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בקרב, ניצח המפואר
הפוליטיקאים אך

 נעצו והאיכטדקמדאלים
 ממנו ושללו בגס־ סכין

הניצחון פירות את
הבנים. מיטב בדם שנקגה

 במאה סיסמה היתה שלא יתכן
 נוראות תוצאות לה שהיו ,20ה־

הגר המילים שלוש מאשר יותר,
בגב״. ״תקיעת־סכין מניות
 מילחמת־ בשלהי נולדה היא
 הגרמני הצבא הראשונה. העולם
 מילחמה. שנות ארבע אחרי הובס

 ששלם המסואר, הגרמני המסכ״ל
ש לקיסר להודיע נאלץ במדינה,

 גרמניה שביתת־נשק. לבקש עליו
נכנעה.

 הגנרל היה במטפ״ל החזק האיש
 והאנשים הוא פון־לודנדורף. אריך

 מאז שהטילה אגדה, המציאו סביבו
 :כולה גרמניה על חיתתה את

 ,להיפך אלא הובס, לא שהצבא
בוג של חבורה אולם בקרב. ניצח
 נובמבר״, חודש ״פושעי — דים
ההת אירעה שבו החודש שם על

 — הרפובליקה והוקמה מוטטות
פוש בגג סכין הלוחם לצבא תקעה

אינט פוליטיקאים, היו אלה עים
ובעי אנשי־תיקשורת, לקטואלים,

היהודים. קר:
 סיסמה הפכה שנים כמה במשך

לאו־ אידגונים של קריאת־הקרב זו

ממשלות-בובות

ה מילחמת־העולם נוראה, צות.
 — מתים מיליוני עשרות שניה,

היהודית. והשואה
ה אחת מיפלצתית. בדיחה

ההיס של המיפלצתיות בדיחות
סיס־ נשמעה שהשבוע היא טוריה

 בדותה להפיץ שרון ניסה שבה
 דיבר לכן קודם כבר זו. נוראה

 האופוזיציה״, מן ״פוליטיקאים על
 חיילי״החזית. מול אותם והציב

ארי להפיץ: ביקש שהוא התמונה
החזית, חיילי את מייצג שרון אל
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* )1919( לאומנית גרמנית במודעה בגב״ הסכין ״תקיעת
אנשי־תיקשורת יהודים, פוליטיקאים, בוגדים,

 בזה. זה שהתחרו שונים, מניים
 אירגונו כולם על התגבר לבסוף

 כאשר היטלי. אדולף אחד של
 הפיכה, 1923ב־ לחולל היטלר ניסה
ה בשורה לודנדורף הגנרל צעד

 ל- מחוללי־ההפיכה, של ראשונה
עצמו. היטלר של צידו

 באותן אולם נכשלה. זו הפיכה
נו מ״פושעי רבים נרצחו השנים

 שנים, עשר כעבור לבסוף, במבר״.
 ״תקיעת לשילטון. היטלר הגיע

העיק סיסמתו היתה בגב״ הסכין
 אחד בכל כמעט חזרה והיא רית,

ערי־ היתה התוצאה נאומיו. מאלפי

 במדינה והפעם — שוב זו מה
 שרידי על־ידי שהוקמה היהודית,
השואה•
 הוא לודנדורף הגנרל של יורשו

 בטלוויזיה בשידור שרון. אריאל
 האגדה על מילולית כימעט חזר

 בחזית, ניצחו החיילים המקורית.
 ואנשי־ הפוליטיקאים אך הודיע,

 מהם לגזול מבקשים התיקשורת
 שהם כך על־ידי הניצחון, פירות את

 מלבצע שרון את לחסום מנסים
המע ביירות כיבוש תוכניתו, את

רבית.
הראשונה הפעם זאת היתה לא

 אנשי־ ואילו הנערצים, הגיבורים
 המוראל, את הורסים האופוזיציה

 את ״להשלים החיילים מן מונעים
 את האומה מן וגונבים המלאכה״,

בניו. מיטב בדם שנקנו חפירות

ה את המראה לציור, מ׳וזחת *
 של בגבו סכין תוקע כשהוא בוגד
 הטכסט נפתח בחזית, גרמני חייל
 את תקע ״מי :במילים הכרזה של

 ב־ הגרמני הצבא של בגבו הסכין
 בכך אשם מי י מילחנות־העולס

 אסון בתוך שקעו ומולדתנו שעמנו
עמוק?״ כה

 מיפלצתי עיוות גס, שקר זהו
 גם היתה כד אך המציאות. של

 הביאה שזו וכשם המקורית. האגדה
היס אסון העולם ועל גרמניה על

 עלולה כך כדוגמתו, היה שלא טורי
הישר במהדורה החדשה, האגדה
איום. לאומי לאסון להביא אלית,

המילחמה
ד!מ*ם1ד 11*311(31

 ממנו שניטל ילד כמו
 שרץ תובע צעצוע

ביירות. כיבוש את
ש לילד, דומה שרון אריאל

 כדי בבית הכלים כל את שבר
 ושהצעצוע — נוצץ צעצוע להשיג

ממנו. נפונע
 והרי־ המערבית ביירות כיבוש

 לא הפלסטיני העם מנהיגי של גתם
 המיל־ שיא רק להיות צריכים היו

 אלא — וביצע תיכנן שהוא חסה
 אי־ שלה. העיקרית המטרה גם

ב מרוקנת, זו מסרה של השגתה
 מתכלי־ המילחמה את שרון, עיני
תה.

