
הגרמנית הפאשלה
)26 מעמוד (המשך

 עד הגיעה קימור ירין של תגליתו
כי ״מתברר, ההטעייה: לשורש

 השער. דרך במיקרה יצא פועל־רפוס
 עטו וצלמי־הטלוויזיה וכשהעיתונאים

 כי המצלמות מול בביטחון אמר עליו,
 את פירט 'ואף הצליחה הפעולה

 סיפור מתחיל שכאן אלא תוצאותיה.
 כלי־התי־ הטעיית של המיסתורין

 דובר .של בהשראתו — קשורת
 שאישר אהלרס, קונראד בון, ממשלת

 פועל־דפוס אותו של הודעתו את
תמהוני.״

 שהקשר בני־מישפחות־החללים,
 הישראלית הממשלה ובין ביניהם
 זה מידע שמעו קיים, היה לא כמעט

 ובכמה העולמיים, מכלי״התיקשורת
 ולגמו שמפניה בקבוקי הוציאו בתים
 דבר !נודע כאשר הניצולים. לחיי

 היא מאיר, לגולדה ה״שיחחד״
 הישראליים, לאנשי־הביטחון התקשרה

 הכחישו אלה במיגדל־הפיקוח. שניצבו
העניין. את באוזניה

 מדליית ^
למוות הזהב ^

 לשחזר ניתן שלא מעט ^
שהתרחש מה את ממש של #■שיחזור

 את המוות קיבל דוכן־המנצחים
הזהב.״ מדליית
 הרציחות. חדלו לא שבמינכן אלא

 אינו הכוונת על ספורטאים הסרט
 בתיאור שהחל כפי זו. בנקודה מסתיים

 הוא השחור, ספטמבר של ייסודו
סופו. אל ומוליך ממשיך
 חטפו במינכן הטבח אחרי ימים 54
 של מטוס השחור ספטמבר' חברי

 לופטהאנזה. הגרמנית חברת־התעופה
 השחור ספטמבר אנשי עם בעיסקה
 שלושת את גרמניה ממשלת שיחררה
 בנמל־התעופה שנתפסו חבריהם,

פירסטנפלדברוק.
 של האחרון השליש מתחיל כאן

 המוות כאשר הכוונת, על ספורטאים
 והפעם הכסף מדליית את גם מקבל
הישראלי. מהצד

 ההחלטה את קימור, בוחן זה בחלק
 מקורות ״ע״ש ישראל ממשלת של

 חורמה מילחמת להילחם זרים״
 רחבי בכל השחור, ספטמבר במנהיגי

תבל.
 ואבא פרס שימעון המערך, שרי

 לשתי משתמעות שתשובותיהם אבן,
 את מכחישים או מאשרים אינם פנים,
הדבר.

 החיסולים רשימת מובאת כאן
לא שמעולם גורמים בידי שנעשו

בהלווייה הנספים קרובי
נגנזו הבדיקות תוצאות

 בנמל־התעופה גורליות דקות באותן
פירסטנפלדברוק.

 כבר בבואינג הגרמני המארב
 הגרמני הצבא של השיריוניות הסתלק.

 רק היו בשטח למקום. הגיעו טרם
 אנשי שמונה מול צלפים חמישה

 בין מערכת־הקשר השחור. ספטמבר
 בנמל־ משובשת. היתה הצלפים
 מערכת־תאורה הופעלה לא התעופה
 התאימו לא רובי־הצלפים חלופית.

לצליפה־לילית.
 הצלפים פתחו ובוהו התוהו בתוך

בודדות. ביריות הגרמניים
עשתו איבדו לא ספטמבר אנשי
 במערכת־החשמל, פגעו הס נותיהם.
 הס בנמל־התעופה. השתררה ואפלה

 ההליקופטר, לתוך רימון־יד השליכו
היש מבני־הערובה חלק שהו שבו

 השני, ההליקופטר ולתוך ראליים,
שבידם. מכלי־הנשק באש ופתחו

 נהרג הבוער ההליקופטר לאור
 אחרי ורק להתחמק, הצליח טוני עיסא.
 נהרג, הוא וחצי משעה יותר של מצזד

 כוחות־שיטור של ניסיון במהלך
 אנשי מבין שלושה ללוכדו. גרמניים
חיים. נתפסו השחור ספטמבר

 תיאור מובא לסרט בקריינות
 הצייר של קריקטורה של מילולי

 בליאכספרס, שפורסמה טים, הצרפתי
 וחמש־עשרה שנה ״שלושים במילים:

 רוחות־העבר שבו מדאכאו, קילומטרים
על האולימפית. הרוח את ורצחו

 לילהאמר״, ״פרשת למעט — נתפסו
 לעבר מאשימה אצבע נשלחה שבה

ישראל.
 נהרגו חיסולים סידרת אותה במהלך

 הבכירים המנהיגים 12 מתוך שיבעה
 בחיסולים הבולט השחור. ספטמבר של
 ממתכנני אחד אחרי המירדף סיפור היה

 הכישלון סאלמה. חסן עלי הטבח,
זה. למאמץ שייך נורווגיה, בלילהאמר,

 בביירות התפוצצה 1979ב־ רק
 מכוניתו ליד ממלכודת, מכונית־תופת

אותו. והרגה סלאמה של
 אומר סאלמה." נהרג שבו ״ביום

 של החשבון מעגל ״נסגר קימור,
במינכן.״ הטבח
 וגם המעגל גם נסגר בכך כי אם

כי לציין הראוי מן הסרט, מסתיים

 רק לספר ידעו אמריקאיים מקורות
 סלאמה, חסן עלי רצח כי לאחרונה,

 בפרשה קשור מינכן, אחרי שנים שבע
 בין איש־הקשר היותו לגמרי: אחרת
 המרכזית הביון וסוכנות אש״ף

 מכיוון (סי־אי־אי). האמריקאית
 לקשר קץ לשים החליטה שישראל

סלאמה. את סילקה הזה,
 ביטוייה את מצאה גם זאת הנחה

 הסופר של האחרון בסיפרו בכתב
 המתופפת לה־קארה, ג׳ון הבריטי

 של לחייו קץ שמים שבו הקטנה,
סיבות. מאותן מרכזי איש־אש״ף
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הזה י□ !עזל 3 של המנויים תעריפון
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שנה לחצי בשקל לשנה
הוצאות מחיר

בשקל סה־כ מ.ע.מ. משלוח העיתון
1780 3092 403 264 2425 בארץ ♦

 חוץ לארצות המנוי דמי
אוויר בדואר

2270 3948 515 1008 2425 אירופה ♦
3200 5440 710 2305 2425 מקסיקו ארה״ב, ♦

קולומביה, ארגנטינה, ♦

4400 7650 998 4227 2425
 פרו, ברזיל, ונצואלה,

ניו־זילנד אוסטרליה,
חבש, טוגו, דרום־אפריקה, ♦

3350 5800 756 2619 2425 קניה
3760 6530 852 3253 2425 פנמה ♦

סינגפור, הונג״קונג, תאילנד, ♦
3350 5800 756 2619 2425 טאיוון יפן, קוריאה,

ה העולם 240061 הז


