
תי שפז סד עצמי את אי סגור! במו
)31 מעמוד (המשך

 חדר־האוכל זהו שולחנות, נמה אולם־מנוא,
 אינם שלעולם הזו, המחלקה דרי של הפרטי

החולים. יתר עם בחדר־האוכל אוכלים
 אדם כחולה, נפיגימה השולחן, מאחורי

 שפוט .הוא שרגא לי יאמר אחר״נך שפוף,
 בעיניים, בוהה מבט עם בעיר, החיים; לכל

 של לחדרו מובלת אני בעגלת״נכים. ישוב
מיט מיטות, שלוש ובו וצר קטן חדר שרגא,

 תגיעי, שלא חשבתי אמצעית. שרגא של תו
 מה, .אז הנוכחים. את לי מכיר אומר, הוא

 אחד שואל ד המשוגעים על לכתוב באת
 מקצוע לו שיש שרגא לי יטפר אחר־נן מהם,

 להיגמל המנטה מזהיר, אדם והוא אקדמאי
 גם מתגורר בחדר לאלכוהול. מהתמנרותו

 כאן המרצה אסיר בגמילה, הנמצא נרקומן
האחרונה. מעצרו תקופת את

 נצא בוא, שרגא. אומר בחוץ, נשב בואי,
שר עליי. לוחץ המקום אומרת. אני החוצה,

 האחראית. האחות עם העניין את מסדיר גא
של האח זהו אלינו, מתלווה יפה-תואר צעיר

ב  שנים המאושפזים כאלה הם החולים ת
 מדברת הלן, יושבת לידינו בספסל ארוכות.

ברי לבושה אנגלו״טכטי, במבטא עברית
 את לפנות מסרבת אליי, נצמדת היא שול.

 בחצר, סיבוב לעוד קמה כשהיא המקום.
 מבוגר, אדם מזרחי, מזרחי. לידינו מתיישב

 עשר כבר במוסד נמצא שרגא, של בן-חטותו
 שרגא. לי אומר מפה, ייצא לא הוא שנים.
סיגריה. לו נותן שרגא מדבר, לא מזרחי

שר של מהביתן בראיון, ממשיכים אנחנו
 לאדם זעקות, בוקעות אחרים ומביתנים גא

 אני פעם מדי קשה. זה בכן מורגל שאינו
שא שרגא את שואלת הראיון, את מפסיקה

סב איזו האחים. צוות על החולים, על לות
 צעירה חולה צריכים. הם ברזל של לנות

ב לבושה המדרגות, גרם על כעת עומדת
 מאוד קרובה פרוע, שיערה פרחוני, חלוק

 בתחילה איתו. מדברת היא האח. אל בגופה
 אחר-כן מרחוק, כמו קולה את שומעת אני

מק אני ומתגבר. הולד ומתגבר, הולד קולה
שעברה מינית חווייה מתארת החולה שיבה,

הסגורה בחצר בן־חסותו חולה עם הרסז
החיים!״ לכל השפוטים אנשים פה .יש

 של לווי ללא לצאת אטור לשרגא המחלקה,
אח.

 למנהל־המח- מוזמנת אני למטה, יורדים
 למה לדעת רוצה הוא גרוטמן. דוקטור לקה,

מתנגד. לא הוא שרגא. את לראיין באתי
 ואני הסגורה המחלקה חצר את פתח האח
 הקוקיה. קן הסרט של לעיצומו כעת נכנסת

 בחצר הספסל על עורכים אנחנו הראיון את
 ושוב, הליו בה מהלכים שחולים הסגורה,

 משרגא שלי הריכוז מטרה. ללא ושוב, הלוך
 החיים, של התיאטרון לנוכח אחת לא מוסט

ה שחקניו עם כד, כל האכזרי התיאטרון
 הולד כששרגא סביבי. המשחקים אומללים

 פיג׳מה, לבוש צעיר, בחור אליי ניגש לרגע,
 צבי. אני שלום, ואומר: רופסת יד לי מושיט

 והולד• מתרחק והוא ידו את לוחצת אני
 וכמה כמה עצמו על שלו המחזה חזר אחר-כך
 נקודה. שהיא לי אמרה אחת אשה פעמים.

