
 שניידר ומאריה בראנדו מארלון
בפאריס): האחרון (הטאנגו

בעל בגיל־הביניים, הוא ״הגבר *
נסיון־חיים. חרושי ופנים רעמת־שיער

לא־איכפתית. שועלית, צעירה, הנערה
 והם לרעהו, איש מוחלטים זרים שניהם

 לא־מרוהטת פאריסית רירה בורקים
להשכרה. העומדת _

 אל הנערה את הגבר אוסף ״לפתע
 ואז החדר לקצה אותה נושא זרועותיו,

ברעבתנות. אותה ומנשק מחבק הוא
 ומקיים מעליה תחתוניה את קורע הוא

 עדיין כשהוא בעמידה, מין יחסי איתה
בגדיו.״ בכל לבוש

 מאוד קרובות לעתים כאמור, אבל,
ישראל. לעבר הזרקור את טייס כיוון

 היום את המתארת הבאה, הכתבה את
 ליווה הבריטי, המנראט של האחרון
 פסוק כ״ז, משלי(פרק מספר במובאה

לא כי מחר, ביום תתהלל אל א'): ^
יום. ילד מה תדע ׳ |
 אחת בכל ״טייס״ כתב וכך י

לישר הגורליות השנים מחמש
אל*:

1948:
שיחדור

 מואב הרי מעל ורוד שחר ין ^
שעבר, בשבוע הגיע, *■למישנהו

 נכבדים אירועים עימו הביא הוא היום.
 דאגות את הצידה לדחוק מספיק
 היום הביא ארץ־ישראל ליהודי המחר.

 1878ב״ הראשונה משלהם, מדינה הזה
 של אוברנו את הביא זה לבריטים שנה.
 בים רבועים מילין 10460 בן בסיס

 שחטפו ממעמסה ושיחרור — התיכון
 31 אימפריה, של באופטימיות לעצמם,

 גרם זה לערבים לכן. קודם שנים
יותר והערכה החלטתם. להקשחת

את דישנו הם השואה:
יהודים בעצמות השדות

 מעל קרובות לעיתים ניבט היהודי העם גם אלא מדינת־־ישראל, רי| א ךי
 טייס מביא את•השואה, המבשרת הראשונה, הידיעה את טיים. דפי )
עבדים: הכותרת תחת ,1939ב־

 הגרמנים, בידי הכבושה בפולין אשר בלובלץ, תחנת־הרכבת שלפני הרציף
 רק נעו אשר ברוחם, ושבורים שכוחי־אל יהודים של המון זה היה מאדם. המה

 היה אישי כמיטען להם ששימש מה תסרי־כל. היו הם אותם. דחפו כאשר
 היהודים נאספו בהדרגה חבילת־בגדים. רק ולעיתים שם, תיקייה פד״ תרמיל

ביום. שעות 12 של לעבורתיפרד והועברו התחנה מן
 ליהודים, כמקום־מאסף היטלר אדולף על־ידי לאחרונה נבחרה לובלין

 לצו בהתאם לפנות יש )1940(הבא באפריל האחד עד רב. זמן תיכנו שאותו
תמות. ל״שמותת' או ללובלץ יהודים אלף 650 גרמני, ממשלתי

 הכותרת תחת טייס, מדווח מאוחר יותר שנים חמש כיבשן. או מאפייה
בע־מ: רצח
 לובלין. ליד הגרמני מחנודהרצח את סובייטי כתב תאר שבועיים לפני '

 במאידאנק. לאוטרבאר, ריצ׳ארד במוסקבה, טייס כתב ביקר שעבר בשבוע
דיווחו: להלן

 דימיטרי אמר מאידאנק.״ היא .זאת היטב. שמור שער לפני עצרה מכוניתנו
 מ היו בלתי־מושף. לא ענקי, זמני, אזותמגותם לפני ראיתי קודריאבטסב.

