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צריכה להתבטא בנכונו ת ,יכולת ויחד א תי,
ב־
אח בבי צוע טיולים באר*) .וה שניה
נ כונו ת לחיות על ה אד מה )להבדיל מ א ספל ט(
ולהתפרנס מ מנ ה .אם י שנה כזא ת ,אי־שם.
הריהי מוז מנ ת להציג את ע צ מה.

לא חשוב ,אכל עדיף

מה דעתכם על המכתב שקיבלתי :
״למרות שאין בכוונתי להתחיל להת
מודד אתך ,לא בגלל שאני בעל אופי
חלש או מוג לב ,בכל זאת רציתי לשאול
אותך כמה שאלות אודותיך :
)א( האם התמונה המופיעה כסדר ב
פינת מדורך היא שלך בהחלט י אינני
יודע ,אבל נדמה לי שאלה פנים מוכרים
מאד מעל בד בתי הקולנוע ,והיא דומה
מאד לשחקנית לשעבר דיאנה דורבין.
)ב( בת כמה את י כי לפי התמונה
את יותר מדי צעירה כדי לתת עצות.
>ג( האם אפשר לקבל תשובה מעל דפי
העולם הזה מבלי ללעוג לי ?
אני עירוני ,אבל לרגל תפקידי אני
נמצא באחד ממשקי הספר שברצועת
עזה.״
התשובות הן ) :א( זוהי תמונתי הנא
מנה ,וחן חן על המחמאה ביחס לדמיוני
לשחקניות קולנוע) .ב( זה הסוד שליו
)ג( עיניך הרואות.

להבדיל
אני שמחה לראות כ' חברי ס שקי ם י צ או
מקליפתם המנורה והחלו מכבדי ם אותי נ־
ביקורם במדורי .כל מה ש אני יכולה לאמר
הו א  :כ! ירבו .הרי מ כ ת בו של ): ( 062/867
״ מ תוד החלטה אי תנה ש א פ שר להתכתב.
להכיר ,ואח לבלות עם נערה מבלי ל הו צי א
עליה ס כו מי כסח )מצדד ה מ צוי• בארנקי ב
כ מו ת ז עו מ ה מ אד(״ החלטתי לה שתמ ש ב־
 .מדורך  .ש הו א הדרך היעילה ביותר.
אני חבר מ שק הסובל מ מח סור כרוני ב 
בנות .והיות .והחוד שים העוברים וחולפי ם
מקרבים או תי בצעדי ענק לניל  22שנה,
הריני מפ סי ק בזה ל פ מו ד על המקרה העיוור.
ומנ סה כ אז ל מ צו א חברה ב ד מו ת נערה החייבת
לכלול ב תוכה שתי ת כונו ת עיקריות • אהבת
האריז ו אהבת ה אד מ ה .ה תכונ ה הר א שונ ה

)  (932/868היא חויילת  .צעירה ה או הב ת
לכתוב ולקבל מכתבים .לכן לא איכפ ת לה
אם תכתובנה אליה נם נערות ,אולם רואה
צורך לציין שנערים עדיפים .אין הי א מ אל ה
המתפארי ם שהם ססונלי ם לכ תוב על כל נו ש א
שבעולם .הי א או מר ת .בענווה רבה ,ש הי א
תשתדל לענו ת על כל נו ש א שיבחרו הם ל־
שוחח בכתב ,ומקווה בדרך זו ללמוד הדבה
הרבה.
ה אין הי א חבובה ?

לא כשן ועיין
מיני ד עו ת יש לאנ שים עלי ! )( 962/869
כותב לי שהתלבט חצי שעה כי צד לכ תוב אלי
כדי שלא יצא ב שן ועיין אחרי טיפולי ב מ כ
תבו .אילו ידעתם איזו נערה בלתי תוקפנית
אני ! ובכן ,או תו צעיר מ ספ ר ש הו א נ מ צ א
במ שק ו מ שע מ ם לו בערבים מ אד .אין הו א
רוצה להציג א ת ע צ מו כדון ז׳ו אן .כל מ ה
ש הו א רוצה הו א התכתבות עם נערה כבת
 . 20מראה תכונו תי ה ו שאר ירקות ,אינ ם
מענייני ם או תו .כל מ ה ש הו א רוצה מ מנ ה
הו א שתדע למלא שורות כ תובו ת בעניין .על
ע צ מו הו א או מ ר ש אין הו א נופל מכל צעיר
אחר.