לה. לענות מה ידעתי לא
 ומבקש לשרגא אחר מישהו ניגש רגע כל

 הטיים חפיסת את מחסל שרגא סיגריה.
 אומר ד!וא נותן, אני לי, שיש זמן כל שלו.

בחצר. הנמצא אחר או זה חולה על לי ומספר

מבי מדהימים, פלסטיים, בתאורים עליה,
 לו הסיפור, את מספרת היא שלו האח, כים.
 בהבעה מקשיב לשמוע, מוכן שרק מי ולכל

 מעל שרה היא אחר״כד מגיב. ואינו רצינית
 קורעת-לב. בדרמטיות הר־הצופים פסגת
 אכן, והיא, שרגא אומר תבכה, היא עכשיו
ה בחצר קורעי-לב מחזות עוד היו בוכה.
 באברבנאל. אל״ף שבע המחלקה של סגורה
 לבוש הרפז, שרגא עם יושבת אני אלה ובתוד

 על לי ומספר לעניין, מדבר אפור, בטרנינג
 יכולה רק אני עובר. שהוא תהליד״הגמילה

 אדם מגיע מדרגה שפל לאיזה לעצמי לתאר
 שכזה במקום עצמו לאשפז מוכן הוא אם

להיגמל. ובלבד
 של באישיותו צדדים על עומדת גם אני
 העדין יחסו כה. עד הכרתי שלא הרפז,

 הבנתו ובעיקר, סבלנותו, נדיבותו, לחולים,
למצבם.
 המחלקה את עוזבים שאנחנו אחרי כעת,

 שחקן עליו, גם לחשוב מתפנה אני הסגורה,
בהו יפה-תואר, גבר עצומים, כשרונות בעל

 לג׳יימס או ברנדו למרלון הופך היה ליבוד
דיו•

 תילי״תילים. נשפכו שלו העצמי ההרס על
 להתמודד מסוגל שאינו לכך מודע עצמו הוא
 בו התומכת חברה, לו יש כעת החיים. עם

 אכסהיביציו- אמנם הוא אותו. ומעודדת
 כדי ביקש לא הזה הראיון את אד ניסט

 דף לפתוח כדי אלא עצמו, של לאגו להחניף
 עליו, עובר מה עליו, עבר מה להסביר חדש,

חד להתחלה בתקווה מאברבנאל ולצאת
שה.

בכי יתחשבו שהתיאטראות מאמין הוא
בהתנה מאשר יותר התיאטראליים שוריו
 אם מחדש. צ׳אנס כשיצא, לו, ויתנו גותו,
 שהוא מה את עצמו על לקחת מוכן היה הוא

לו. שמגיע חושבת אני עכשיו, עובר

באבר־ אל״ף שבע לביתן הגעת אז •
מהסמים? להיגמל כדי בנאל
מאלכוהול! סמים! באלאק, ריר

סמים? על היית לא •
 מונה עם שלי הסיפור היה משהו, פעם היה

זילברשטיין.
 מונה עם שלד הסיסור היה מה •

זילברשטיץ?
 כאילו לבן, מריחה שהיא גיליתי אחד שיום
שלי. הגב מאחורי

 פינס, צמרה ״הגבות
 תיאטרון משות

 פגשה בארשבע,
 בדיזנגוף אותי
 שלוגו, מה ושאלה:

 או הרפס? גו
 משקפיה את הסותי

 ורמסתי מעיניה,
אותם״

 שמונה שגילית לסני עד אז, ועד •
לסמים? קשר לך היה לא לבן, מריחה

 אני מסתובב, אני היה. בטח היד* ז׳תומרת מה
 פעם אף אבל חברים. לי יש עיניים, לי יש רואה,

