
גדו של בגודל בלתי-סדירים של יחידות
וחטיבה. דים

 ימים חמישה ן
העתיקה בעיר ן

 בפרק באיכותם המדהימים הקטעים אחד
 רוב כיבוש את המתאר קטע־הסרט הוא זה

הפלסטינים. בידי העתיקה העיר
 תח־ ועורך המיזרחן מספר הרקע על

 שטוקמן: ישראל הסידרה, של קירי־השדה
העתי העיר רוב על בהשתלטות ״מדובר

והיהודי. הארמני הרובע מאשר חוץ קה,
 העיר חומות על השתלטו המורדים אבל

העתיקה.
 את לשחזר למאוד עד שהקשתה ״עובדה
שה בכך נעוצה החומות בין שהתחולל

 אבל חוסלו. המרד של הבכירים מנהיגים
 עמוד של הצילומים ראשית לפני שנה
 עומר מוחמד בכיר, במנהיג פגשתי האש

ב שוכן שכפרו כבר, שנפטר אל־נובאני,
 לאתר גדול, גילוי היה זה רמאללה. נפת
 חתיתו את שהטיל הזה ראש־הכנופייה את
רמאללה. נפת כל על

,1938 אוקטובר מפואר, חודש ״באותו

 של ליחידה מסביב התרכז החברותי כוח
 עם וביחד אל־ג׳ולאני*, אל־חלים עבד

בשישים. לידם בטל היה אנשיו
 היה כי לי סיפר ״אל״נובאני שטוקמן:

 ואז הערבים, בידי הכבושה בירושלים יום
 אכן תיאר שהוא התיאור העיר. את עזב

 השני. הבית סוף בימי ירושלים את מזכיר
 כל ללא הכנופיות, בין ובריתות מאבקים

 פלח־ כנופיות כאשר ברור, מעמדי חתך
 אחרת או זו זיקה בעלות היו מסויימות יות

 היו וביניהם מסויימות, עירוניות לקבוצות
 רעהו.״ את איש ואוכלים כימעט

 ניתן הלוחמים שבין הסיכסוכים רמת על
מ ודמויות תעודות בספר תמונה למצוא

ה של במיכתבו הערביות, הכנופיות גנזי
״וב מחמד: אל־חאג׳ אל־רחים עבד לוחם
 את לסגור שעליך ואומר, חוזר אני סיום
 את להניח ועליך והמדנים, הסיכסוכים דלת

 פעולה ולשתף יוסף, לשייח׳ קאבאטיה
והאסו הקשיים בפני לעמוד כדי עימי,

 אני ולמולדתנו. לענייננו הצפויים נות
 מנסה אחד כל כי ייכשל, שענייננו חושש
 כי פחדי, גדול בלתי־תלוי. באופן לפעול

 אינטרסים לסיפוק מכשיר הפכה עבודתנו
 לכך...״ הסימן הם והמדנים פרטיים,
הברי האזרחי דשילטון התפורר כאשר

 אחר, לחומר כאן נדבק החומר איר לבדוק
 לנו היו לא חדשה. קולנועית עריכה בעזרת
 היו ירושלים. על הקרב על ארוכים קטעים

 תנועית של מאוד קצרים קטעי־צילום לנו
הפס על־ידי אבל בעיר־העתיקה. הצבא

 פעלולי־ ובאמצעות לקטע קטע בין קות
 והגענו פסיפס, ליצור הצלחנו שונים, קול

העיר־העתיקה. כיבוש לתיאור
 כקטע נראה בסרט רואה שהצופה ״הקטע

 וקשה דבר, לכל ובשלמות ברצף מצולם
 הזה-של מהפסיפס עשוי שהוא בו להבחין

היומנים. קטעי
 אלא מפוברק, אינו הקטע זאת, עם ״יחד
 חשוב קטע עבורנו היה זה קפדני. שיחוזר

 קטע מאומצת. עבודה הרבה של מאוד,
רב.״ זמן עליו שעבדנו

 בוועידת מלשין
ג׳יימס סיגט

 ב- סיינט־ג׳יימם ועידת של מיקומה על
 שהבריטים והוועדות, הוועידות מיכלול
 לוסין מספר ארץ־ישראל, בעניין הקימו