 בכל השבוע שרון לחם לכן
 על זו החלטה לכפות כדי כוחו

בש עליה שכפה כשם הממשלה,
 כל את האחרונים השבועות לושת

מטרותיו.
ב דרישתו נתקלה הפעם אולם

 לא היא בלתי-רגילה. התנגדות
 כנ־ או ממשלת־הבובות מצד באה

 כבר שרון בירושלים. סת־הבובות
רצו את לכפות יכול שהוא הוכיח

ואופוזיציה. קואליציה הכל, על נו
הפ התייצבו שרון מול אולם

 לא שהוא גורמים, וכמה כמה עם
 ביניהם: מראש. אותם צפה
ה במדיניות תפנית •}

ש ארצות־הברית, אמריקאית.
 לאורך הישראלית בפלישה תמכה

לק עליה כי החליטה הדרך, כל
 — בעצמה הפירות את עתה טוף

המונומנט הבגידה אחרי ולבדה.
 בעניין ברית־המועצות של לית

 ל־ התנאים הבשילו הפלסטיני,
 העשויה אש״ף, בצמרת מיפנה

 אין ארצות־הברית. אל לפנות עתה
 צמרת בהשמדת עניין כל לאמריקה

 ה־ באש״ף השליטה ולמסירת זו,
 לסוריה הכפופה בדמשק, חילופית

ולברית־המועצות.
 אף שקטה התערבות >

הסעודית. ערב שד חריפה
ה היחידה הערבית המדינה זוהי

פלסטי מדינה של בהקמתה רואה

אינ ערפאת, יאסר בהנהגת נית,
הסעו משלה. לאומי־ביטחוני טרס
 אש״ף התפרקות כי סבורים, דים

במר מהפכני לגל תביא המתונה
ה המישטרים כל על ולאיום חב,

 עזר סעודי לחץ הקיימים. שמרניים
אלכ את מתפקידו לסלק השבוע

 סוכן כימעט שהפך הייג, סנדר
 ג׳ורג׳ את במקומו ולשים ישראלי,

ודי.$0 סוכן כי־מעט שהוא שולץ,
הק דעת־ התעוררות •
 הראשונה בפעם בישראל. הל

 שלא- דבר קרה מדינה בתולדות
 התקבצו מילחמה באמצע ייאמן:

 כדי ואשד, איש אלף 20מ־ יותר
 —70 עמודים (ראה נגדה למחות

 העצו־ היו חשובות פחות לא ).71
קר חיילים של האנטי־מילחמתיות

 הפגנות עתה, זה שהשתחררו ביים
אמ של וקריאות חיילים הורי של

הס כי ברור היה שכולות. הות
לע העלולה ביירות, על תערות

 ומאות עשרות של בחייהם לות
 הנורא ההרס על נוסף — חיילים
 המפוארות הבירות לאחת שייגרם
להתקו להביא עלולה — בעולם
 היו שלא בממדים פנימית ממות

כדוגמתם.
 הגוברת ההתנגדות •

הביט המימסד אנשי שד
 אנשי-מיק- של זו התנגדות חוני.

 ),(מיל האלוף של מסוגם צוע,
בנקו בשרון פגעה גביש, ישעיהו

 להת־ וגרמה ביותר, הרגישה דה
לסל שדרש שרון, של קפת־זעם

 שקיבלה הטלוויזיה, ממירקע קו
הדו ציביון האחרונים בשבועות

הסובייטית. הטלוויזיה של לזה מה
 דעת־ של ההזדעזעות •

ל הגיעה זו העולמית. הקהל
 תקופה בכל זכורים שאינם ממדים,
 וש־ שכירי־עט מכמה חוץ קודמת•

 כלי־התיקשורת כל פנו כירי־פה,
 ידידי־ישראל ישראל. נגד בעולם

אמ סנאטורים והמומים. נרעשים
 בגין מנחם אל התייחסו ריקאיים

 שגרי־ משוגע־הכפר. היה כאילו
 הביתה שולחות רויות־ישראל

 להעלות ואיו אס־או־אס, מיברקי
 אם בעולם יתחולל מה בדמיון אף

בביירות. מרחץ־דמים ייערך אכן
 אלה כל מול הכל! למרות

 שמידת אדם — שרון אריאל עומד
ה ממידת נופלת אינה עקשנותו

תפיסתו. של ברוטאליות
 ויתר לא הוא נואש. לא שרון

 ביירות. על להסתער תוכניתו על
 לאיים לשכנע, כוחו על סומך הוא

מטרתו. שתושג עד — ולהונות
בביירות. ממתין מלאד־המוות
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