 אף אבל הלבן, על״יד הרבה הסתובבתי נגעתי. לא
אחר. סיפור זה חשיש כן, חשיש נגעתי. לא פעם
 שמונה שגילית אחרי קרה ומה •

מריחה?
האדולנים. דרך בטיפול־גמילה אז היתה היא

 עידית, עם להסכם הגעתי .1979 בשנת היה זה
 את לי ותשאיר הבית את תעזוב שהיא אשתי,
 ואז, לאילת. וירדה הסכימה היא הבנות. עם הבית

 לנו חיינו ככה הבנות. את גידלנו ומונה אני
 וכל מוגינג ג׳וגינג, עושים היינו בגורדון, בדירה

 א׳ בכיתה לי, נדמה היתר* אנה־לי האלה. הדברים
 כל אותן לוקחת היתה ומונה במעון הקטנות ושתי
 והיא גו׳גינג עושים היינו חוזרת וכשהיתה בוקר
 במטבח רואה הייתי פעם כל לישון. הולכת היתה

 איתה קמתי אחד יום זה. מה אז ידעתי לא צלחת,
 חשדתי אז כבר לבית־שימוש, נכנסה היא לבנות,

 הצצתי בסוף להציץ, לא או להציץ אמרתי בה,
 על יושבת אותה לראות ובמקום מחור־המנעול

 עומדת שלה, האחורי מהצד אותה ראיתי האסלה,
הלבן. בתוך שהיא קלטתי ואז לדלת, הגב עם

 לזה נכנסת אותה, להוציא ובמקום •
איתה. יחד

 אמרתי וטיפשות. אהבה מתוך זה את עשיתי
 איתך יחד ונצא לחרא איתר יחד ניכנס לה

 עברנו ובהדרגה למטולה איתה עליתי אז מהחרא.
 יצאה והיא האדולנים, עם ביחד תהליך־גמילה,

מזה.
ה? ת א •ו

לזה, שנכנסתי היה הסיפור כל כמובן, אני,
איתי. יחד אותה להוציא כדי

 למילואים, יצאתי זמן כמה אחרי מה, אבל
 הריחה. שוב היא לקדמותו, חזר המצב כשחזרתי,

 גליליאו בהצגה תפקיד קיבלתי תקופה באותה
 הצלחתי חיפה. בתיאטרון בנאי, יוסי עם ,גליליי
 מסקין אמנון ואת קוטלר עורר את לשכנע
 ואז, הסכימו, הם לתיאטרון. מונה את גם שיקבלו
 הפסיכיאטר רייטר רפי עם משולשת, בשיחה

 שכנע הוא מההרואין, יעני שלה, הגומל שלה,
התי על ותוותר איתו בטיפול שתמשיך אותה

אטרון.
 במרפאה ביפו, הטיפול כי לזה, הסכמתי לא אני

 שמונה פעם כל מוקשים. טמון היה רייטר, של
 שלא סיפורים עם חוזרת היה לשם, הולכת היתה
כדורים אבל הרואין, לא בסמים, ספוגה נרע,

 מי עם לי שאין הבנתי פרודומולים. מטמטמים,
 הרגשתי אבל עצמי, את ושיקמתי קמתי אז לדבר,

 יותר היה בינינו הקשר מונה, כלפי מחוייבות
זילבר היה במקור שמי הכל אחרי קשר, מסתם
 את לסכם אם לסיפור־האהבה, שנוסף כך שטיין,

קשר־דם. גם היה בינינו, הזה הסיפור כל
 יצאת ואתה נגמר מונה עם הסיפור •

מהלבן.
 שנים חברים עם הסתובבתי ללבן. נכנסתי לא

 להוכיח כדי להיכנס, רציתי רק בזה, נגעתי ולא
 תמיד בחשיש חשיש. מזה. לצאת שאפשר לה

■ ■ ■השתמשתי.
לאלכוהול? התמכרת איך •
 תיק סחבתי מהתחת. סיפור ארור, סיפור זה

 משנת בסמים, שימוש על בר־אופיר, השופט אצל
 שנים, לשלוש על־תנאי שנה חצי קיבלתי ,1976

