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 רק בפרנקפורט. תיבת־דואר של תובת
 לדעת נוכחתי לקוראו התחלתי כאשר
 הכותב וכי מבית־הסוהר, נשלח שהוא

 שהעולם שץ, המכונה פלום, גד הוא
 אחרי כתבה, לו הקדיש )14.11( הזה

 עצמו הצתת על־ידי להתאבד שניסה
בכלא.

 התאריך את נשא שץ של מיכתבו
 הגרמנית חותמת־הדואר ועל ,20.10.84

 נכתב כלומר: .5.11.84 התאריך הופיע
 של נסיון־ההתאבדות לפני ונשלח
פלום.
 נדמה אך מעולם, שץ את הכרתי לא

 המיכתב. פירסום את לו חייב שאני לי ״
ובמלואו: כלשונו הוא הנה
אבנרי, אורי שלום
לך, לכתוב אם התלבטתי הרבה

 לא פעם אף המיכתב. את לסגנן ואיך
מיכתבים. בכתיבת טוב הייתי

 להשתמש לי (תרשה אורי, ובכן,
 גרמני בכלא יושב אני הפרטי), בשמך

מפשע. חף בכפי. עוול לא על

 מכאן, רב כה במרחק לעשות יכול
 עניינים, ואחד באלף עסוק אדם ואתה
 אולי אך בכלל. אותי מכיר אינך ועוד
 שיכול בגרמניה מישהו מכיר אתה

 בטוח אני ענייני. את ולבדוק לראות
העובדות. את כשיראה יזדעזע שהוא
 הם אך בארץ, מישפחה אומנם לי יש

 למאבקים בנויים שלא צנועים, אנשים
 ובניי נפלאה, ןמנית אשתי ולפירסומת.

 בכפר- אשתי של מישפחתה עם גרים
 בנויים לא הם שאמרתי וכפי שלם,

שכזה. למאבק
 איני לא־נכון, אותי תבין שלא אורי,

 הבריקדות על שתעלה ממך מבקש
 יכול איני ציינתי, שכבר וכפי למעני,

 אם אך זאת. ממך לבקש רשאי ואיני
 שיבוא בגרמניה, מישהו מכיר אתה

 אני שלי, עורך־הדין עם איתי, וישוחח
 על שחור והוכחות מיסמכים לו אראה

 אדם ואם וייווכח, יראה והוא לבן, גבי
 שיהיה אחרי כמובן לעזור, יוכל זה

בצידקתי. משוכנע
אם יודע לא אני אורי. בקשתי, זוהי

מודעי יצחק שר־האוצר
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שץ של ממיכתבו קטע
נפלאה...״ ימנית ״אשתי

 לי ערכו הוגן. מישפט לי נערך לא
 וה״הוכחה" ומסולפת, מעוותת הצגה
 וער מתחילתו וזיוף, שקר היתה נגדי
 מרכאות עושה אני סתם (לא סופו.

הוכחה). המילה ליד כפולות
 לא לכל. וידוע גלוי שקר, הוא הכל
 שמעו לא כחוק. להתגונן לי איפשרו

 התייחסו בכלל שלי. עדי־ההגנה את
 בלא תת־אדם, אל כמו ב״מישפט" אלי

 סילוף עם כחוק, להתגונן אפשרות
 ההצגה לכל הבסיס והעיקר עוברות,

 וכזב, עדות־שקר שקר, הוא המכוערת
 כולל שקר, שהוא יודעים והכל

 היו לא שלגרמני דבר ״השופטים״.
 הם זר לישראלי אך — לעשות מעזים

לעצמם. מרשים
 של סיפור היה העניין כל אם אורי,

 אותך מטריד הייתי לא שנה־שנתיים,
 מאסר־ לעצמך תאר אך זה, במיכתב

 זה שיגעון, זה לשבת חף־מפשע עולם,
 זאת, לתאר שיכולה מילה אין שואה.

 לי שניתנה מבלי מסולף במישפט ועוד
כחוק. להתגונן הזדמנות

 דבר את בשעתו כתב עיתונכם גם
 זו בכתבה שכתוב מה חף־מפשע. היותי

 אופן בכל האמת, האמת. זו בעיתונכם
אליי. שקשור מה

 אתה מה יודע לא באמת אני אורי,
2465 הזה העולם

 שיב־ אם או היטב, עצמי את הסברתי
 תקין, במצב לא כבר עצביי אותך. נעתי
 אני אופן, בכל להתרכז. יכול ואיני

אותי. שהבנת מקווה
ובתיקווה. פלום, גד ובתודה בכבוד

 .אחרי ימים כמה המיכתב. כאן עד
 חייו אך עצמו, את פלום הצית כתיבתו
ניצלו.

לו. לעזור אפשר כיצד יודע איני
הד הסוג מן קשרים בגרמניה לי אין

 לבקר מתכוון ואיני זה, לעניין רוש
הקרוב. בעתיד בגרמניה
 אחד ירגיש שאולי דעתי על עלה

 בארץ או — בגרמניה שלנו הקוראים
 לעזור בצורך הדברים, קריאת אחרי —

 שץ עם להתקשר יוכל כן, אם לאיש.
 מיכתב־עידוד סתם וגם במישרין.

במצוקתו. לו לעזור אולי, עשוי, אנושי
היא: הכתובת
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