
מכתבים
)9 מעמוד (המשך
 מבין איש דבר: ועוד אחרים. בשמות

 כיש־ בזכות למעמדו הגיע לא אנשים אותם
 למעמדם הגיעו הם כביר. רצון או מרץ רון,

 זהו הסכם. או הפרוטקציה הכסף, בזכות
 צומחים אישר עצי״סרק הוליווד, של העולם

 וכאן יותר. אותם זוכר אינו ואיש ונובלים
 העיתון אשר מהדרך הסטייה כאן טעותכם.

 הרחוקים אנשים מציגים אתם בה. הולך
 האומץ מן ובוודאי האמנות מן מהכישרון,

 שלחם למי יעזרו לא הם אפילו הפוליטי.
 היתד, כשהמדינה יותר טוב עתיד למען

קשים. במצבים
ומת־השוון הורוביץ, רי5א

ניר לאריה גלוי מכתב
 הרבה בבתי־כלא. ביליתי שנים מספר
 תמיד ולא בגזירותיך, מעורב הייתי פעמים

 במשך ברירה. מחוסר אלא עימן, השלמתי
 טינה כלפיד שחשו האסירים התרבו הזמן
ובוז. עזה

לגי הזוכים אנשים לאותם מתייחס אני
 בבתי־הכלא בזדון ומשפילה מרושעת שה

 איבדו אשר אנשים אותם ושאטה• רמלה
ב נוספת אחיזה גזירתך, בתוקף השבוע,

 להכניס לאיסור כוונתי הבית. עם קשר
אפי- מעין, החלטה כל החוץ. מן מצרכים

ניר אריה גונדר
מרושעת גישה

 אם צודקת. אינה ביטחוניות, מסיבות לו
 האסיר, של לנפשו מעט אך מבין היית
זאת. מונע היית

להיכ ניר. אריה גונדר פעם, ניסית האם
 שלו מעיניו להביט האסיר, של לנפשו נס
 הנמקים אנשים אותם אותו? הסובב על

 להיכנע מוכנים שאינם משום — בצינוקות
לד•

 כבני״אדם וזכויותיהם אנושיותם צלם
 הבית עם הקשר הכל מעל להם. חשובים

 קיומם לעצם היחידי התיקווה פתח שהוא
 מה אתה יודע האם חרב• עולם באותו
 תפוחים או עוגות אותם בין חבוי באמת

? מן שהובאו ת י ב  בנפשך תארת האם ה
 כל מנוח? בלי שנתם נודדת שבלילות

 בשיגרה מעמד להחזיק כדי אפורים. ימיהם
צוד בהם. לתמוך חייב משהו זו. מדכאת

 שוקולד חפיסת באותה הרואים אלה קים
ת ה מן תפוח או  האור נקודת את בי

האפל. בעולמם
 הארורה הבטיחות כל האם נכבד, גונדר

רוחני? סעד מאותו יותר חשובה שלך
רחובות צ., ש.

?עזוב החלטנו
 ארבעה בת ישראלית מישפחה אנחנו
 הגענו המדינה. מן להגר החלטנו נפשות,

 ישראל של הנוכחית שההנהגה למסקנה
אינ יכולת מוסרית, הגינות של שמץ חסרה

ולפ להתמודד מינימלי וכושר טלקטואלית
 והביטחוניות החברתיות הבעיות את תור

המדינה. בפני העומדות
 לשינוי סיכוי כל רואים ואיננו היות

ש זו, בהנהגה הקרוב, בעתיד משמעותי,
וסי מיפלגתיים תככים בסיס על נבחרה

 לטובת המנוגדות אישיות אמביציות פוק
 בחורבן לחזות שמוטב החלטנו המדינה,
לים. מעבר הקטן המסך מעל המדינה
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