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קמפינג ציוד
 לקמפינג ציוד של מושלם מבחר

 ב״וילה וכלה מצידניח החל
גרמניה. תוצרת מתקפלת״

במדינה
)47 מעמוד (המשך

 לימים נתכוון וכאילו השם.״ קידוש על
ריון: אז הוסיף אלה,  יש ״כרגע בן־גו

 אלפים ואולי מאות עשרות, אלא אחד לא
הערבי.״ העם עומד ומאחוריהם כמוהו,

ה יליד אל־קסאם, נתלה• התלמיד
 לאטאקיה, שבאיזור ג׳בלה, הסורית עיירה
 ,1922 בתחילת מבוקש כפליט לארץ הגיע
 השילטון נגד במרידה חלק שנטל אחרי

 הגיר- אחת שלפי השייך, בארצו. הצרפתי
באוני דתית השכלה לרכוש הספיק סות

ב התיישב שבקאהיר, אל־אזהר ברסיטת
 ואיר- במיסגדיה תורה להרביץ החל חיפה,

לאנאלפבתים. שיעורי־ערב גן
 הצעירים לאגודת הצטרף יותר מאוחר

 אלא למנהיגה. הפך מהרה ועד המוסלמים,
הת של פעולתה מדרכי נחת שבע שלא
 לו ואירגן בארץ, הערבית הלאומית נועה

ה שנות בתחילת שתקפה משלו, קבוצה
יהודיים. יישובים שלושים
 מכפרי פלאחים ברובם היו השייך חיילי
 והתפרנסו חיפה לסביבת שעקרו הגליל,

 התפרסמו מהם כמה לא-קבועות. מעבודות
 כבר היה שמנהיגם לאחר שנים, כעבור

 לדוגמה: הערבי. המרד כראשי המתים, בין
 על נורים מכפר אל־סעדי, פרחאן שייך

 ,1937ב־ הבריטים על־ידי שנתלה הגלבוע,
.75 בן בהיותו

צני לחיי שהטיף אל-קסאם, עז־אל־דין
 של ערביותה שמירת למען והקרבה, עות

 ב־ ההגנה אירגון במיסמכי תואר הארץ,
 המורכב לוחם, אירגון של כמפקדו 1932

 אנשי לדברי איש. 40 של פעיל מגרעין
 כלל ההגנה) של (״שירות־הידיעות״ הש״י

תומ חברים 900כ־ אל-קסאם של אירגונו
 עורכים שהיו חיפה, מאיזור רובם כים,
 רושמייה, בוואדי הצבאיים אימוניהם את

הסביבה. במיסגדי אסיפותיהם ואת
 נובמבר בתחילת זדץז־ או שוגג

 קומץ בלוויית חיפה, את השייך עזב 1935
 אי־שם והתמקם מזויינים, כולם מאנשיו,
 יחידה הקיפה שבועיים כעבור בגלבוע.

 ואנשיו, אל-קסאם את הבריטי הצבא של
יעבד. הכפר ליד

 והציע בקול אליהם פנה היחידה מפקד
 נהרגו קצר בקרב סירבו. הקסאמים כניעה.
ושלו עצמו, המנהיג ביניהם מהם, ארבעה

 אז נקבר אל-קסאם נכנעו. הנותרים שת
 לאגדה מאז הפכה ודמותו בבלד־אל-שייך,

 פתח, אירגון קם כאשר הפלסטינים. בקרב
 אל- של דרכו כהמשך עצמו את ראה הוא

האגדתי. קסאם
 על־ידי מצבתו כשנהרסה שעבר, בחודש
 ערביי בקרב סערה הדבר עורר בולדוזר,

הל הסערה פשטה אחר־כך והגליל. חיפה
 הערבים בקרב הקו־הירוק. את וחצתה אה

 מה על גירסות שתי עתה נפוצות בישראל
 נהרסו אחת גירסה לפי בתל־חנן. שנעשה

 שנצטווה בולדוזר על-ידי בשוגג, המצבות
 השניה הגירסה חסידי השטח. את לנקות

 נעשה בית־הקברות חילול כי משוכנעים
 שנחשב, מי של זכרו למחוק כדי בזדון,

פלסטיני. לאומי כגיבור
 בית־הקברות כי תובעים אלה וגם אלה
ממלכתיות. רשויות על-ידי ישוקם,

 של בישראל תמומש, זו שתביעה הסיכוי
אפסי. הוא ,1978
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מפ בתל־אביב, פועלת נוכלים ״חבורת
בהז יהלומים לקנות תמימים אנשים תיה

פשו זכוכית אבני להם ומוסרת דמנות,
 המיש־ נציג שבוע לפני טען כך טות,״
 לחקירה לעצור שביקש בעת סלנט, טרה,

מוכתר. ושבתאי כהן יצחק את
 חודשים כארבעה שלפני חשודים השניים

 יהלום, מהם לקנות בעל־מיסעדה שיכנעו
 לו סיפר המתלונן עדות לפי ״מציאה״.

 ונפל ביהלומים, כרגע עובד הוא כי מוכתר
 במחיר אכסטרה, יהלום בהזדמנות לידיו
 שוויו לירות. אלפי עשרות כמה של אפסי

וכמה. כמה פי הוא זד. פלא של האמיתי
 המשוחחים אל אז הצטרף הנראה כפי

 כמומחה עצמו את שהציג נוסף, אדם
הטו האבן של מהזוהר והתפעל ליהלומים

 בסכוכדעתק. אותה העריך גם כמומחה בה.
 תומו, עד הפתיון את בלע התמים הקורבן

במציאה. ושמח הנדרש את שילם
 כמה עוד בסף. אין יהלום, אין

 ואף דומה בשיטה שנעשו דומים, מיקרים
אחדים אנשים הביאו בעיתונים, התפרסמו
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