
 העיקרית טעותו החיים. את שיבשו
 סבר הוא אחת. היתר, המופתי של

ה הערבים *רימו אך שאם  לא י
 ת- ה כמד׳ תקומה• ליהודים תהיה

התיק־ שכונת על האחת קפות־נפל,
 על והאחרת תל־אביב, ליד ווה

 עבד־אל־ את לימדו כפר־עציון,
 על תהילתו תהיה לא כי קאדר,

הישירה. ההתקפה דרך
לעבד־אל־ גילה במפה ״עיון

המילחמה: של האמת את קאדר
 דרכי־התח־ על שישלוט מי ינצח

 המערכה ניטשה ואילך מבאן בורה.
 תל־—ירושלים הכביש על העיקרית

 מידרונות המוקף שער־הגיא, אביב.
 עבד- מלכודת־מוות. הפך תלולים,

 עתיקת־ שיטה בו חידש אל־קאדר
,פזעה׳(״הזדעקות״): המכונה יומין,

 קול־קורא עבר שיירה התקרב עם
 נזעקו הסביבה כפרי ומכל בהדים,

 המקום, אל רובים, חגורי פלאחים,
 הכביש, לרוחב מחסומים הקימו

 וב־ ביריות השיירות על והתנפלו
הער וגם היהודים גם זעקות־קרב.

 העיקרי המיבחן כאן כי ידעו בים
תש״ח.״ מילחמת של

 בארץ הופיע 1948 בינואר 8ב־
 של התצדר, צבא נוסף, צבאי גורם

 מחאה פירסמה בריטניה קאוקג׳י. י
המג לתחומי זר צבא חדירת על

 מופקדת היתד. עדיין שהיא דאט, ן-
 ממשי צעד שום נקטה לא אך עליו,

לסילוקו.
 גדוד מפקד אל־קאוקג׳י, פאוזי
הס לא ההצלה, צבא של הירמוך

בהרי־שומרון. התארגנותו את תיר
וערך וצלמים, עיתונאים הזמין הוא

ה ולמדות הנאצית, בגרמניה לט
נפשו נקשרו לא המשותף, גורל

 ״קאוק- אהבה. של בעבותות תיהם
 מאוחר שנים כתב לי,״ סיפר ג׳י

המופ ״איך אל־הוארי, נימר יותר
 באירופה, בעודו אותו, האשים תי

 ובשתיית בריטניה... לטובת בריגול
 ולכן נשים, אחרי וברדיפה יין

 להיות ראוי אינו קאוקג׳י, הוא,
ההצלה.״ צבא מפקד

 הלוחמים הכוחות בין הסיכסוכים
 כדי לחימתם. בכושר קשות פגעו

 ה־ מישפחת נגד מזימות לרקום
לע מוכן קאוקג׳י היה חוסיינים,

יהו היהודים. עם אפילו זאת שות
תקו באותה פלמון, (״ג׳וש״) שוע

ב הסוכנות של איש״המודיעין פה
 לכדי הגיע כי תיאר הערבי, רחוב
 שצבא־ההצלה קאוקג׳י, עם הבנה
 עבד- של בכוחותיו מתמיכה יימנע

 לכשיתקפוהו אל-חוסייני, אל־קאדר
כע ואכן, ירושלים. בחזית היהודים

 ניחן כי קאוקג׳י הוכיח זמן, בור
זו. דיברתו על לסמוך היה

 במיבצע- המילחמה כבדה כאשר
 אל־ עבד־אל־קאדר טילפן נחשון,

 צבא מפקד קאוקג׳י, אל חוסייני
 דחוף סיוע ממנו וביקש ההצלה,
 היתד, קאוקג׳י תשובת בנשק.
 היה לי!" איו — ״מפיש אתת:

 היה לא שהוא אלא בשפע, נשק לו
המופתי. לשנוא־נפשו, לסייע מוכן

 את מצאנו ולא ״חיפשנו לוסין:
 לערבים, ההאזנה את שעשה האיש
 לזכור יש הזאת. השיחה את שקלט

 האנגלים, בתקופת עדיין מדובר כי
עבד־אל־ של קווי־הטלפון כאשר

 מא־ עשו והם רודדגבורה, ערבים
 את שוב לכבוש כביר מץ־גבורה

 היה הערבים של לחצם הקסטל.
 הלך היהודים המגינים ומצב כבד,

 הכוח מפקד בראות מדחי־אל־דחי.
 הערבי הדגל את ההר על היהודי

 נתו הוא בית־המוכתר, על מונף
 נכנסה אשר הנסיגה, פקודת את

 :מילחמות־ישראל של להיסטוריה
 המפקדים — ייסוגו הטוראים ״כל

 פרט המפקדים, כל !״עליהם ייחפו
 בצורה מותם את מצאו אחד, למ״כ

 שימעון וביניהם.המפקד בקרב, זו
פקודת־הנסיגה. את שנתן אלפסי,
ה של ההתלהבות סערת בתוך
 נער מצא כובשי־הקסטל, ערבים

