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להמשיך מתעקשים הם לבית־הסוהר. אותר ?״רירו

ך םהמאסףשלי'אתקרב ולנהל ת או ר מ  'גיחאייביכ״
בבהמה, א 'אותי תזטר ׳אותם שתשכח ההיסטוריה

— שלך
שריד יוסי
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היקר! אייני
 והומא־ שלום שאיש המחשבה את לטבול קשה

 ניסיון על במאסר לשבת נידון כמוך ניסט
 מוות וגרמו התעללו שהיכו, אנשים בעוד הידברות,

 שלא אפשר אי אשמים. שנמצאו לאחר נחונו
 שהוא הצדק, ואי האבסורד גודל על להזדעק
 אנו בה המטורפת מהסתירה נמנעת בלתי תוצאה
 להקים הציונות של המוצהרת כוונתה בין חיים,
 מישטר לבין וצודקת, שיוויונית דמוקרטית חברה

 לשלוט אדם של הטבעית זכותו ודיכוי הכיבוש
בגורלו.

 רציתי ״כחוק״, החופש נגזל ממך כשגם היום,
 המוסרית דרכך עם והזדהותי תמיכתי את להביע
 גם כי לשלום, הצודק במאבקנו ידיך את ולחזק

 מקור והיא חופשית שרוחך הרי כבולות, כשידיך
האדם. בחרות המאמינים לכל ותיקווה כוח

אייבי! ואמץ חזק
 רבה בהערכה
כרמל מירב
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רב! שלום לאייבי
 אנשים לעצור אפשר

מחשבות, לעצור אפשר אי
 בברכה

 בן־ישי ישראל
בת־ים

נתן הזה השלום איש

 אישור בלי שהלך שלום של שגריר
 גבול איזה לטשטש לדבר שניסה
 המבול את האבנים, ים את לעצור

חבול. הביתה יחזור לא בן או שאב

 הזה האיש את לי לכדו
 הזה השלום את כלאו
 מבין לא אני ומדוע למה
היונים כל היכן זה, חוק איזה

 לביירות אמבולנסים עם ספינה שטה
 ומזון שמיכות מלא מטוס לאתיופים

 מקור מתים לא כבר ירושלים וקשישי
לשלום נובל פרס לתת צריך לזה רק

 בכלוב סוגרים לא שלום יונת
 הבית לה זה כי ושוכך גוזלים לה יש

 לעוף רוצה כשרק תמיד היא חופשיה
זית של ענף בשורה, תמיד ובשובה

 הכל את לא אולי השלום את שתביא
 מילחמות יוסיפו שעוד רק תשכח אל

 ומאות אלפים תמיד יש מילחמה ואנשי
בדור. לנו יוצא אחד רק כמוך אבל
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שלום נתן לאייבי
 אדם — כמוך שאדם מכך הזדעזעתי

 יושב — שביצעת כפי מעשה שביצע
 אות הינו עוול, לא על מאסרך, בכלא.

 להגיד רוצה אני למדינתנו. נורא קלון
 משוכנע ואני מבחינתי לפחות — כי לך

 אני שותף לבד. אינך — היחידי שאיני
 הקורה על ולתיסכול למאבק לצערך

 איתך יושב ממני חלק ישראל. במדינת
 החלקים שרבבות מקווה ואני בכלא
 לסיבלך בהשוואה אולי הקטנים האלו,

 את ויפיגו גדול למשהו חברו הממשי,
בדידותך.

 וסבלך במאבקך אתך
ברדלי ג׳רמי
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