
פי פמאנד ר״פד? ו
 שמות את רפי שינד. אחרים באנשים

 אושפז הספר כתיבת במהלך הגיבורים.
 של פסיכיאטריות במחלקות פעמים שלוש

 וכמעט לסמים התמכר הוא בתי־חולים,
 חברתי, מרכז היה שביתו האיש, עבד. שלא

 שבשדרות שלו בדירת־חגג שמסיבות האיש,
 ביותר המוצלחות המסיבות היו מוצקין
מוזר. איש הפך בעיר,

 מעולם, אותו נטשו לא המרובים חבריו
 שהוא מפני ארוכה, דרך איתו הלכו הם

 ידוע היה רפי טוב. חבר תמיד היה עצמו
 עם שעה בכל אליו לבוא שאפשר כאיש

החל כל בפני פתוח היה ביתו בעיה. כל
מוצ היו אובדות נערות והנדכאים. כאים
רייפר. אצל קשבת אוזן תמיד אות

ס ״רצינו קי ה  ל
מישפחה״

ה לאשתו פעמיים. נשוי היה פי ^
 — מרחובות צעירה זיווה, — ראשונה ו

 באחת היכרותם. מיום שבועיים אחרי נישא
 סיפר בביתו, שאירגן הרבות המסיבות מן

 אשה לשאת עומד הוא כי הנדהמים לחבריו
 אהבתו היתה זיווה היום. למחרת צעירה

 כשנה. במשך נשואים היו הם הגדולה.
 אותו שיפץ בית, לה קנה שהתגרשו אחרי

 קשרים על איתר. לשמור והמשיך עבורה,
 עם וחזרה לחו״ל שנסעה אחרי גם הדוקים.

 ולאמץ שוב, איתה להתחתן ביקש תינוק,
תינוקה. את

 לפני לאשה נשא השנייה אשתו את
 אינם חבריו מרבית חודשים. כשלושה
מו נישואין אלה היו כלל. אותה מכירים

 שהכיר אחרי אחדים ימים ביותר. זרים
 מסיבה אירגן החדשה, אשתו שהפכה מי את

 מפני מסיבודפרידה, שזוהי והכריז בביתו,
 לילך הצעירה, את לשאת עומד שהוא

 בקפריסין, היום למחרת לאשה, אמסטט,
 ידידיו, לצמיתות. הארץ את איתה ולעזוב

 רפי, את לגלות נדהמו למסיבה, שהגיעו
 בנה עם יאירה בשם נוספת אשה לילך, את
 שיעד. ומגולחי בלבן לבושים השבע, בן

 הסביר שיערו, את גילח מדוע כשנשאל
מה הכל את להתחיל כדי זאת עשה כי

 ומאחר אלמנתו, היא לילך כיום התחלה.
נח היא שלו שירות״המילואים בעת שמת
 מחבריו, לרבים בניגוד צה״ל. כאלמנת שבת

 לילך טוענת שנים, במשך אותו שהכירו
 בתאונת- נהרג אם כי התאבד, לא רפי כי

מהצבא. רישמי באופן לה דווח גם כך ירי.
 בדירתו בעת המסתגרת הצעירה

לפ ומסרבת אביב כתל־ רפי של
סיפרה: כאנשים, גוש
 התאבד. לא הוא תאונת־ירי, היתד. זו

 הכירו לא התאבד שהוא שאומרים האנשים
 שהוא החודשים שלושת בת בתקופה אותו
כ לכן, קודם אותו הכירו הם איתי. היה

 ביחד שהיינו מאז שלו. הנואשות בתקופת
ואופטימי. מאושר אדם הפך ,,השתנה,

 הוא מאושרת. אהיה שאני נורא
 בשיא־ההצלחה איתו הייתי שלא
 כשהוא השפל. בתקופת אותו ^שפגשתי

יבדיכאון.
 סיפורים. מיני כל עלינו מספרים אנשים

 לא זה האמת. את יודע אינו בעצם איש
 לפני ימים שלושה אותו הכרתי שאני נכון

 שנים. חמש לפני אותו הכרתי שהתחתנו.
 בירושלים. ששכר בבית אותו לבקר באתי

 אצל שוב נפגשנו שהתחתנו לפני חודשיים
 אחר- ונפרדנו. ימים כמה יחד היינו מכרים.

