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לאלוהים.
 וגזר בעונש החמיר בית־המישפט

בפועל. מאסר עליה
 את עבורה ושכרו מיהרו חסידיה
 לו סיפרו הם לידסקי. צבי עורך־הדין

 פסוק שמצאו מכיוון אליו, פנו כי
 שהצליח עד שמו. על המרמז בתנ״ר

 בערבות, לשחררה לידסקי עורך־הדין
 עונש את להמיר בעירעור, ואחר־כר,

 ישבה במאסר־על־תנאי, המאסר
בכלא. רינה בינתיים
 בכוחי היה .לא כך: על מספרת והיא

 מרחק למושבה, לעלות אפילו הערב
 כי מביתי״. ב־ע־ל־י־ה קילומטר שני

 — רצוצה אך שבורה, (לא רצוצה
 והבטון... הפלדה מהלומות אחרי מוכה)

 ה׳שיטה׳, זאת ,,תרועם הברזל ׳בשבט
 גוי. בכל עדיין אותו מרגישה

 אחרי לאט־לאט... ומתאוששת
 בתור ׳העונש בשיטת שם... ההרעשות

 כל נשללת עונש' בתוך עונש
סובלת״. היתר ורגישות הפרטיות,
 להבין כדי כאן להיות צריך .אתה

 את כשתראה שעברתי. הסבל גודל את
 הוויית־חיי בין הטוטאלי הקונטראסט

 מכונת־העונשים ובין מכונת־חיי ובין
אליה... שנחטפתי
הלכתי לתומי .ואני
למלכודת. כך, אלך... לתומי .ואני

(תהילים)

 1101׳׳(?...
 הותירו נגדה שהוגשו המישפטים

 לי .יש כותבת: והיא כבד, מישקע בה
 במחברת אותן כתבתי שאלות, הרבה

 יחסית גן־עדן עוד היה בג׳לאמי(וזה
 אלה נווה־תירצה), של לגיהינום

 לזמן המתבקשות נרחבות, שאלות
 העדויות דבר, ועוד ולהעמקה. נרחב

 במשפטי להביא שרציתי (יצירות)
 את אפילו ניפנף והשופט הראשון,

 מתואר ההוא (המישפט בביטול! הכוונה
 בית־הדין)" כיביזיון במחברת אצלי

 מתנוסס ממיכתביה אחד בראש
 בע״ה, האותיות ומעליו כחול מגן־דויד

 הדתיים, היהודים שכותבים כפי
 המילים את מיכתבם בראש המציינים

 מיכתב זאת, לעומת השם׳׳. .בעזרת
שב לאבינו תפילה כולו הוא נוסף

 הנוצרית התפילה בעצם והוא שמיים,
 לחם על מודה האל, את המברכת

 לידי יביאנו שלא ומבקשת חוקנו,
נסיון.
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ת נ י י  לפעם מפעם ומשובצים ^/
 במקום באנגלית. ומישפטים במילים

מהפילוסופיה חלק על רומזת היא אחד
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האפשריות. הדתות כל בטיט על תורתה בנתה היא הנוצריים. הקודש

קרובת־ אינך כי מקווה
\ /  בדאגה לי אמר שלה״, מישפתה 1/

 אחרי חגג, יצחק הגראפולוג מסויימת
 של כתב־היד את נקשתי, לפי שבדק,

 המדובר. במי לדעת בלי שגי, רינה
 בלתי-יציבה: מאוד אשה ״היא

ואמר. המשיך עליה״. לסמוך אי־אפשר
 מיכתבים כמה לידי התגלגלו כאשר

 זמן עצמה את שכינתה שני, רינה של
 התרשמתי שיין, ריין מותה לפני מה

 גם כך ואחר מתוכנם, כל קודם
 הכתיבה וצורת המיוחד מכתב־היר

המוזרה.
 מאוד שנויה דמות היתה שני רינה

 מותה אחרי גם חייה. ימי כל במחלוקת
 מאוד טוב כי שפגשתי, צעירה לי אמרה

 נזק הרבה שגרמה מכיוון שמתה,
לאנשים.

