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 ה&ידאיון את כיוון העיוור מיקרה ■*
 במיקרה נחתו הם סאבוי. מלון אל \ ן

 שרצו. למקום במיקרד. רצו שנחתו, במקום
 בני־ כמה על הצביעה מיקרית יד אותה
מאלמוניותם. אותם הוציאה אדם-

כו דטראגדיה העניק המיקרה
עמוקה. םיימליות של ממדים רה

 מנחם פעם ישב כאן סאבוי. מלון הנד,
 האירגון פעולות על ופיקד במחתרת, בגין

ו האנגלים הציוניים, שהמוסדות הלוחם
טרו ב״ננופייה אותו גינו כאחד הערבים
הפוש ידו את ״לגדוע ונשבעו ריסטית"

ל שהחלים האיש הוא בגין מנחם עת״.
ש בירושלים, המלך־דויד. מלון את פוצץ

בני־אדם. עשרות תחתיו וקבר התמוטט
ה שאר כמו סאבוי, מלון שקע מאז
 מקום* הפד הוא גדולתו. תקופת של סמלים
 אירחו שבו מקום לזוגות־לשעה, מיפגש

לקוחותיהן. את יצאניות
 בת־ היא לוי. כוכבה גיבורת-הלילה, הנה

 וכל הירקון, ברחוב מעורה זה, במלון בית
 אותה הכירו בפעולה שהשתתפו השוטרים

היטב.
 לכל סמל לפתע הפכה זד אשה

 הישראלי. כציבור והחיובי היפה
אדם שד המובנת-מאדיה בפשטות

צעי של כנופיות אדו אין שום
ה את החוצים פרימיטיביים, רים

 ובורחים. מחבלים הורגים, גבול,
מח ״סאבוי״ פעולת מסוג מיכצע

 מישמעת של למדי גבוהה רמה ייב
וביצוע. אירגץ ואימונים,
 למסך מבעד לחמוק הצליחו התוקפים

 חופי על לשמירה המופעלים אמצעי־ההגנה
 חם יקרים. טכניים אמצעים ביניהם הארץ,
 ישראל. של המרכזית העיר לב אל הגיעו

ארו שעות במשך מעמד שם החזיקו הם
 בו קרב, כדי תוך נהרגו שרובם עד כות

 את ולפוצץ האיום את לממש הצליחו
יושביו. על הבניין

 ה* ברמת זו התקדמות לעומת
 לא חפידאיון, שד והביצוע תיכנון
 התיב* כרמת התקדמות כל ניכרה

ה הצד מן הישראלי. הנגדי נון
ה התוקפים נגד הופעל ישראלי
 והכלתי-טתוחכם הפשוט אמצעי
ב עלה הוא ההסתערות. :כיותר
יוקר.
 המעשי הכישלון על הרבה דובר כבר
 ביטוי לידי שבא תל־אביב, חוף על בהגנה

 לכך. באחריותו יודה לא איש זו. בפעולה
יתוקן. עצמו הליקוי כי להניח יש אך
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אבנר׳ אורי
שהטי התפקיד את מילאה אמיתי

 רגע, שד היסום ללא עצמה, על לה
עילאי. באומץ*דב

 אליו, וחזרה מלכוד הבית מן יצאה היא
 ומדדים, משני הדרוך הנשק פני מול

קש והלוכדים, הלכודים פיצעי את חבשה
 שהיא וייתכן האוייב, עם קישרי־אנוש רה

 להביא — הדבר לה ניתן אילו — יכלה
הרוגים. בלא לסיום הפרשה את

נתגל בטלוויזיה, רואיינה כאשר
 ביטוי בעלת כאצילה-מדידה, תה
ב זיוה שד שמץ ללא ואמיתי, יפה

 אליה, כהשוואה ובדיבור. הבעה
 סינתטי כמוצר פרם שימעון ניראו

כעס דכין ויצחק יחסי-ציכור, שד
מליצות. המגבב קן

 ללא שעבר קרבי, קצין יאירי. עוזי הנה
ו כשמימינו מסוכנות פעולות שריטה

 אל נמשך הוא !חבריו. נופלים משמאלו
 כאילו מיסתורית, בצורה מוקד״הפעולה

תפ לו שהיה מבלי הגורל. יד אותו משכה
ונפל. בה. קיד

 כולה הפעולה את מעלה זה כל
 ר■ אקט-מידחמה של המישור מן

 סימ- משמעויות לה מעניק גיל,
ספרותיות. כימעט עמוקות, ליות
ב אקט־מילחמה. זאת, בכל זה, היה אך
 ניצח מי מנוצה'. ויש מנצח יש כזה, אקט

זהו בקדב

הצבאית? תוחשנה היכן
ת,0 גח״ניז ץ* עי צ ג  התיחכום בויס '
מילחמת־הפידאיון. של הגובר )₪1

ה דלות על כלל דובר לא זאת, לעומת
 מול אובדן־העצות על חמיבצעית, מחשבה

חאוייב. -של ההדרגתית ההתקדמות
 הקריאה נשמעת כזאת, פעולה כל אחרי

 טרור להפעלת לפעולות־תגמול, ההיסטרית
 ״בסיסי על להתקפה ובדמשק, בקאהיר נגדי

 ב* החל חטרי־ישע, עסקנים המחבלים״.
באח וכלה ובשר־הביטחון ראש־הממשלה

 כקולי- מבטיחים הסניפים, מזכירי רון
 ״לבער הפושעת״, הזרוע את ״לגדוע קולות

 מקום בכל ״להשיגם המרצחים״. קיגי את
אלה. מעין דיברי־הבל ועוד הם״, באשר
 מא- באופן נוסו כבר האלה הדברים כל
 מיוד את המכילים מחנות־הפליטים, סיבי.

 צה״ל בהתמדה. הופצצו קני־הפידאיון,
ו בתים על פשט ביירות, בחוף נחת כבר
ה השליחים אש״ף. של מנהיגים בהם הרג

בסיטו נהרגו בעולם אש״ף של פוליטיים
בתקו הופצצו, ומצרים סוריה לבנון, נות•
בעומק. שונות. פות

*
ביד׳ זו לא האלה, הפעולות כד

 א, אלא במאומה, הועילו שלא בד
 הפידאיון. מערכת את חיזקו

לס חדמ לא המופצצים בסיסים
 ההרוגים העסקנים במקום עוד,
המו יותר, כישדוניים אחרים, באו
כ עלו חפידאיון של וההעזה ראל

התמדה.
 ישראל זיצליחה שבה היחידה הגיזרה

הי פעילותם את ילצמצם בסידאיון לפגוע
ה על הסטאטית ההגנה גיזרת דווקא חד׳

 פעולת מודיעין. עם שילוב תוך גבולות,
 גם משתפרים הפידאיון כי מוכיחה סאבוי

הארץ. את לאטום קשה וכי זו, בגיזרה
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