
בושה מרוב בארץ ובים פני
 אדמת על בכלל דרכו שהירוקים לפני

ישראל.
העי פירסמו כאשר התחילה היא
 מיסמך, המודרכים הישראליים תונאים
 הירוקים. של כגילוי־דעת שתואר
 שהוכן נייר אלא זה היה לא למעשה
 אולריך מחברי־המישלחת. אחד על־ידי

 לענייני־חוץ כמומחה העובד טילגנר.
 שאינו אן־ בבונדסטאג. הירוקים בסיעת

המזוקן. טילגנר המיפלגה. חבר כלל

 ביטויים כמה גם בו היו ובגדה. עה
 המילחמות שכל למשל: חד־צדדיים.

 אין וכי ישראל, על״ידי נגרמו במרחב
 ממשלת־יש־ נציגי עם להיפגש טעם
ישר ״כוחות־שלום עם רק אלא ראל,

 המתקדמת הרשימה כמו אליים,
.״,אבנר אורי של ותנועתו

 כנראה שגרם הישראלי, השגריר
 לו הוסיף הפנימי, המיסמן־ לפירסום

הם שהירוקים משלו: נופך מייד

 יד בפרשת הדברים הגיעו •טיא
ושם. )

 מיש־ ביקרה כאשר הרביעי, ביום
 הרשימה כאורחי בכנסת הירוקים לחת

המאר אחר שאל לשלום, המתקדמת
 אם רנץ. יורגן המישלחת, ראש את חים
 הזיכרון במוסד לבקר מתכוונים הם

לשואה.
 אך זאת. לעשות מתכוונים ״אנחנו

 ענה ברבים," כך על תודיע אל אנא,
 הבלונדי. השפם בעל הממושקף, רנץ

 מעשה מצפון. של עניין זה •בשבילנו
 להפוך רוצים לא אנחנו התייחדות. של
 אותנו שהאשימו אחרי להצגה. זה את

שהבי גם רוצים איננו באנטי־שמיות,
תעמולתית." כמחווה ייראה קור

ארו שיחה בתום שעות, כמה כעבור
 הישראלית המועצה אנשי עם כה

שראלי־פלסטיני(ראה שלום למען  י
 מועד על שוב רנץ נשאל אישי) יומן

 ייערך שהביקור אמר הוא הביקור.
 שלא הבקשה על וחזר היום, למחרת
זאת. לפרסם

היו בבוקר, 11 בשעה למחרת.

 ומכונסים דוממים לקורבנות־השואה,
 חיי:" ״בדמייך הסיסמה ליד בעצמם,

שנק הביקור. פנימה. נכנסו מכן לאחר
 ארך השעה, ריבעי שלושת לו בעו

 בכל התעניינו האורחים שעות. שלוש
אח נולדו ארבעתם וחקרו. שאלו פרט,

התרג בהם עורר והנושא השואה, רי
 מאוד התרשם המארח .עמוקה, שות

מיחסם.
 עצמה. שעה באותה כי ידעו לא הם
 מהדורת־חד־ בכל ישראל קול משדר

 סירבו שהירוקים מדהימה: הודעה שות
ושם. ביד לבקר

 היתד לא ישראל להמוני
 ש־ הטענה להסיק: אלא ברירה

חו אנטי־שמים, הם הירוקים
נכונה. אכן וניאו־נאצים, מים

 מיש־ מסר השיקרית ההודעה את
דב את הבין לא שענוג יתכן רד־החוץ.

 של שמיופה״הכוח אף — הירוקים רי
 את והבין במקום, היה גרמניה שגרירות
 מסר לא ענוג אך נכונה: הדברים

 באמת שדובר מה על דבר לעיתונאים
הפלסט־נית. הבע-ה — השיחה במהלך

; בוונים לא שו אי ב ה
למקום אלנבי בגשר המסוף מן הירוקים מישלחת את

 באופן השער נסגר כן לפני העיתונאים. המתינו שבו
העי את מגרשים חמושים כששומרים יוצא״דופן,

הצדדים. משני ממתינות מכוניות ועשרות תונאים,

 הידוקים, בני את הרבינו הם
האדימו ובסוו שמם, את השחיוו
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המדינה!" את להשמיד יצליחו לא שהם להם ״תגיד אבנרי: אורי אל פנה
 סמנכ״ל עם להיפגש אמורים הירוקים

 כן לפני ענוג. ישעיהו מישרד־החוץ,
 המנהל, עם וקבעו ושם יד עם התקשרו

 אחרי מייד שם יבקרו כי ערמון. בנימין
במישרד־החוץ. הפגישה סיום

 אם ענוג אותם שאל השיחה בעת
 ענו הארבעה ושם. ביד ביקרו כבר

עומ שהם לפקיד גילו ולא בשלילה.
 קלה. שעה בעוד שם להיות דים

 את לערוך להחלטתם נאמנים בהיותם
 כר על אמרו לא גם בשקט. הביקור

בצא למם שהמתינו לעיתונאים, דבר
השיחה. מן תם

 ליד היישר ממישרר־החוץ נסעו הם
ושם.

האנדרטה לפני עמדו ארוכה שעה

 בד־ הכיבוש המשך המדינה. גבולות
 וההתנחלות הסיפוח מגמות רום־לבנון,

 בנקודה התרכז מישרד־החוץ בגדה.
 את להסית אמורה שהיתה אחת,

 אחרת: מכל יותר בישראל דעת־הקהל
לשואה. גרמנים של יחסם
 כי מישרד־החוץ נוכה כאשר גם

 כבר שהירוקים בשעה פורסמה הודעתו
 לנכון מצא לא הוא ושם. ביד שהו

 הזדונית. להאשמתו הכחשה לפרסם
 כאילו פנים העמיר הוא להיפך.

 החלטתם את ושינו הירוקים התקפלו
 שנוכחו אחרי ושם ביד לבקר שלא

סערה. קמה כי לדעת
 חטא מישרד־החוץ הוסיף כך

שקר. על ושקר פשע על

המכובדים:גגוזגג ביציע
 הפגנת־ שהחלה אחרי רגע צולמה התמונה ווים.

של גבו מאחורי כהן. גאולה של הזוועתית הראווה

 ויורגן שמייסנר אלי מתייעצים הצוחק אבנרי אורי
̂  משמאלם כאות״מחאה. האולם את לנטוש אם רנץ

̂  הרשימה של יו״ר״משותף סלים, רשיד הדיר יושב
הכנסת. לפני גוטוולד גבי למטה: לשלום. המתקדמת

 אנטי־שמים •
נאצים חומים,

 המשיר היתה זו מכוערת רשה *
■ עוד שהתחילה למערכה טיבעי י

 בטהראן ארוכה תקופה שהה עיתונאי,
 חריף מתנגד הוא איראנית. אשה ונשא

חומייני. של למישטר
 הידועות העמדות על חזר המיסמך

 פלסטינית מדינה בזכות הירוקים של
 והתנגדות ישראל, לצד וברצועה בגדה

ברצו־ בדרום־לבנון. הישראלי לכיבוש

 יטל במדיניות ודוגלים אנטי־שמים
 האשמה זאת היתה החוצה', ׳יהודים

 כפי לחלוטין, שיקרית מיפלצתית,
 וגם — בגרמניה אדם כל שיודע

השגריר.
 אחרי מייד מזה. יותר ידע השגריר

לסי־ טילפן הוא המיסמך את שהשיג


