
יסדי אחד שד 1 ממי ד כ ו
של כתו ואשתו, ה1י המד

מסבירים חדוד, עין ממייסדי אחד
..אימן־ לכת הצטרפו מדוע

עם ועי זרחי פנינה היו הם |,
 עץ- בקיבת ילדים ציזלינג ח ■

 פלמ״ח חברי של בניהם חרוד,
 קיבוץ מקימי של נכדיהם והגנה,

 השלישית. העליה אנשי עין־חרוד,
 ציזלינג, אהרן עידן, של זבו
 ישראל בממשלת שר־החקלאות ;יה

מגי על החתומים אחד ?ראשונה,
העצמאות. לת

של הקיבוץ של הדשא כרי בץ
 שם השנים. צמחו הגלבוע מרגלות

 חוננו שם אהבת־הארץ, את ספגו
חב ושל עבודה של ערכים גל

 ארץ־ישראל-היפה, של ילדים ות.
בח ששלטה האליטה ;מטופחת,

כרה.
 להתח- והחליטו התאהבו בקיבוץ

 ציזלינג עידן המשק. את עזבו זן.
 ב- קרבי טייס — סער לעידן ;פד

בסמינר למדה פנינה זיל־האוויר

 והת־ ישראלי בחור הבירו הם
 אחרי חודשים כמה איתו. יידדו
אותם. לבקר הבחור בא שובם

 הולך עולם
וגעלס

 מדהי- היתד. איתו פגישה ך
 אמר שהוא דבר כל מה. י י

 והרבה חכם יותר הרבה נשמע
 זכרו שזכרו. ממה מעניין יותר
 והנה ונחמד, מחוספס כצבר אותו
 מתח, מאוד, עדין איש מולם יושב

אינטליגנטי. יותר הרבה פתוח,
 פה בהשתוממות אותו שאלו

 לו שקרה ענה והוא לו, קרה
אימן.

ל הלך עידן התחיל. זה כנה
אמה שם ישבו הראשונה. פגישה

בי ואכלנו נס־קפה שתינו
ש ניראים ועידן פנינה סקוויטים.

 הוא העניין רגועים. מאוד, לווים
 האימן, לפני אותם זוכרת שאגי

כך. נראו אז וגם

 להינתק
מהעבר

ה את אבין שלא חרדים ם ך■
נכו לא דברים ואכתוב הסברים י י

עוב על מדברים שלא כמעט נים.
ת על מדברים דות. שו הרג ועל ת
להסביר. קשה באמת וזה שה,

 להצטרף יכול מי שואלת אני
 שרוצה. מי כל :עונים והם לאינון,

לחו שקלים 3400 לו שיש מי כל
 על לחתום שמוכן פי וכל דש

מיסמו-הקבלה.
 זה שקלים 3400 אם שואלת אני

 פגישות שתי בשביל הרבה לא
שעות. ארבע של שבועיות
ה של שהגן לי מזכירה פנינה

 בכסף דבר. אותו עולה שלהם ילד
 עבור משלמים מהחברים שאוספים
 הפגישות, נערכות שבהם האולמות
מדרי לחמישה משכורת משלמים

וח פיסים משלמים ראשיים, כים
 אימן שאגודת הבית עבור שמל

 קו- מוציאים ברמת־השרון, שכרה
תור לעיתונים. ומודעות מוניקטים

 בעלי־חיים, לצמר קבוע באופן מים
 מזה. מתעשר לו אחד ״אף למשל.

עידן. אומר בדוק,״ זה
שהם הפולחנים על שואלת אני

ול לתנועה פורה והיא הקיבוצים
מחול.

 תל־אביבי, בפרבר גרים הם היום
 4ה- בן דורון :ילדים שני מגדלים

חודשים. החמישה בת והדם
פני הוא ששמם רשום בתעודות

 להם יש היום אבל סער. ימיה נה
 והיא אנוש הוא אחרים. שמות :ם

 ל- בחרו שהם השפות אלה וייס.
אימן. באגודת כנהוג נצמם,

 הקודם. בגילגולם אותם הכרתי
ש זוג זו לכתבה בחרתי בכוונה
 לראות רצון פתוך קודם הכרתי

ש אלה את לפחות השנויים, את
השטח. פני על לראות אפשר
 ידעתי אחרים אנשים הרבה כמו

 זה לי וגם אימן, על מאד מעט
ביש הפועלת כת עוד כמו נראה
בח קצת לעניין התייחסתי ראל.

 יותר לא אם בזילזול, וקצת שדנות
מזה.

וביק ועידן פנינה אל טילסנתי

 ועל צבעים על ודיברו איש 40
 על שלהם ההשפעה ועל פרחים

 יותר לא מעניין. היה בני-אדם.
מזה.

