
 בולים 10.000 לי שיהיו רוצה הייתי וגם
 במוסך.״ לעבוד רוצה הייתי וגם

 : הבא הקטע הוא רעיוני יותר עוד
 העמים, בין שלום שיהיה רוצה הייתי •אני

 ושאני שלו האדמה את לעבוד יוכל עם שכל
 אדמת באדמתי, ולעבוד בסדר ללמוד אוכל

 טרקטוריסס.״ ולהיות פלחה,
: אחרת דוגמה
 ישראל ארץ כל את עושה הייתי .וגם

 וכולם עני אחד ולא עשיר אחד ולא שווים
 את לעשות רוצה הייתי ועוד יחד... יעבדו

 (ארמונות) ארמונים ישראל בארץ הבתים כל
 ועוד ארמונים. הכל אוהל, או צריף יהיה ולא

וש העולם בכל מלך יהיה שלא רוצה הייתי
 עצמם.״ על מלכים האנשים כל יהיו

 לכלל והדאגה אי־האנוכיות לשיא אולם
: שכתב הילד הגיע

 והבנים בסדר תהיה שהחברה רוצה ״אד
 את ירגיזו לא והבנות הבנות את ירגיזו לא

ם' הבני

התיקים
ר בי מקווים א
מת גדולה ערבית כנופיה כי לנו ״נודע

בעזה...״ רכזת
 רבת־ אקטואלית, מרשימה קטע זה היה לא
 הישראלית. בעיתונות השבוע שהופיעה מתח
 לא המרתקים מזכרונותיו קטע רק זה היה

ש לנדו, דויד מפקח־קווי-םלםון של פחות
 ,במחמד. ההגנה כמפקד מבצעיו על סיפר
 עלותו לאחר מיד ,1919 בשלהי נשלח אליה

ה בצבא שנים תשע שירת בה מרוסיה,
צאר.

ה לפי התרכזה, העזאית הכנופיה מלבד
 בקירבת שניה כנופיה לנדו, שקיבל ידיעות

 לרתק צריכות היו הכנופיות שתי נס־ציונה.
 לכוח לאפשר ונס־ציונה, רוחמה מגיני את

 למחות רחובות, על לעלות העיקרי הערבי
האדמה. פני מעל אותה

 הערבים, המודיעים את חקר רוחמה מפקד
 את לחסל אידיאלית דרך מצא במפות, עיין

ל המצב על דיווח הוא : ההתקפה סכנת
 חלוצי של (האנציקלופדיה דוד הטוב, ידידו

 תגבורת ממנו קיבל תדהר, ובוניו) היישוב
מ יצאו המגינים העבת. הגדוד אנשי של

 בוואדי עמדות תפסו הלילה, באפילת תחמה
 בסבלנות. חיכו לקסטינה, רוחמה בין העובר
 מספר שעות כעבור :פרי נשאה הצפייה

 במארב, הערבי הכוח של החץ ראש נתקל
כליל. הושמו
 פתח הוא בכך. הסתפק לא לנדו אולם

 מאז בארץ, הראשונה הפסיכולוגית בהתקפה
 חו־ ליד שופרותיו את בן־נון יהושע הפעיל

ה בדווי בין הפיצו סוכניו :מות־יריחו
ל שהגיע חזק אנגלי כוח על שמועות נגב

 רחובות חיסול תוכנית :התוצאה סביבה.
טבעי. מוות מתה

ם ר ,י ״סי  ערך קלת היתד, זו פעולה !
 מכן, שלאחר בשנים לנדו שעשה מה לעומת
 המנדט, ממשלת של לשירותה נכנס כאשר

 על למפקח נתמנה בוריה, על אנגלית למד
 המלאה שליטתו טבריה. במחוז קווי־הטלסון

ש לשיחות להאזין לו איפשרה הקווים על
 מנהיגי עם גבוהים בריטיים פקידים ניהלו

הערבים. הלאומנים
ב מדאיגות אלו שיחות הפכו 1929 בקיץ

 של מזכירו שהיה מי לוק, ג׳ורג׳ : יותר
 פרדי מייג׳ור עם יחד תיכנן העליון, הנציב

 הערבי, הלאומני והמנהיג טבריה ממשטרת
 יהודי של המונית שחיטה אל־חאדרה, סובחי
צפת•

 לסכל ניסה בדאגה, לשיחות האזין לנדו
ב הוא התערב הימים באחד המזימה. את

 ני־ וירושלים, טבריה בין שהתנהלה שיחה
 !״ סיר ״ים השיב פרדי, של הקו את תק

 המייג׳ור, של לקולו דומה שהיד. צרוד, בקול
 מסר אשר להוראות, בשקם האזין אחר
 בשום צפת משטרת את תפעיל ״אל :לוק

ה בחיל־הספר רק להשתמש עליך פנים...
ה הצעירים כל את אסור במקום... חונה

ה המשטרה בבניין אותם ורכז יהודיים
 פעולה לעזרתך.״ מיוחד אדם אשלח חדש...
 בטבריה.״ גם תיערך דומה

 הסדר על ההשגחה נמסרה תקופה באותה
איש של גיסו רמזי, הערבי, לסמל בטבריה

 יושב גם שהיה אבו־ערב, הנודע, ר,כנופיות
 תושבי בידי המוסלמים. הצעירים אגודת ראש

 ב־ הסתגר לנדו נשק. כל היה לא המקום
ה אל נצמד התחתית, שבעיר משרד־הדואר

היהו התושבים הצלת את תיכנן קודם,
דיים.