קו היתה במאורעות. שלבים שלושה ״היו
חלוקת היתה שמסקנתה ועדת־פיל, דם

 רמאללה את פרשיו, עם ביחד כבש, הוא
מתו והוציא יום במשך בה שלט הנוצרית,

רבים. כספים כה
יש רופא עם אליו שבאתי ״אל־נובאני,

 הסביר הימים, ששת של צל״ש בעל ראלי !
 תוך אל ויותר יותר אז חדרו הם כיצד לי

 הבריטית המישטרה כוחות בעוד הערים,
 לשכוח אסור התנגדות. ופחות פחות גילו

ער בשוטרים עמוסה היתה שהמישטרה
 הם הכנופיות. עם פעולה ששיתפו ביים,
בית־ ,רמאללה שכם, לערי־המחוז, חדרו
 העתיקה. וירושלים באר־שבע חברון, לחם,

בירושלים. באמת היה זה מהלך של והשיא
 בתי־ ,הבנקים ברורות: היו ,׳המטרות

 מאנרי המרכזיים, הסיטונאיים המיסחר
 עיניהם. לנגד היו וסחורות אספקה מזון,

 מהאיזורים בכמה שהתחולל רעב :הסיבה
לח משובשים החיים היו שבהם הכפריים,

לוטין.״
פנ־ מיסתור החומות שימשו בירושלים

 היה לא זאת עם יחד אבל ללוחמים, טסטי
(גרעינים. השלל את החוצה להוציא ניתן
אל־נובא־ בעייה. היתד, וזו וכד) דלק שמן,

 בתוך למדי גרוע היה מצבו כי הסביר ני
 הכוחות, שראשי מפני ירושלים, חומות

ה מאוד• חזקים חברונים היו בה, שפשטו

 תח- את הערים, את הלוחמים התקיפו טי,
 הפלסטיני הדגל את והניפו נות־המישטרה,

ה באיזורים הבריטי השלטון בירושלים.
 הגיע אז נעלם. ארץ־ישראל של כפריים

 בוזמנית הוכרז הבריטי. חיל־המישלוח
 והצבא האזרחי, במקום צבאי שילטון על

בירושלים. לעימות הגיע
 את המשחזר הפילמאי, הקטע יצירת על

מס הערבים, מידי העתיקה העיר כיבוש
 מדברים ״אנחנו ארד שלמה הבמאי פר
מדב בשולחן־עריכה. סרט של בימוי על

החלטנו היתר בין מאין. יש יצירת על רים

חב יליד אבו־מנצור, או שלף המכונה *
 שני הרג ללוחמים. הצטרף 1936ב־ רון.

באו בריכות״שלמה. ליד בריטיים חיילים
 שבמנהיגים הבולטים אחד הפך 1938 גוסט

 ש־ לוחמים, כמאה עמדו לפקודתו בשדה.
 וביריות ובטלפונים, בכבישים בחבלה עסקו

 לשבת גס נהג הוא הבריטי. הצבא על
 הוקס שבו המקום (ליד הרוסי המינזר ליד

 הקהל. את ולשפוט עציון) גוש אחר־כך
 ב־ ששכנה תחנת־המישטרה את תקף הוא

 חיילים ובה בבאר־שבע, ארמון־הממשלח
 הקרביים המפקדים כאחד ונחשב בריטיים,

׳.30ה־ בשנות

 אישרה הבריטית הממשלה ארץ־ישראל.
חי המרד, התחדש כאשר אבל זאת. הצעה

 צ׳מבר־ נוויל הבריטי, ראש־הממשלה פש
 שהוחלטה ההחלטה מן להתחמק דרך לין,

ממשלתו. על־ידי
 צריכה שלארץ־ישראל התברר ״כאשר

 ,ועדת־ היה שכינויה ועדת־וודהד, לצאת
 וודהד ג׳ון לסיר קרא צ׳מברלין החלוקה/

 החק-רה במהלך ״אם כי אוזנו על ולחש
 הרי מעשית, אינה שהחלוקה לו יתברר
 וכאשר החלוקה,״ נגד לפסוק מוסמך שהוא
 אנשיה אמרו מארץ־ישראל, הוועדה שבה

מעשית. אינה שהחלוקה
 צ׳מבדלין כינס אלה מסקנות ״למשמע

 ועי- גם המכונה ועידת־השולחן־העגול, את
 ההיפך למעשה שהיחה דת-סינט־ג׳יימס,

למע אלה היו ועידת״שולחךעגול. מאשר
ה בוזמנית. שהתנהלו ועידות, שתי שה

 היהודים. עם והאנגלים הערבים עם אנגלית
 רישחק את האנגלים שיחקו כזאת בצורה

 בשטח המצב אבל שלהם. ומשול׳ ה,הפרד
 מ-ני כל הובטחו הוועידה שבמהלך היה,

 ולמחרת לערבים, האנגלים על-ידי דברים
ההב דבר את כבר ידעו היהודים בבוקר
האנגלי. הסוד את טחה,