 לקליטת רווחים כשביניהם היטב, שמורים אפוריס־ירוקים, צריפים 200 בערך
 וגינות־ירק מתפתלים כבישים שם היו וקרני־השמש. האוויר האור, מירב

ופרחים.
 14 הקשות: האמיתות את לקלוט כדי בעיניי פעמיים למצמץ עלי היה
 כל״כד; הכחולים השמיים לתוך מזדקרים קניהן אשר מכונות־הירייה, עמדות

 מטתם: ארבעה לגובה והמתנשאת חשמל הטעונה הכפולה, גדתהתיל
 שדיתים כלבים מאות בהן היו קצר זמן לפני עד אשר מאורות־הכלבים.

טורפי-ארם.
 היו רחבי־העלים, הגדולים, הכרובים לגינת־כרוב. הלאה, קצר מרחק נסענו
 חום־אפור. חומר של נשאות ערימות היו ובקירבתם אפור כאבק־פיח ממסים

 של שיכבה עצמות־ארם, של שיכבה דשן. תא ,זה קודריאבטסב, אמר ״זד״'
 דשן אנשים, הרוג גרמני: מזון ייצור זה זבל־בהסות. של שיכבה אפר־אדס,
כרובים:״

מאידאנק ילדי
קשות אמיתות

 הביאו לכאן קטן. כיבשן או גדולה מאפייה היתה כאילו נראית המשריפה
 מדעית. בצורה לגזרים אותן גזרו הם מתא׳־הגאזיס. תשר הגופות, את הנאצים

ליום. איש 1900 לכלות יכלו הם
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 1923 לודנדורן!) הגנרל חיטלר(עם
ומרושע חתום־פנים

לניצחון. סיכויים של מפוכחת
 14ב־ השחר עלות אחרי קצר זמן
התורן מן דגל־בריטניה הורד במאי,

שראל של חלקה *  נגרע, לא י
 של הסיכום במאמרי גם כמובן,

 חשוב היה סה במאמר היובל. גליון
 שואל שטייס אחרי למשל. באמת!,

 סאלק יונה ר ד״ את זוכר מי
 שיתוק- נגד התרופה (ממציא

 סי; - קובה את זוכר ומי הילדים),
 פידל של (סיסמתו נו - יאנקי

 אל- את זוכר ומי קאסטרו),
 של הגאנגסטרים (גדול קאפונה

ת) הברי  השאלה: גם באה ארצותי
מי כר ו אץ, את זו ת! את סו ביירו

 העצה הר על לארמון־הנציב, מעל אשר
 פרידה בירכת ללא בירושלים. הרעה

 העליון הנציב טס ערבי או מיהודי
 גוררון אלאן סר הגנרל הבריטי,

 לחיפה, עייף־המראה, קאנינגהאם
 שם, חיל־האוויר־המלכותי. של במטוס
 על עלה הצהריים, לפני 10:05 בשעה

 לסיירת אותו החישה אשר סירת־צי
יוריאלוס. הקלה
 בחמת־ נגן השמיע הסיפון על

 בחצות בדיוק עצובה. מנגינה חלילים
 שלושת מתחום יוריאלוס יצאה

 של הטריטוריאליים המים של המילין
 המלכותי הצי ממטה ארץ־ישראל.

 בקשת רקטה נורתה הר־הכרמל שעל
עצי בין אל דולקת ונפלה איטית

 מירחן על והאפלים הגבוהים הברוש
ההר.

הסתיים. הבריטי המנרט

1967:
מילחמה

 שלא כמה התראה, של מידה וס **ץ
 מצליחה אינה רועשת, תהיה !4/

 צופר־האזעקה לזעקת אנשים להכין
 בשבוע בקאהיר, מהאוויר. התקפה נגד

 הורגשה שלא כמעט האזעקה שעבר,
 לא זה הבאזאר. של הבוקר בפעילות

 מרהימות בתקיפות־אוויר תרגיל. היה
 הערבי, העולם לרוחב טרם־שחר, של

 את ישראליים סילונים שחיסלו כמעט
 איתם ויחד — הערביים כוחות־האוויר

 עם ערבי. לניצחון סיכוי כל גם חוסל
 הקרבות יום בסיום השני, יום ליל

 מטוסים 400כ־ הוכחרו הראשון,
 ערביות. מדינות ארבע של צבאיים
 — סוריה :300 איבדה לברה מצריים

