
חיל־ מטוסי ־ ימים כמה נמשך העתיקה ירושלים ז או כבשו הערבים
חלקי מכל ערביים לוחמים 1500 של ריכוז תבציצו המלכותי האוויר

במשא־ומתן היהודים ן כסוכ שימש בכיר ערבי מנהיג ־ הארץ
דדה ס׳ ה של קלעים ם ה מאחרי ־ והערבי ם טי הברי ביו

 מלכד, האש עמוד של העשירי הפדק
רדי סיפור את ״מלכודת״, הכותרת תחת
אוס (גרמניה, במרכדאירופה היהודים פות

 שהגיעו והונגריה), צ׳כוסלובקיה טריה,
חדשים. לשיאים
 מהן שנבצר אוניות, מסתובבות בימים

ב גם לנמל־מיבטחים. נוסעיהן את להביא
 כמה בעוד האנטישמי, הלחץ מתגבר פולין

 המצור את לפרוץ מנסות מעפילים ספינות
לארץ־ישראל. נוסעיהן את ולהוליד

 מלכודת בתוך מפרפרים יהודי־אירופה
מפרס הגדולה שבריטניה בעוד מחרידה,

 מבשרת היא ובו הלבן׳/ ״הספר את מת
 בארץ- מהצהרת־בלפור. הסתלקותה את

האימפריה של חילותיה מתמודדים ישראל

 הפלסטינים, של בהתקוממות־ענק הגדולה
 מהערים חלק על משתלטים הם שבמהלכה
ו החומות שבין ירושלים ועל הערביות

הפלסטיני. הדגל את מניפים
דיר־ע׳סנה פרשת

 מה המרד היה לא זה, מתקדם ״בשלב
 ספונטאנית התקוממות בראשיתו: שהיה

ב בארץ־ישראל. היהודית ההתנחלות נגד
והטש־ הלאומיים המניעים הלכו הדרגה
טשו...״

 הלא־ידועים המהלכים אחד של תיאור
ב לוסין בידי הובא הפלסטיני המרד של

 יומני על התבססות תוך המקורי, תסריט
 מופיע אינו הוא גם זה קטע הש״י*.
 של כנס יזם אל־צאלח ״מוחמד בסרט:
 בין שלום השכנת לשם כנופיות, ראשי

 שנבחר המקום הכנופיות). (ראשי הניצים
 בשיפוליו קטן, כפר היה הכנס את לארח

 דיר־ע׳סנה הר־שומרון, של הדרומיים
שמו...

 עבד-אל- עארף כנופית מאנשי ״אחד
,בבו :אלה במילים הכנס את תיאר ראזק

עארף הוא אבו־מערוף, הגיע )13.9.38( קר

 בוקר עם הלילה. כל נמשכה ״ההילולה
 יתר וכל אל־חוסייני, עבד־אל-קאדר הגיע

 לבן כיאות דום, לפניו עמדו המפקדים
 מיס־ אבו־דורה... הגיע אחריו זו. מישפחה

בקירוב. 1500ל־ הגיע כנופיות אנשי פר
 עבד-אל- בין שלום הוקם ע׳סנה ״בדיר

אל־ראזק... ועארף חאג׳־מוחמד רחים
 בכל במינו יחיד שהיה הזה, ״הכינוס

ב פיתאום• לפתע הופסק — המרד שנות
 י חיל מטוסי הכפר מעל חגו צהריים שעות

המת על פצצות הטילו המלכותי, האוויר
 ידוע לא רוח• לכל אותם והפיצו כנסים

 אנשי- בקרב האבידות ■מיספר היה מה
 אותו גם היה ההרוגים בין אבל הכנופיות,

 כנס״השלום. של היוזם אל־צאלח, מוחמד
 לשיטהה, אחת כל הכנופיות, התפזרו כך

 ספק אין להיפך, התקיים. לא שלום ושום
 * הכנס של בעיצומו חיל־האוויר שהופעת

״ז כנופיות הלשנה. של תוצאה היה ח״ מו  של
זו...״ בצורה ההם בימים חוסלו

ומודד היהודי

 בקטעים לסיקור שהגיע הנושאים אחד
השל הוא ,׳המלכודת״ הפרק של בודדים

הפלסטיני. המרד של האחרונים בים
 האש עמוד הכנת של בתסריט־היסוד

 ״התכונה כך: המרד של זה שלב תואר
גי עממיותו. היתה במרד ביותר הבולטת

עגלו רועי־צאן, סבלים, היו המרד בורי
 כמה ומוכרי-לימונד. פועלי־רכבת נים,

 וכתוב. קרוא ידעו לא מפורסמים מפקדים
 אבל נקיי־כפיים; אידיאליסטים, היו רבים
 גם הכנופיות אל התלקטו הטבע בדרך

בתוקף אשר ובני-בליעל, חידלי-אישים

תל־אכיב בחוף החול על פאריטה אוניית־המעפילים
ספינת־השוטים כמו לא

 מע- לעצמם הירשו כלוחמי-קודש מעמדם
לעשי מתנכלים היו הם לרוב. שי־נבלה

 יכולתם... ככל מהם וסוחטים רים
מחאה של יסוד במרד היה ספק ״בלי

ה משכבות שבאו למורדים, סוציאלית.
העשי על שלילית דיעה היתה מצוקה,

 העירוניים הוכרחו אחדים במקומות רים.
 בכך כי אמרו ובעקאלים. בכפיות ללכת

זי על להקשות הכנופיות אנשי ביקשו
 אבל העירונית. האוכלוסיה בתוך הויים

 הערים לתושבי לגמול רצון גם בכך היה
בפל המסורתי וזילזולם התנשאותם על

ה מתעמרות מדוע פלח, כשנשאל חים•
 ענה: בעירוניים, ברוטאלית בצורה כנופיות

 אנו נשלוט — שנים מאה בנו שלטו ,הם
אחת׳... שנה בהם

 אנשי־ מאנשיו. מאתיים בלוויית אל-עזוני,
 ובדגלים. רבה בצהלה לקראתו יצאו הכפר
 עארף הוא אבו־פייצל, הגיע שעה כעבור

 אנשי־כנופיה. מאות שלוש עם אל־ראזק,
 היה ולא לשיאן, הגיעו ההמונים תרועות

ומ ריקודים נערכו הפנטזיה. ליריות קץ
 חאגי- אל־רחים עבד הגיע כך סוסים... רוצי

ו אנשי״הכנופיה, מאתיים בלוויית מוחמד,
שהמ על השאיר אנשיו יתר שאת טען

 איש מאתיים בת כנופיה באה כן מר...
 ג׳ר עבד־אל־חלים בראשות מהרי־חברון,

לאני.

וכנח שנספה כעלה עם (הורטיג) פינק כרטה
למים וקפץ ורידיו את חתך עורך־הדיו

 את לפסול, היה מוטב אך מעניין, פרק ש־ ההגנה, של (ש״י) הידיעות שירות *
ב* כשמדובר ״כנופיות״, האווילי הכינוי והמוסד. השב״כ להקמת בסיס שימש


