו נוגע ל ענין! — הטיח הנ שיא— .
אני מזהיר או תך —״
בית~צורי ה ת מ תח — .״אך זרים עו שים ב אר צי כ כל
העולה על

רו ח ם!

אין לאל ידינו ל שעו ת דבר .הם

אינם מטים אוזן לדברינו .מה עלינו ל ע שו ת ?

אל מי

נ פנ ה ?״
ב שק ט שנ ש תר ר המ שיך ל ד ב ר בנ עי מ ה של אדם
המ שיח לפי תומו — .״המצב בארץ מזכיר לי סיפו ר
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שנכתב על ’ ידי הסופר הגדול ג׳ק לונדון .בספרו זאב
הים הוא מספר על נוסע אשר ניצל מאניה טרופה
ונאסף על ידי אניה אחרת .הוא מאמין שהגיע הקץ
לתלאותיו ,אבל הן אך זה החלו .האניה שהצילתהו
היא

בזעיר־אנפין

מדינה

חוקים

בעלת

משלה

—

והחוקים הם ש רי רוו ר ל בו של רב־החובל .הכל באניה
חייבים

לציית

של

לפקודותיו

רב־החובל .הוא

הגו

שליבדיחיד ,עריץ ואכזר .איש אינו יכול לערער על
הוא

פקודותיו ;

באניה

שולט

בזרוע״ברזל,

ובארץ

ישראל זרוע־הברזל של המשטרה היא החוק.
״אני

אומר

הבריטית

כי

לכם,

בארץ ’ י שר אל

התנהגותה

גרועה

מזו

של
של

הממשלה
רב־החובל

האכזרי על אנייתו .מיליונים טבעו בים של דם ודמעות,
רב־החובל

אך

אשר

הבריטי לא אספם אל האניה,

יכולה היתד .להצילם ,הוא עמד על הסיפון והתבונן
ב שוויו ךנ פ ש

בבני

עמי

הטובעים.

אם

אחדים

מן

הטובעים הצליחו להאחז בדפנות האניה בכוחותיהם
שלהם — הוא שב והדפם הימה והניחם לטבוע במצולות.
ואנו,

שראינו כל זאת בעינינו ,לא נשאר לנו אלא

להכנע ־ -או ללחום .החלטנו להלחם — להשמיד את
השליט הזר ,לעקור מן השורש את העריץ האכזר —״
נשיא בית־הדין

(בחריפות) :

״הפסק זאת !

אתה

מנהל תעמולה! התרכז בעובדות .מה לזה ולהתנקשות
בלורד מוין?״
בית ’ צורי,

נטרד

לפתע

משלוותו

בעומדו

בתא ’

הנאשמים מאחורי  0ו רגי ’ הברזל מחודדי״הקצוות ,שחצצו
בינו ובינינו ,פסע פסיעה אחת קדימה לעבר שופטיו,
כיוון לעומתם
את

צדקתו

אצבע
במידה

מאשימה ובקול
כזאת

שכמעט

רוטט ,שהביע
הקפיצה

אותנו

מכסאותינו ,קרא  :״מעשנו נובע מן המניעים שהניעונו
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לפעולה ,ומניעינו — מקורם באידיאלים שלבו ,ואם
נוכיח כי אידיאלים אלה הם צודקים ונכונים ,הרי
שהמעשה צודק ונ כון!״
מאחורי שמעתי מצרים האומרים זה לז ה:
חזק!״ לאחר־מכן נשמע קולה של אשה:

״איש

״מה חבל,

כי בחור כזה נתפתה לעשות מעשה כה נו ר א!״
הנשיא ,אשר הופתע ,הביט בו רגע קט ,אחר השפיל
עיניו אל מכתבתו ואמר בערבית ,בנימה של פיו ס:
״המשך״
ביו ד צו רי צעד לאחור .שלוותו שבה אליו .באורח
שאין

פלא,

הנוכחים:

לתארו במלים,
למן

נשיא

כבש

את

ביודהמשפט,

של

לבם
התובע

כל

הכללי,

הפקידים והמתורגמבים ,ועד לקהל״השומעים ולכתבי
העתונות .אין לסלוח על מעשדדרצח .הוא ביצע מעשה״
רצח .ועם זאת — הוא שבה את לב המאזינים.
הוא הוסיף לדבר ,בפנותו אלינו ובכוונו את ד ב ריו
כלפינו ,כתבי־העתונות כרוצה לו מר:

״אם מלים אלו

תשמענה מעבר לגרדום ,הרי זה משום שאחד מכם
ישאן עמו מכאך.
עתה

די ב ר בסבלנות ,כמורה אל

תל מידיו:

״יש

אשר יטענו ,כי אין אנו רשאים להתקיף את הבריטים
משום

שבזכותם

אנו חיים

בארץ־ישראל.

אין אמת

בטענה זו .אנו ,העברים ,בניה הטבעיים של אדמת
ישראל ,לחמנו למען ארץ־ישראל עוד לפני הצהרת
בלפור .אנו הננו בניה הטבעיים ובעליה החוקיים של
הארץ .אין אנו מכירים בזכותה של אנגליה לתת לנו
את ארץ~ישראל או לקחתה מאתנו״.
הוא הפסיק לרגע — .״עלי להבהיר לבית־המשפט :
אנו חברי לח״י נלחמים לחרותנו .אנו בני הארץ.
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העבריים,

בעליה

הטבעיים

גמרנו

והחוקיים,

אומר

לרכוש את עצמאות מולדתנו מיד השליטים הנכרים
שהשתלטו עליה .בארצנו שולט שלטון זר .אנגליה היא
בבחינת זר בארצנו ,העושה ככל העולה על רוחו.
״הפשעים

שביצעה רבים מספור .יכול

אני לתת

לכם שמות ,תאריכים וכתובות  :אין דבר שיוכל להזים
את האשמותי .לגבי הבריטים כל ד בר הוא ,החוק.,
כאשר שוטר אנגלי מכה צעיר עברי ברחובות ירושלים
בשנת  1939ומשאיר אותו מתבוסס בדמו ־ ־ לזאת
ייקרא חוק .כאשר שוטר אנגלי יורה באיש זקן וחרש
ומשאירו מוטל מת על הארץ — לזה ייקרא חוק .כאשר
הקפיטן מורטון מתפרץ לתוך בית בת״א ורוצח את
אברהם שטרן ביריות אקדוח בגבו — לזאת ייקרא חוק.
״היהודים
נפלאות.

אך

בארץ

עושים מאמצים
מושמים

מאמציהם

נואשים

לאל.

לחולל

ארץ־י שראל

הצעירה שוקקת יוזמה ; אזרחיה מבקשים את הקידמה.
אך האדמיניסטרציה האנגלית אינה נכונה להטות אוזן
להצעה כלשהי .הם אוטמים אזניהם .לכל אשר יחפצו
בארצנו — חוק ייקרא .הלוואי ויכולתי לספר לכם —
אך האנגלית שבפי לא תוכל להביע עד היכן מגעת
שרירו ת לבה של האדמיניסטרציה .היא שולטת באמצעות
מורא

הטלת

ועינויים.

חדרי העינויים

של האנגלים

מלאים תמיד בארץ-ישראל .אנשי הבולשת מענים את
אלה שנפלו בידיהם .הם עושים זאת בשיטה מדעי ת;
הם יודעים אנטומיה ומכירים את חלקי־הגוף הרגישים
ביותר .הם מרחיקים לכת במידה
שמכנים
אוכל

בארצות־הברית

בשם

,הדרגה

לקרוא עדים אשר יאשרו לפניכם את האמת

שבדברי .ולזאת חוק ייקרא״.
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רבה

מעבר למה
השלישית/

נשיא

״האם לא היתר .כל ד רך

ביוד הדין ש אל:

אחרת למחות אלא באמצעות האקדוח?״
בי ת־צורי (בחום)  :״לפני מי יכולנו למחות ל בארץ
בה

קיים

פרלמנט,

חופש

קבינט,

וחופש

העתונות

הדיבור ,תוכל למחות על אי־צדק ,שחיתות ואכזריות.
אך חרויות אלו אינן קיימות בארץ־ישראל .אם פנינו
אל

האקדוח,

לאקדוח!