 עבד־אל־קאדד. גוויית את אחד
ב והתחלפה הפכה חדוות־הניצחון

 קורעות־ ויללות בכי של היסטריה
 את נטלו הערביים הלוחמים לב•

 והביאוהו הנערץ, מפקדם גוויית
לירושלים. במסע־אבל

 היהודי בצד שהתרחש על עדות
 סלמן, יעקוב האש בעמוד הביא

 והוא הקסטל. בקרבות שהשתתף
 הגיעה הערבים באחד כי סיפר

 כי האומרת תשדורת מירושלים
 וב־ ביללות מלאה העיר־העתיקה

נפו וכי וצווחות, מהומות צרחות,
 שעבד־אל-קאדר השמועה שם צה

 כוח אנשי הקסטל. על בקרב נהרג
 התבקשו עציוני וחטיבת הפלמ״ח

 נבדקו מיד נכון. הדבר את לבדוק
ש הערביים, החללים של התעודות
הקר במהלך לאספו נהגו היהודים

 התברר ואז מודיעין, למטרות בות
 הגוויות אחת ליד נמצאו אכן כי

עבד־אל-קאדר. של תעודותיו

אל־חוסייני עכד־אל־קאדר

ה ראוותניות. תצוגות־אש לכבודם
 של ומכוחו מציודו התרשמות

מה וכמה גדולה, היתה קאוקג׳י
ה צאת עם כי התנבאו עיתונאים

לכ קאוקג׳י בידי יעלה בריטים,
הארץ. צפון כל את בוש

 של כפיה יציר היה ההצלה צבא
 לא הוא ובמופגן הערבית, הליגה

העל הערבי הוועד של למרותו סר
 אל-קאוקג׳י של מינויו בעצם יון.
 מכד של קריאת-תגר משום היה

ה של שאיפותיו על שלות־עדב
 ,חג אדום־הזקן, הירושלמי, מופתי
אל־חוסייני. אמין

פאוזי
הקו על האזין נבון יצחק

 כי ידוע מלאה. בהאזנה היו קאדר
 ימים באותם ההגנה ממאזיני אחד
 כנשיא־ כיום שמשמש מי היה

 ההגנה מאזיני נבון. יצחק המדינה,
 לעבד-אל- מסרב קאוקג׳י את קלטו

הקסטל.״ על הקרבות במהלך קאדר,
 למיבצע־נחשון הנגד התקפת את
 אל־חוסייני עבד־אל־קאדר אירגן

 עמדודהמפתח שהיה הקסטל, מול
 הוא לירושלים. בדרך העיקרית

 ומצא הזה, בקרב השתתף עצמו
מותו. את בו

ב הזה הקרב היה מותו עם
של הידיעה בה״א הקרב בחינת

ה המרד מגיבורי היה קאוקג׳י
ה כמו .30ה־ בשנות בארץ ערבי

מיק־ 40ה״ בשנות מצא הוא מופתי

ה השחרור. במילחמת הערבים
ב נפל הנערץ המפקד כי שמועה

ב- הפיחה מת, או היהודים, שבי

(יושב) אל־קאדקג׳י

 היתד, עבד־אל־קאדר הלוויית
 ערבים רבבות בלתי־נשכח. מחזה
 ומתאבלים. בוכים לירושלים, נהרו
 יחידי־סגולה שרק בכבוד זכה הוא
 הר־הבית. על להיקבר — בו זכו

 בזעקות ארונו את ליוו האנשים
 מיל- בלי־הרף. באוויר יורים יאוש,

מוכ מפקד של מותו על הכאב בד
 הערבים בין פשטה ונערץ, שר

 לו שאין אדם אבד כי ההרגשה
 הולך הכל הזה הרגע ומן תחליף,

להל עוד יוכל לא איש ומתערער.
ש כפי וללכדם, ההמונים את היב

עבד־אל־קאדר. זאת עשה
 על שהופקדו הערביים, הכוחות

ההר. את נטשו הקסטל, שמירת
)54 בעמוד (המשך

 האפריקנית האומנות את שאוהב מ׳
 שהיא המיוחדת האוידה ואת המקורית

 הדברים את יחמיץ בל בבית. משרה
 בקלאס עכשיו הם קניה. של היפים

 מיוחדת: בהזדמנות
 שימושיים כלים מאסיביים אבן פסלי

 קץ. אין בסבלנות בעץ מגולפים
 פתרונות עם ומיניאטורות יד עבודות
 אביזרים מבחר ועוד מקסימים נאיביים
 לך להציע יכולים שכמותם ומתנות

 ונגלים בג החיים השבטים בני רק
 ותופתעו! לקלאס הכנסו קניה. של

 הרבה הרבה יש השחורה ליבשת
קלאס.
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