
ובתו האב

״גר על להרצאה אותם יזמינו בני־נוער
 ההרצאה בסוף והתכוון החדשה״, מניה

 מי היה אולם הדיפלומטים. את לחטוף
 ויחד כוונתו, על למישטרה להודיע שדאג

שוטרים. הגיעו הדיפלומטים עם
 הביאה אנדרי של הבאה המחאה פעולת

 לכלי הודיע הוא דוכן־הנאשמים. אל אותו
 פצצה הטמין כי ולמישטרה, התיקשורת

 בבני־ מוטורם צמפיון של המוסכים בשטח
 הגרמנית המכוניות חברת סוכני ברק׳

 הועמדה המישטרה בישראל. פולקסוואגן
 וחבלנים לתנועה נסגר השטח הכן, במצב

 שעות אחרי רק הפצצה. את לחפש התחילו
 טמן שבו בור נמצא וחיפושים, מתח של

 הפצצה זו היתד. צהוב. טלאי אנדרי
 עליו גזר בית־המישפט שלו. הסימלית

לשנתיים■. תנאי על מאסר
 להזכיר במאמציו הפסיק לא אנדרי אולם

 לשכוח שאסור ישראל תושבי ליהודים
 כאשר לגרמנים. לסלוח ושאסור השואה, את

 תל־אביב תושב שיהודי החשד התפרסם
 הפושע עם עתיקות בתמונות במיסחר עסק

 את קלצ׳ינסקי הצית מנטו, פטר הנאצי
הישראלי. של חנותו

 היה שעבר בשבוע שהסתיים במישפטו
ביודהסוהר. סף על אנדרי

 עונש מפעיל שופט אין שבהם המיקרים
 מילת ביותר. נדירים הם תנאי על מאסר
 להאריף לשופט איפשרה אנדרי של הכבוד

להפעילו. במקום תנאי על המאסר את
 למרר תמשיך קלצ׳ינסקי מישפחת אולם

 שרק סמדר, בישראל. הגרמנים חיי את
,17 לה ימלאו חודשים שלושה בעוד

 הצעירה אביה. של בדרכו להמשיך החליטה
 הרב, ביופיה רואיה כל את המדהימה

 לצאת שלא החליטה הלימודים, את עזבה
 גיוסה את לדחות אף ותנסה לעבודה
לפעו זמן לה שיהיה כדי זאת כל לצה״ל,

 גרמניים ואישים גופים נגד ראוותניות לות
 שאבא כמו ״ממש לה, ומחוצה בישראל

עושה״. היה
 הגולש, השחור השיער בעלת סמדר
 לוקחת החטוב והגוף הגדולות העיניים
 בצורה עליה שהטיל השליחות את ברצינות

 זה את אעשה ״אני בית־המישפט. עקיפה
 שישכחו אסור אבא. כמו בדיוק בהצלחה

 היהודי. לעם שקרה מה את הזו בארץ
 לבית־המישפט הבטיח שאבא משוכנעת אני
 משום רק שלו, בפעולות להמשיך לא

 יישב הוא כאשר איתי, יהיה מה שחשש
 שאני כבוד של חוב זה בביודהסוהר.

שלנו.״ למדינה וגם לאבא גם חייבת
 בדיוק מה לגלות מוכנה אינה סמדר

 למדה היא מאביה לעשות. עומדת היא
 הפגנות של ההצלחה מיסודות שאחד

 של והמקוריות ההפתעה היא המחאה
 מאי-הצלחה: חוששת אינה היא הפעולה.

 איך עשה, אבא מה בדיוק יודעת ״אני
 היו שלו. המחאה פעולות את עשה הוא

 באים היו ישנתי. שלא שלמים לילות
 ״ראינו לי: ומספרים מהכתה ילדים אלי
 עצרה המישטרה בטלוויזיה, שלך אבא את

 הוא חוזר, היה כשאבא כך, אחר אותו.״
 וגם עשה, הוא מה בדיוק לי מסביר היה
יודעת אני זה. את לעשות לו גרם מה

 משוגע. שאבא שחושבים אנשים שיש
 אם חיובי. משוגע הוא אבל להיות, יכול
 משוגעת להיות רוצה אני אז משוגע, הוא

כמוהו.״
 המחאה פעולות את אנדרי החל מאז
 מישפחה מחיי סמדר סבלה שלו,

 מאנדרי התגרשה אמה בלתי־סדירים.
 נשארה והבת קטנה, ילדה היתד. כשסמדר

 ולהיות להמשיך רציתי ״אני אביה. עם
 לי שיהיה אמרו שכולם למרות אבא, עם

 אמא עם שלי היחסים אמא. עם טוב יותר
 שהיא וחושבת אותה אוהבת אני נהדרים.

