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 ואשד* איש שכל הפקיד ביפו ״,והפחה

 ארבה אוסף פונט שלוש יביא וזקן, נער
 והביאו, ולקטו העם ופשטו מהארץ להאבידם

 הביצים וגם לאחרים, מכר יותר שאסף ומי
 מהארץ'החי{ לבער יכול מי אבל מאספים,

?״ הזה הגדול
 ראש ערב של הלבנון העתון שאל כך
 מאות שאלו וכך ),1865( תרכ״ה תמה חודש
 הנחית כאשר השבוע, ישראל תושבי אלפי

 של ישנה־נושנה מכה אותה הטבע עליהם
 תושבי לבבות את שמילאה החרדה הארבה.

 תושבי על שרבצה חרדה אותה היתד, הארץ
 הלחימה שיטות רק — שנה 87 לפני יפו

השתנו. במגפה
 ״לאסוף לשדות התושבים יצאו לא הפעם
 הרדיו מקלטי רבבות ארבה.״ פונט שלושה

החק משרד הוראות את שידרו והעתונים
 יש לגרשו. או בארבה לנגוע אין : לאות

 לו, יבחר אשר מקום בכל לנחות לו להרשות
 או למשטרה מיד ולהודיע המקום את לסמן
 להגנת המחלקה — בארבה המלחמה למטה

החקלאות. משרד של הצומח
 הארבה שנחילי לאחר בדיוק ימים ששה

הד בנגב למדינה פולשים נראו הראשונים
והמוש הערים בשמי הלהקות הופיעו רומי,
נו החלו מרכזים משלושה הארץ. שבלב בות

 (מגדל־ בדרום : הלישה על הודעות הרות
 בית־ — (כפר־סבא בשרון חוליקאת) — גד

האר (צפת). ובצפון פתח־תקור.) — נבאללה
 הטלת שלפני במצב ;צהוב היה שנחת בה

ביצים.
החק משרד אנשי יכלו לא הראשון ביום

הח הרוח : ממשית פעולה בכל לנקום לאות
 איפשרה לא החמסין בעקבות שנשבה זקה

 מעל המטוסים מן המורעל הסובין פיזור
 מחנות אולם הארבה. של החניה למקומות

 להם דרושה : מיידית סכנה כל היוו לא אלה
 הנקבות יטילו אשר עד יומיים של חניה

 מוארך גחון על־ידי הזכרים מן (הנבדלות
 לכש־ רק האדמה. תוך אל ביציהן את ואפיס
שבו כעבור הביצים, מתוך החסילים יבקעו
 בעוד כי האמיתית. המלחמה תתחיל עיים,

 זעירות, כמויות אוכל ה״מבוגר״ שהארבה
יום. מדי מנפחו שבע פי החסיל זולל

מל — זו מלחמה לתוצאות צופה האזרח
 לוחמים ואלפי שיני־מסור מיליוני בין חמה

צי לה הירקות מנת על המלחמה חקלאיים,
 מנת ועל החורף, חדשי כל משך האזרח פה

היומית. הלחם

בטחון
קוניאק כנגד עדאק
הראשו הנשק ששביתת אחר שנים שלוש

 (מצרים), ערב מארצות לאחת ישראל בין נה
 רשמי שלום אין עדיין רודוס באי נחתמה

 שקיים: כל השכנות. לארצות ישראל בין
 מקפידים ביצועם שעל הנשק שביתת חוזי

 צרפת ארצות־הברית, יוצאי או״ם משקיפי
ה שביתת ועדות נפגשות פעם מדי ובלגיה.