התוכ נתגבשה לבסוף תופיקים. שני
פקי מידידיו, שניים עם התקשר לנדו : נית
ערבי :המנדם ממשלת של גבוהים דים

 מפקח שהיה מי אבו־פשרה, תופיק אמריקאי
 מי יאזדי, תופיק ובאר,י טבריה, משטרת

 השניים הופיעו כאשר העיר. מושל שהיה
ה ,כל :ואמר לנדו פתח במשרד־הדואר,

 להישחט. עתידים בעיר היהודיים תושבים
תוכ לרחובות. צאו לי, מאמינים אינכם אם
 ה־ את משחיזים הפורעים את לשמוע לו

שבריות.״
 טבריה, ברחובות סיירו התופיקים שני

 לשתף הסכימו חמור, המצב כי שוכנעו
סמל הורד בבוקר למחרת עוד פעולה:

 נוכחו כאשר במעצר, הושם מדרגתי, רמזי
ני הפעולה מנהיג כי הטבריאניות הכנופיות

 לעומת התוכנית. כל את ביטלו מהן, טל
 : במלואה הצפתית התוכנית בוצעה זאת

 אוגוסט בפרעות נשחטו העיר מיהודי עשרות
1929.

 שני של הנאמן שירותם את שכח לא לנדר
 היא פנה המדינה הקמת לאחר הפקידים.

 של בראשותו שהוקמה וועדת־הטיהור, אל
ישר שממשלת ודרש בר־רב־האי, עורך־דין

העמוקה. תודתה את המצילים לשני תביע אל

לנדו• וותיק
תדהר את האשים נולוסב

 התופי■ שני :להודות למי היה לא אולם
ה עד נמצאו לא בזרם־הפליטים, נגרפו קים
יום.

 ־1936 מאורעות בתקופת אבו־נדראת.
 לנדו של הטלפונית פעילותו גדלה 1939
 הערבים, באחד לשיאה הגיעה כפליים, כפל

 ביתו של 25 מספר הטלפון צילצל כאשר
 ליזרו־ ־.יהודי המשטרה ,קצין :הטבריאני

 על־ ,ילדיו ושני אשתו עם יחד נחטף, ביץ
 ההרים. בין אל הועבר ערבית, כנופיה ידי

 מחיר.״ בכל — אותם להציל לנסות עליך
לנצרת, עלה הוא במהירות. פעל לנדו

 בשא־ תופיק הערבי־נוצרי, הקצין ידידו, אל
 אחר נכונים. הפרטים כל כי מפיו ווידא רד*
 מ־ ביקש דמשק, עם התקשר לטבריה, חזר

לק לודזיה, דויד שם, היהודית העדה נכבד
 עיריית ראש סוכמי, זאכי את לטלפון רוא

 בטוח ,הייתי :בגאווה לנדו נזכר דמשק.
 ישמע בו ברגע הטלפון, אל ירוץ שזאכי

 נדראת.**״ אבו — כינויי את
 על לו נודע בו ברגע הכזיב. לא נווכמי
ה המרד למפקדת נסע המשולשת, החטיפה
 אח־ המרד, ממנהיג דרש בסוריה, פלשתיני

 השיב החטופים. לשיחרור לפעול אשמר, מד
 הכל. לעשות מוכן אני ,למענך : אשמר

 ואהיה למרותי, נכנעים אינם החוטפים אבל
 לשכנע כדי מזויינים, פרשים 800ל־ זקוק

אותם.״
ב באה ראש־העיר של התערבותו אולם
האחרונה השיחה לאחר שעתיים איחור.

 בשנת האוסטרי, בשבי רוסי כחייל *
1916.
הממושקף. **

 קצרות: הודיע לנדו, אל אלמוני טילפן איתו
ה את למצוא הצליחה המרד ״מפקדת
 במקום: נמצאו לא החטופים אולם חוטפים.

 את שקיללו לאחר נרצחי ־ואשתו ליזרוביץ
ה לאחד הועברו הילדים שני מוחמד. דת

כמוסלמים.״ אצלו יתחנכו הגולן, של שייכים
 :רב זמן בגולן נשארו לא היתומים שני
 החזיר פייסני, בצעד לנקוט החליט השייך
 לוד־ דויד עמק־יזרעאל. מישובי לאחד אותם

מח כמנהל עובד לארץ, לעלות הצליח זיה
 של גורלו בחיפה. הסוכנות של העליה לקת
נודע. לא סוכמי זאבי

הס לא לנדו !״רוב !תימן ! .סוריה
וער בריטים של לשיחותיהם בהאזנה תפק
 אישים עם גם להיפגש הירבה הוא בים