 אבא, עם לגור אבל ויפה, נהדרת אשה
 אני שליחות. ממש זו על-ידו, להתחנך
 של העבר את גם חיה אני כאילו מרגישה

 יותר הטוב העתיד את וגם ישראל עם
 יודעת אני אבא. עם אני כאשר שלו,

 הרבה הוא אבל במקורו, יהודי לא שאבא
 מכירה. שאני יהודים מהרבה טוב יותר

 להסתפח בחר ואבא יהודים, נולדו היתר כל
 וכדי חופשית בחירה מתוך הזה, העם על

הנצרות.״ בשם סליחה, לבקש
 שפעמים העובדה מלבד כי יודעת סמדר

 אביה, מעשי בגלל בחרדה חיה היא רבות
 שאביה מפני כלכלית במצוקה ולפעמים

 את ולמכור לצייר הספיק לא הצייר
בתיכנון עסוק שהיה מאחר תמונותיו,

 הרבה עמוקה ברית, ביניהם כרתו קלצ׳ינסקי וסמדר אנדרי
 להמשיך החליטה סמדר רגילים. ובנים הורים מיחסי יותר

לבית־המישפט. כבוד מילת שנתן משום הגרמנים נגד לפעול ממנו שנבצר אביה של בדרכו
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 הגדולות עיניה

התיקשורת צעי

 בפעולות להמשיך ולאביה לעצמה הבטיחה סמדרותכנון הבטחה
 ובתו האב נראים בתמונה באיבן. שנגדעו שלו המחאה

 שהותירה אביה מעשי את האחרונות בשנים חייתה סמדר תל־אביב. בצפון בביתם
האחרים. מבני־העשרה שונה שתהיה לכך וגרמו העמוק רישומם את בה

 הנשים כאחת נחשבת בגרמנים להילחם שהחליטה הצעירה
החלק. עורה סמדר, של השחור השיער בארץ. היפות

 כשאם־ :אחד דבר לפחות מבטיחים המושלמת, וגיזרתה
תמונתה. את יבליטו הם בעתיד, פעולותיה את יסקרו

 העובדה עליה מקשה הראווה, פעולות
 מבחינה קלצ׳ינסקי אנדרי של בתו שהיא

 אבא. תסביך לי שיש מודה ״אני חברתית.
 משעממים, לי נראים פוגשת שאני אנשים

 להשוות מנסה אני כאשר גמדים, ממש
 הוא חבר. עכשיו לי יש אבא. עם אותם

 צריך וכביכול שנים, 9ב־ ממני מבוגר
 יודעת אני אבל וגדול, חכם להיות כבר

 שקרה כפי במהרה ייגמר איתו שהסיפור
 איתו לי משעמם הקודמים. החברים עם

 שזה יודעת אני ריקני. לי נראה והוא
 אבא. עם השוואות עושה שאני בגלל

 שאני עד זמן הרבה עוד לי שיקח ויודעת
 עצמי, בי להתמודד, שיוכל בחור אמצא

 אבא.״ של העוצמה עם
 שלה, המחאה בפעולות שתתחיל עד

 מתגוררת היא הבית. בעבודות סמדר עוסקת
 שלה הגדול הדני הכלב אביה, עם יחד

 ועל־יד־ על־ידה שאומצה וידידה־חיילת
 בצפון שכורה בדירה בית, כבת אנדרי

בג ללימודי נרשמה היא תל־אביב.
 יודעת ״אני בכתב. חיצונית רות

 לי יגזול אבא של דרכו את שלהמשיך
 בשעות אוכל אני בכתב ללמוד זמן. הרבה
 משהו, לי יקרה גם ואם החופשיות, הלילה

בכלא.״ ללמוד אוכל אותי, לאסור ויחליטו