 הירדן, מצרים, עם הכל: בסך (ארבע נשק
מ אחד של האשותו תחת והלבנון) סוריה
בבע משותפים בעניינים דנות או״ם, קציני

 בארבה, ומלחמה ההפקר בשטח ביוב יות
 בהטתג־ הדדיות האשמות הפרק על מעלות
מגורים. בתי ופיצוץ גויות
 קציני במיוחד. נוקשה הדיונים אוירת אין

 לעתים נוהגים, השכנות והארצות ישראל
 המסיבות אחת על הדדית. בידידיות קרובות,

 גוגד וילי שוייצי, חוץ עתונאי מספר האלה
 הזה העולם של המיוחד ככתבו היים,שנכח

ה הנשיק שביתת ועדות של מספר בישיבות
מעורבות:
 עברנו זוהר. אביב ביום שעה משך ״נסענו

 כלניות ומוכתם פורחים שדות זרוע עמק
דבו זמזום צהובות־גוון. ומרגניות אדומות

 על שלום תמונת השרו צפורים וציוץ רים
 נציג נוטוף, רב־סרן הסיט לפתע השטח.
 על לעלות לא כדי הטנדר הגה את צה״ל,

ה בכביש שהונחו הגדולות האבנים שתי
 למפגש בדרך היינו גוברין. בית אחרי עפר

ד ורב־סרן הירדנית הנשק שביתת ועדת  נ
 שנעבור רצו האלה המדבר ״בני פסק: סוף
 בא לא ברגל, האחרונים המטר מאתיים את

בחשבון.״
 במקום חיכו או״ם ואנשי הלגיון נציגי
 שש־ בשמש וצופים בעשב שבועים המיועד,

 ג׳יפ עמד הכביש ליד רחמים. בחוסר זפתם
של הומבר מכוניות שתי אותם, של לבן
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 את יישרו כולם, קמו כשהופענו, הלגיון.
במכנ שדבקו עשב גבעולי השירו מדיהם,

 דו־לשוני, !״ הבאים ב״ברוכים ופתחו סיהם
וצרפתית. אנגלית

 הנציגים ושני כרים שני הובאו מאי־שם
 כששאר מרפקיהם את עליהם סמכו הראשיים

 בישיבה מי גורן, בחצי מסבים הועדה חברי
 רק להנאתו. העשב על משתרע ומי מזרחית

 במכנסי מזלו, לחוסר שהופיע, הירדנים, אחד
 כאבו כנראה עומד. נשאר ובמגפיים, רכיבה
המגפיים. ממגע ברכיו

 משקיף בובה, קומנדנט אלף־רגליים.
 אות נתן גדל־ממדים, פנקס שלף בלגי, או״ם

 הירדן, של הראשי נציגה הדיונים. להתחלת
בבלו אצבעותיו את העביר איסחאק, מייג׳ור

 הישראלי, לקצין בשאלה סנה השחורה, ריתו
שהן?״ כל תלונות לך ״יש :נוטוף רב־סרן

 שנדון רוצה שהייתי רק דבר. שום ״בעצם,
 השבוע של המסתננים ארבעה בעניין שנית

הקצי יותר. עסקית הפכה האוירה שעבר...״
 ראשיהם את נדים ביניהם, מתווכחים נים

 בובה קומנדנס פניהם. את מעוזים בספקנות,
גנו פרות ״...שלוש : עובדות ברישום מרבה
מס השקאה... רשת של מסגרות 25 בות...

הגבול..:״ אל עקבות תננים...
 צרצרים עשב, גבעול על מטפס אלף־רגליים

 אנשי נוספים, ירדנים מספר קולם, את נותנים
 התישב וססגוניות, אדומות בכפיות לגיון

ל דרכו את מצא אלף־הרגליים הדנים. ליד
 מגשש כשהוא ומטפס, ישראלי קצין חולצת

הקצין. של גבו על רגליו, במאות בזהירות

 אלה. אנשים שהרגו על רוגז אינני ״אני
 !״ זה על רעש נקים לא גנבים, על מגן אינני
 את ומחזיר הירדני, איסחאק, מייג׳ור אומר

 למציאות. זואולוגיות, מהסתכלויות הנוכחים,
 ונהרגו. שנורו מסתננים מספר על המדובר
 מצב .17ב־ מספרם הסתכם שעבר בשבוע

