
המדרגות בחדר משה של נפילתו מסלול
,1 רב להיות רוצה לא

נפל ממנו המקום ליד ואפיו דוידסון יצחק משה
נס רק היה זה

 את תפסו שלי והידיים עצמי את לעצור
 שאם ידעתי ליפול. המשכתי אך המעקה,

 משה סיפר כך אמות...״, אני למטה, אגיע
 כמה בבית. היה לא ״אבי בחיוך. יצחק
 שאלתי במרתף שהתעוררתי לאחר דקות

 מת. שאני או חי, באמת אני אם אימי את
 בטוח הייתי חי, שאני לי ענתה כשאמא

 אך הרגל, וגם לי, כאב הראש חולם. שאני
 אותי לקחו במיוחד. אחר דבר הרגשתי לא

 נפצעתי שלא התפלאו וכולם החולים לבית
אפילו.״
 בן פסיכיאטר הוא יצחק משה של אביו

 מבלטימור חודשיים לפני לארץ שעלה 40
 לאחיות־פסיכי־ מורה דני, אשתו עם יחד

וחצי). 4( שרה ובתו אטריות,
 מהמתח השתחרר לא עדיין אבא־דוידסון

 לבנו. שקרתה התאונה בעקבות אותו שפקד
 ״נכין אצלו. המבקר אורח כל שואל הוא
 ״זה בעצמו: ועונה נס?״ בעצם היה שזה
נם...״ רק היה

 ״אלהים משלו: הסבר יש יצחק למשה אך
 מפני אמות, שאני רצה ולא עלי, שמר

 גדול...״ רב אהיה שאני רוצה שהוא
 בתג״ך, מצטיין תלמיד יצחק משה אך
 ״אני השמיים: דין את לקבל רוצה אינו
מד להיות רוצה אני רב. להיות רוצה לא
ב אוהב אני אבא, כמו רופא לא אך ען.

 וגיאוגרפיה...״ חשבון עצם
 כבר קטמון שכונת של התורן הגיבור
 המסעירה החווייה מן לחלוטין התאושש

 ציבור. ליחסי בריא חוש אפילו לו ורכש
ממ אישיות להיות הפך הוא הילדים בין

לכתית.
 מבניין שנפל הברנש עם הסיפור כמו

 הגיע הוא כאשר בילדינג. סס־יט האנזפייר
ו עצומה התקהלות נוצרה לקרקע בשלום
 שאל ההפגנה, את לפזר שבא נמרץ שוטר

 לא ״אני כאן? הולך מה שלנו: האיש את
 עכשיו ״רק כמתנצל, הברנש אומר יודע״,

הגעתי.״
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לנס״ אישון - ״גרוזובסקי

 רח׳ פנת ,5 שניאור רח׳ תל־אביב,
 שעות .55029 טל. ,20 פינסקר

לש נשמח .9—17 — הקבלה
בקשה. לפי הסברה חוברת לוח

דורש לכל חינם
לרכוש המעונין

החדשה הברית ספר
 ה- ולהכרת כללית להשכלה

ה לפי יתקשר בעולם דתות
 ירושלים ד089 ת.ד. כתובת,
 את לציין (נא מיד לו ויישלח
השפה).
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 29336ת.ד. בעי־מ. איריסקה והפצה: יבוא

־אביב תל

תכשירים
 _ נויצביעת לנקוי
שוגים בגווני□ ומש נעלי

צה״ל למעוזי ״אמקור״ מקרר
 — סיני אוגדת של התעלה למעוזי כשי מקררים 10 השבוע שלח ״אמקור״

 כי ציין ברנשטיין, נ. מר הקונצרן, מנכ״ל החייל. למען האגודה עם בתיאום
 :״אמקור״ במכשירי צה׳יל לציוד החברה של הפעולות משורת אחת זוהי

 אויר. ומזגני חימום תנורי טלוויזיה׳ מקלטי מקררים,
 בפסח, וכן חנוכה השנה, כראש — בחגים בעיקר משתלבות אלו פעולות

 חיילים הסעת של ההמוני המבצע את ״אמפא״—״אמקור״ מעבירים שאז
החג. בערב
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