הרי

זה

משום

שכפו

עלינו

ללא־הועיל ,או אז נוכחנו לדעת ,כי
להלחם

להיזקק

כאשר נתחוור לגו שכל מאמץ אחר הוא
ה די ר היחידה

בשלטון המבוסם על אלימות הוא

השימוש

באלימות .על כן החלטנו להלחם באנגלים בהיזקקנו
לאמצעים שלהם ,כדי להתקיף את נציגי ממשלתם,
האחראית לכל סבלותינו״.
נשיא

ביו ד ה דין:

״אני

מזהיר

את

הנאשם

לא

להמשיך בד בריו אלה —״
היו חילופי דברים ביניהם ואחר גבר קולו של בית•
צורי על קולו של הנשיא ,בתקיפות ובהחלטיות ,במלים
שהדהדו באולם בית־המשפט:
״אדוני ,אין אני מספר לכם מדוע הננו נלחמים.
אני מספר לכם מדוע הננו נלחמים בעקשנות כזאת.
אם הנכם סבורים ,כי כל רצוננו הוא להחליף ממשל
זר רע בממשל זר טוב ,אינכם אלא טועים .רצוננו הוא
לעוקרו מן השורש ולהשליכו ממנו והלאה!״
ד ב ריו אלה היו מחשמלים .כמעט שיכולת לצפות
לכך ,שכמה מן היושבים יפרצו בתשואות.
תוך

ההמולה

אשר

קמה

נאלץ

נשיא

ביור הדין

להלום בפטישו שוב ושוב .בעת שדיבר היה קולו קשה.
״הנאשם בית־צורי ,אם יש לך עוד מה לומר בקשר
למשפט זה — אמור זאת .אם לא — הפסק לדבר.
הקשבנו לדבריך זה כשעתיים״.

75

בי ת־צורי
ב שא ט־נפ ש:

הביט

בו,

,,אם

בית

ואז

אמר

המשפט

ביבושת,

עייף

כמעט
את

משמוע

קולי — אני אפסיק״
הוא התיישב בכסאו ושילב זרועותיו.
אב בית־הדין נאלץ להלום שוב בפטי שו כדי להחזיר
את הסדר על כנו.
,,הנאשם חכים ,האם רצונך להשמיע ד ב רי ך ? ״
חכים קם .הוא די ב ר בקולו העמוק ,מתוח ,הססני,
ודבריו ,באנגלית ,נאמרו בחוסר־בטחון .אך בפשטות־
די בו רו היה אצור כח רב — .״כתוב בתורה — ,לא
תרצח /למה זה איפוא רצ חנו?״ לא היתה כל ד רך
בה

אחרת

יכלו

להניע

את

השלטון

את

לכבד

זכויותיהם — .״אם אנו נדרשים להשיב על עוון רצח
הלורד מוין ,הרי אנו מאשימים אותו ואת הממשלה
שהוא מייצג ברצח מאות ואלפים מאחינו ואחיותינו,
בגזיל ת

מולדתנו

וב שוד

רכושנו׳/

הוא

הרחיב

את

הדיבור באותו נושא שעליו די ב ר בית־צורי .היכן החוק
שלפיו יש לשפוט את לורד מוין ואת ממ שלתו? אל מי
יכלו

חכים

ובני עמו

לפנות

בבקשת

צד ק?

״אותו

חוק — חוק הצדק — עדיין אינו כתוב בספרי־חוק,
אך הוא חרות בלבנו״ .עתה זקף קומתו ,מתח כתפיו,
כ שידיו עודן משוכלות מאחוריו ,ו א מר:
העליון

אנו

מבקשים

ולשלחנו לחופשי״
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מבית־המשפט

״בשם הצדק
לזכותנו

בדין

המצרים מגינים עליהם*
התובע הכללי נשא את נאומו בקול רפה וצונן.
הוא סקר את ההכנות להתנקשות ואת השתלשלות
המאורעות לאחריה .הוא ציין ,כי לפי החוק המצרי
מגיע אדם לגיל הבגרות בהיותו בן  ,16ואילו במקרה
הנידון ־־־ חכים הוא ,לדעתו ,בן  ,20ו ביו ד צו רי בן .23
ולבסוף א מר:

״אם אני תובע את ראשיהם של שני

הנאשמים ,ואני עומד על כך בתוקף ,הרי אני עושה
זאת לא משום שאני מבקש להשביע את רצון הנקם
של משפחות הקרבנות ,שאת אבדותיהן אין להשיב?
אני תובע עונש זה כדי לעקור מן השורש את הרע
שפשט לתוך

ארצנו ,ועל־ידי כך מהווה גורם

מפר

שלום ,ומסכן את בטחון המדינה ומביא עליה קלון...״
עוד באותה ישיבה ,בר 13בינואר ,נושא פרקליטו
של חכים ,עבדל פאתאח א־סעיד ביי ,את נאום־ההגנה
שלו .הוא מתעכב על נקודות משפטיות ומדיניות גם
יחד .הוא מכחיש ,כי הנאשמים רצו להרוג את השוטר
אמין מוחמד עבדאללה ,ומציין ,כי הוא יביא תעודות
לבית הדין (תעודת לידה מטעם ועד העדה היהודית
בביירו ת) ,שהכים לא היה אף בן  18בשעת ההתנקשות.
בהמשך

*)

נאומו

סוקר

עבדל

פאתאח

ביי

את

שני הפרקים הבאים הם מספרו של ד״ר יוסף נדבה,

״עולי הגרדום״ (ד.וצ׳ הדר) ,ברשותה ר״אדיבה של ההוצאה.
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מצוקותיהם

של

וסבלותיהם

בכל

היהודים

הדורות,

ומבקש מבית הדין לראות את הרדיפות הללו כרקע.
והוא מתעכב גם על הפרת הבטחותיה של בריטניה
ביחס לארץ ישראל ,שהביאה בעקבותיה לאבדן יהודים
בימי השמד ההיטלראי באירופה .הוא מזכיר גם את
פרשת ההוד שבמרד ווארשה .פרקליטו של חכים מגולל
לפני בית הדין גם את פרשת ״סטרומה״ ודור ש מן
השופטים לקבוע את מידת השפעת המאורע הזה על
הנאשמים .הוא מצטט מדברי האשמה שהטיח הלורד
כלפי

וודג׳בוד

האדמיניסטרציה

בענין

בארץ־י שראל

הנידון — :״הם אינם אוהבים יהודים ...הם מעדיפים
יטבעו ב״סטרומה״ על

שהיהודים

ארץ־י שר אל;

בחופי

פגי ירידה

עד כדי כך מגיעה שנאתם״.

ובסיום ד ב ריו הוא מזכיר משפטים שונים באירופה,
שהובאו לפני חבר מושבעים ,ואשר בהם יצאו הנאשמים
בדין.

