
 פרטיזן. זווא ערכאת
 לתיסלו אוזון להשמת
אבסורד זה

 שצולמה בתמונה וסמדר, אנדריאבא שר בת
הכריזה, הבת כאשר 1980 באפריל

 במילחמתו לחוק בניגוד יפעל לא שהוא התחייב שאביה שלמרות
 הבדלי למרות נגדם. ותילחס תשתוק לא היא הנאצים, נגד

רבה. בהערכה עליו מדברת היא אביה ובין בינה הדיעות

 צילום דוגמנית היא סמדרגמנית־צילוס
היפהפיה, הצעירה מבוקשת.

 לשתוק מוכנה לא שהיא אומרת הגיורת, ודקת :והת־הקומה
א עבודה. תקבל לא שהיא החשש משום ן  שלמרות בטוחה הי

לצורכי־צילוסים. אחריה לחפש ימשיכו החדשות עותית
*7 ו וו .......

מספיקות! רא הפגנות מוי. מאותו שיהיה דנני שוון את לעצור ״צוין
רו שלהערכתי רבים, בחיי עלה כביכול,

היגיון. וללא סיבה ללא לשווא, נפלו בם
 שהארץ טוענים הם י הסיכסוך מה על

 שלנו. ארץ שזו טוענים אנו שלהם. היא הזו
 נרצחנו אנו שטח. באותו חיים עמים שני

 למדינה להגיע כדי היום, עד ונרצחים
 אנו מה הם. וגם חופשית. בצורה ולחיות
 לאן אותם? להרוג אותם, לגרש רוצים?

לת עם לדכא אפשר למידבר? ילכו, הם
 ויוצא מתפרץ זה כך אחר אך קצרה, קופה

שאפ שאנו מה בדיוק רוצים הם החוצה.
דורות. אליו נו

שקראו אותם וגם הפלסטינים, הלוחמים

 יגרש ? חזנים אנז מד!
 ס?1אוו לזזדוג אותם?

? למידבו ילס, הס לאן

ל אך בשטחים. נמצא שחלקו הפלסטיני,
 ונפגע ונלחם נלחם אנו סוף. יהיה לא כך
מהכיבוש. נהרס אנו בעצמנו. הזמן כל

עלי להגן כדי חזק די הוא שלנו הצבא
 חותמים אם מזה, חוץ .1967 מגבולות נו

 הכיבוש את ומפסיקים הסכם־שלום על
 יש מה אז מדינה, תהיה הפלסטיני ולעם

לחשוש? לנו
 לא כבר אני להתנחלויות. מתנגדת אני
ה בגדה ביקרתי לא בכלל. יש כמה זוכרת

 בי- במעוז שהייתי בתקופה אלא מערבית,
הרבה. אצלי השתנה מאז ת״ר.

ש משום פלסטינים, חברים כיום לי אין
ל מתארת אני איתם. קשרים לי היו לא

 חברים ארכוש עניין, אגלה שאם עצמי
כאלה.
 האחרונה במילחמה הקשים הרגעים אחד

נז מביירות. הפלסטינים של הגירוש היה
 אוניות, על כפליטים שגלו ביהודים כרתי
חו אני בים. טבעו וחלקם המילחמה אחרי

ה התקופה את הזכיר זה לאבי שגם שבת
 מאוד בתקופה היום חיה אני בכלל, היא.

מילחמה הנלחמת כיהודיה בחיי. מוזרה
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אעוץ■ חיסול

 חלון חישל א1ה
הפלסטיני .מהעם

אי רואה אני ובנאציזם בנאצים פעילה
כאן. דומים רועים
הנא נגד שבמאבק כמו — יודעת אני

ב אני כאן, חיינו על במאבק גם כן צים,
 שנלחם שמי מבין, לא אולי אבי מיעוט.

 איר- הם העולם ברחיבי הנאצים נגד היום
 פאשיס־ הוא הימין והשלום. השמאל גוני
החרות? תנועת ומהי טי.

 איני הגירה. על עזיבה, על חושבת איני
 להילחם רוצה אני שבורחים. האנשים מסוג
לאנ להסביר לוותר, ולא דיעותי על כאן
 אותם ולהזהיר באמת שקרה מה את שים

מהעתיד.
 אם לחיים. ערך כל איבדו בארץ אנשים

 הם לחיים, והערכה יחם מאבדים אדם בני
 את לאבד לנו אסור לשטניים. הופכים

 כאל לאוייב להתנהג לנו אסור לחיים. היחס
בני־אדם. כאל אלא חיות,
 הוא: אחד לכל לומר יכולה שאני מה

 עשו שהם מה זכור באת. מאיפה תשכח אל
 זאת יבינו בארץ אנשים אכ אולי לך.

טוב. לחיות נוכל

 לחיות. רוצים אר־פי־ג׳י ילדי בארץ להם
 יהרגו אז יהרגו, לא הם אם כמונו. בדיוק
 שהם פלא לא קיום. מילחמת ממש אותם.
 נפגע לא שאנו ידעו הם אילו בנו. יורים
בנו. פוגעים היו לא הם בהם,

ל יש במילחמות. פותרים לא מריבות
 ולדבר הגיון. של בסיס על ולדבר שבת
 שהוא החליט השני שהצד מי עם צריך

 כן, אש״ף. זה הזה במיקרה אותו. מייצג
אש״ף.

 אי- הפלסטיני. מהעם חלק הוא אש״ף
ל אי-אפשר וכמובן זאת להכחיש אפשר

ה מהעם חלק חיסול זהו כי אותם, חסל
 המנהיג מיהו ביניהם החליטו הם פלסטיני.

 איתו, להיפגש אלא נותר לא ולנו שלהם,
רוצים. שאנו מי עם ולא

 מכל לסגת צריכים אנו שלום תמורת
 שם, לחפש מה לנו אין המערבית. הגדה

ממילא שלום, חוזה על חולמים אנו ואם

 לסגת אפשרות יש ביטחונית. בעיה אין
זה. את לעשות חייבים אנו בשקט, ולחיות

מה זכור
לך! שעשו

 כוונה בלבנון שהמילחמה יוד
העם נגד אלא בלבד, אש״ף נגד לא