את האנגלים בפני מיד הטיחו ״היהודים

גרינשפן הרשל
וליל־הבדולח רצח

 מל־ בפני ובעיקר לערבים, הבטחותיהם
 על רומז הורוביץ דוויד מקדונאלד. קולם

 היה מי :השאלה את שיפענח מבלי כך,
הבט את ליהודים שמסר הערבי, המדליף

ן האנגלים חות
 היה המדליף כי גילתה קפדנית ״בדיקה

 אחד שהיה מי נאשאשיבי* בכ פח׳רי
 נגד שפעלו ,כנופיות־השלום/ ממפקדי

 ישנה מזה, יותר הירושלמי. המופתי אנשי
 מומנו השלום׳ ,כנופיות כי האומרת, טענה
 נאשאשיבי פח׳רי היהודית. הסוכנות בידי
 כאשר עוד, ומה ליהודים, קשור מאוד היה

 סינט־ לארמון הערבית המישלחת הגיעה
ש המתונים לנאשאשיבים התברר ג׳יימס,

כקי מצדדים שהבריטים בעוד בצד, הם
בוועי להשתתף רצו לא שבכלל צוניים,

בה. להשתתף ושהוכרחו דה,
 טען זו בוועידה היהודים הנציגים ״אחד
 היה נאשאשיבי פח׳רי כי בוודאות, לפנינו

 בפגישות שנאמר מה כל את שהדליף •זה
והערבים...״ האנגלים

 באותם הבריטי, המימשל מראשי אחד
 שר־המושבות, מקדונלד, מלקולם היה ימים,

 רמזיי לשעבר, ראש־הממשלה של בנו
היהו בעיני נחשב ״הוא :לוסין מקדוינלד.

 האיש הוא אותו. שטם צ׳רצ׳יל כשטן. דים
 על הגולל את סתם רבים, לדעת אשר,

להת שמח מקדונלד אותו הצהרת־בלפור.
 עמוד וצוות אלמז מיכאל על־ידי ראיין
 שנעשה שלו, המלא בראיון באנגליה. האש

ל עשה הוא כי מקדונלד טען בתשלום,
 ידידי ובין ישראל אויבי בין פשרה מעשה

 את ליהודים צימצם הוא כלומר, ישראל,
 בלם אך אלף, 75ל- עד רק היתרי־העליה

הסרטיפי מתן את לצמצם שרצו אותם את
 האפשרות צימצום על מזה. לפחות קטים

 כי טען היהודים, בידי הקרקעות לרכישת
 קרקעות לרכישת מוחלט איסור שדרשו היו

יהודים.״ על־ידי
 מקדונלד כלפי נוקשה בריטית תגובה על
 מופיע שאינו בקטע בייקר נואל סיפר
 שמאחורי במיסדרון, זוכר, ״אני :בסרט
 את עצרתי בבית־הניבחרים, הספיקר, כיסא

 ידידים היינו :לו ואמרתי מקדונלד מלקולם
 אם מלקולם. שנים, הרבה מאוד טובים

 חיי שארית את אקדיש זו, בדרכך תמשיך
 שביטא מה וזה מהפוליטיקה, אותך לסלק

יחסי...״ את
 הרכבת תחנות

אירופה של
 בפרק ביוו*ר המדהימים הקטעים אחד

 באחת מילדה הורים פרידת על הוא זה
 תמונה מרכז־אירופה, של מתחנות־הרכבת

״כב :ארד הבמאי לה. ומתכפלת ההולכת
 הסרט, של לעורכת לתת החלטתי מאי
עריכה של קטע סולו, קטע פינק, עדה

 גדל נאשאשיבי. ראע׳ב של בן־אחיו *
 שימש השכלתו. את רכש ובה בירושלים

 סמואל. הרברט העליון, לנציב כשליש
 בעיריית בכיר כפקיד שימש אחר־כך

 משילטון העיריה לשמיטת עד ירושלים,
 כראש שימש הוא הנאשאשיביס. מישפחת

הפו איגודי וראש ביפו, לישכת־המיסחר
 ,כנופיות מארגני על נמנה הוא עלים.

 בבגדאד נרצח הוא 1941 בנובמבר השלום׳.
 מאופנוע, בו שירה מתנקש של מיריות
בבית־קפה. ישב פח׳רי כאשר


