
 שזה רק ידעתי רוצה, אני מה ידעתי
לי. לתת רוצים שהם מה לא

 לנואייבה לשבוע נסעתי 15 בגיל
 ידעו לא ההורים שנה. חצי ונשארתי

 בלי הבר׳ה, כמה היינו אני. איפה בדיוק
 השאירו שאנשים שאריות אכלנו כסף,

 קניתי לפעמים במיסעדה. הצלחות על
 על אותם ומכרתי באילת, יין בקבוקי

 זרוקים היינו חשיש, עישנו החוף.
לגמרי.

 אבל בכדורי. בפנימיה שנה הייתי
עוד עם שעליתי זה בגלל אותי זרקו

 כמה יונים. לתפוס הגג. על חבר׳ה שני
 דירת לתוך ישר ונפלנו נשברו, רעפים

 על־ הייתי כי זרקו. אותי רק המנהל.
תנאי.

 בקיבוץ שנה חצי הייתי אחר־כך
 גדולה אהבה שם לי היתה בית־השיטה.

 נוצריה. מאנגליה, 'מתנדבת ג׳ין, עם
 אחד יום .24 בת והיא 17 בן הייתי

 מטורף הייתי כי אותי, לסלק החליטו
 שאש־ פחחו מדי. רדיקאלי בעיניהם,

 שבוע במשק. הנוער על לרעה פיע
 הביאה והיא ג׳ין, של בחדר התחבאתי

 וירדנו לי, נמאס אחר־כן אוכל. לי
בנואייבה. כיף של לשבוע יחד שנינו

 עמדתי במיקרה. הגעתי לישיבה
 המיפרץ, בצומת הגב על תרמיל עם

 לאן ידעתי לא בנואייבה. השבוע אחרי
 בתחנה, עצר אוטובוס, בא ללכת.
 צריך?" אתה ״לאן שאל הנהג עליתי.

 ככה נוסע?" אתה ״לאן עניתי ואני
 מהאוטובוס, כשירדתי לצפת. הגעתי
 צורת לדבר. התחלנו אחד. דתי פגשתי

 הוא בסוף אותי. הלהיבה שלו החשיבה
 אש לישיבת לנסוע לי שכדאי אמר

בירושלים. התורה
בירושלים, המרכזית לתחנה הגעתי

 ושאלתי הישיבה, שם את זכרתי לא
 הגעתי תורה. לומדים איפה אנשים
 שיותר חשבתי אחר־כך שמח. לאור

 לאש מגיע הייתי אילו היה טוב
 ואילו חסידים, יש שם כי התורה,

לחסידות. המתנגדים — שמח באור
 הרפתקה. של הרגשה לי היתה

 המון בי השקיעו יפה, אותי קיבלו
 קיבל שיחות־בלי־סוף. היו תשומת־לב,

 הוא בהתחלה יורם. בשם בחור אותי
 בעל־תשובה. לפסיכיאטר אותי לקח

 בול קלע שהוא הרגשתי רגע באותו
 הרגיש אותי, הרגיש חשובה, לנקוחה

 בפרוטות קניתי אחר־כך חריג. שאני
 בגרים של במחסן דוסים, של בגדים
 מתחת שמתי הגיטארה את ישנים.
 היה עוד. בה נגעתי לא וכמעט למיטה,

 לקח הרבנים אחר אבל חשיש, קצת לי
 לשמוח מותר בפורים שרק אמר אותו,

 וכעבור זה, את שמר הוא עד־לא־ידע.
 אליו, באתי בפורים, חודשים, כמה

ועישנתי. ביקשתי
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לפתות מנסים ״הומוסקסואלים לדבריו, בשרשרת.

 - אשה וגם גבר גם אני כי אותי. אוהבים הם אותי.
 כילד דווקא כמובן. בלבד, והריגשי הרוחני במובן

מאצ׳ו!" מספיק אני אבל בת. להיות חלום לי היה

1^  וספר־תורה הראש על כובע עם קידר אבי 11*
 הראשונה בפעם אבי הגיע כאשר ביד.

ברגע אותו הכיר לא אחיו מישפחתו, את לבקר

 בישיבת הרבנים אחד נדבה. לו להביא ורץ הראשון,
 כפי כי, ״פנטום" הכינוי את לו הדביק שמח" ״אור

הולד." אתה - רוצה שאתה ״לאן לאבי: שאמר

 אצל צהריים אוכלים היינו שבת כל
 הראשונה בשבת אחרת. דתית מישפחה

 לעשן רציתי להתאפק, יכולתי לא
 פיתאום היה לסיגריה למיקלט. וירדתי

 שאסור משהו של טעם רע, טעם
 לא ומאז באמצע, אותה זרקתי לעשות.
 כאלה היו בשבתות. עוד עישנתי
נר גם היה בישיבה. חשיש שעישנו