זכאים
קוגראדי

הוא

קרא

ושווארצבאד,

בשמות
שהתנקש

דוד

פראנקפורטר,

בפטליורה

בפאריז

בגלל מעשי האכזריות הנוראים ,שנעשו על־ידי אנשיו
באוקראינה ב־ .1919הוא מזכיר גם את מתבקשו של
טלאאת פחה בברלין ,שזוכה בדין ,ומסיים — :
גו ר לו של א לי הו ח כי ם הוא בי ד כ ם .ע לי כ ם ל ה ת ח ש ב
ב גי ל ו

ה צ עי ר —

טרם

מ ל או לו

ש מונ ה

ע שר ה

שנ ח

ב ש ע ת ה ה תנ ק שו ת — ,ע ם ה נ ס י ב ו ת ה עגו מו ת ש הני עו הו
ל ה רו ג

ועם

ה גו ר מי ם

ה פ סי כו לו גיי ם,

ש ל ה ש פ ע ת ם הי ה

הוא נ תון .ה ח ל ט ת כ ם צ רי כ ה ל ש מ ש מו פ ת ל ר מ תו של
ה מ ש פ ט ה מ צ רי ב מ ע ר כ ת ה מ ש פ ט ה בינ ל או מי.
למחרת היום נשא את ד בריו פרקליטו השני של
חכים ,תופיק דום פחה ,שדיבר אף הוא על הנסיבות
הנפשיות המיוחדות הנעוצות ביסוד ההתנקשות .הוא
רואה את השופט לא כאיש חוק ומשפט בלבד,״
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אלא

בראש

וראשונה

יש

כפסיכולוג.

בכל מה

להתחשב

שעבר על הנאשם ,ומשום כך הוא מתעכב גם על
האכזבות

שהנחילה

ליהודים

בריטניה

בארץ-ישראל.

ולבסוף הוא דור ש את מידת הרחמים .הוא מודה ,כי
הנאשם לא הסכים עם קו ההגנה שלו בצורתה הנוכחית,
אך הוא נטל לעצמו את הזכות לנהוג בדרך זו ,שכן
,׳כלום שואל הרופא אצל החולה מה התרופה יתן לו?״
לאחר דום פחה נשא את ד בריו פרקליטו של בית־
צורי חאסאן ג׳דאווי .שתיאר לפני בית הדין תמונה
עגומה ונוקבת עד התהום של סבלות היהודים מאז
״ההיסטוריה

של העם

היהודי — הוא קובע — היא ההיסטוריה

של אדם

חורבן
שאינו

בית

ועד

שני

ימינו.

רוצה למות ...העם הזה ראה מלכויות רבות
הוא ראה בהיעלמם של

בהתמוטטותן ובהריסותיהן ;

עמים חזקים מאופק תבל .הוא ראה כיצד אבדו בני
הפרעונים ,הכנענים ,הצורים ,האשורים ,הבבלים ,מבלי
להשאיר עקבות כלשהם .בה בשעה שהעם הזה הוסיף
להתקיים ולהחזיק מעמד כביום הראשון לקיומו...״
ד ב ריו

בהמשך

ג׳דאווי

מצטט

מספרו

של

פרופ׳

יוסף קלוזגר ״כשאומה נלחמת על חירותה״ ,ומביא את
דברי המחבר בדבר צעדו של נחמיה בן חכליה לגירוש
הנשים הנכריו ת :״...יש רגעים בחיי־האומה ,שמשתכח
בהם הקריטריון של טוב ורע ,רחמנות ואכזריות .אז
שולט

באומה

קרי טריון

אחד,

—

רצון

הקיום! —...

כל המומנטים ההיסטוריים הגדולים מתלוים במעשי•
אכזריות.

בלא

״הקזת־דם״...

לא

עבר

רגע

גדול

בתולדות־האדם״.
ג׳דאווי הוא עו רד־דין נלהב ובעל השקפות לאומיות.
הוא

מדבר

מבקש הוא

בלהט
לשכנע

נעורים

ובאמונה

את השופטים,

עמוקה,

כאילו

שאילו היה הוא
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במקומם

של

הצעירים ,היה

בודאי

עושה

גם

הוא

כמותם ,והרי עוד בשבת  1919ישב הוא עצמו כאסיר
באותו בית־כלא ממש,

שני הנאשמים

שבו כלואים

חכים וביור צורי.
ג׳דאווי

מביא

רבות

ציטטות

כדי

להוכיח

את

טענותיו ,וקורא את גם את באומו המפורסם של שיילוק
מתוך

מחזהו

של

שקספיר

״הסוחר

מוונציה/,

הוא

המשיך את נאומו גם למחרת היום ,כשלפתע הפסיקי
נשיא בית הדיו והעיר את שימת לבו ,שעליו להצטמצם
ולא לצטט מספרות החורגת ממסגרת החוק ,הוא גילה,
כי נשלח אליו מכתב מאת אישים

שונים במצרים.

המוחים על הגנת הציונות בבית דין מצרי...
*
בית־צורי קם לדבר אחריו .הוא הסביר ,כי ממשלת
מצרים לא היתה צריכה לחשוש כלל שמא יופר השלום
בארצה כעקבות ההתנקשות ,הואיל ו ארגונו רגיל ליטול
את

האחריות

לכל

פעולה

שבוצעה

על־ידי

חבריו

ולהודיע על כך ברבים .לאחר זאת הודה בית־צורי
לארבעת הסניגורים .״בתחום החוק המצרי לא היתה
יכולה להיות לנו הגבה משובחת משלהם״ ,אמר.
מצב רוחם של הנאשמים היה איתן .הם שוחחו
ביניהם והחליפו דברים גם עם סניגוריהם והעתובאים
הרבים באולם .באחת ההפסקות הקצרות פונה בית ’
צורי לאחד העתונאים העברים מן הארץ ו שו אל :״מה
חדש ב ארירי שר א לי״
*
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ביום ה׳ דר 18בינואר ,בשעה 12.05׳ ביום השכיבי
למשפט ,הוצא גזר הדין .אולם בית־ הדין נפתח כרגיל.
בשעה  9בבוקר ,אך השופטים המשיכו בהתיעצויותיהם
עד

הצהריים.

מתיהות

אווירת

בכל.

נשתררה

שוב

נתמלא האולם מפה לפה .הנאשמים שוההו ביניהם ב:ר.ה
ולא ניכר בהם כל סימן של התרגשות .השמירה על
בית הדין הוגברה במידה רבה ,קציני משטרה גבוהים.
לרבות סיר תומאם ראסל פחה ,המפקח הבריטי של
משטרת קהיר ,השגיהו על הסדר .כל יוצא ובא בבדק
והפעם

בקפדנות,

הנאשמים .רק

לא

לקהל

הורשה

לשוהה

עם

שני פרקליטים נכהו בזמן מתן פסק

הדין :חאסאן ג׳דאויי וצ׳ארלס גולדינג.
פעמים מספר עברה השמועה בקהל ,שהנה עומדים
השופטים לה־־כנם

לביה״ד אך הם נתמהמהו .ני*אה,

שקשתה עליהם ההחלטה .״ליל שימורים״ ערכו להם
החמישה ,אולם גם בשעות הבוקר עדיין לא מיצו את
כל נקודות הדיון.
ולבסוף ,כשנכנסו השופטים לאולם ,נשתררה דממת'
מוות בקהל .הנאשמים קמו על רגליהם ב שלויודנפ ש
נכהם .קריאת גזר הדין נמשכה שהי דקות בלבד .נשיא
ביה״ד הודיע ,כי ״הוחלט להעביר את מסמכי־הדין אל
המופתי ליסם הבעת

חוות דעהו .שמיעת

גזר הדין

נקבעה ליום ב 22 ,,בינואר״.
משמעות ההודעה — גזר דין מוות .המשפט מתנהל
לפי חוקי הקוראן ,ובהתאם להם רשאית רק הסמכות
הדתית העליונה לאשר גזר־דין כזה .הודעה זו נראתה
כסתומה ,והיה צורך להסבירה לשני הצעירים ,אולם
עד מהרה
הצטהק.