 לנקוט מבטיחים הירדנים במקצת. מתוח הרוח
מניעה. באמצעי

בפנקסו. דף למלא הספיק בובה קומנדנט
 לראות אפשר זיעה. אגלי מתבלטים מצחו על
 הביאו שהגורל על הפנימית תמיהתו את

 והירדן. ישראל גבול על זה לשדה־פרחים
 הוא אמו, שפת כצרפתית, המתנגנת באנגלית

 ?״ משהו עוד יש ״האם : שואל
 במחלוקת. נתונות נקודות מחדש מעלים
 ירדני. בשטח נמצא התפוצץ שלא רימון־יד
 הרימון בתיקו. אותו הביא הירדני המייג׳ור

צד. מכל היטב, נבחן ליד, מיד עובר
 אותי, אוהבת ״היא פרינציפ. מתוך

 המשטרה איש נזיף, ליוטננט אותי.״ אוהבת
 הדומה ירושלים, של העתיקה בעיר הירדנית
 שעסק זעירה הודית נסיכות של למהרג׳ה

 הכותרת עלי את תולש בספורט, במידת־מה
 אחר פניו. על צער הבעת ומעלה מרגנית של

 היא אין אולי ממצחו. הזיעה את מנגב הוא
ז אותו אוהבת

עשן, רימון הרימון אין כי הוחלט לבסוף
 מחזירים רבה בזהירות חנ״ם. רימון אם כי

דרכו את מצא אלף־הרגליים לתיק. אותו

 :משמאל עומד נוטוף. רב־סרן : היורה *
 נובע חובש הירדן. ממשטרת נזיף, לויטננט

בובה. ׳קומונדנם :הגרב

 כת־ על ומטפס הישראלי הקצין חולצת על
בצ שיניו את חושף הירדני הליוטננט פייתו.

 לעלות עומד ״אתה : החרק על מראה חוק,
 אלף־הרג־ את ומסיר הקרוב,״ בזמן בדרגה

 מרצינים אך בלבביות, צוחקים כולם ליים.
 המבריחים החשיש. הברחת על ומדברים מייד

להב מעבר כאזור ישראל שטח את מנצלים
חקירה. על מחליטים החשיש. רחת

הח הועדה, מפגש של השני החלק בא ואז
 נוטוף רב־סרן הצביע כבר יותר. המעניין לק
 עמו. שנשא צר־הקוטר, שלו, הטו־טו רובה על

 על הירדנים עם לתחר רוצה הוא ברובה
ישראלי. קוניאק בקבוק כנגד עראק בקבוק

 את מציב אחד חייל הרובים, את מביאים
 מויחד מצב התחרות. מתחילה ואז המטרה.

 יורה, בשדה, שוכב ישראלי רב־סרן במינו.
 סביבו, עומדים הלגיון וחיילי קציני וכמה
 שני נציגי הירדני. יורה אחר בעניין. צופים
 חורמה עד בזה זה שלחמו אויבים, צבאות

 גם שלוו; בקרב בלבד, שנים שלוש 'לפני
 אחר, בלגי מייג׳ור יורה. בובה הקומנדנט

יו הוא אין תורו, על מוותר במפגש, הנוכח
פרינציפ. מתוך רה,

למט כילדים, רצים, יריות סדרת כל אחר
 והתוצאה התוצאה. את ומונים נדחקים רה,
 חסות תחת לצפות, היה שאפשר כפי היא

אחת, פעם הרוויחו הצדדים שני :אותם
 בקבוק יוחלף הבא בשבוע אועז. פעם הפסידו
עראק. בקבוק כנגד קוניאק

לשוב מחליטים מנשוא, כבד הפך החום

 צנד העראק רעיון עורר זאת מלבד הביתה.
 לי הביאו להתראות, ״שלום, בגרונות. און

 עולים הירדנים הצליחה.״ היא אם תמונה,
של לטנדר פונים הישראלים למכוניותיהם.

 ונוסעים שבכביש האבנים את עוקפים הם,
שמ מקום הקרובה, הצבאית הביקורת לתחנת

 בשבוע רק יהיה עראק כי לימון. מי צפים
הבא.