 החברים נפרדנו. לא שוב ומאז נפגשנו כך
ספוג־ היה החתונה עניין שכל חשבו שלו

 והמפגינים ),37—34 עמודים (ראה מורה
לבתיהם. חזרו האחרים

דרכי
ע מיקרה ב צ א

אדם

 לעזור שרצתה באשח מעשה
למעצר ונשלחה לזולרגח

עם להשלים קשה היה שושן לרוזה

הבזהימה, איש המצליח, האדריכל
ג תימהוני, ] הו נ ו נ ה טיפוו ש

מיסתודית ז־כדוד ויין מיו השבוע
 החלטנו מחושב. היה הכל נכון, לא זה טני,

 להיות יכולים שאנחנו הבנו ביחד. להיות
 להקים שרצינו הוא, חשוב הכי והגורם זוג,

 העיקרית, הסיבה וזו ילד רצינו מישפחה.
 של מהעניין גם שלנו. לנישואין בעצם,

 שכל היא האמת אידיאולוגיה. עשו הקרחת
 קצוץ, קצר, מאד שיער עם הלכתי חיי ימי

 והלך יפה שזה חשב רפי קרחת. כמעט
התחדשות. גם בזה ראה הוא בעיקבותי.

 את לעזוב רצה הוא רפי את כשהכרתי
 ביוון כשהיינו אחר. לכיוון לפנות הארץ,

 מחדש. הכל להתחיל ארצה, לחזור החלטנו
 אותי עניין לא שלי. בראש איתו הלכתי
 שהוא פעם, הצליח שהוא שהיה, מי שהוא
 ומה איתי שהוא אותי עניין כעת, פרש

 לי משנה שלא לו הסברתי בשבילי. שהוא
 שטוב מה שיעשה העיקר יעשה, הוא מה
ארצה. לחזור החלטנו ביוון לו.

סן הזו שהפעם הבינותי לחדרי ״כשעליתי  נ
 רעל מגבוה, פקודה לפי ודאי הבאר-מן, לי

 בבמות הרואין, של אבקה המשקה, למיד
 על אשכב צער, לי אין למות. ועלי גדולה,

 ללא יקפא לאט-לאט, יתקרר גופי המיטה,
ואמות...״ יסורים,

 אותי לשמור רצה הוא איתי, היה כשהוא
 יהיה אחד שאף רצה לא הוא לעצמו.

 דף לפתוח רצה הוא בינינו. ליחסים שותף
ה מהחברים להיסגר איתי, ביחד חדש

 החברים את הכרתי לא לכן מהעבר, ישנים,
שלו.

 בשבילי היה הוא רבגוני. גבר היה הוא
 השיכלית ברמה בן־אדם חיי. שאיפת

 נושא כל על איתו לדבר שיכולתי שלי,
 שהוא זה עם משלימה לא אני שבעולם.

בן־אחותו קשה. נורא זמן עלי עובר איננו.

 חדש. בן־אדם היה רפי ארצה. חזרנו
 ניב, אמנון לעבודה. לחזור עמד הוא

 על איתו דיבר בירושלים, מהנדס״העיר
 תפקיד את עצמו על יקבל שהוא אפשרות
 נלהב היה רפי ירושלים. העיר אדריכל

 לעבוד התחלתי עצמי אני לעבודה. לחזור
 אני שבמיקצועי למרות כזבנית, בפרוצ׳י

 בחרוזים. המשולבים ציורים ועושה אמנית
 לעבודה, נצא ביחד ששנינו חשוב היה

 אנשים. בין מעורבים ונהיה דברים נעשה
מהצבא. לי והודיעו באו המיקרה כשקרה

 על כבר הארוכים, הלילות מאותם ״באחד
 מחטבה בי עולה תרדמה, בטרם מיטתי
ה אני עתיקות. של טיפה בה שיש חדשה,
 אני השיגעון. זהו אחרת: ומחשבה משיח.
 הוא אבל המשיח, רעיון את לדחות מנסה