הוהוור ,כי

חכים,

שגילה

בית־צורי
פנים

ירד לעומקה .הוא

תמוהות

במקצת,

פנה

לחברו ,והלה הסביר לו את דברי הנשיא .עתה חייכו
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שניהם .הם קיבלו את גז ר הדין ללא כל התרגשות.
בתום המשפט מוחזרים הנידונים לתאיהם .בבית
הדין לבושים הם בבגדיהם האזרחיים ,אך בבית הכלא
מלבישים אותם בבגדי האסירים הרגילים;
חולצה,

ומעיל

כחולים,

גם

נעליהם

—

מכנסים,
בית

נעלי

הכלא הן.
מקובל ,כי ביצוע גז ר דין מוות חל שלושה שבועות
לאחר פרסומו .ובכן ,עתה יחלו השניים למנות את
ימיהם ושעותיהם האחרונות .אך יתכן ,שעוד מהבהבת
בלבם קרן תקווה אחת להצלה — ,אולי יבואו חבריהם
במחתרת לעזרתם ,יפרצו את הקירות האטומים ויביאום
חזרה למולדת ,כדי לאפשר להם להמשיך עוד ביתר
שאת את מלחמת ה שי חרור? אין הנידון למוות מבטל
אפשרות

כזאת.

ואולי

תבוא

הישועה

מצד

א חר?

פרקליטיהם אינם סבורים כי ממשלת מצרים תבצע
את גזר הדין .דעת הקהל אינה נוטה לכך .אך ,כמובן,
שעדיין אין לקבוע את הדברים הללו בבירור...
ובינתיים מדכא ד בר אחד את רוח השניים  :היעדר
הקשר עם חבריהם בארץ .עד כה לא קיבלו מהם השניים
כל פתק וכל הודעה .מנותקים הם מן המחתרת ,משמע
מכל עולמם שלהם — ,ללא עתון ! ללא ידיד ,והשאלות
מטרידות  — :מה חושבים עלינו שם ? האס יבין העם,
היצדיק את המעשה ויוסיף להלחם ולנקם?

היביבי

ויסלחו ההורים?
כל השאלות הללו מנקרות במוחם ומכרסמות את
לבם ,ואין להם מענה .שניהם יושבים בנפרד ,במרחק
של עשרות מטרים זה מזה בקומה העליונה של בית
הכלא ,ה״מצודה״ ,בקהיר ,אך מחשבותיהם הן אותן
המחשבות.

קשה

עליהם

הפרידה

דוקא

— ברגעים

אלה; הרי הגורל קשר את שניהם לחיים ולמוות!
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רק הדים קלושים מגיעים אל תאיהם ממה שעוררה
עמידתם הגאה בארץ היאור עצמה .המצרים מתלהבים
מדרך התנהגותם .אילו הותר להמונים להגיד את דברם׳
כי אז היו משחררים את הצעירים ונושאים אותם על
כפיים .לאחר פסק הדין נערכות התקהלויות ברחובות.
בככר אחת עולה

צעיר אחד על

תיבור עץ ומסביר

לקהל את משמעותו של פסק הדין .הרוחות נרגזות.
עשרות

צעירים

מתקבצים

יחדיו

וקוראים

סיסמאות

הדורשות לשחרר את הנידונים .באחת ההפגנות בקהיר׳
שפוזרה רק לאחר יריו ת מצד המשטרה׳ נישאו כרזות
כגון  :הלאה הבריטים ! שחררו את המתנקשים במוין ! ״
עוד בתקופת המשפט נשלח מכתב־איום לנשיא ביה״ד,
שהכיל דרישה לשחרור השניים או להעברת משפטם
לביה״ד הבינלאומי בהאג .אפילו העתונות המקומית׳
שאינה מסתירה את נעימת האהדה לבחורים׳ מבקשת
להולל מהפכה במאמריה החריפים ,אך האנגלי עדיין
שולט במצרים.
יהדות מצרים אף היא עומדת כולה לצד הנאשמים.
הפעם הוחרדה משאננותה המסורתית .ביום מתן גזר~
הדין צמו רבים מיהודי המקום׳ ואחד העתונאים כותב :
״יש לי הרושם ,שאילו צריך היה לאסוף מיליון לירות
כדי להציל את השניים ,היתה היהדות המצרית ממציאה
את הכסף כעבור שעה קלה״.
עם פרסום גזר הדין קמה תנועה נרחבת לבקשת
חנינה ,היא מקיפה את כל העולם .מברקים נשלחים
באלפיהם אל המלך פארוק ,אל ראש הממשלה המצרי
ואל שלטונות בריטניה .ומקהלת דו ר שי החנינה הולכת
וגוברת.

נצטרפו

אליה

אישים

כטוסקניגי,

סיגריד

אונדסט ,סינאטורים אמריקניים ורבים כמותם .הוצאת
פסק הדין לפועל נדחית משבוע לשבוע ,והכל מסבירים
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את הדחייה כסימן לטובה ולתקווה .רב הקהילה בקהיר,
חיים נחום אפנדי ,נפגש עם ראש ממשלת מצרים.
אחמד מאהר פחה ,והלה רומז לו ,כי הסיכויים להענקת
חנינה לשני הצעירים הם טובים .המוצא המשפטי לכך
יימצא אם יוחלט על

החנינה

סופית .השמירה על

הנדונים היא עדיין קפדנית ,אד הד־האופטימיות ,שבא
מן החת ,נשמע גם

בין כתלי התאים ,והוא מפיח

תקווה חדשה בלב השניים.
והנה לפתע מתארע דבר ,שאיש לא ציפה לו כלל.
אחמד מאחר פחה ,ראש ממשלת מצרים ,נרצח בידי
קנאי מוסלמי ב פרוזדור בית הנבחרים בקהיר .הידיעה
נוחתת כמהלומה על ראשי אלד .שייחלו להצלת השניים
ולמתן חנינה .נדמה ,כי כל הבנין שהוקם בזהירות
בשבועות האחרונים להמתקת דין הצעירים ,נתמוטט
בבת אחת .ביום ההתנקשות על אחמד מאהר יו רד אבי
אליהו בית־צורי לביר ת מצרים כדי לראות את בגו.
הוא מוצא את האווירה מתוחה עד למאד .לשוא מתדפק
הוא על דלתות
ביקור.

הכל

מ שרדי הממשלה כדי לקבל

משיבים

את

פניו

ריקם.

ר שיון

אפילו

אחד

הסניגורים שוב אינו יכול לעזור לו .נשתנו הזמנים.
האב עושה שבוע ימים בקהיר ,אך כל מאמציו הם
לשוא .בכל המשרדים הוא מקבל מענה אחד?

להפרד

מן הנידון למוות אפשר רק בערב העלאתו לגרדום,
והרי

עד כה טעם נקב

תאריך התלייה .האב

חוזר

במפח נפש לארץ...
ואז יוצא וינסטון צ׳רצ׳יל ,ראש ממשלת בריטניה,
בהצהרה חדשה ,בנוסף לקיטרוגו מלפני כמה חדשים,
ובמו י דיו מסייע בהידוק עניבת־החנק סביב צוואר
השניים .בנאומו בבית הנבחרים מיום  27בפברואר
הוא או מר— :
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:אין

ספק

כי

יש

ל הג בי ר

את

א מ צ עי

ה ב ט חון

בנז צ רי ם ,ו מ ע ל ל כ ל ל ה ק פי ד ,כי בי צו ע גז ר הדין שהוצא
על אנ שי ם

שנ ת ב ר ר ה

א שמתם ברצח

מ דיני — יהא

מ היר ו ל מו פ ת! ״
שלושה ימים לאהר נאום זה יופעל שתי פעמים
הגרדום.
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התליה
גנוזות על
׳ ' :׳ד
א
 ־  -ה נ ו ד בנופי ם ך חו קי המהותהגעתי

ח ל ם  -ו ה ; ד לביתןז..

