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 נמוג במינכן שאירעה הזוועה הלם | ן
 רצף שרשרת, תגובות של שורה והולך.

 חוק את מחילים חדשים, מאורעות של
את שרק פרשה על האכזרי ההתיישנות

 רגשות למחייה. ניתנת כבלתי נראתה מול
 הכאב עוצמת על מאפילים מלובים נקם

הצורב. הראשוני
שאי מה על סותרות והודעות ידיעות

מבל במינכן, השואה בליל באמת רע
 המקשה ערפל ויוצרות הדעת את בלות

 מה של הגיוני וניחוח דעת שיקול על
באמת. שאירע
 גם ונעלמת הולכת אלה כל בתוך
 פרשת מעל המרחפת העיקרית השאלה

 מי :במינכן הישראליים בני־הערובה טבח
 את לתת צריך מי ז אחראי מי אשם?

? הדין
 את שביצע מי לגבי ספקות כל אין

אח מידת על עירעור כל אין הטבח.
הבי וכוחות ממשלתה גרמניה, של ריותה
 החילוץ פעולת כישלון לגבי שלה, טחון

 אולם מינכן. שליד הצבאי בשדה־התעופה
השלומי החילוץ פעולת ולא הטבח לא

 מיספר אילולא להתאפשר יכלו אלית,
ומת הולך שהיקפם נוראיים, מחדלים

 פרטים שנודעים ככל ליום, מיום עצם
 סביב שאירע ממה הלוט ומוסר נוספים

 וסביב הישראלית האולימפית המשלחת
 השחור ספטמבר אנשי של החטיפה מעשה

 ונהרגו בני־הערובה נורו בו לרגע עד
חוטפיהם. בידי

 ממשלת היא אלה למחדלים האחראית
ישראל.

לטש נסיונות נעשו האחרונים בימים
 שרי של הקולקטיבית אחריותם את טש

 ואת במינכן שאירע למה ישראל ממשלת
 מהס כמה של הישירה האישית האחריות

 גם נעשו הטרגדיה. של שלבים בכמה
 מהאחריות דעת־הקהל את להסיח נסיונות

אח על האשמה את ולהטיל הממשלתית
 צצות ההשתקה נסיונות למרות אולם רים.

 להניח שאסור חמורות שאלות ועולות
ש ייתכן לא תשובה. ללא להישאר להן

 מעל לרחף ימשיכו אלה איומות שאלות
שאי למה שהאחראים מבלי מינכן שואת

 קוצר מחדליהם, על הדין את יתנו רע
שקב יוזמתם, והיעדר אדישותם, ראייתם,

תוצאות את אחרת או זו במידה עו