פה צוחק
אמל א ציינה ) (962/871בפירו ש את גילה
הצעיר מ א ד ) ( 15,5הייתי חו שבת אותה ל־
מבונרת יותר .הרי לפניכם מכתבה ,נערים.
״ אני נ מ צ א ת ב שנו ת חיי הי פו ת ביותר )כד.
לפחות ,טועני ם הסופרים ,ולי לא נ שאר אלא
להסכים ע מ ם( .מי של א הבין עדיין ,אני
מוכנ ה לפרט יותר ולספר ש ה כוונה לניל
. 15,5
את בקרי אני מבלה בכיתה ש שית של בי״ ם
תיכון ו אילו א ת ערבי )ל)!ת עתה( אצל
חברות .הסיבה היא שזה עתה עזבתי את תנו 
עת הנוער בה הייתי חברה מ ש ד ז מן די רב.
כי לפי דעתי הם אינ ם מביאי ם תועלת ל 
מדינ ה ולאזרחיה בהווה ,אם כי יש להם תוכ
ניו ת י פו ת ו אידיאלי ם נ שנבים לעתיד ,כש 
החברים ינדלו.
אני מקווה ש ש אי פו תי להביא תועלת ב
הווה י מ צ או את סי פו קן בתנועת נוער לנוער,
אליה אני מתעתדת להצטרח בקרוב .את ה
ידיעה א ם תקוותי תתג שמנה או לא .וכן
מכתבים על כל נו ש א אני מו כנ ה ל שלוח
לכל מ עוניין שידע לעניין אותי במכתבי ם
חוזרים ,בתנאי שגילו יהיה ב סביבות . 18— 16
כדי להקדים רפו א ה למכה ,או יותר נ כון
ת שובה ל שאלה אני מציינת ש תיאורי רניל :
נובה בינוני ,עיניים ושער הומים ,ופה הצוחק
לרוב.