ה א ץ י ד ע תי ף ? ־־ מן ס שי א הלהוט,
הן הטל הנ חיץ עלי  9רוו/יןז ,
והלהט החרב

של ה? םוף־*סצווי

$ק\ר גך ת מו לו* ? ח בלי אווי
ע לו הי ם ־ ב ם־ ב נו ר

ו ? מ ? א בי ם ?ג פי ם..
—

ו ה סוד  :ב הן ב ר בר ם א ש ענבים
ב מ שעולי ם ההם ל א הלכו חנפים
בי אם ג? אבי ם

התקדשו ?מעשים :הגדולים
הגופם אבל לא האווי רוחם..
ןה;ה יום־יומם״בתוה לפניהם
?לוח סיני  -ןחרות ?לוחם :
בה ובה  nך בי -

וסיומו בדהיהם

חותהת אמת ע1ל שןזרית ס!יסם,
ןצ?חו הגופים ןםגרו עיגילזם

—

ב
.15רחם האם זה ד ם ש ע ר ר א שון
; צא  3ן וןוויר ;ה יןעול ם ה!ן דו ת
ו  9ך ו 1ם ס שי ר ן חזו ת  ? 0כו ת ל אי שון
; ? א ? מ ר דו ת  :ם חן ש

קון דו ת :

ע ל ם־  3נו ר ־ ב ו דו ל ף עז ?אי< 8אוין
עד עץ ה ת ל י ה  ? -א ל העץ ?*13
ו מ ח י .ך

* ? ח י • • ״?נירף י

אלי ליי

אתה ?חין• ז״ # -ו א לו וןל;נ.1
ןעוגה זה העלם  1ך מס?ה :
א ג י ? 1ס ! ן ז

ל ד  1ר 1ת ס ? א י ם ו

אין סגין סת?י,ן׳ אין סחיש ס0ל:ן
3י להית המקד ש הפןו  3ית ס?לאים —
מזמור לדוד יז ם עפו ס?ל:ן.
ג

3ל;לה ההוא ,לא הךליק לאם *א
®שואות ?הריו ןלא ;צאי עלוןויו
?מצעד לפידים וךגלים ןת?ים
ןלא עמד שום נ1אם על 3י?ה ג*או?יו.

3ל;לה סהוא ?ם גומד ?ל הלאם
למ׳ןזפחו?יו ..לא הגיע הלם
ן 3ר העלם לפגי הי1ל;ה ?קהיר.
היא ד?ר ך?רו ??גיא ,קול ?היר
^מעתי 3ל;לד׳ ההוא ,ןזה לזיר
לזמר אדיר ?מקקלות סן?יר - -
כתבי אצייג ,ז׳ .175-174
אורי צבי גרי ע ת

הגרדום הקדוש
בעת שהגיע הרב אוחנה אל בית־הכלא ,הובל מיר
למשרדו של מפקד ביודהסוהר ,חודר פחה ,הלה קם
ממקומו
הרב״.

ובירך אותו ברשמיות.
הוא

התבונן

בשעונו.

—

— ״ישב נא ,כבוד
״מחובתי להה יעו

באורח רשמי כי תוך שעה יוחל בביצוע גז ר ‘ ,יךהמוות
שהוצא על האסירים חכים וביוזרצורי״.
פני הרב אוחנה החווירו לשמע הדברים ,הגם שידע
זאת מראש .עד לרגע האחרון לא חדל מלקוות ,כי
גזר־הדין ילמתק .הוא לא התאפק ו א מר:
כי

שני אנשים

״מה חבל

מצויינים אלה עומדים למות ,שלא

באשמתם״.
מפקד בית״הסוהר אמר ,כמתוך התנצלות:

״זהו

צו מגבוה״ .שני האנשים

י שבו דוממים .אחר שאל

״מה

לנידונים?״

מפקד

ביוד הסו הר:

יאמר

כבודו

ואחר הוסיף בלאט :״ימחל נא לי ,אך יודע אני מעט
על דתכם ,אף כי אמרו לי שבענינים רבים יש דמיון
בינה לבין דתנו״.
״מה אומר להם?״ חזר הרב אוחנה על הדברים.
ניכר בו שדיבר מתוך ריגשה ו סערודנפ ש עזה .״על
פי מצוות דתנו ,חייב ההולך למות להתוודות לפני
אלד״יו ברגעיו האחרונים .עליו לקרוא בקול את הוידוי:
״ה  ,אלוהים ,סלח נא לכל

פשעי ולכל חטאי מיום

הוולדי ועד לשעה זו .מיתתי תהא כפרה על עוונותי
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שחטאתי ביודעין ובלא יודעין .בגן עדן תהא מנוחתי,
יחד עם נשמות

כל

הקדושים

שהקריבו עצמם

על

קידוש שמך ושם ישראל עמך .מי יתן ואנוח בשלום
על משכבי ואעמוד לגורלי בעת תחיית המתים בקץ
הימים/,
חודר פחה הקשיב בראש מורכן.
״לאחר־מכן יאמר כל אחד מהם:

,שמע ישראל ה ,

אלוהינו ה׳ אחד .בידך ה׳ אפקיד רוחי/,
המפקד נאנח — .״וידוי זה היו גם בני עמי אומרים
לפני אללה/,
בדיוק בשעה  6.30בבוקר ,בעודם משוחחים ,נפתחה
הדלת ונכנס איש עצום וגדול ,עיניו השחורות נתונות
בפנים חוורים ,ושפמו המגודל מגיע כמעט עד לעצמות
לחייו .זה היה מו ע ל ם (רב־אומן) מוחמד שורה ,התליין.
הוא היה איש בשנות העמידה ,אב לשלושה בנים ובת
נשואה ,והוא שביצע את כל מיתות בית־הדין במצרים
במשך עשרים שנה .עתה קד לפניהם וישב במקומו.
כעבור

שעה

קלה

נכנם

פנימה

איש

גבה־קומה,

ששיבה זרקה בשערו ,לבוש מדי גנרל ותרבוש אדום
לראשו .הכל קמו ממקומותיהם .זה היה הוד מעלתו
מוחמד

היידר פחה ,המפקח הכללי של

בתי־הסוהר

במצרים ,שהיה לאחר־מכן לראש המטה הכללי של
הצבא המצרי.
הוא נתיישב וכולם שבו וישבו .הכל ציפו.
קול צעדים נשמע בחוץ .הדלת נפתחה ו ביו ד צו רי
וחכים עמדו בפתח ,כשהם מוקפים שומרים גברתנים.
הם היו לבושים בבגדי בית־הסוהר הכחולימ־דהויים.
שני

הבחורים

התבוננו

סביבם ;

בראותם

את

כל

הנאספים ,הבינו .הם עמדו זה בצד זה ,כאילו אין
דעתם נתונה למתרחש ,וחיוך קל על שפתותיהם.
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שעה קלה לפני כן העיר שוטר את ביו ד צו רי בתאו
בביוד הכלא המרכזי של קהיר ,הגיש לו ארוחורבוקר,
ובאמרו כי עתה יובא לפני הרב אוחנה ,הובילו אל
מכוניודמשטדה סגורה .במכונית י שב חכים .היתד .זו
הפעם

להם

הראשונה

שהתראו

המשפט,

מאז

והם

התחבקו.
המכונית

לפני

נעצרה

באבראל־ח׳אלק .הם

כלא

הובלו במעלה המדרגות ודרך מסדרונות ארוכים ,עד
שהגיעו אל מ שרדו של מפקד ביוד־הסוהר ,נכנסו וראו
את הפמליה שציפתה להם .בין הנוכחים היו גם כמה
עתונאים .בלילה הקודם נקראו טלפונית לבית המושל.
שם ניתנה לכל אחד מהם מעטפה לבנה קטנה .בתוכה
היתה