 בך והדסה נשפטתי שוב, נתפסתי ׳78ב־ אחר־כך
 להישפט כשבאתי על־תנאי. תנאי לי נתנה עיתו
למבוג קצין־מיבחן לי מינה הוא בר־אופיר, אצל
 שוחר־ היה הוא שנתיים־שלוש. נמשך וזה רים

 כבולות. .ידיי שלו: בפסק־הדין וכתב תיאטרון
 והפעיל הנאשם!" את חון ממך, אנא הנשיא, כבוד

 נבון והנשיא בקשת־חנינה הגשתי שנה. חצי לי
 צירף חודשים, ארבעה לי הוריד הוא אותי. חנן

 תנאי לי היה 1981 ב־ החנינה קבלת ומיום לתנאי
חודשים. לעשרה

לאלכוהוליזם? מתקשר זה איך •
 זה מזיק, לא זה לדעתי חשיש. עישון בעד אני
 מנסיון זה את לך אומר אני העצבים. את מרגיע
 בזמן לא רגוע. אני חשיש, מעשן כשאני אישי,
פנוי. שאני בזמן משחק, שאני
 אתה חשיש, לעשן מתרגל אתה אם •

בלעדיו. לתפקד יכול לא
 מי אופי. של עצמית, בקרה של עניין זה

 להשתמש לו מציע לא בכלל אני שחלש־אופי,
בסמים.
חלש־אופי? לא אתה •

לא.
 הגעת למה אז חשיש, בעד אתה •

לאלכוהול?
 חודשיים לי נתן הוא אותי, חנן שהנשיא ברגע

 המאסר את להמיר בקשה הגשתי מאסר-בפועל.
 שיחקתי תקופה באותה לי. אישרו בעבודות־חוץ.

 ודה, וינה יערות בהצגות באר־שבע בתיאטרון
ביקש מודליאני. על חזרות להתחיל אמור הייתי

 שיש התיאטרון, מנהלת פינס, צפורה מהגברת תי
 לרכוש, ונזק תקיפה, חבלה, על תיק ממנה לי

 בבוקר משחק, הייתי בערב במצבי: שתתחשב
משטרה. מכוניות רוחץ הייתי
 תקיפה חבלה, על תיק לד יש למה •
 באר־ תיאטרון למנהלת ברכוש ונזק

שבע?
 מימי באחד בדיזנגוף־פרישמן אותה פגשתי

 ואמרה אליי פנתה והיא ברחובות, שכולם שישי,
 קצת שהייתי ומכיוון הרפס?׳ מר שלומך ,מה

מש את הסרתי אז אסור, אשה ולהכות בגילופין
אותם. ורמסתי מעיניה קפיה
 התגלגלת פינם ציפי בגלל אז •

לאלכוהול?
עבר שבתקופת בגלל לאלכוהול התגלגלתי

ולה לאחר לא וכדי בערבים הופעתי דות־החוץ
 בשלוש קם הייתי למשטרה, בבוקר בשש גיע

 שתיתי תפעל, שלי שהאנרגיה וכרי בוקר לפנות
 שליט. תכתבי הבוקר. ער שליט, ערק חמישה
 בצורה במשקל ירדתי לא? למה אותו, נפרסם

 עם לדבר מסוגל הייתי לא אכלתי, לא דראסטית,
 טוב, היה הכספי מזלי הטוב, למזלי אחד. אף

 לי והיה אילמת אהבה הסרט את גמרתי בדיוק
כסף.

 זה מה יודעת את עבד. כמו הרגשתי אבל
 של במדבר מכוניות־משטרה, חמישים לרחוץ

 פתאום מכונית, לרחוץ גומרת את באר־שבע?
 וכל לתחת שווה שלך העבודה וכל ענן־אבק מגיע
שם, תנקה פה, תנקה שלך, הבוס הוא זוטר שוטר
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