״אתה יהודי ! ״

פר הצעיר המנומש את סיפורו
^ מוסד הפולני היה לי טוב .בפעם ה־
הוא :
^ ראשונה הרגשתי מה זה חברים טובים
וכבר לא התגעגעתי להורי .הם כבר לא היו
¥ ¥ ¥
נחוצים לי .פעם התקלחתי יחד עם שאר ה
חיי? רוסי דקה אותי
ילדים ,לפתע הסתכל בי ילד אחד וראה שאני
נימול ,הוא צעק  :״אתה יהודי ! ״
ד כה היה שמי נתן בסר .עתה שוב
לא ידעתי שמלו אותי חשבתי שזה כך
אקרא בשמי האמיתי ,קלמן אינונטש.
מהטבע .היה לי קצת משונה .שאלתי את מורי
כיום אני בן  .21מבית הורי זוכר אני מעט
אם זה נכון שאני יהודי ,מפני שאצלי זה
מאד ,ורוב זכרונותי מגיעים רק לגיל חמש
קצת שונה• הוא אמר לי שכן .מאז הייתי ילד
ומעלה ,שאז כבר לא ראיתי יותר את הורי.
יהודי .במוסד היו עוד ילדים יהודיים .תחילה
אני זוכר ,היה זה במלחמה הגדולה .חייל
היה לי קצת משונה להיות יהודי .לא ידעתי
רוסי לקח אותי בידיו ,היו אתי עוד כמה
בדיוק מה זה .אבל זה לא שינה דבר ב
ילדים .יחד אתי היתד ,ילדה אחת ,היו לה
מעמדי .היו לי אותם החברים ,כך שבעצם לא
צמות שחורות וקראו לה פאולה .נדמה לי
היה איכפת לי .פשוט ידעתי שאני יהודי.
שהיתר ,קטנה ממני במקצת.
אחרי כמה חודשים ארזנו את חפצינו ו
זר.
עצמי
את
והרגשתי
הייתי עצוב מאד
נסענו ברכבת לפולניה .היתד ,זאת רכבת של
החייל פגש חייל אחר עם עוד ילדים ,והם
מה לילדים מוחזרים לפולניה .בכל תחנה קב
הובילו אותנו למוסד ילדים קרסקובסקי.
לו אותנו בפרחים והביאו לנו אוכל ומתנות.
במוסד שאלו אותי מה שמי .לא ידעתי .הרגשנו את עצמנו נורא חשובים .בתחנה אחת
היו אנשים מיוחדים שחיפשו ילדים יהודיים
שאלו אותי איפה אמא שלי ,לא ידעתי
רק רציתי לאמא שלי .נתנו לי לאבל ,לא
והעבירו אותם למוסדות נפרדים .גם אותי
רציתי לאכול וכל הזמן בכיתי לאמא ולאבא.
העבירו למוסד יהודי בלודז׳ .נפרדתי מחברי
ושמחתי שעכשיו אהיה יהודי ממש .העבירו
היתד ,שם מדריכה אחת .היא כל הזמן ניס
אותנו למוסד יהודי בפראג .שם למדתי קצת
תה לנחם אותי אבל אני אמרתי לה שהיא
עברית ולשיר.
רעה ,ואני בוכה רק לאמא ולאבא• אחר כך
גם לילדים אחרים לא היו הורים והיה לי
כבר לא בכיתי כל כך .אבל לא רציתי לשחק
טוב .שכחתי את ההורים שלי ובכלל לא דאג
עם ילדים .רק לפעמים שיחקתי עם הילדים
תי .הייתי במוסד של הפועל המזרחי ,למה,
בגן הילדים ,אבל פתאום נזכרתי שאני רוצה
אינני יודע .פשוט מפני שהועברתי למוסד
להורי .בכיתי וכבר לא שיח־קתי .גם לא אכל
זה• כל בוקר התפללתי כי גם האחרים הת
תי .המדריכה שלי אמרה לי ,שבאם לא אוכל
פללו ונסענו לצרפת ומשם עלינו ב־1947
אשאר קטן וחלש ,אבל רק אכלתי כשהייתי
ארצה.
רעב מאד.
בארץ הייתי במוסד עלית הנוער של נשי
עכשיו נדמה לי שרציתי על ידי התנהגותי
מזרחי בפתח תקוה .היתד ,שם משפחת שפירא
לומר שאני רוצה להורי.
שהכרתי עוד מחוץ לארץ ואשר טיפלו בי

