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 היתה היא לפסיכואנאליזה, הטיסה
הטיפול. בניפלאות כולה שבוייה
 רוט־ יענקלה את שיכנעה היא
 רק ולא כזה, טיפול לעבור בלים
 שכנוע מסע ניהלה בלונדון אותו.

 שהתגוררו הישראלים ידידיה בין
 כמה עם הצליחה היא במקום,

מהם.
 ידידים

חדשים ^
 נמשכו חלשים ונשים כרים ד
 האור. אל פרפר כמו אליה ^

 לשנות ניסתה לא היא תחילה
 בשלב קיצוני, באופן חייהם את

עבו גורו הפכה היא יותר מאוחר
רם.

 ברינה נטעה הפסיכואנאליזה
ש ידעה שהיא מחודשים, כוחות

 כיצד ידעה לא אך בה, גלומים
 בכל קשורה היתד. היא לנצלם.
הע שאותה תמר, לבתה, מאודה
 הפסיכואנאליזה אחרי אך ריצה,

 בכוחות אותה לגדל יכלה לא
 של לטיפולו נמסרה הילדה עצמה.
 עם ביחד אותה שגידל אביה,

מימי. ידידתו,
 והחלה חדש בן־אדם הפכה רינה
להת עברה היא חדשים. בחיים
 במגדיאל, הבוהמה במושבת גורר

 הציירת של מביתה הרחק לא
 מביתם הרחק לא אפולו, בתיה

 הרחק לא קראום, ויגאל ג׳ודי של
 ולא גפן ונורית יונתן של מביתם
 אריאל הזמר של מביתו הרחק

זילבר.
 היה לא הפלא, למרבית אולם

 אנשים, אותם ובין רינה בין־ קשר
 להניח היזז סביר טיבעי שבאופן

כידידים. בהם תבחר שהיא
 חברים לה בחרה שני רינה
 שברמתיים התכלת ברחוב חדשים.
 הם ורות. ישי צעיר, זוג התגורר

 עסקו השניים שוודי. בצריף גרו
 התאהבה רינה האמנות. במלאכת

 התאהב ישי יותר נכון או בישי,
 עבר הוא אשתו. את ועזב ברינה,

רינה. של בביתה להתגורר
 ללבוש רינה התחילה אז כבר
 אלוהים על לדבר מוזרים, בגדים
 שלו. פרטית שליחה היתה כאילו

 עצומות. בעיניים אחריה הלז־ ישי
 הוא, גם כרצונה. בו נהגה היא
 ל״שפום״ הפך בחייה, האחרים כמו

רי הצליחה הפלא, למרבית שלה.
 ל״שפוטה״ אשתו את גם להפוך נה

 הראשון הגרעין נוצר וכך שלה,
האלוהים. אצבע לכת
לכן, קודם ישי את שהכיר מי

כעת. אותו לזהות היה יכול לא

עצ לנתק החליטה בארצות־הברית
 גם אלא מרוטבליט רק לא מה

 ומבני-מיש- הקודמים חבריה מכל
 אומרת, שלה הפילוסופיה פחתה.

 הבינוני מהעולם להינתק יש כי
ה את להחליף יש לכן ומהעבר,

מע שהיא חדשים בשמות שמות
למאמיניה. ניקה

 יש כי הפילוסופיה, טוענת עוד
 הקשר את מוחלט באופן לבטל

וה האחיות האחים, ההורים, עם
 הסמים בעזרת הקודמים. חברים

 המוחלטת התלות את לשחרר יש
ש קודם אותך שקשר מה בכל

שיין. ריין את הכרת
למא רינה הטיפה לכך בנוסף

המקו שיטות-החינוך נגד מיניה
הצבאי. השירות נגד ובעיקר בלות

מתגור שני רינה של מאמיניה
 שבזיכרון בביתה בסביבתה. רים
 היא לעיתים לבדה. מתגוררת היא

 זה מאמץ עם יצועה את מחלקת
 שאתו האחרון המאמץ אחר. או

 צעיר היה מיניים יחסים קיימה
אשכנזי. יובל בשם

 שנים 45 לפני נולדה שני רינה
 נהגה היא פולני. ממוצא להורים

 וכי אמה את שונאת היא כי לספר
 השנים כל שניסתה היא האם

בכישרונותיה. ללחום

 ע קשר כל מקיימת אינה שני
 ל סטודנטית שהיתה מאז הוריה

 העברי באוניברסיטה פילוסופיה
 הצב> שירותה את בירושלים.

