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! עכשיו ■רוק
)11 מעמוד (המשך

 המנוע לשילטון התעשיה, לעוצמת הכללית ההתנגדות — משהו מסמליס הסוסים
 סה במילים אומרים הם אץ כסמלים. מאמינים הירוקים ככלל.הבלתי־אנושי.

 והמעשה הטלוויזיה, דור כני הם סימלית. מעולה באמצעות לומר שניתן
עיקרי. כאסצעי־תיקשורת להם משמש מיליונים, על־ידי הנקלט התזותי,
 וצעירה, צעיר חברי־סרלמנם, ששני הציבעוני, כדור־הארץ בא הנירנרה אחרי
סיסמותיו. על כולו הקהל ססגונית, עירבוביה ואחריהם, אוחו. מגלגלים

 — ״קוזימו :באיטלקית המכריז בשלט־ענק מחזיקים אחד ואיטלקי גרמנים ארבעה
גרעי טילים של בסים מוקם שם בסיציליה, עיירה היא קוזימו מחר!״ של הירושימה

 התארגנה הצפונית. אפריקה על גם אלא ברית-המועצות, על רק לא המאיימים ניים,
במיצעד. להשתתף כמוני, הוזמן, נציגה מקומית. תנועת־מחאה שם

לבנים. ראשים כמה מבצבצים והשחורים האדמוניים הבלונדיים, הראשים בל בין
 לקשישים המחפיר היחס על מוחים הם לירוקים. שהצטרפו גימלאים, של קבוצה זוהי

 האפורים,״ ״חפאנתרים לעצמם קוראים הם קיצבות-הרעב. על כולו), (ובעולם בגרמניה
הסקר החברתיים המיעוטים כל למען במאבק הדוגלים הירוקיס, בארצות־הברית. כמו

אפודים פאנתויס
 של האפורים״ ״וזפאמזוים תנועת

כתוב: השלט על הירוקים. לתנועת

 על השומרים ירוקים, במדים השוטרים ליד
 חברות קשישות, נשים פוסעות התהלוכה,

 שהצטרפו הזקנים קיפוח על המוחה הגימלאיס,
!״ הנשק את לפרוק !לשלום ברצינות ״להתייחס

 לעצמה לאמץ לתנועה עוזרים שהקשישים גם פה פתוחות. בזרועות אותם קיבלו פחים,
צעירים.״ ״עושי־צרות של התדמית מן ולהיפטר כל־גילית, תדמית

 הגרמנים של כדרכם בהליכה, השרים היחידים הם חיים. מוסיפים גם הקשישים
 ונגד הגימלאים, זכויות על סיסמות צועקת מלאת־חיים זקנה שירי־עם. דורם, בני

 המסוגל דרתכליתי, מסלול אותו פרנקפורט. של בנמל-התעופה חדש מסלול הקמת
 וכמה שוחרי־השלום, של להפגנות יעד רב זמן מזה הפך כבסיס־טילים, לשמש גם
מכות. ספגו ואף אחדות, פעמים שם נאסרו כבר האלה הקשישים מן

 הנראית זקנה אותו נושאת שלט. קורא !״למילחמד. קודמת הסוציאלית ״המדיניות
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ב הירוקים: סמל שבתחתיתו מודפס, גליון גבי על בידיים מצויירות הכרזות ת

ציבעוני, בלון־ענק מגלגלים חדשים חברי־פרלמנט שניהארץ נדור
 בשלם ״הירוקים״. הכתובת ועליו כדור־הארץ, בצורת

 חבר־ נושא השניה בשורה איטליה״. — סחר של הירושימה — ״קוזימו מימין:
בקרוב. להערך המתוכנן מיפקד־האוכלוסין להחרמת הקוראת כרזה מזוקן פרלמנט

 השטח גדולה. צהובה וחמניה ירוק, דשא גבי על ירוקים רוכבי־אופניים של ציור
לו. הנראית הסיסמה את נפשו כאוות לצייר אחד כל יכול ושם — לבן הושאר שמעליו

 :בגרמנית האומר גדול שלט הביאו בבון, החי יהודי זוג מאיר-דילמן, ומיכאל גינה
 עוזרים צעירים גרמנים שלושה ישראל-אש״ף!״ עכשיו! משא-ומתן עכשיו! ,שלום
 שיחדור !1983 ״אקסודוס אחר: שלט נושא עצמו שדילמן בעוד השלט. את לשאת

!״בברית־המועצות ומתנגדי־המישטר היהודים
 במגעים בהתלהבות תומכים והם בבון, עכשיו שלום סניף את מהווים הדילמנים
ישראל-עש״ף.
 צעידיג מסכים צועדים, אנחנו נעימה, הקרירות זורחת, השמש

כז לסתת התגשם שחלומם אידיאליסטים כולם צוהלים, ־תת
מדבקת. והשימחה העצומים, המיכשולים

 בידה| ועציץ האחת בידה כשזר־פרחים קלי, פטרה צועדת ההמולה בתוך אי-שם
 הירוקים. מראשי אחד גרמני,״ פלד ״מתי מין סבסטיאן, גרט הגנרל — לידה השניה;

 חומת־הבטון!״ גבי על מחדש צמח ״זה ושלט: פרח ובו עציץ, בידו מחזיק הוא גם
 — עכשיו ״שלום באנגלית: שלט בשימחה לי מביא המזוקנים הצעירים אחד
 הישראלית, תנועת־השלום של השונים הגוונים את לו להסביר לי קשה ישראל!״
לצעוד. ופמשיך עצמי, על השלט את תולה אני רבות. כה תיקוות כאן המעוררת

ד ג תנ ה לי ביחד. ל אלימות ב
 אל מתייחם הקהל — בהגנה צורך כל אץ אבל עליו. להגן כדי בהמוניהם י י אותו המלווים השוטרים, לבוש הוא הירוקים במיצעד כיותר הירוק -חכר ך•

 כאשר אותם שראיתי השינאה, לגילויי זכר כאן אין בסקרנות. או באהדה התהלוכה
 לזכר בלבנון תמילחמת נגד תחש־ של הירושלמי במיצעד שבועות כמה לפני צעדתי

_ המישטרה. בחסות נערך הוא שגם גרינצווייג, אמיל
 של ירוקה שרשרת אותנו עוצרת הבונדסטאג• בניין של שטח־החסינות בגבול

 הירוקים לצועדים מסבירים הירוקים השוטרים בהם. הוריק כולו השטח שוטרים.
אסורה. התהלוכה והלאה מכאן כי

 לפרלמנטים קוראים תגרמנים הפדרצית.״ ״יום מילולית, פירושו, בונדסטאג •
 בשנו^ אחד יום במשך מתכנסים היו הקדמונים הגרמנים ששיבטי מפני ״יום,״ שלהם

 והכוונה ״ברית,״ פירושו ״בונד״ השבט. ענייני על דמוקרטי באופן ביחד להחלים כדי
המערבית. גרמניה של לפדרציה היא

יו אש ישראל
נושאים לידו בברית־הסועצות.

 שלום אוהדי סניף ראש (מימין), מאיר־דילמן מיכאל
 היהודים לשיחרור הקורא שלט נושא בבון, עכשיו

משא־ !עכשיו ״שלום :שהכין סיממה גרמנים כמה

 משמאל בסיסמה מחזיקה גינה, דילסן, של אשתו ישראל־אש״ף!״ עכשיו! ומתן
שה אחד למיצעד, שהוזמן היחידי הישראלי היה מאחור, הנראה אבנרי. אורי  מכע

השלום למען במיבצעיס האישית השתתפותם בשל מארצות־חוץ שהוזמנו אישים
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