הודעה

קצרה:

גזר־הדין

שהוטל

על

רוצחי

הלורד מוין יבוצע למחרת היום בשעה  8.00בבוקר .הם
הוזמנו להיות נוכחים ,כדי שיוכלו לספר לעם המצרי
ולעולם ,כי צדק נעשה.
מפקד ביודהסוהר ,חודר פחה ,קם ממקומו וקרא
בקול

רם את

בעמידה:

גזר־ הדין

לפני השניים .הם הקשיבו

חכים — בראש מורכן ,כשהוא ניזוז קמעה
בי ת־צורי

מפעם לפעם*,

—

רגליו

מפושקות מעט,

מי שיר מבטו בפני חודר פחה ,פניו חוורות ,ואותן שתי
נקודות אדומות בוערו ת בלחייו ,כבעת ששמע בראשונה
בבית־המשפט

המלים:

את

״העובדות

של

המשפט

נמסרו למופתי״.
עתה הופרדו

שני הבחורים והרב אוחנה הורשה

להתייחד עם כל אחד מהם כמה רגעים .תחילה שוחח
עם אליהו חכים .״בני — אמר בקול רוטט .־ ־ עליך
להשיב נשמתך לבורא .בעוד זמן קצר תתייצב לפני
רבונו של עולם״.
״כן ,כבוד הרב״.
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״גזירה היא משמים ,בני ,ועליך לקבלה באהבה״.
״מקבל אני ,אכן ,מקבל אני עלי ,כבוד הרב /,קולו
של חכים נאלם לרגע — .״אך רוצה אני לראות את
הורי .רוצה אני מאד לראות את אמי ואת אבי —״
מפקד בית״הסוהר ,שנכנס רגע לפני־כן ,אמר רכות :

״הן ראית את אחיך .למה תוסיף על יגונם של הוריך "1
חכים שאל אם יותר לו לכתוב להם מכתב פרידה.
הובא לו ג ליו ךניי ר ,והוא כתב תוך מאמץ נפשי
ר ב:

״הורי היקרים ,אל נא תתאבלו עלי .אני שולח

ברכה חמה לכל העם העברי בארץ״ישראל ומתפלל
לגאולת עם ישראל״.
מפקד בית״הסוהר שאלו אם יש בפיו משאלה.
חכים א מר:

״ברצוני להתגלח ,זקני גדל פרא .לא

התגלחתי זה עשרה ימים״.
״אין פנאי לכך — אמר מפקד בית״הסוהר — .אני
מצטער״.
אז ביקש הרב אוחנה מחכים כי יחזור אחריו על
דברי הוידוי .חכים קם וחזר אחר הרב מלה במלה על
דברי הוידוי ,בחדר הקטן.
מפקד בית״הסוהר ,חודר פחה ,פסע קדימה .הוא
חיכה ביראת־כבוד עד שסיימו השניים את התפילה .־־־
״עלינו ללכת עתה״.
״רצוני לראות את חברי ,אם יורשה לי /,אמר חכים.
חודר פחה לא השיב דבר .הוא נתן אות ,ונזו על ם
שורה ,התליין ,קרב אליהם ובידו חליפת־השק האדומה
שלובשים הנידונים בעת הוצאתם להורג .הוא הסיר
את סנדליו

של חכים מעל

רגליו,

שנשארו יחפות,

וסייע לו להתפשט וללבוש את החליפה האדומה .בעת
שלבשה

אמר

חכים:

״זוהי

החליפה

היפה

שלבשתי בימי חיי .לובש אני אותה בגאון״.

ביותר

מפקד ביודהסוהר שב ונתן אות ,ושומר קרב אליהם,
נושא אזיקים.

צורך

אמר.

בהם —

— הנני

מבטיחכם ,כי לא אתנגד״ .אחר הוסיף :״אבל ,ככלות
הכל —״ ובחיוך קל הושיט ידיו לכבלים.
״זה החוק.,,״

חודר פחה אמר בהכנעה:

חכים צעד עמם אל ביתן לבנים קטן ומרובע בחצר
בית־הסוהר ,שם היה הגרדום .הוא היה מוצף אור .הם
הביאוהו אל חדר התליה ,לעיני העדים שחיכו במקום.
הוא פסע נכחו ועמד על הדלת הצונחת .מועלם
את הכיסוי השחור .ושוב

ל ראשו
צורך

—״

בזה

ושוב הניח להם לעשות כרצונם.
עתה התקין עצמו התליין לשים את עניבת־התליה
על צווארו ,והנה נזדקף הראש העטוי בכיסוי השחור,
הוא

שר

את ״התקווה״,

ההמנון העברי ,שהיה לאחר־מכן להמנונה של מדינת
ישראל .התליין נסוג צעד אחד לאחור ,וציפה בראש
מורד.
השירה נסתיימה .הם שמעו את קולו העמום של
חכים:

״הנני נכון עתה״.

התליין הפסיע קדימה ושם את עניבת־התליה על
צווארו.
ושוב נשמע קולו של חכים  :״הנני מבקש שיקברוני
בחיפה״.
אלה היו ד ב ריו האחרונים .הדלת הצונחת נפתחה.
גופו נפל פנימה.
נשתררה דומיה .הרופא שם את קנה־השמיעה שלו
על חזהו של חכים .אחר הודיע:
נמשך ארבע דקות וע שר שניות.
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״האיש מת״ .הדבר

הגופה נשארה תלויה עוד כמה דקות ,אחר הורדה,
נעטפה בטלית והושמה בארורהמתים.
בעוד התליין עושה את שלו ,נתייחד הרב אוחנה —
שלא יכול לאכוף עצמו לראות בהוצאה להורג — עם
בית״צורי.

הרב

היה

אובד״עצות:

בית״צדרי

סירב

לחזור על ד ב רי הוידוי .״אני מצטער ,כבוד הרב —
אמר — .אך אינני מאמין״.
הרב אוחנה הפציר בו .״אני מתחנן ,אני שוטח
תפילתי לפניך ,אנא אמור את הוידוי״.
בי ת־צורי לא

זז מדעתו .״לא אוכל .איני רוצה,

מאחר שאיני מאמין״.
ואז פנה אליו חודר פחה ,בעת ש מו על ם שורה עז ר
לו

ללבוש

את

חליפת

התליה

האדומה

והסיר

את

סנדליו — .״האש בפיך משאלה כלשהי?״
״לא ־ ־ אבל הייתי רוצה לכתוב כמה מכתבים,
לאבי ,לאחיותי ,לחברתי —״
״חוששני שלא נותר פנאי לכך —״ ,אמר מפקד
בית״הסוהר .אליהו הוסיף לפתע:

״הייתי רוצה לחבק

את אבי —״ חודר פחה הניד ראשו.
בחדר התליה מחה גם אליהו:

״מדוע זה צריכים

אתם לכבול או תי?׳ ,גם הוא לא רצה שיכסו את פניו,
אך הניח לתליין למלא את המוטל עליו .בעמדו מתחת
לחבל התליה א מר:

