
פרישה עם - למרדכי
שושני עזו־ץ!

 )האומנם?( והחוגגים הצופים לקהל
 הכתובה לאות מרדכי אהבת ידועה

 לכתיבה חיבתי גם ידועה מכם ולמעט
 הנייר ממעמקי מרדכי את אברך כן ועל
הלב ממעמקי כמובן נדלתה הברכה זו אך

מרדכי, אז
 קץ אין ברכות רבים עליך ירעיפו ודאי
 הימים משכבר אני מכירך והרי
 הברכה תיקרא שעם שבצנועים, צנוע

 הכר בלי עד להאדים עלול ראשך
יתירה בעדינות זאת אעשה כן ועל

 ההתאחדות במסדרונות לראשונה נפגשנו
 בת״א 25 ארלוזורוב ברחוב שם
 חליבה ממשק כמדריך שימשתי עת זה היה

 ללון נוטה כאורח עדיין ואתה■
הצלויה מסיציליה

 כבוקר ניסיונך על שמעתי
 הייקי וחינוכך אופייך על וגם

 גם אתם עוסקים שבגנטיקה ומכיוון
 או פנוטיפי הוא המרכיב אם ברור, אז היה לא

בה״ג כמובן היא לכך התשובה גנוטיפי.

ה דברי ד רי כי פ ד ר מ ע/, מ או מי/ ש  ע"׳ שנ
א ר , עז שני ע שו רו א ש ב רג קב מ ה, בי מינ בני  ב

רו מרדכי. של עי

 לתפקיד כניסתך את ליוויתי
 הברון חי את חפפנו שנינו עת

 החליבה בממשק ואני העיתון בעריכת אתה
 היינו הקום ממשכימי ואני שאתה וזכורני

אז כבר החלו חנייה בעיות כי פותחים המשרד את

 נעשתה בשקט במשרד, עבודתך
 ראויה במהירות העריכה, נושא את למדת

 העברית מלבד בפרסומים, עשות והגדלת
 ספרדית, גרמנית, אנגלית, - אחרות בשפות גם

יוונית גם ולאחרונה לטינית איטלקית,

 השחור ימי מאז מעברך סיפורים
 במשורה ממך שמעתי הדוויה, באירופה

 הרע מרודפי להתחמק הצלחת איך
 ארצה לעלות הכשרתך

ידוע ההמשך וכל

 עת דרכנו נפרדה שהוא מתי
 אהרון לביתן הלכנו ואני יאיר

 החלב בקורת מערך את להקים
 milcoscan^ את תחילה ולהפעיל לקלוט לשפץ,

להשמיע באת פעם, מדי טובה עצה

 מצאתי מקומי את ואני הימים חלפו
 להתאחדות ומחוץ האקדמיה בלימודי

 בה לשוח הזמן זה שלא מרקחת, בגין
 אז של הדור רפתני כדברי השן, מגדל וממרחק
לעט ומעט לעת מעת אחריך, עקבתי

 והחלב הבקר משק חוברת כל למקרא נהניתי
 העריכה מהות שזו מהמקרא, רק לא אך

 המלבבים והאיורים הנפלא מהגיוון גם אלא
 - לא איך - ביטוי שמצאו
המשפחה של אחרים מגנים

 בפקולטה לימודי סיום עם
 לענף חזרתי פרידה, שנות 8 לאחר

 חזרתי וכבר הזמן רחק ולא בשה״מ. והפעם
 כתבותי בעבר פורסמו בה החוברת, באותה לכתוב

הבקר מגדלי בהתאחדות עבדתי עת

 עטי מפרי כתבה בזמן, הגיעה לא ואם
 המבודח קולך את לשמוע זכיתי

 כתוב אנא תחינה- בכמעט מבקש, ברקע אך
הפינה שמורה לך

לדרכה הכתבה יצאה לילה, בן וכך
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היקר מרדכי
 והאוטודידקט המילה אומן
 המאמרים מאחד מילה איזו דלית תמיד

 שורשה מה וחיפשת פשפשת ובה
מה יודע ומי לועזית בלטינית, פרושה ומה

 יוזמה ליטול החלטתי כן ועל
 שימך מהות את ולבחון

מלען
 שושני שושן)לא אבן במילון

וסרק: כחל ללא הציטוט, והרי
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מרדכי,
 ממעשה פרישתך עם ברכות חופן שא

 לביתך לעשות המשך בהתאחדות. העש״ה
שיו- לא אם כ׳ ולמשפחתך אשתך עם  עכ

אימתי?
 הדעת, צלילות על שמור לברך: שנותר כל

 ועל עליך תשמור ושהבריאות ההומור, חוש
ביתך. יושבי

למרדכי,
 החדשה בדרך צלחה דרך

 הפוריה בדרר מהמלווים
השנים לאורר

שנאר וצוות אריקה
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 שפיים, - השתן חוף ופת I גלאון פלמחים, גת, - ווום ופת 1 צובה הל״ה, נתיב צועה, - יהווה ופת
 איחוו, יעקב אשדות וימון, בית - נטופה ופת I מסוה הפין, נ. מיוב, - הגלבוע מחם ופת I געש יקום,
 נחשולים, - וגלים ופת I מוחביה יפעת, - העמק ופת I שמות וגבה, כבוי, - מעובי גליל ופת I גשו

 ופת I אליפז - חויף נווה ופת I העוגן מעבוות, - חפו ופת I הנגב משמו - קמה בית ופת !וגבים
 ופת שמואל גן ופת הכומל מעון ופת I הכובש ומת ופת נווויה - המעפיל ופת 1 לוטן - גוופית

 ופת I הנו אוו ופת שמו עין ופת I העמק בית ופת אחיהוו מושב ופת I יתיו בית ופת I נען שובל
 חיים גבעת ופת I איחוו חיים גבעת ופת I צאלים ופת I שלוחות ופת I ושפים ופת I אח ופת I בחן

ועוו... פאון ופת אפיקים ופת מענית! ופת וביו! ופת I גלעד ופת I מאוחו
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