
ר אי  במדינה, ביותו הממוסס האסיו שר הצעיר אח■! ועמנו, מ
 נטישת על הדתי, הבית ער ובמעבדה, במאווקו והחיים ילדותם עי מסבו
מניעיו וער וענונו מודב׳ שר החיים מסיור ער ראוץ, העריה על הדת,

דא הרבנים, וגם ״אבא,
מהילדים, שינטם חסכו

תורה. שידמרו כדי
מאוד חינוך קיבלנו

קפדני״

ב הנין שו נ ״מוט׳
מתנוון שהוא מסו״ם

בה שאיו בעבודה
להרחיב ורצה אתגר,

שלם״ ולראות אופקים

 מאור שוו .ההתנצרזז
 להורים, מפריעה מאוד
ת נ׳ נז זה חו  מו

 שעדיו הציר זה החיים,
שום סבב שוהם״ ה

וזתב״סו דא ,או■
חוסי!* טד נחה מזדהות

* ענונו איר ף  מאז אחיו. בגלל ארצה חזר ו
 הוא ישראל, אדמת על רגליו שדרכו

 לאחיו, לעזור בנסיונות כלילות ימים עושה
 למישפט ממתין כשהוא אי״שם, הכלוא
 סודות את שמסר באשמה שלו הסודי

מדינת־ישראל. של האסום
 בארץ, מאיר שוהה שבהם בשבועיים

 קיסעי- של עב״כרס תיק לאסוף הספיק
 קיסעי־ארניון ובעיקר אחיו, על עיתונות

 אנשים נשפטו שבהם קודמים, ממיקרים
 לזו הדומות ביטחוניות עבירות על בישראל

י אחיו. של
מוסקה של סיפורו ליבו את משך בעי.לןר
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 ארוכה תקופה במשך ידוע שהיה קידר,
 לא אשמתו שסוד קידר, איקס'. כ״האסיר

 גם הובא הזה, היום עצם עד לפירסום ניתן
 בין כאן וישב עלומות, בדרכים לארץ הוא

 מבלי שנים, כמה במשך בית״הסוהר כותלי
קיומו. על ידע שאיש

 שמו ועל איקס', ״האסיר אז כונה הוא
 אגף רמלה: בכלא שלם אגף היום עד נקרא

האיקסים.
 קידר שאמר מדברים לצטט מרבה מאיר

מ ששוחרר אחרי לעיתונות בראיונות
 של מצבו בין להשוות מרבה הוא מאסרו.

מרדכי של מצבו לבין בבית״הסוהר קידר

מוטי. מכנה הוא שאותו אחיו, וענונו,
הכ שערותיו שחום־עור, נאה, גבר מאיר,

בבג דוגמן כמו לבוש לאחור, מסורקות הות
 המילים, את לברור מנסה מעולים, דים

 המילים את שלו ללכסיקון להחזיר מנסה
 משנתיים יותר של שהות אחרי העבריות,
שבארצות־הברית. בבוסטון

 בעובדה להבחין הספיק לארץ, הגיע מאז
 הוסתה דעת־הקהל אחיו. שופטי הם שרבים
עיתו בכעס מצטט והוא נגדו, ברור באופן
 הוא בעיתונות. בסוריהם אותו ששפטו נאים
 ציפה שממנו קינן, עמוס על בעיקר כועס
הוא נבל. שהוא וענונו על ושכתב אחר, ליחס

 שיצא שריד, יוסי חבר-הכנסת על גם כועס
ביטחון־המדינה. של מטעמים וענונו נגד

לת תיקווה מתוך לראיון אליי הגיע הוא
 את להסביר אנושית, בצורה אחיו את אר

 קשיי את שניהם, זכו שבו החינוך את הרקע,
 אחיו של החשיבה דרך ואת בארץ הקליטה
שעשה. למעשה ומניעיו
 שעות עושים הקטן, האח ואשר, הוא
 וענונו, של עורך״דינו של במישרדו רבות
לאחיהם. לעזור בנסיון זיכרוני, אמנון

 התנערו לא הטובות, המישפחות בכל כמו
 אלא המפורסם, האח מן וענונו האחים

בזמן שהה אשר לימינו. אחד כאיש התייצבו
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