 המחיר .15 — עיראק ;35 — ירדן :60
 400 בן הישראלי, לחיל־האוויר
מטוסים. 19 מטוסי־הקרב:

1973:
אוקטובר

 שעה ליילל החלו צפירות ך*
כל1 1  יום־ על שמרו ישראל ש

 השקט וגם הקרוש היום הכיפורים,
 היו כמקובל, היהורית. השנה של ביותר

 בחופשה, חיילים אלפי עשרות
 הישראלית רשות־השידור בבתיהם.

 כאשר היום. באותו שידוריה את סגרה
 מבתי״הכנסת יצאו מתפללים המוני
 חמש הנמשכות תפילות־הבוקר בסיום
 מלאים הרחובות כי גילו הם שעות,

 באוטובוסים ממהרות, במשאיות
 של המאוחרות בשעות ובג׳יפים.

 — ישראל כל כמעט אחר־הצהריים
 מה שפרצה ידע העולם של רובו וגם

 כינה ריין, משה ששר־הביטחון,
ולמוות.״ לחיים ״המילחמה

1977:
סאדאת

 שמונה השעה לפני דקות תי ♦*ץ
 הנחיתה שעת — השבת במוצאי

 שלא כרי בקפרנות, נבחרה הערבית
התקרב — היהורית השבת את לחלל

 אשר הלבן, המצרי 707 הבואינג
 לאור הבהיקו שלו הארומים הפסים

 בנמל העצירה למקום הזרקורים,
 בו־גוריון. נמל תל־אביב, של התעופה
 הריעו הישראלי הצבא חצוצרני

 ישראלים וכשאלפי תרועת־ברכה,
 האהום־לבדשחור בדגלי מנופפים
 מן יצא עתה, זה שרכשו המצריים

 אל־סאדאת אנוור הנשיא המטוס
 במישרין לדבר קדושה', ב״שליחות

השלום. על בישראל העם עם

 חלקיים היו הראשונים דוחות ך*
 אנשים של קבוצה מחרידים. או 1 1

 של הפליטים למחנות נכנסה חמושים
 ופתחה ביירות, בדרום ושאתילא, צברה
 צעירים רצחו הם שראו. מי כל על באש

 הרגו הם :20 או עשרה של בקבוצות
ירו אפילו הם וזקנים. תינוקות אמהות,

 בדו ניסו, הם נגמר וכשהכל בסוסים.
 השניי מילחמת־העולם את שהזכירה
 דחיפ על־ידי העדות את להשמיד
 קיברי־אח׳ לתוך בדחפורים הגופות

 סוו רוברט טייס כתב מאולתרים.
 השי? ביום מאוחר צברה במחנה ביקר

 אח במקום גוויות 50 ומנה שעבר
 בבית־חול׳ האדום הצלב של עובד
 מש הוצאו גופות 450 כי העריך שכן

המחנות.
 1 הכל הסכימו למעשה קרה? מה

 לבנוני מיליציה אנשי היו הרוצחים
 הכוח של קצין אמר ימניים. נוצריים

 שנ במשך ״חיכינו הלבנוניים:
לשם.״ להיכנס
 התפק: עורר שאלות יותר

 ל לבטח בעניין. מילאו שהישראלים
 > שירו, ישראליים חיילים אלה היו

 לו היו בשטח, שלטו הישראלים
 ה והם המחנות, ליד מחסומים

 ומדו כיצד היריות. של בטווח־שמיעה
 להיט המיליציות לאנשי הרשו הם

למחנות?

 קאפה) בוב של (צילום 1936 מותו, ברגע ספרדי חייל
פצצות של נחלים
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