 מספר השאר בין איתם. לשוחח יהודיים,
כי: הוא
 ממשטרת להתפטר רצה שיטרית בכור •

תוכ על וויתר אך לעורך־דין, להפוך המנדט,
 עורכי־ ״זכור, :לו אמר שלנדו לאחר ניתו
 על נושא אתה מאד. עד רבים בארץ הדין

 ומוכשר. פיקח אתה כוכבים. שלושה כתפיך
גדול.״ עתידך יהיה במשטרה, תישאר אם

ב לחקור תדהר דויד התחיל כאשר •
 מפקד ממנו, דרש ארלוזורוב, רצח פרשת
 החקירד* את להפסיק גולומב אליהו ההגנה
 להביא איים ברצח, בהשתתפות אותו האשים

 של בתיווכו רק השלימו השניים למאסרו.
 לאחר פטרסון, קולונל העברי, הגדוד איש

החקירה. את להפסיק תדהר שהתחייב
 לנדו של ביותר המעניינות הפגישות אחת
 בן־גוריון דויד עם פגישתו לדבריו, היתד״

 זמן בטבריה, שנערכה מפא״יית, במסיבה
 התנהלה השיחה המדינה. הקמת לפני קצר

: כך בערך
 נזדקן, ואני שאתה לפני עיד לנדו, :ג׳י בי.
!עצמאית עברית מדינה פה תקום

זקנים. כבר שנינו הלא :לנדר
 לעצמך לתאר יכול אתה כן, אם :ג׳י בי.
המדינה. תקום מהר כמה

 יהודי הרי ? יהודים ניקח ומנין : מדו
 קיימת, איננה רוסיה יהדות הושמדו. אירופה
 כמה היותר, לכל לנו, יתנו אמריקה ויהודי

דולרים.
 !יהודים וחצי מיליון :(שואג) ג׳י. בי.

!סוריה !לוב !מרוקו !תימן !מצרים
בעבו לנדו המשיך המדינה הקמת לאחר

 בה מצא לא אך קווי־טלפון, על כמפקח דתו
 להאזין אפשרות כל עוד היתה לא : סיפוק

 על יהודיים. ישובים להציל לשיחות־מזימה,
 לכתיבת הפנוי זמנו את הוא הקדיש כן

הקודים. אביר זכרונות — זכרונותיו
 והחלה הכתיבה, מלאכת נשלמה החודש

 פתחי על חיזור :יותר עוד קשה עבודה
 המו״לים כל דחו כה עד הוצאות־הספרים.

 :במרירות לנדו דויד טען כתב־היד. את
מתר שהם הזרה״קלוקלת, שהספרות ״כנראה

היסטו מזכרונות יותר להם חשובה גמים,
רבי־ערך.״ ריים

ים
ת ד עו ת ת רו ג ב
״זזה הארובה ״חברה,  הימאים, אחד זעק !

 :טעה לא הוא וגבה־קומה. שחום צעיר
 גרץ אברהם א/ק נתקלה בה העזה, הסערה

 מגרמניה בדרכה האטלנטי, האוקיאנוס בלב
 ברגי את לרופף הצליחה לארצות־הבר״ת׳

 צד אל מצד אותה להניד הגדולה׳ הארובה
רצוץ. כקנה
 נתקלה בה היחידה התקלה זו היתר, לא

 של לגובה שהגיע הענקיים, הגלים האוניה.
 אל הקצה מן הסיפון את סחפו מטר, 12

 ככדורי הצוות אנשי את טילטלו הקצה,
 :דהאן (,מוסד,״) משה ימאי סיפר פינג־פונג

 אנשי את להעיר הלילות באחד ״כשהלכתי
 להעיף שהצליח קטן, גל חטפתי המשמרת

 :לעצמי אמרתי אז למעקה־האוניה. עד אותי
 לים תיפול לא עכשו, לים נפלת לא ׳אם

לעולם׳.״
ב הקשים ממבחני״הבגרות אחד זה היה
 הישראלי. צי־הסוחר אנשי עמדו בהם יותר,
 עמד אחד כל :בכבוד בו עמדו הם אולם

 בדייקנות תפקידו את מילא משמרתו, על
 רב־החובל לסכנה. לב לשים מבלי שעון, של

 תמימות שעות ניצב עין, עצם ולא כמעט
 שוכב היה בפעם פעם מדי רק ההגאי. ליד

 בחדר־ אשר והקשוח, הצר הדרגש על לנוח
המפות.
 ימי חמישה לאחר אשלג. ספוגי מים
 ניצלו והימאים במקצת, הים נרגע סערה,

הרעו הארובה את לחזק כדי ההזדמנות את
מעוכות־הגלים, סירות־ההצלה את לתקן עה,

)12 בעמוד להמשך

ר1ו,,ו1< ד• ר סל־י

דוג העוקם

ת שי ע קי ת מרו אל ת שר  י
מ בווי׳

 החיוך כעדת לבחירת
במדינה ביותר היפה

 את שתקיף התחרות על פרטים
הבא. בגליון הארץ, בל

908 העולס־הזה