 לא הישראלית הגורו של כתב־היד
 יש .47 בת אשה של כתב־יד כמו נראה

 הרבים והצבעים צעיר, מאוד משהו בו
 גוון לו הוסיפו אף מיכתב כל שליוו

ילדותי.
 ב־ בקיא שאינו רגיל אדם גם

הנדיב מכתב־היד מתרשם גראפולוגיה,
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 אדם היתה שהכותבת והמסולסל
 נכתבו המיכתבים בלתי־שגרתי.

 כאשר מותה, לפני האחרונות בשנתיים
 בבית צאן־מרעיתה עם התגוררה

בזיכרון־יעקב. מבודד
 חלפתי .לתומי

למלפודת"
 טוב, זיכרון למקום קראה יא ך*

 אותו אהבה כי ממיכתביה ונראה 1 1
 בכתב־יד לכתוב נהגה היא מאוד.

 ולפעמים מרווחות בשורות עגלגל,
 בעיפרון כתבה היא שירה. בצורת

 בו לצבוע נוהגים שילדים כזה צבעוני,
 כתבה המילים את ציוריהם. את

 את מנקדת והיתה אחד, בצבע בעיפרון
שונה. בצבע בעיפרון חלקן
 המיכתבים אחד של המעטפה על
 לפעמים אחר. בצבע שורה כל כתבה
 פרחים המילים' בצד מציירת היתה

 בעלת קטנה שמש או ציבעוניים
 שמש — וצהובות ארוכות קרניים

ילדים. אותה שמציירים כמו ממש
לבקר מכר הזמינה המיכתבים באחד
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מוות*. הוא .מאטר לעצמה. שפיתחה בחיי־הרוח, החופש עוצמת את

 על מעט וסיפרה טוב, בזיכרון אצלה
 בעמק נמצא המבודד ״ביתי ביתה.

 הקוסמוס ״מרפא והוא הים׳*, אל הפתוח
 הדממה במרפא האמיתי ביתי שהוא
 ומנעמי חיי סם המוסיקה כמרפא שכאן,

המשכן.״״
 מנושה מבקשת היא שבו במיכתב

 את מביעה היא לכספו, מעט לחכות
 עוד לאמתך שא ״אנא, הכסף. על דעתה

 אלף -שיגיעו עד מספר, שבועות
 לא כי ובטוח סמוך ליבו ויהיה הטבין...
 החוב שיסולק עד אשכח ולא אשקוט
 סבלני תהיה אנא, אבל הזה. העצום

 אני בינתיים. עימי רוחך ותאריך
 הרוח, של במיליונים תודה אומרת

 על — הגשמה״. של בהללויות
 באנגלית... חותמת היא הזה המיכתב

ריין.
 דעתה את מביעה היא אחר במיכתב

 מספרת היא המאסר. ועל החופש על
 אחרי בכלא, -הרגשתה על מעט

 סמים. החזקת של בעבירה שהורשעה
 שני רינה שכרה לא מישפט באותו

 נשואה היא בעצמה. והופיעה עורך־דין
בבית־המישפט וטענה להגנתה, נאום

 המאסר עונש איך גם תבין ״ומכאן
 לא זו היתה כי מוות. עונש לגבי היה
 מה כל שלילת אלא החופש שלילת רק

 שאני המיוחדים חיי־הרוח את שמרכיב
שנים.״״ זה חיה

 .נכון מציינת: היא אחר במיכתב
 שהוא לי, ביחוד לחופש, מחיר שאין

861118 אור־חיי ומהות רוזדאפי נשמת

 לאנשים והטיפה לימדה שאותה שלה,
 צריך .אתה כותבת: היא אחריה. שנהו

 מהכל, ולהתרשם כאן זה את לראות
.^.1115 0מ6 — אחד והכל

 מן היוצאים שהדברים .בתיקווה
 שתוכל מועד ויגיע הלב, אל יגיעו הלב

 המימד מן הכפר, אל העיר מן לצאת
המימד אל המישרד של הלינארי


