
מרינה לכם גורו
 )43 מעמוד (המשך
 איתר. להתחתן החליט הוא אודים.

 שני, רינה של ובתמיכתה בעידודה
 נישואין נגד בדרך־כלל המטיפה
 הנישואין כי בתורתה והטוענת

ומ חרותו ואת האדם את כובלים
אותו. שעבדים

 רינה אל התוודע רמוח־השבים, בן
ל שלו המורה שהיה ישי, דרך

 לפקוד נהג תקופה באותה ציור.
באו במגדיאל רינה של ביתה את
נלהב. למאמין והפך קבוע פן

 ברצון ראו לא יובל של הוריו
המוזרה, הכוהנת עם יחסיו את

נמ עצמה שהיא אלא אליה. שכו
 לעצב אהבה החלשים, אל שכה
 היוצר. ביד כחומר דמותם את

לקחה שהיא היא, רינה של הבעיה

 זוהר כנעדת שני רינה 1ן|1!1|
החמישים, שנות בסוף

בעיר. המסיבות מלכת ודתה כאשר

 שיבש תה אל־אם־די, סדי יותר
המוח. את לה

 לעזרת שוב ללכת במקום ״אז
 בעבר, שנהגה כפי הפסיכיאטר,

 השיגעונות כל את מוציאה היא
 צעירים, אנשים קבוצת על שלה

לנשימה.״ אוויר כמו בה התלויה
 יודע אינו מחזאי שאותו פה
 אנשים לקבוצת בנוסף כי הוא,

 בין יש צבא, גיל לפני צעירים
 וגברים נשים רינה של מעריציה
 מישפחותיהם את שעזבו מבוגרים,

אותה. לעבוד כדי
 בנוקשות אליהם מתייחסת היא
 אל לבוא עליהם אוסרת רבה,
 בחפצם, שעולה עת בכל ביתה

 קבועים מיפגשים איתם מקיימת
באים הם בשבוע. פעמים שלוש

 המשותפת. בתם את לו ילדה מכן לאחר איתן. רחל הסופרת ילדיו, ואס
למימי. לו שנולד התינוק ועם בתו עם יחד מימי הציירת עם איתן חי כיוס
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מרעיתה צאו עס
נוהגים המאמינים לצאן־מרעיתה. מטיפה כשהיא

 בעגלה המתנות את ולהניח טוב כל לה לקנות
 חמש מזה בכסף נגעה לא שני ביתה. בפתח העומדת

בבנק. לחשבונה כסף שמזרימיס הם והמאמינים שנים,

 שני רינה הפעם הסכימה פתע
שבנישו מכיוון נישואקז לעודד

 אחר מוטו של קיום ראתה אין
 השיח- של המוטו והוא בתורתה,

 בהורים. מהתלות המוחלט רור
 לנישואיה התנגדו יעל של הוריה

 ששינה ישי, דודה, עם וליחסים
לאי מישי שמו את רינה במצוות

שי.
 איסור־כניסה צו הוצא ישי נגד

 להבריח הצליח הוא אך ,לקיבה,
 אותה והחביא מהקינה יעל את

מע לרינה יש שם בראש־פינה,
רבים. ריצים

 של "חבורה
,טמבלים׳

ר ** ר עי ח  הצ- שני שרינה א
 באופן עליו להשפיע ליחה ^

יובל, אשכנזי. יובל הוא מוחלס

 כן ליחסים שהתנגדו ככל אך
 כבחבלי- רינה אל יובל נמשך
קסם.

 לטיפול נזקק 17ה־ בן הצעיר
 בבית- אושפז ואף פסיכיאטרי,

 ניסו כאשר לחולי־נפש. חולים
 לבית־הספר בחבריו להיעזר הוריו

לע עליו ישפיעו כי מהם וביקשו
 נדהמו אלוהים, אצבע כת את זוב

 שלא רק לא החברים כי לגלות
 הם — יובל על להשפיע הצליחו
מוזרה. כת לאותה בעצמם הצטרפו

 שני רינה של הוותיקים ידידיה
המוח השינוי על מתפלאים אינם

 רצתה תמיד ״היא בחייה. שחל לט
 אחד אומר העולם,״ כל על לשלוט

 חבורה מצאה היא ״הנה מידידיה,
 עמוד־שידרה, חסרי טמבלים, של

ובמים.״ באש אחריה ההולכים
 וידוע מצליח מחזאי אחד, ידיד
 ומתמיד מאז היתה ״רימז אומר:

נמ- שאנשים כאריזסטית אישיות

משו בעישון המתחיל לטקס אליה
 ואז חשיש, או מריחואנה של תף

תורתה. עיקרי את לפניהם מרצה
לנ משפיעה היא הצעירים על
 הצבאי. מהשרות ולהשתחרר סות
 ביחידה חייל נמצא מאמיניה בין

להש הצלחה ללא שניסה קרבית,
.21 בפרופיל מהצבא תחרר

מיחי לעבור הצליח אחר צעיר
 בטענה צבאית ללהקה קרבית דה
 לא רינה אך נפשית, מופרעות של

 לו להטיף המשיכה בכך. הסתפקה
מוחלט. באורח מהצבא להשתחרר
 של מיקרה הוא ידוע מיקרה

 את לה העניקה שרינה צעירה
מא שפירושו צ׳לה, ההודי השם

 ,34 בת אשד. היא צ׳לה מינה.
שנים. 15 במשך נשואה שהיתה
 ממושבות באחת התגוררה היא
 רינה של לכת והתוודעה השרון
 היא במגדיאל. עדייו פעלה כאשר

- מאושרת היתה שלא מספרת טי

ד בעלה שואיה.  נשים עם בה ט
 ר נעזבת הרגישה והיא אחרות

 את שהכירה אחרי רק אומללה.
 היא האור. לה החגלה שני רינה

 את עזבה היחיד, ילדה את לקחה
 הגורו את לעבוד והתחילה בעלה

האלוהים. אצבע כת של
 חלומה כי מספרת שני רינה

 את שיפיצו שליחים 12 לחנך הוא
 כמה עד העולם. ברחבי תורתה
 היחידה הנקבה הגורו היא שידוע,
כולו. בעולם
 מזה בכסף נוגעת לא עצמה היא

 הדואגים הם מאמיניה שנים. חמש
 של ביתה בפתח מחסורה. לכל
עגלה, עומדת שבזיכרון־יעקב שני

 כל המאמינים מעמיסים שעליה
 להכניס הדואגים אלה הם טוב.

 הם שבחיפה, הטק לחשבון כספים
 עורד־דין לה לשכור שדאגו אלה

 המסדרים אלה הם לו, כשנזקקה
במישרדי־הממשלה. ענייניה את

התאב מאז האחרונים, בימים
 מ- מלמד מוקי הצעיר של דותו

 של בכת חבר שהיה שדה־בוקר,
מע עם רינה נעלמה שני, רינה

 גם שבזיכרון־יעקב. מביתה ריציה
 למצוא היה אי־אפשר במגדיאל

 ב- מסתתרת כולה החבורה אותם.
 של גרעין יש שם ראש־פינה,

 יעבור עד האלוהים, אצבע חברי
זעם.
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שלה. שרופה ולמעריצה שניהם של למשרתת אשתו את הפכה
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