
 שונא־ הצ״ו שו נתו ,,עלצ״נסק סמוו
 שאיים חחווח תנועת איש חגומנים,

 הגרמנית השגרירות אנשי וחטוף
אביה של ם י ר ב ח ה נגד יוצאת

הפרטי־ היהודי הוא ערפאת אסר ^
/  העד במילחמת ביערות, שהתחבא זן /
 צריך הפלסטינים הילדים את השנייה. לם

חיי על־ידי יירצחו שלא כדי כאן, להחביא
!״ישראליים לים

 קלצ׳ינסקי, (״סמדי״) סמדר הדוברת:
 פולני קלצ׳ינסקי, אנדרי של הבכורה בתו

לש לעולם להניח לא והחליט שהתגייר
 התחנכה 19ה־ בת סמדר השואה. את כוח

 ואף ברמת-גן, בית״ר במעוז בצעירותה
גר הלבנון מילחמת שם. מדריכה היתד.

 הצעירה. של בדיעותיה חריף לשינוי מה
סמדר: סיפרה

 להחביא דאב׳ אגרתי
 בביתו מ־ססינ״ם ילדים
׳תווים שהחביא בגו

**<
 המר והייתי הטלוויזיה מסך מול ישבתי

 ילד בין ההבדל מה אבי את שאלתי מה.
 ובין בפולין, הנאצים על־ידי שנרצח יהודי,

ב ישראלים על-ידי שנרצח פלסטיני, ילד
 יותר לפני נרדף עם היינו אנו ביירות.

 נרדף עם רואה אני המסך על וכאן מדור,
לרודפים. הפכנו הנרדפים, אנו אחר.

מו הוא החרות. בתנועת כוח יש לאבי
ובעוז בנאצים מאבקיו בזכות שם כר

לש מסוגל אתה ״איך לו: אמרתי ריהם.
יהו הציל סבי מחריש? אתה איך תוק,
 רואה ואתה הנאצית, החיה מציפורני דים
 לא אתה מדוע דבר. עושה ולא הטבח את

פוקח לא אתה מדוע המיפלגה, את מזעיק
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לר ולא מכשירי־וידיאו לרכוש הפרטיים,

המתקרבת. הסכנה את אות
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י ני ^ ת כ נ ו  שיש מה אחר. בסים על ח
■ כשה גם לפחד, אסור תגיד. — לך י

 עם נמצאת לא אני וחזק. גדול הוא אויב
 אני שרון. או בגין, מנחם או שמיר יצחק

אליהם. שייכת לא
שו הוא הישן. מהסוג דמוקרט הוא בגין

את יתפוס ילך, שהוא ברגע כללים. על מר

ה את לשרון לקחת צריך זה. את לעצור
הגיבוי. ואת כוח

 קשרים לי היו בגין, עם כמו שרון, עם
 כמה נפגשתי ראש־הממשלה עם מיוחדים.

 לי היה המילחמה. מאז לא אך פעמים,
 ושאבי שרון, עם שעובדים אלה עם קשר
 לא באבי, לפגוע לא כדי אך איתם, עובד

עליהם. חושבת אני מה להם אמרתי
 שמו על קרוייה ,14ה־ בת שרון אחותי,

 לא לה שולח אפילו ■הוא שר־הביטחון. של
 עולמה. את שינה וזה איגרות־ברכה אחת
 טרא- ג׳ון את להעריץ הפסיקה אפילו היא

 בפוסטרים מלא שלה החדר שכל וולטה,
אבל שרון. אריק את להעריץ ועברה שלו,

אנא של חברים
 מחביא לא אתה מדוע הציבור, עיני את

יהו שהחביאו כמו בבית פלסטינים ילדים
 לעשות מוסרי ואשראי כוח יש לך דים?
!״זאת

 גבר במשבר, גבר ראיתי ענה. 'לא הוא
עצמו. עם מתלבט

 קשה היתד. הקטן המסך מול הישיבה
 היה יכול לא הוא מסויים בשלב לשנינו.