״אני מודה לך ,כבוד הרב ,על

שבאת אלי .אני מודה לך ,המפקד ,על שנהגת בי
כבוד״ .לאחר״מכן נשא קולו בשירת ״התקווה״.
ואז נפתחה הדלת הצונחת וגופו נפל בכל כובדו.
לאחר שלוש דקות וחמישים שניות נקבע מותו של
אליהו בית־צורי.
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 2מכתביהם האחרונים של שני אליהו שלא נמסרו להוריהם
בפקודת ממשלת בריטניה ,היו חסויים  30שנה ורק בשנת
 1974הותרו לפרסום.
(תורגם מחדש לעברית מהתרגום האנגלי)
אליהו חכים
בית הסהר המרכזי — קהיר
שלום רב לכם הורי היקרים׳
אני כותב לכם מכתב זה מתא הכלא בארץ זרה .בודאי דאגתם
מאד כאשר קראתם בעתונות בארץ על נפילתי בשבי .אבל הריני
יכול להבטיח לכם כי אני בריא ושלם וכי היחס הניתן לי בבית
הסהר הוא מצויין.
ברגעים הראשונים לאחר מאסרי הייתי קצת מדוכא ; אבל עכשיו
אני שקט לגמרי ומצפוני נקי מפני שיש לי הרגשה שמלאתי את
חובתי.
כחייל נשלחתי לחזית ונפלתי בשבי ,וצריך לדעת לא רק איך
להלחם אלא גם איך ליפול .אני שמח לעמוד במבחן זה ,מפני
שעכשיו ,יותר מאשר בכל רגע אחר בחיי ,אני בטוח בצדקת
רעיונותי ; מפני שהאידיאל שלי הוא רעיון האמת.
וסוף האמת לנצח.
אני נכון לכל.
בודאי כאב לכם מאד הדבר לקרוא בעתון על בנכם בנסיבות
שכאלה .אבל עליכם להתגאות על כך שלוחם חרות הוא בן
למשפחתכם.
גם אתם ,הורי היקרים ,חייבים לדעת להקריב ברצון את בנכם
למען המלחמה לחרות .משום שאין דבר יקר מן החופש.
החרות היא הדבר היקר ביותר בחיים.
יום יבוא ,הורי היקרים — ואני מקווה כי קרוב היום — כאשר
יתנוסס הדגל העברי מעל הרי ירושלים והחופש ישרור בכל ערי
הארץ ,ואמהות ואבות ישמחו בילדיהם מתוך חרות ודרור.
אני מבקש מכם לא לדאוג לי יותר מדי ואני מאחל לכם כל טוב
וכי תזכו לראות בימינו בשחרור ירושלים.
אני מצפה לידיעות מכם ,כתבו לי במהרה מה שלומכם.
בנכם האוהב,
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אליהו.

(תורגם מחדש לעברית מהתרגום האנגלי)
אליהו בית־צורי
בית־הסהר המרכזי .קאהיר.15.11.44 .
שלום רב ,הורים יקרים,
ראשית .עלי לבקש מכם לסלוח לי על הצער הדאגות ואי־הנעימויות
שאני גורם לכם .עזבתי אתכם כך .מבלי להפרד מכם לשלום.
בכוונה .מפני שהיתה לי תקווה רבה לחזור ולראותכס לאחר
זמן קצר .בכל אופן אני מקווה שכולכם תבעו כי עשיתי את
אשר עשיתי מתוך נאמנות לדרך שאני סבור שהיא הנכונה
והצודקת.
עתה אני בידי השלטונות המצריים והיחס שאני זוכה לו הוא
טוב וללא דופי .ומבחינות רבות אפילו אדיב .מצב בריאותי הוא
טוב ואינכם צריכים לדאוג כל דאגה שהיא .נכון הדבר שנפצעתי
פציעה קלה בחזה .אבל הפצע כבר כמעט נרפא .אין לי מלים
בפי להביע את צערי על הצער שגרמתי לכם .אבל אנא השתדלו
לקבל את הדברים כפי שהם ולעמוד בהם באומץ ובכבוד .אני
מצפה למשפטי בשקט וללא התרגשות .בית־המשפט יהיה מצרי
טהור ויש לקוות שהעונש שיוטל עלי לא יהיה בהכרח הכבד
ביותר .אכן׳ גם אתם חייבים לקוות .אינני רוצה להרבות במלים
כדי שלא לעכב משלוח מכתבי זה .אשתדל לכתוב שנית במהרה.
אתם רשאים לכתוב לי ולשלוח לי ספרים ועתונים .כך שאנא
שלחו לי ספרים ועתונים ככל שתוכלו .אני זקוק במיוחד בהקדם
האפשרי לספרים הבאים :
 )1ספר התנ״ך (י) ) 2 .ספרו של לאודרמילק .,ארץ־ישראל .הארץ
המובטחת״ שיצא לאור לא מכבר בהוצאת ספרית הפועלים.
 )3״במי תחית איטליה״ (נמצא בארון הספרים) )4 .כשאומה
נלחמת על חרותה .מאת יוסף קלוזנר )5 .ספר שירים באנגלית,
מכורך בכריכה בחולה ,מאת רודיארד קיפלינג .הנמצא בארון
הספרים )6 .תולדות אירופה (ספי באנגלית ,גם הוא בארון
הספרים ,אבל אם תוכלו להשיג ספר מקיף יותר בנושא זה,
מוטב).
אני חוזר ומבקש מכם .אבא .דבורה .איסר .אביבה ולאה  :קבלו
את המצב בשקט .באומץ ובכבוד .ומתוך תקוה ,כשם שאני
מקוה .כי נשוב ונתראה בארץ בימים טובים יותר .נשקי את
סבתא ואורי היקרים בשמי.
נשיקות מארץ נכריה.
אוהבכם אליהו

(מברק זה הוא סודי במיוחד .מקבלו המוסמך חייב לשמור אותו
ולא למסרו הלאה)
צופן
לנפוצת קבינט המלחמה
מקאהיר למשרד החוץ
לורד קילרן
מס2436 .
 22בנובמבר 1944
העתק לירושלים.
נשלח  12.05 :זג״מ22.11.1944 .
נתקבל 1.23 :זב״ק22.11.1944 ,
4158/33/66
מידי ביותר
סודי
מסתמך על מברקי מס 2399 .ומברק מירושלים מס 56 .ממוען
אלי והעתקו למשרד המושבות מס׳ .1539
 .2בקשתי מהנציב העליון לארץ־ישראל לעכב מסירת המכתבים
עד שאקבל הוראותיכם .העתקי המכתבים נשלחים בידי דוידסון
בשק דואר־אוויר מהיר.
 .3לאחר שקראתי מחדש המכתבים נראה לי שעיתונות המחתרת
הציונית תעשה בהם הון פוליטי ניכר ואחרי שיקול אני נוטה
לדעה .כי נזק רב יותר ייגרם על ידי מסירתם מאשר ע״י גניזתם
אפילו אם תתגלה עובדה זו .איני חש שהתחשבות כל שהיא
מגיעה לשני מרצחים אלה שהודו בפשעם.
 .4אנא הבריקו הוראות בדחיפות.
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יוסי גמזו

על

הבלאדה

? זנ י

אל^ה ו

? ש;ב 1א השלום! ,לדתי ,ונךא הו ךמוקי־עפקפלם
אקחך לך חו; ה של קאהיר ו אן א ה לך כיצד והיכן
מסחילה הבלאז־ה ה*את ,על השנים ההם כמצוץם -
אכל עד שןבו א השלום ,אספר  1את ע? שיו לך ,וכאן.

ת ״ו  -ש י ץ  -ה ״ א  ,כןמים לוסכים של מח«?ךת,

זה ו!ןה באביב

ו ה לון ד האננלי החולש ,מקאהיר ,על סיני וקל דן
-

משסה קלגסיו

כ אן צי ,ותולה ,ומגלה פליסי־ חךב

בלי לדעת את

שני הנקרים ,האוךבים לו (אקדח מז־ם).

אליהו בי ת־ צו רי של טל .אלןהו חכים של או ר־ ב ק ר.
כבוד הרב המחויר בספלה .השתיקה הנסקרת כתה1ם.
ההמנון .קניבת־התלןה .כן,
אך הסלע?

הדרך היא סלע־מסלקת,

 -הסלע גבוה מעל כל מסלקת ,פתאם...