 אני שבו המשיחות, גילוי ממני. מרפה אינו
 דרון אותי עושה חיום, באור עתה גם מאמין

וגאה...״

 זה בלוויה. בודדה כל-כך שנראיתי לי אמר
 היה זה אחד. אף הכרתי שלא בגלל היה לא

 והוא. אני רק הזה במעמד שהרגשתי בגלל
 ארבעה יחד היינו אחר. לאיש שייכות שום

 ביממה, שעות וארבע עשרים רצוף, חודשים
 עם להיות מאשר יותר הרבה זה ולפעמים

שנים. ארבע מישהו

 מכאן יצא הוא בבוקר להאמין. יכולתי לא
 נהדרים, שישי-שבת עברנו ומגוהץ. מאושר
 שעות ודיברנו למטה פה בבית־הקפה ישבנו

 ואומרים באים ופיתאום שלנו, התוכניות על
 אמר שלו המפקד בלוויה נהרג. שהוא לי

 נהרג שהוא הקרובים, בני־המישפחה לנו,
הוא פרטים. יותר ביקשתי מתאונת־ירי.

 רוזה כי טענו שהשוטרים בעוד מעצרה.
 כי להגנתה, האשד. טענה אשה, נשכה

למופת. כאזרחית התנהגה
 המיש־ בא־כוח טען כך כשבועיים, לפני

 שושן רוזה תקפה זלים, מורים סג״מ טרה,
 נשכה בתל-אביב, המרכזית בתחנה אשה
 ללא מישטרה סמל והעליבה בידה אותה

 מלוכלך״. ״ערבי לו כשקראה הצדקה, כל
 אחת את לדבריו, תקפה, היא למחרת

 לרדת כשנתבקשה בבית־המעצר, השוטרות
לאכול.

 עורך־דין. ללא הופיעה 30ה־ בת רוזה
 הדוכן, ליד קומתה, מלוא הזדקפה היא

 עדנה שהשופטת, עד מילים, בשטף ופתחה
שתשתוק. ממנה ביקשה שצקי,

 בשירותים הפרשה תחילת התגוננות.
 לשירותים,״ ״נכנסתי המרכזית. התחנה של

צו אשה ראיתי ״ופיתאום רוזה, סיפרה
 מה שאלתי ,גברת! ,גברת, לעברי: עקת
 לשמור ממני ביקשה והגברת רוצה היא
 פית- מה אותה שאלתי התיק. על רגע לה

אותו, יגנוב מישהו אם יקרה ומה אום,

 שבוע בתוך ורק חוקר, שהצבא לי אמר
קרה. בדיוק מה מלאה תשובה אקבל ימים

 זה ויהיה התאבד, לא שרפי יודעת אני
 אדם על כזה דבר להגיד משווע עוול
 שלו שהחברים יודעת אני זאת. עשה שלא

ב מהתנהגותו הזו המסקנה את מסיקים
 בבית־ שאושפז מהעובדה האחרונות, שנים
 מהדכאונות פעמים כמה לחולי־רוח חולים

 אני לכן בו. שדבק המשיחיות ומעניין
 אחרי שלו. הספר את להפיץ שיפסיקו רוצה

 התבייש הוא לספר. התכחש רפי שהתחתנו
 רצה לא הוא לכסית. ללכת התבייש הוא בו.

