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 וטען חזר איתה,״ שכבתי א
€ ' ן  תנועת חבר ),25( סטרייסנד דייל ן
לח שעבר בשבוע שנעצר קרישנה, הארי
קטינה. בבעילת כחשוד קירה,

 היה בתל־אביב, וייצמן שברחוב 'בדירתו
 המאנטרה על אין־סופית בחזרה שקוע דייל

 הבחור ראמה״. הארי קרישנה, ״הארי
 'ובעורפו מגודל ששערו הקומה, ממוצע
 קריש- הארי אנשי של המסורתית הצמה

 בקול ואמר המאנטרה את לשנן הפסיק נה,
 עצרה מה על יודע ״אינני ואיטי: שקט
הת בעקרונות דבק אני המישטרה. אותי
 הייתי לא מעולם בהם. ומאמין נועה

 אלי.״ נטפלו סתם ריקי*. עם ביחידות
בכי מערכות מנהלת הקטינה, של אמה

 היתד, ),37( לימור נורית במחשבים, רה
 כשלעי־ בהידור, לבושה ונרגשת. נסערת

 בקול דיברה היא כהים, משקפיים ניה
 לחשוב. מה כבר יודעת ״אינני רוטט:
 קרו- אבל מאליו, יסתדר שהעניין חשבתי

ה תלונה. להגיש עלי לחצו בי־מישפחה
 כל רבות ואנחנו ללמוד הפסיקה ילדה
 אני צימחונית. נעשתה היא פיתאום הזמן.

 היא אם יודעת ולא הבחור את מכירה לא
 דבר.״ שום לי מספרת לא היא איתו. שכבה

 שלווה ישבה ,14ה־ בת הקטינה ריקי,
בתל- 35 הירקון ברחוב התנועה, במיקדש

עשר. בשעה לביתה ערב ערב
 ריקי, של סבתה מצד לחצים זבעיקבות

 יצחקי, יצחק לחבר־הכנסת האם פנתה
 הצעה השבוע שהגיש הליכוד, מסיעת

מיו ועדה להקים יש לפיה לסדר־היום,
בהצ הסתמך הח״כ בנושא. שתחקור חדת
 קטינים מאות כי הסבתא, דברי על עתו

 ברחבי־הארץ מיקדשים 17ב* מסתופפים
 לשטיפת־ נתונים והם לתנועה, השייכים

 כי סיפר הוא התנועה. חברי מצד מוח
 עמדה שהקטינה חשבה, ריקי של סבתה

 המחזיק בארץ, התנועה לראש להינשא
 את עזבה היא וכי נשים, אלף 20ב־ כבר

 מאות משננת היא ללמוד ותחת בית־הספר,
התנועה. של המאנטרה את ביום פעם

 פרחים
מין ולא

 המישטרה עצרה התלונה עיקבות ף*׳
ל סטרייסנד דייל את שעבר בשבוע ^

 אך קטינה, בבעילת נחשד הוא חקירה.
 שעות. 48 כעבור הוכחות מחוסר שוחרר
 — עדיין הוכחה שלא נוספת, האשמה
 בכל הוטחה — דתו״ להמרת קטין ״הדחת

לטיפולו הועברו התלונות התנועה. חברי

והת שלנו, בהיכל בקביעות לבקר ריקי
 שהגיע לפני עוד התחילה אמה של נגדותה

בתו להתנגד האם כשהתחילה לארץ. דייל
וא לבית־הספר לחזור לריקי יעצתי קף,

 ללימודים תחזור לא אם כי לה מרתי
 אצלנו.״ לבקר לה ארשה לא

 מסרה ומשסיים לטענותיו הקשיבה ריקי
בו כל להיכל באה ״הייתי גירסתה: את
 הייתי שבהם לשבועיים פרט בחופש, קר

 אוכלת הייתי שוחר־אמנות. נוער במחנה
 התנועה בספרי קוראת הייתי כאן, ונחה
ללמוד גם התחלתי כך ולשם עניין, מתוך

