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ס הגרומדם בי טו ה
 ,מאמין .היה מי
 לכבוד יריעו שישראלים

 חיילי של יעילותם
? גרמניים קומגדו

 פקודה? גבוהי־קומה. בלונדיים, בחורים
 בסדר הסתערות חדה. בגרמנית מקוטעות

 אש. מופתי.
מזכירו זה מה

 זה ישן, הוליוודי סרט היה זה אילו
 האם־אס. של מיבצע־השמדה מזכיר היה

אינסטינ מתמלא, היה הישראלי הצופה
 כל צליל, כל בלא־גבול. שינאה קטיבית,

סלידה. בו מעוררים היו תנועה
 ישן, סרט־קולנוע היה לא זה אבל

 לא הבחורים חדשה. כתבת־טלוויזיה אלא
 של הקומנדו אנשי אלא אס־אס, אנשי היו

 הצופה .9מג״מ־ הפדרלי, מישמר־הגבול
אהדה אינסטינקטיבית התמלא הישראלי

 עוררו תנועה, כל צליל, כל בלא־גבול.
והערכה. חיבה בו

 מישהו ניבא אילו יונתן. של חבריו
 ישראלי קהל כי בילבד שנים 25 לפני
שיש גרמני, צבאי מיבצע לכבוד יריע

 כושר־ההסתערות בשבח יפליגו ראלים
ה היה גרמניים, חיילים של ודיוק-הירי

כסיוט. או באספמיה, כחלום נראה דבר
 רקע חדשות, נסיבות קרה. זה אולם

חדשות. גישות הולידו חדש,
ה מישמר־הגבול אנשי של ההסתערות

 לופט־ חברת של המטוס חוטפי על גרמני
 אהדה בישראל עוררה במוגאדישו האנזה

 ישיר כהמשך ניראה המיבצע כללית.
הבחו באנטבה. צה״ל מיבצע של זחיובי

 של כאחים־לנשק ניראו הגרמניים רים
 הגרמני שהמפקד הידיעה וחבריו. יונתן
 הלב את מילאה ישראליות שיטות למד

גלוייה. גאווה הישראלי
הגר הטרוריסטים עוררו זאת לעומת

 לא איש בישראל. כללית שינאה מנים
בא אנדריאס של בכלא מותו על הצטער

 ניראו וחבריו הוא ראש-הכנופייה. דר,
הפלסטי הטרוריסטים של כאחים־לפשע

 האנס־מאר־ הגרמני התעשיין רציחת ניים.
ביש כללית סלידה עוררה שלייאר טין

ראל.
 — טבעי ניראה זה כל ״ס. ס ה קצין
 לביטוי השבוע באו למעשה אך לכאורה.
למדי. מסובכים נפשיים תהליכים
 קצין היה שלייאר האנם־מארטין :למשל

 דור של ביותר טיפוסי נציג באס־אס, בכיר
 בוודאי שנה, 25 לפני נרצח אילו אושוויץ.

 אהדה מגלה הישראלית דעודהקהל היתד.
 ה- האידיאולוגיה בעלי ולחבריו, לבאדר

אנטי־פאשיסטית.
צוערים כמה השבוע סולקו בגרמניה

 ניאדנא־ גילויים ביגלל הצבא, משורות
 של בובות שריפת כגון חמורים, ציים

ביש מתקבל הדבר היד. דור לפני יהודים.
הגר הדור שכל לכך נחרצת כהוכחה ראל
 החיילים כל וכי אנטי-שמי, הוא הצעיר מני

 של הקומנדו אנשי זה וביכלל הגרמניים,
 קלגסי של יורשיהם הם מישמר־הגבול,

האס־אם.
היש הטלוויזיה פירסמה השבוע דווקא
 ש־ מקומי, צעיר הסתייגות, ללא ראלית,

גר דיפלומטים של חטיפתם את תיכנן
להו בהוצאתם איום י תוך בארץ, מניים

 גרמניה ממשלת את להכריח כדי רג,
 (ראה נאציים פושעי־מילחמה לדין להעמיד

שידור). מדור
 יכול שרוצה, מי פושעים. ח כני
 עם־ישראל כי השבוע ממאורעות להסיק
מדי. מהר מוחל מדי, מהר לגרמנים שוכח
 :אחרת מסקנה גם להיות ־ יכולה אך

 במקום. דורכים אינם עמים בין היחסים
 היום. של הידידים הם אתמול של האויבים

 של המצילים הם מאתמול הפושעים בני
היום.
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ביותר הגדול הפשע את היהודים נגד עה

 לידידה תהיה האנושית, בהיסטוריה
רצוייה.

 וגרמנים, ישראלים בין כך קרה אם
 ביתר עוד לקרות, הדבר יכול בוודאי
 נסיבות ופלסטינים. ישראלים בין קלות,

יכו חדש, מצב חדשים, אוייבים חדשות,
 שני בין הישנות הגישות את לשנות לים

 מכפי יותר. הרבה גדולה במהירות העמים
נמ ביניהם המילחמה בעוד כעת, שנדמה

שכת.
היש יריעו שנים כמה בעוד כי ייתכן
פלסטי חיילי-קומנדו לכבוד ראלים

 ויצילו טרוריסטים על שיסתערו נים,
מו זו מחשבה נראית אם וילדים. נשים
 הבחורים בתמונות שוב להסתכל די זרה,

במוגאדישו. הבלונדיים

המהפך
ן פדוגח־״סער דו ב ת ב

 תחתיו פורק. הפזמ״ח
 פזונת-סער עתה קמה
 גוש״אמוגים, 7ש ממדבתית

■מובחרים מקנאים המדרבבת
 כהמצאה הדבר ניראה הראשון ברגע

 התנועה שמאלנים. קבוצת של דימיונית
 בקריית-ארבע, כי טענה אחרת לציונות
 גוש־אמונים, אנשי של ומעוזם מיבצרם

ממשל בהכשר פרטי, מיפלגתי צבא קם
אי-אמון. היתד. התגובה תי.

 של נבוך דובר ע״י הידיעה אושרה כאשר
תד לתדהמה. התגובה חפכה המישטרה,

הסתבר כאשר יותר עוד גברה זו המה
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