 אותי. ולא המראות את לא יותר, לשאת
לש רצה לא הוא המכשיר. את כיבה הוא
לכ יותר. אדע שאני רצה ולא יותר מוע

כש אך בחוץ. שקורה ממה נותקתי אורה,
נבהל פשוט פה, קורה מה להבין התחלתי

תי.
 אותי שלח אבי לאומי. בבית גדלתי אני

אידי ברכי על התחנכתי שם לבית״ר,
בנא ולחימה שלמות־הארץ, של אולוגיה

 ארבע- לפני בעיניי טיבעי אז היה זד. צים.
 כדי אבי הקריב מה ראיתי שנים. חמש

 והערצתי השואה, של בשיכחה להילחם
אותו.

 הנה מהם? שונים אנו במה — והיום
 הפלסטיני. העם נרדף, עם נמצא לצידנו

 בטענה ילדים הורגים בהם, הורגים אנו
מש ועוד ביניהם מסתתרים ש״מחבלים״

 ולמיפק- להיטלר ואנשיו ערפאת את ווים
אבסורדי. זה הנאצית. דה

 טוב יודעת אני זה. את ימכרו לא לי
ה גרמניה ומהי הנאצים עשו מה מאוד

הפלס ולא לכך, מתקרבים אנו נאצית.
טינים.
 אלוף- פוחדים. הכל סביב. מביטה אני

 שלא מי כבוגד. מוכרז גבע אלי מישנה
גרמ ממש בוגד. הוא הממשלה עם מסכים

 לא כבר אנו ■ההיא. הנוראה בתקופה ניה
יוצ עוד המצפון בעלי בדמוקרטיה. חיים

להורג. או
 הם לדבר. חוששים מבוהלים. אנשים
מ לא אך שלו, את יעשה שהזמן חושבים

 רוצים כולם לרעתם. פועל שהזמן בינים
חייהם את לחיות יהיה. מה לראות להמתין,

 הוא אותו בגין, ■מנחם טס קלצ׳ינסקי אנדרי
 בנוינהל ועובד בציוד, גס העוסק האב, מעריץ.

 סמדר שר־הביטחון. של נלהב כתומך וידוע חרות מרכז חבר הוא סקרקעי־ישראל,
מסקנות. ולהסיק המציאות את לקבל לו קשת אך בתנועה, קורה מה רואה שאביה משערת

 מני אחת שביתת־רעב, שובת קלצ׳ינסקי אנדריאנא שר הפגנה
בתל־אביב. גרמניה שגרירות מול שערך רבות

 האב, לדין. בגרמניה ועוזריהם הנאצים בהבאת הביורוקרטי הסירבול נגד — והפעם
גרמניים. מוסדות נגד לא־חוקית פעילות בעוון לדין והועמד לא־אחת נעצר ׳סומר, פולני

 להפר צורך יהיה לא כבר אז שרון. מקומו
 תהיה שלא משום הממשלה, החלטות את

 נציוי שילטון יחיד. שילטון יהיה ממשלה.
בכך. שכרוך מה כל על נל־סוציאליסטי,

 השתתפתי לא לעצור. צריך שרון את
 שהזדהיתי למרות המילחמה, נגד בהפגנות

 ובכי בניירות מספיק. לא זה לדעתי, איתן.
 עם כשעומדים ■היטלר. את עצרו לא רזות

צריך ינצח. מי ספק אין רובה, מול פוסטר

 מבינה לא והיא טראוולטה, אינו שרון
זאת.

 כאן. קורה מה ללמוד מתחילה אני היום
 הישראלי- הסיכסוך את ללמוד מתכוונת אני

מס לכמה הגעתי וכבר ביסודיות, פלסטיני
קנות.

 הלבנון, מילחמת את שוללת שאני ברור
 הגליל,״ שלום ״מיבצע בשם לה שקראו

.נחמד צבאי כתרגיל שהתחיל מה יוכל. מכל