 כשהוא משוגע, כאל אליו יתייחסו שאנשים
 לעצמו. וחזר המשבר את עבר כבר בעצם

 יודעת אני הספר. את להשמיד רצה רפי
 התאבדות, על המרמזים קטעים יש שבספר

 שכתב התחרט שרפי גם יודעת אני אבל
 היה בידו׳ הדבר היה ואילו הספר, את

 שיפסיקו רוצה אני ולכן אותו, משמיד
 אותו. לקרוא שיפסיקו הספר, את להפיץ
לילך. של דבריה באן עד

 ״להתאבד
להיוולד״ פירושו

 באורח סיפרו הוציא לא רייפר פי ן>*
 להוצאת־ספרים, פנה לא הוא שיגרתי. 1

 אותו כרך סטנסיל, על אותו הדפיס אם כי
 אשתו הפנר, יעל שלו, ידידות לשתי ומסר

 פורת, וכרמלה הפנר, אברהם הבמאי של
 שבעים תמורת הספר את עבורו שתמכורנה

 תושבי בין בעיקר שהופץ הספר, לירות.
 כרמלה רב. ועניין סערת־רוחות עורר כסית,
 מוכרת היא כי לרפי לספר שמחה פורת

 ישנם וכי מרובה, בהצלחה הספר את עבורו
ה של בהוצאה־לאוד המעוניינים מו״לים

שתפ לדבריה, ממנה, ביקש הוא אך ספר,
 הוא כי לה ואמר הספר, מכירת את סיק

אותו. שכתב מצטער
 :הבאה המסקנה את רפי מסיק בספר
 ובכל להיוולד, פירושו שלהתאבד ״מכאן

 בחיים ובחרת הקץ את לדחות למה זאת
חיים.״ שמי

 רבים הסיקו בתחילה ומהמצוטט מכאן
 בו מעורבים מדהים. הספר התאבד. כאילו

 מאורעות עם ביחד רייפר של קורותיו
 המשיח שהוא־הוא כשאמונתו, היסטוריים,

 ההיסטוריים המאורעות בין מקשרת הגואל,
ה אחד הפרטיים. בחייו המאורעות לבין

 במלון מחבלים התקפת את מתאר קטעים
 כי טוענת רייפר של התיאוריה דויד. המלך
 בני ממלכת בני של ניקמתם זו היתד,
 ראש־הממ־ את שהסתיר בבית־המלון, דויד
 במחתרת, היותו בתקופת בגין, מנחם שלה,

 מלון פיצוץ על פקד שבגין מכיוון זאת וכל
דויד. המלך

 רפי נסך כיצד מתאר בספר אחר קטע
כ עצמו והמשיח גופו, על מיטבח שמן

 רצה, לא הוא כי מספרים חבריו משיח.
 הוא למילואים. ללכת ואופן, פנים בשום
 להשתחרר כדי אפשרי, מעשה כל עשה

 פסיכיאטר עם נפגש משירות־המילואים,
 הביא עצמו, של תיק־רפואי הביא צבאי,

 במחלקה־ פעמים כמה אושפז כי אישורים
 והוא ויתר לא הצבא אך הפסיכיאטרית,

 אם כי טוענים חבריו השירות. אל נקרא
 על לקחת הצבא צריך התאבד, אומנם
 ש- מפני להתאבדות, האחריות את עצמו

במי לשרת בנפשו המעורער לאדם איפשר
 נהרג אומנם אם בנשק. ולאחוז לואים

 הצבא, כגירסת מיטווח, בעת בתאונת־ירי
 נסי- לבירור ועדת־חקירה חבריו דורשים

המדוייקות. בות־המוות

 בחוץ חיכיתי בסוף אשמה. אצא ואני
לידי. שלה התיק את השאירה והגברת

 את לוקחת אחת אשה ראיתי ״פיתאום
 עליה, לצעוק והתחלתי אותו, וזורקת התיק
 התחילה היא אז התיק. את זורקת היא למה

 זונה, חתיכת יא הנה, ,בואי עלי: לצעוק
 שופטת, תשמעי, אז ,מלוכלכת... שרמוטה
 לי למשוך ההיא הגברת התחילה פיתאום

הת־ אני אז האוזניים, מאחורי המוח את
)51 בעמוד (המשך
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