שטרה מ
די1שר־וז3ו שוקולדה

 סילון על־ידי לסרוגין הופסקה החשכה
ב צירו על שסבב הזרקור מן שבקע אור
 של חרישי רישרוש נשמע לרגע המגדל. ראש
ה התיל גדר קצוות שני ברזל. וחוטי צבת

 התכופפו, הדמויות השלג. על נפלו דוקרני
 ״האלט!, צעקה, נשמעה לפתע לזחול. החלו

 אור שפך הזרקור עמוד!). (עמוד, האלט!״
 הם דקת־גיורה. ונערה בלונדי צעיר על בהיר

 טיר־ ירייה מכונת לזחול. המשיכו עצרו, לא
הש על נפלה הצעיר, ארושת הנערה, טרה.

נשמה. לא הנערה גופה, על רכן הצעיר לג.
 קנת יהודה נפל השחר קרני הפציעו כאשר

 הפולני היער בסבך חסר־הכרה העשרים בן
 מכן לאחר אחדות שעות גליציה. גבול שעל

סי את סיפר הפרטיזנית, במפקדה התעורר
 נוצרי: שם על זהות בתעודת זכה פורו,

 זמן שהה לא יהודה אך פרשקובסקי. ריכרד
 החריף כאשר כי היערות, לוחמי בקרב רב

המח של הקומוניסטי האגף בין הסיכסוך
 האנטי־קומוניסטי, אנדרם הגנרל וצבא תרת

הצ שני של לעזאזל לשעיר היהודים הפכו

ב התייצב ניירותיו, על סמך יהודה דדים.
 לעבודת ו״התנדב״ הגרמני הרישום משרד

בגרמניה. פרך
 ה־ בבית־החרושת גם מים. שתיית
 ש־ אחר רב. זמן נשאר לא לנשק פרנקפורטי

ב שפעל חבלה, תא בבית־החרושת אירגן
 התפוקה עוררה אשר עד גדולה כה יעילות

לבר נמלט הגיסטפו, של חשדה את האפסית
 ״באתי סיפר: במשטרה, התייצב שם לין.

 מהרכבת ירדתי פולנים, של בטרנספורט
 שלי, הניירות עם עזבה הרכבת מים, לשתות
ניירות.״ בלי נשארתי

 השאירה שלא בתמימות נמסר הסיפור
ש חדשים, בניירות בעליו את זיכה ספק,
 קוי מעבר אל הפעם, נוספת. לבריחה סייעו

 במפקדה יהודה הודיע בנות־הברית, צבאות
 לארץ־ישר־ לנסוע רוצה ״אני האמריקאית:

 אתה ״אם האמריקאי: המפקד תשובת אל.״
יהו שאתה סימן לארץ־ישראל, לנסוע רוצה

 ממחנות־רי- שברחת סימן יהודי ,1את אם די,
 לעזור תוכל ממחנה־ריכוז, ברחת ואם כוז,

 אליו המפקדה, לחוקר מונה יהודה לנו.״
לחקירה. ס. ס. אנשי הובאו
מו לעיירת יהודה יצא השחרור לאחר יום
ש כל זכר נשאר אם לודא הפולנית, לדתו
מש עשיר. תבואות סוחר אביו, מרכוש הוא

ש החליט כולו, אבד שהרכוש לדעת נוכח
 יעלה בטרם קטן הון לעצמו לצבור עליו

 עורות הברחת :יהודה בחר בה הדרך לארץ.
נהי היו הם לו הפולניים, לגבולות מעבר אל

 נפגש הלילות באחד אצבעותיו. כעשר רים
ה מחתרת באנשי גרמניה—פולניה גבול על

סחו את החליף ב׳), (עליה היהודית בריחה
 יהודה החל עורות במקום ההברחה. רות

 מה- סוננו הם לארץ־ישראל, יהודים מבריח
ממינ לאמריקאי, גרמניה של הבריטי איזור

לארץ. מעפילים בספינת ומשם לאיטליה, כן
 מל־ שפרצה שעה האחרון. הרגע עד

 בפולניה. קנת יהודה היה חמת־העצמאות
 ההגנה למגבית תרומה בבקשת אליו כשפנו
 נותן, לא אני ״כסף קצרה: תשובתו היתד,