פגישה. לעוד ללכת אותו משד
 שזד בדעתו העלה לא עוד הוא אז

אומר. הוא חייו, את ישנה אימן
חו כמה אחרי הצטרפה פנינה

נפל דברים איזה ״ראיתי דשים.
 שהוא ראיתי לעידו. קורים אים

 להן. שותפה לא שאני חוויות עובר
 והלכתי אטומה להישאר רציתי לא

 לי נראה הכל בהתחלה לפגישות.
 התחילו אחר־כך תיאורטי. מאוד

לזוז.' שלי החיים
 שביעות-רצון של חיוך אמה יש

הד על מדברים כשהם פניהם על
 מרגישים הם להם. שקורים ברים
 וזה בענייני-רוח, מתעסקים שהם
 אנשים מרגישים הם להם. נעים
 יותר טובים, יותר מושלמים. יותר

מאושרים. מרגישים הם הגונים.

 מסו״מיס, ועונים אותנו ..חיננו
עורם זה רואה שאתה וגה

 שיענה מ׳ אין ונעלם. חודן
שמתעוררות־ השארות ער

 עידן כך. על אותם לראיין שתי
לב דיסקרטי, מאוד באופן ניסה,

 כי והסביר עמדתי היא מה רר
 נסיון בגלל זה את עושה הוא
 בישראל. התיקשורת עם מאוד מר

 מבוססת, עמדה לי שאין אמרתי
 רוצה אני ולכן די, יודעת איני :י

עקרו שהסכים לפני מהם. לשמוע
 מסכימה אני אם שאל לראיון, נית

 עושה אדם שאם יהיה, שהמוטו
 ולא בעיניו טובים שהם ־ברים

 זה — אחר אחד באף זוגעים
הסכמתי. נסדר.

לדרום־אמריקה, בטיול פעם,

מש אני הזמן ״כל מוסיף: ועידן
לח קטן מקום אמה לעצמי איר
אש הוא זה כל אם שאפילו שוב
 אני בינתיים — גדולה אחת ליה

 מרובה.״ הנאה מזה נהנה
ה הסברה נגד בלהט טוען הוא
ש לזה, נסחפים שאנשים רווחת

 באינזן. המוח את להם שוטפים
 בצבא שירתתי בקיבוץ, ״נולדתי

עב כטיים־קרב. שנים שבע במשך
עו אני אזרחי. כטייס בארקיע דתי
 במילחמה גם שירות-מילואים. שה

שו הכדורים את שמעתי האחרונה
מנהל אני שלי. האוזן ליד רקים
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 ונורמליים מסודרים חיי־מישפחה
לט יכול מישהו האם לחלוטץ.

 עוסק שאני מאוזן, אינני שאני עון
 את לי לשטוף שאפשר במיסטיקה,

שואל. הוא המוח?״
אח אנשים מדוע יודעים לא הם

 שם. ונשארו לאמון הגיעו רים
 תמיד הוא עצמו. על יודע עידן

 היקום. של היסוד בשאלות התעניין
 להבין המשיכה בו היתה תמיד
 הרבה טייל המון, קרא הוא יותר,
 גחן לא ביחד זה כל בעולם. מאוד

 משמעות על מספיקות תשובות לו
החיים.
 חינך שהקיבוץ חושב לא הוא
המי- אולי האלה. לחיפושים אותו

 אותו גידלה שתמיד שלו, שפחה
ספקות. יותר ועל שאלות יותר על

 מסויימים, לערכים אותנו ״חינכו
 עולם זה בשטח רואה שאתה ומה

שא המון מתעוררות ונעלם. הולך
חיפ עליהן. שיענה מי ואץ לות,
 ברפואה בספרי־מדע, תשובות שתי

 ״היה אומר. הוא ביהדות,״ טבעית,
שח מהראשונים — טייס חבר לי

 ללחוץ שניסה — בתשובה זרו
 אבל היהדות. לכיוון חזק עלי

 מהט- מאוד חזקה רתיעה לי היתה
 מטילה, שהיהדות הרבים בואים

החוז של החיצונית מהצורה וגם
לחפש.״ המשכתי אז בתשובה. רים

שלהם. בחדר־האורחים ישבנו

 החיצוניים הסממנים מה מקיימים.
האגודה. חברי של

 וכועסים. נדהמים ועידן פנינה
ה השטויות את שאבת ״מאיפה
 בכתבזדבט- שואלים. הם אלה?״
רוק נשים קבוצת הראו לוויזיה

 בזה ראתה ארץ־ישראל וכל דות,
 מיסטי. פולחן איזה

?״ רוקדים לא שלך ״במסיבות
 ויש האגודה, של סמל להם יש
ב לובשים שאותן טוניקות, להם

 בצבעים הן הטוניקות פגישות.
 ״זה הוותק. לפי כלל בדרך שונים,
אומרים. הם הכל,״
 החלפת עניין את מזכירה אני

אחד שאף מסבירים והם השמות,

בחיל־האוויר בקצין הוד) מוטי (ליד ציזלינג עידן
מזזטבואים״ חזקה רתיעה לי ״היתה