בעיות. ויעשו המקום את ישרפו כי איימו
 טוב לי היה לא שפשוט היא, האמת

 שמונה, בת כשהייתי התגרשו הורי בבית.
 אחד כל בבית. המריבות פסקו לא ומאז

 עם אותי לסכסך ניסה שלי מההורים
 מיני בכל אבי נגד השתמשה ואמי השני,

 לה שהיו בגלל מקובלים, בלתי אמצעים
מקומות. מיני בכל קשרים הרבה

 בא התנועה, עם העניינים כשהתחילו
 חברי את והזהיר להיכל אחד יום אבי

 כי להם אמר הוא אמי. מפני התנועה
את להשיג כדי דבר לכל מסוגלת היא

בבנו!״ טיפלתי ..רק הקטינה. טוענת במין!־־ קשור אינו בתמונה) לדיילנמימין שלי ..היחס
לח לי שיתנו מההורים ״ביקשתי אביב.״

 הנאה, הקטינה הסבירה חיי,״ את יות
 די- האיילה, ועיני הגולש השיער בעלת

 אחרי רדפה ״אמא לפחות. 17 בת ניראית
ה בגלל ללמוד הפסקתי לא לחיי. וירדה

 בבית.״ שהיו הבעיות בגלל אלא תנועה,
 של תלונתה בעיקבות התחילה הסערה

 חוזרת אינה בתה כי במישטרה, האם
 התנועה. במיקדש לישון ונשארת הביתה

 המיש־ חוקרי בפני הכחישו התנועה חברי
הס לבסוף במיקדשם. לנח ריקי כי טרה
תחזור ריקי כי והאם, קרישנד, אנשי כימו

 — אמה ושם הקטינה של שמה *
בדויים.

ודו תל-אביב, במחוז המישפטי היועץ של
להגיב. סירב כך, על שנשאל המישטרה בר

תנו חברי התכנסו האחרון השבת ביום
ה שברחוב במיקדשם קרישנה הארי עת

במ בציבור. ושירה תפילה וקיימו ירקון,
 נערות שתי גם לגברים, פרט נכחו, קום

 וכעשר כשנה, בתנועה החברות ,17 בנות
ה גיל את כבר שעברו אחרות, בחורות
צימחונית. ארוחה לאורחים והגישו עשרים
 בעל גבה-קומה בחור לוצאנאננדה, סיפר

 שהוא חודרות, ועיניים נבונים תווי־פנים
 ״ריקי :בארץ התנועה של הרוחני המייצג

באמצ השנה, ביוני לתנועתנו התוודעה
 בחו״ל עתה העושה שטיין, מנחם עות

התחילה באוגוסט רק התנועה. בשליחות

 לעזור התחלתי זמן כמה אחרי אנגלית.
 המקים. את ולנקות לבשל הבחורות לשאר

 התחילו אמי עם העיקריות הבעיות
לא ולהציע ברחובות ללכת כשהתחלתי

 נראה לא שלי העיסוק פרחים. נשים
 שהיא סבתי, את להיכל שלחה והיא, לה

 בעלת היא כי קשרים, הרבה עם אשה
 הסי- ויחסי-ציבור. לפירסום גדול מישרד

להי הגיעו עורכת־דין, שהיא והדודה, תא
 חי־י את כשראו לצעוק, והתחילו כל

 מגבות כשרק למיקלחת הולכים התנועה
 והתחילו עירומים, שחם צעקו הן לגופם.
 כאלה, אנשים עם קשרים להן שיש לאיים

 כמה אחרי למקום. לבוא עלי שיאסרו
ש שלה, חברים למקום אמי שלחה זמן

 ולא הביתה חזרתי אני רוצה. שהיא מה
 נפגשתי ימים כמה אחרי בהיכל. ביקרתי
 דיזנגוף, ברחוב התנועה חברי עם במיקרה
 שחיפשה אמי, פרחים. לחלק להם ועזרתי

 בכוח אותי תפסה למקום, הגיעה אותי,
 ברחוב האנשים כל לפני עלי וצעקה ביד

שתע לה אמרתי פרחים. לחלק שאפסיק
 אותי לגרור התחילה היא אבל אותי, זוב

 להתחמק הצלחתי שם הוד. פסג׳ לכיוון
 רחוב עד הדרך כל את ורצתי ממנה,
 פחי ובין צדדיים חצרות דרך הירקון

 המיש־ את ראיתי לירקון כשהגעתי זבל.
 חזרתי ואז מהחברים. כמה חוקרת טרה

 ממני ביקש התנועה ראש כי הביתה,
יותר. לשם לחזור לא
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