 קצינוו בקורס כמפקדת עשתה
 לירושלי עלתה וכשהשתחררה,

באוניברסיטה. ללמוד
 סוע רומן ניהלה תקופה באותה

 ע מי לזר, משה הפרופסור עם
 לסב החוג ראש יותר מאוחר היה
 ע תל-אביב. באוניברסיטת רות

 שמו מתי נמנה הקרובים ידידיה
 ראש־המנ מישרד מנכ׳׳ל אלביץ׳,

 ש לידידתה־לשעבר הנשוי שלה,
שיפרה. ש׳ המשוררת שני,

 באז שני רינה נעצרה כאשר
 סו זה היה סמים, אחזקת מת

 אוח לשחרר שניסה שמואלביץ׳
 1 ממעצרה האפשר ככל מוקדם

כפר־סבא. מישטרת
 תק באותה ציוותה שני רינה

 < להתגרש ידידה, ישי, על פה
 שהפג עצמה, הרעיה רעייתו.

 מש נהגה רינה, של ״שפוטה״
 ש ביתה את לנקות הרומן כל

 אהוב ולבעלה, לה לבשל שני,
רינה. של

 1 ישי התאהב כשנה לפני
מקיבו אחותו בת ביעל, 40ה־
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ר ז << מא כת עם רינה ה עכ
■  בזיכרון־יעקב. להתגורר מיגה י

 מכרה, עם לב אל מלב בשיחה
 שלקחה אחרי כי רינה סיפרה

 פסיכו- שעשתה ואחרי אל־אס־די,
 מתה שני רינה כי הבינה אנאליזה

 ריין נולדה חד־פעמי בגילוי וכי
שיין.

 נדד שנת אחרי כי סיפרה רינה
רוטבליט יענקלה של בחברתו דים

והמאמינים הבית י
 עברה הזה הבית אל שני. רינה מתגוררת שבו

 ליקנוה ושם שנים כמה התגודדה שם ממגדיאל,
העבר משבילי באחד נמצא הבית מאמיניה. חבר את

 עתיקה. ובאר רחבים שדות ומאחריו זיכרון, של
 כי וטוענת לבאר מאמיניה את לשלוח נוהגת שני
 למעלה: בתמונה שלהם. ההיטהרות מקום הוא שם
 שהתקיים דיון בעת בבית־המישפט, מאמיניה עם שני

הסישטרה. על־ידי ונעצרה סמים באחזקת כשנאשמה

 ארוך, שיער גידל לאמנות המורה
 רבים קילוגרמים ממישקלו הוריד

 ומג- רמתיים ברחובות והסתובב
לב בכותנות לבוש כשהוא דיאל

ארוכות. נות
 צעירים על להשפיע הצליח ישי
 לסור החלו אלה המקום, בני רבים

 הכד של לדבריה ולהאזץ לביתו
הגדולה. הנת

 כיצד ידעו לא מודאגים הורים
 לרינה באו הם הבעיה. את לפתור
 על ולהשפיע לחדול ממנה וביקשו
 מעל אותם שלחה זו אך ילדיהם,

 מבוגרים ילדיהם כי בטענה פניה
בעצמם. להחליט בשביל דיים

 והתעצם. הלך רינה של כוחה
ה הכת אל לגרור הצליחה היא

 נוספים. וגברים נשים שלה חדשה
 נשואה שהיתה מרמתיים, צעירה
 את עזבה ארוכות, שנים במשך
 והצטרפה ילדה את ולקחה בעלה

רינה. של הכת אל
 מישטרת פשטה תקופה באותה

עצ במגדיאל, הבית על כפר־סבא
 אחזקת באשמת ורינה ישי את רה

 בבית־המישפט נשאה רינה סמים.
 את לשכנע ניסתה שבו נאום,

 בחשיש. רע כל אין כי השופט
 את רינה שינתה תקופה באותה

 התחילה היא שיין. לריין שמה
אלו של שליחתו היא כי להאמין

 להאמץ התחילה אדמות, עלי הים
 ומורת ישו של אחותו היא כי

כולו. העולם של האבודות הנשמות
טע השופט לפני שנשאה בנאום

 קידוש היא המריחואנה כי נה
 נרדפת היא כי טענה היא השם,

ב אותה. מעשנת שהיא כך על
 כי טענה, עיתונאית עם שיחה

 וכי נאצית היא בישראל החברה
 איננה האמיתית המובטחת הארץ
 התאכזב אלוהים וכי הודו, אלא

מארץ־ישראל.
 היה רינה של העיקרי מאבקה

 שנהו הילדים של הוריהם נגד
כרוצ אותם הגדירה היא אחריה.

פאשיסטיים. חים

ם מי ס
משחררים
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