★
הם ן רו בו ,ב לון ד ,אבל לא ב שוטר המצרי׳ שאף פעם
לא ראו בו אויב ,רק קךבן למגף־קריצים מבזה.
ואף הוא ,התלןן המצרי ,הסודה כין דמעות וכין זעם:
״מעולם ,פמו בפעם הזאת׳ לא הךגשהי א ש ם שכזה...״

איך ?צוידו ן איך שם הטיחו ,מעפר ל מלג:
*׳בטלמנים

 -פי אם

מ א ^י ם!!! ״

הוא שמע את הלב מתחנן #י א מ רו קריאת  -״שמע״ ,פ^םךת,
ואחד נע תר ואו מר ,ן ?#י סח :״חושי לא מלשים...״

אל;הו פי ת־ צו לי #ל טל .אל;הו חפים #ל אור־ פ קר.
כ בוד הלב המחויר פתפלה .השתיקה הנפערת פתהום.
ההמנון .עניבת־התל;ה .פן ,הדלך היא מלע־־ססלקת,
אך המלע?

 -המלע גבוה מעל פל מסלקת9 ,תאם...

בפלבר של קאהיר ,ללדתי ,בין קברות הלמב״ם ןהיתר.
אחת ,אלמונית ,זה שלשים #נות-תוגה .לא יותר.
על האפן ההיא .רק השמש ביום מלהמת
ויצגת כופפים בלילות .וחיךה .פן ,חיךה פלי פותר.

אך

רו חו ת־ הצפון ,פל־אפיב ,מארצי עוד תשבנה מצלזמה

פקליאה עקשנית לשלום ,ןתלחשנה ,תלס?#ה לה דו ם:
אליהו אחד פאן עילה ,מלרדן ,בכזערה השמלמה
אפל שני אללהי עלו ,פקאהיר ,בםעךה  -לגלדום.

אל;הו בי ת־ צולי של טל .אליהו חפים של אור־ פ קר.
כבוד הלב המקויר בתפלה .ה#תיקה הנפעלת פתהום.
ההמנון .עניבת־התללה .פן ,הד־לך היא סלע־מסלקת׳
אך המלע?

 -המלע גבוה מעל פל מסלקת ,פתאם...

מלים :ישראל ואויה אלדד
לחן :שמעון כהן

א.
על שני אלןהו יספר זה השיר
אליהו בית צוף ,אליהו ספים
לובנף נחשון תו שין הא בקהיר
נח;'יו של ליורדי מוין ,השה מתנקשים
מיליון חמישי כבר עלה בעשן
אן'השר הבריטי'למןרת התיכון
'שואל ןהודי שנשלחמכבישן:
׳׳איפהיא^יט'המיליון האחרון?׳׳
אאהו אלןהו מעשה בשני אל;הו
אליהו אליהו•'ששמם עמו אלי'וכמו ןה הוא
וכמו Tיה הוא
אלי I
ששמם Iכמו •״•
אליהו T : V
אליהו ״י יT
״י יT
ב.
שחמחם האחד ולעהו בהיר
בעמק מחתרת נוךתיםהם הבףת
ובכיור של ענפרת' נושאים לקהיר
מייהוןה במצור'  -תשובה עברית
אל העיר ההומה נמלטים על נפשם
על הנשי גפנע בצלעו האוזד
סשני חש אליו לעצר את הדם
לשניהם נתפסים ועומדים למשפט
אל;הו אלןהו מעשה בישני אל;הו
אליהו• אלעזו לא החטיאו אףילא חטאו
אליהו אליהו שלדין בקהיר הובאו ז

ג.

כבו הוכן מודים ,גם ענד צואום
וקבעום חליפת שק אדים ובךול
ורועם באולם בית הדין דבום'
זה ןבךםעול לוחמי חוותישואל
וז;פה מלבוש זה השק האדים
א$הו חכים לתלןן כיה'הגיד
אליהו בית צווי ממוום הגודים
של ״התקןוד ומסיר אל העתיד
אאהו אלןהו מעשה בשני אלעזו
אליהו אליהו שמותם לא לשוא ,זאת יןעו
אליהו אליהו ששמם כמו אלי וכמו ןהיהוא

שני אליהו שבים הביתה
שלושים שנה המתינו גופותיהם של שני הרוגי
המלכות :אליהו חכים ואליהו בית־צורי  -להיטמן
באדמת ירושלים .לא שלא נעשו נסיונות ע-י ממשלות
הנסיונותכשלו.
וע־י אנשי לודי עצמם ,אבל
התנגדוהבריטים להעלאת עצמותהשנים
בחששם כי מקברותיהם ישאבו הלוחמים יותר אומץ
לב וגבורה להמשך המלחמה .מאוחר יותר  -עם
כינון מדינת ישראל  -דחו מנהיגי מצרים את
בתואנהשעדין לא הגיעה השעה.השעה
סוךםוף,בי-ז תמוז תשל-ה,16.6.75לאחר
שפנייתו של ראש ממשלת ישראל דאז ,יצחק רבץ,
למצרים ,להעלות את עצמותיהם ,נענתה :טייס חיל
האויר ,קרובו של אליהו חכים ,הטיס את הגופות
לארץ .באזור החיץ של האויים בסיני  -נתקבלו
הארונות ובהם הגופות כשהם עטופים בדגלי הלאום
ונישאים ע-י חיילי צהייל.
ליד הארונות ניצבים קציני הרבנות הצבאית ובני
משפחות חמם ובית־צורי.
יחד איתם עומד מפקד לחייי ,מי ששלחם לפעולה,
חייב יצחק שמיר ,לימים ראש ממשלת ישראל.
את הטכס באזור החיץ מנהל הרב הראשי לצה״ל -
אלוף מרדם פירץ ,כשבמוקד דבריו :הרוגי המלכות,
שבחייהם ובמותם לא נפרדו ,הוחזרו אל משפחתם
ואל עמם.
התרגשות רבה עורר הגילר  -בשעת דהר הגופות
 שק נותרו שלמות ללא פגע כשרימה לא שלטהבהן .סגן הרב הראשי לצהייל ,תת־אלוף גד גבון ,לא

פסח על כ ן בדבריו והביע את התפעמותו העמוקה
מגילוי זה.
החלק הראשון במסע השיבה הושלם ־ ועתה עושה
המסע דרכו אל היכל הגבורה בבית הסוהר המרכזי
בירושלים שם עובר הקהל לפני הארון ומשם עושה
המסע דרכו אל הר הרצל ,כשדגלים מונפים לאורך
נתיב ההלוויה .עם רב יוצא להקביל את שובם של
שני אליהו ,ובראשם ראש ממשלת ישראל ,יצחק ר ב ץ
והשר יגאל אלון .שניכדעשר סרנים היוו את משמר
הארון ,כיתת שריונאים ירתה מטחי כבוד.

ראש הממשלה ,יצחק רבץ ז־ל ,שהעלה אותם לישראל,
עובר על פני ארונותיהם בהיכל הגבורה

בנאום ההספד שלו עומד הרב גורן על הקשר בץ
י״ז תמוז  -מועד שובם ארצה  -לבץ יום הצום
ההיסטורי המציין את הבקעת ירושלים.
מחק שמיר אומר :״הם יצאו כחיילים אלמונים וחזרו
כגיבורים ,שאהבת העם כולו מקיפה אותם.״
ר״ר ישראל אלדד מציין ומבליט את קשר המרחק
והזק בין הקברים בהם נקברו שני אליהו ובץ הקבר
הסמוך של אבשלום פיינברג ,איש ניל״י.
עשרה צעירים מעשר התנחלרות בגולן ,ביהודה,
בשומרון ובסיני ,מניחים על הקברים שקי עפר
מאדמת ישובי א״י ,ואנשי לח״י משלימים בעפר
ירושלים.