ב היה למחרת בעצמי.״ ללכת רוצה אני
 עם בשלזיה. ההגנה במחנה מדריכים קורס
 ההגנה מפקד פלגי, יצחק על־ידי נלקח סיומו

נז ההגנה. במטה חשאית לעבודה כפולניה,
 להיות רציתי אותי, סיפק לא ״זה יהודה: כר

 הבטחון, שר סגן גלילי, ישראל אך כאן.״
 ל־ הפעילים ״על הורה: בפולניה, אז ששהה
ל האחרון.״ הרגע עד במקומותיהם השאר
 לחיל יהודה של העברתו על הומלץ בסוף

צה״ל. של המודיעין
 הזמן שהגיע יהודה החליט המלחמה לאחר
בחדגו אותה ביצע מוגבלת, בלתי למנוחה

 חודשי שלושה אחר עליו שנמאסה ניות
מהב יצא פעם בגלי־גיל. יומיומית רחיצה
 על עלה במגבת, בגד־הים את עטף ריכה,

ה ישראל. משטרת מטה ליד וירד אוטובוס
 ראש ״האם נשאל: כאשר מאד תמה יומנאי

לש רוצה אני במקום, נמצא החקירות אגף
אותי?״ צריך הוא אם אותו אול

 אתה ״מה יהודה את האגף ראש כששאל
קצ שהופסק בסיפורו, פתח ?״, לעשות יודע
 למחלקה להכנס תוכל מספיק, זה ״טוב רות:

 יהודה: אומר להפתח.״ העומדת הכלכלית
הא הסיפור כל את לו מספר הייתי ״אילו
מצ׳זבת.״ שאני חושב שהיה ודאי מיתי,

 את סיפקה לא ב׳) (סמל הכניסה דרגת
 הראשון הגדול' והדוב מלכתחילה יהודה

שזי רבה כה ביעילות בוצע במשטרה שלו
ה ואת ב׳ מפקח לדרגת בהעלאה אותו כה

 בבורסה שנתפס כסף, מתכת טון בחצי אוצר
יהודה. של לערנותו הודות השחורה

 הפכה בינתים הכחישו. לא הרבגים
בינלאו מידה בקנה הברחה לשדה המדינה

עק על להתחקות רב טעם היה לא שוב מי•
יהו בלבד. הארץ בגבולות המבריחים בות
ה לארצות שוגר המתאים, כאדם נבחר דה

חוד שני בין למסע־בילוש האירופית, שפלה
 הנסיון האוצר. משרד על־ידי שמומן שים,

 אחריהם רבנים, שלושה הצליח: הראשון
 בלגיה בגבולות שבועות, משך יהודה עקב

 והואשמו חיפה בנמל נעצרו ולוכסמבורג,
הח אותם שוייציים, שעונים אלפי כמבריחי

ל נוכחו הרבנים שימורים. בקופסות ביאו
 סרט כי להכחשה, רב טעם היה שלא דעת

 גילה קנת, על־ידי המשטרה למטה שנשלח
שות זהות ואת באירופה תנועותיהם כל את

להברחה. פיהם
מאוס תייר אחרת, בפעם נתפס, כאשר

מ חלק השחור בשוק למכור שניסה טרליה
 טען דולר, 300.000 של בשווי אלומיניום פחי

גי קנת שלו. ד,״בום״ שם את יודע שאיננו
 בחוץ־ שאסף החומר מלאי מתוך תמונה לה

הסביר ה״בוס״. את זיהה והתייר לארץ,

757 הזה״ ״העולם

• ככית-גוברין למטרה קליעה
?״ יא או אותי, אוהבת ״היא


