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 השחור ספטמבר רוצחי שערכו הטבח
 לאולימפיאדת הישראלית המשלחת בחברי
 מתרדמת עורר גרמנית, אדמה על מינכן
קיצו גרמניים אנטי רגשות ארוכה חורף
 נשמתה נבכי אל שהודחקו ביותר, ניים
הישראלית. תאומה של

ה באבטחת הן הגרמנים, של כשלונם
 בנסיון והן האולימפי בכפר ספורטאים

 החבלנים, מידי בני־ערובה של החילוץ
 את כה עד שאטם שסתום שיחרר כאילו

ה הכמוסים. גרמניים האנטי הרגשות
 בניין מול שנערכו הספונטאניות הפגנות

ש כרזות בתל־אביב, גרמניה שגרירות
ו הממלכתית בהלוויה מפגינים נשאו

 שפורסמו המרצחים״, ״עם כמו ביטויים
ציבו גופים של פומביות מודעות גבי על

לגרמ העמוקה האיבה את שיקפו ריים׳
 הישראלים, של בליבם הטבועה נים

וה הפיצוי הפיוס, נסיונות כל למרות
 כי בפומבי שטענו כאלה היו השבחה.
 בני־הערו- את במתכוון הובילו הגרמנים

 נייט־ עמדה על לשמור כדי לטבח, בה
המחבלים. וארגוני ישראל בין ראלית

 חריפה אישום לתחושת בולטת דוגמא
בהתבטאויותיו ניתנה הגרמנים, כלפי זו

פץ־פונזקאמר שגריר
הכובע בוער מי ראש על

 במינכן, הישראלית הטלוויזיה שדרן של
 בשעת והן הטבח בסיקור הן שילון, דן

הת בראנדט. וילי הקאנצלר עם ראיון
 הרוח הלד את ששיקפו אלה, בטאויות
 שראש- לכד הביאו הישראלי, בציבור

 השידור רשות למנכ״ל הורתה הממשלה
טלגראפית. בשילון לנזוף

ל הכללי הנסיון האחרת. גרמניה
ב שאירע מה על ההאשמה את הטיל
 בבחינת יותר היה הגרמנים, על מינכן

הגיו תגובה מאשר אינסטנקטיבי רפלקס
להת יכול היה במינכן שקרה מה נית•
האולימ נערכו לוא צורה באותה חולל

מדי בכל או בבריסל או ברומא פיאדה
בעולם. אחרת נה

 כיום הכועסים בישראל כאלה יש אם
 כלא־יוצלחים התגלו שהגרמנים כד על

 היו כשלא הצבאי, בתחום מוחלטים
ל ראויה חילוץ פעולת לארגן מסוגלים

מת הם — מוצלח צלפים ירי או שמה
ש בעובדה הטמון מהאבסורד עלמים
 הקמתה את שתבעה היא ישראל דווקא

 מ- הרחוקה זו האחרת, גרמניה של
צבאית. ומיכולת מיליטריזם

תר מינכן׳ משטרת של השלומיאליות
החי- פעולת לכשלון מעט לא ודאי מה
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