גדו
היתה
היא
סוניה.
למדריכה שלי קראו
כבילדם .במוסד עבדנו חצי יום בחקלאות ו
לה והיה לה שער פשתן .פעם שאלד ,אותי
חצי יום למדנו .אהבתי לעבוד אבל אף פעם
מי אבא שלי .סיפרתי לה שאבא שלי היה
לא הרהרתי במיוחד בעבודה ,כשם שלמעשה
מרכיב אותי על כתפיו ,והייתי צועק בכל אף פעם לא הייתי דתי .זה היה פשוט חלק
כוחותי ״דיו״• זה דיה מצוין .גם סיפרתי
מסדר חיי.
שעמדתי על יד האש׳ ואבא הוציא ברזל מלו
ב־ 1951יצאה חברת הנוער שלנו להכשרה
בן ופירזל פרסה לסוס .זה היה נהדר .לפתע
למושב שיתופי ניר־גלים .הרגשתי שם טוב,
נזכרתי שאני רוצה לאבא שלי ובכיתי.
עד שב־ 1952גויסתי עם בני החברה לחיל רג
כשכל הילדים ישנו בלילה ,הייתי לעתים
לים .הייתי חייל התאמנתי ועשיתי מה שהוטל
מתעורר .כשסוניה באה לראות מה נעשה ,,עלי .חכיתי לגמר תקופת השירות ושמחתי
בכיתי שאני רוצה לאמא .היא ביקשה שאספר
עם שחרורי•
על אמי .לא סיפרתי .פשוט לא זכרתי דבר
רציתי להסתדר וחזרתי למושב .במושב
ממנה .הרבה פעמים חלמתי על אבא ואמא
כבר לא היה אף אחד מהחברה שלי .בכל
אבל כשהתעוררתי כבר לא זכרתי כלום.
זאת חזרתי לשם כי לא היה משהו אחד
לעשות .הייתי במושב ארבעה חודשים .הייתי
הרוק היחיד ומסיבה זו לא התאמתי למושב.
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אחרי ארבעה חודשים אמרו לי שלא יוכלו
״היא אמרה •כשמי כסר״
הרי שהייתי שנה במוסד קרס' -
קובסקי הועברתי למוסד אחר בוולוגוצק׳
ריון .לא הצטערתי שהעבירו אותי• אבל כבר
היה לי שם .סוניה שאלה כל הזמן מה שמי,
כשלא ידעתי אמרה לי ששמי נתן ,נתן בסר.
אחר כך סיפרו לי שהילדה אתה באתי למו
סד׳ היה שמה פאולה בסר ,חשבו שאולי אני
אחיה ולכן קראו לי בשמה• חשבתי באמת
שזה שמי.
לא היו לי חברים במוסד החדש .כל ה
ילדים שיחקו .אני לא שיחקתי אתם ,פשוט
לא רציתי לשחק .היו לי מדריכות טובות.
היתד ,שם מדריכה בשם פאניה .היא היתד,
קצת עגלגלה והיו לה צמות שחורות .היא
שאלה אותי למה אינני משחק עם הילדים,
אמרתי לה שאני פולני וכל הילדים רוסיים.
גם הילדים חשבו אותי לפולני .מדי פעם
באו אלי לגרור אותי למשחקים .אבל לא
רציתי .הלכתי לבד לשדות והסתכלתי בחרקים
ובחרגולים או שהסתכלתי באויר וחלמתי כי
היה לי עצוב .כבר לא בכיתי לאמא או אבא.
אבל היה לי לב סגור ולא היו לי חברים.
הילדים כבר לא הזמינו אותי לשחק ,הם
ידעו שאני ,נתן בסר ,שונה מהם• אחר כך
סיפרו לי שהמלחמה נגמרה והאבות חוזרים
הביתה .הרבה ילדים שמחו מאד ,סיפרו ש
אביהם חוזר הביתה .אני לא ,כי בכלל לא
ידעתי מי אבי ואם הוא בכלל חי.
בערך באותו זמן באו אלינו לביקור ילדי
מוסד פולני .הם ביקרו בכל מוסדות הילדים
כדי למצוא ילדים פולניים .סיפרתי להם שאני
פולני ,ושאני זוכר יער גדול ובתים קטנים.
אמרו לי שזה בודאי בפולניה .עברתי למוסד
שלהם .ממילא הייתי בודד במוסדי .כשהלכתי
למוסד השני נשקה לי פאניה וחיבקה אותי.
ידעתי שהיא אשד ,טובה■
במוסד החדש היה לי טוב .כל הילדים טיפ
לו בי .לא ידעתי פולנית ,והם לימדו אותי.
תחילה היה לי קשה ,אבל אחר כך למדתי
בקלות ונכנסתי מיד לכתה השניה בבית הספר
הפולני.

אחות פרידה אינונטש ,הכירה מיד
את הצעיר ,זיהתה אותו כאחיה האובד.
לקבל אותי כחבר .לא הצטערתי הרבה .ארז
תי את חפצי ונסעתי.
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״שלא יהשכו שרציתי כסף״
לכתי לקיכוץ הפועל המזרחי עין
| ( צורים• עבדתי שם כחודשיים בגן ירק.
הם היו דתיים .אני ,בעצם ,לא הייתי דתי.
דומני שלא הפרעתי להם .כעבור חודשיים
אמרו לי שאיני מתאים לקיבוצם .לא שאלתי
למה ,זה היה מתחת לכבודי .ארזתי חפצי
ונסעתי לתל־אביב.
היתד ,לי הרגשה רעה מאד .לא היתד ,לי
פרוטה בכים .היו לי חברים בתל־אביב ,אבל
לא רציתי לבקר אותם ,כדי שלא יחשבו ש
אני רוצה מהם כסף.
הלכתי לתחנה המרכזית בתל־אביב• את
חפצי המעטים נתתי לשמירה והלכתי לחפש
;העו 5ם הזת 962