מה אותו להוציא שניסו אחד, קומן
הקשים. סמים

 עם להיות להמשיך שאוכל קיוויתי
 אלמר אני שטיחים, תארוג שהיא ג׳ין,

 בישיבה אבל יפים. יהיו והחיים תורה,
 נוצריה. היא כי ממנה, לשכוח לי אמרו

 היא חודש אחרי כשנפרדנו. בכתה ג׳ין
 בהריון. שהיא חושבת שהיא לי כתבה

 ילד לה שיש להיות יכול לה. עניתי לא
 לי שיש לחשוב לי קוסם דווקא ממני,

 כוונות לי אין אבל באנגליה, ילד
אותו. לחפש לנסוע

 ממש ״ה<<תי £8̂*
מיסיונר!"

רי ח  בישיבה ימים שלושה ^
דוס־פאר־אקסלא־ מהתנור יצאתי

 שגר לני(אילן), טוב, חבר לי היה נס.
 לקרוא נהגנו בירושלים. זמני באופן אז

 להבין ניסינו פילוסופיה. סיפרי יחד
הכי־ והדבר ביחד, חיפשנו היקום, את

 ללכת היה לעשות והכי־טיבעי הגיוני
 עליי. שעובר מה לו ולספר אליו

 אני האמת, את מצאתי ״לני, לו: אמרתי
 אמר שמח, הוא יורם.״ את שתכיר רוצה

 איתי בא הוא קודם. עור זה על שחשב
היום. עד שם, ונשאר לישיבה

 לא זה אותי. חיזקה לני של נוכחותו
 700 עליך מלבישים פיתאום קל. היה

 לפני ירייס ליטול צריך — מיצוות
 זה האוכל, ואחרי לפני לברך האוכל,

 לך אומרים הזמן כל אסור, וזה אסור
לעשות. מה

 שלושה צעירים, חבר׳ה 30 שם היו
 אמד פשוטות, מיטות קטן, חדר בחדר.
 סיפרי־תורה מיטה, כל ליד קטן ברזל

 משתלשלת חשופה מנורה מדפים, על
 מראה לי נראה זה עכשיו מהתיקרה.

בעיניי. בסדר היה זה אז מדכא.
 כל בשש. בוקר כל אותנו העירו

 בבית־המידרש, תורה למדנו היום
 בהתחלה גרנו. שבו בניין באותו

 הרגשתי והתפללתי. קיר ליד עמדתי
 את עצמתי הקיר, אל מדבר שאני

 אלוהים. את לראות וניסיתי העיניים
 אבל משהו, לחוש צריך שאני ידעתי

 אין — לי אמרו הרבנים יכולתי. לא
 מה תעשה מרגישים, לא בהתחלה רבר,

תרגיש. ואחר־כך לך, שאומרים
 בישיבה שאין מהעובדה סבלתי

 את שמגרה משהו אמנות, תמונות,
 רק שם הכל אחרים. חושים או העין,

לא רדיו,׳ לא מוסיקה, לא מחשבה.

 העולם. מן מתנתק אתה טלוויזיה,
 אוכל כמו טעים, לא פשוט, היה האוכל
 ארוחת־הערב אחרי משביע. אבל צבאי.

 ישבנו שסתם או תורה, ללמוד המשכנו
 מוציא היה מישהו לפעמים ודיברנו.

שרים. והיינו לנגן מתחיל כינור,
 את אהבתי אותי, עניינו הלימודים

 היו לחיים והפירושים התורה, סיפורי
 שאחריות הרגשתי בעיניי. מקובלים

 על לכפר כתפיי, על מונחת כבדה
 טוב לי היה העולם. כל של שגיאות
ש האלה, החכמים האנשים בחברת
 שראו כאלה ביניהם היו לעניין. דיברו
 לי היתה בחיים. הרבה שעברו עולם.

 שלחו אמת. של עוצמה, של הרגשה
 של ובטייסות בבתי־ספר להרצות אותי

 להיות זה מה סיפרתי חיל״האוויר.
 חזרו שרבים יודע אני חוזר־בתשובה.

 מיסיונר. ממש הייתי בגללי, בתשובה
 חברים שיבעה גם בתשובה החזרתי

 אחרי בישיבה. נשארו וכולם שלי,
 עליהם להשפיע' ניסיתי לא שעזבתי.

 טוב מה לדעת צריך אחד כל לעזוב.
בשבילו.
 מאיתנו, מישהו התחתן פעם מדי
 למרות שמח. והיה לחתונה, הלכנו

 יכולתי לא הכלה, את לראות שאסור
 גם מציץ הייתי מציץ. והייתי להתאפק,

 היתה הנשים. היו בו האולם לחלק
 כי שידוך, לי שימצאו שלחצתי תקופה
 אמרו אבל מתחתנים. שכולם ראיתי
)26 בעמוד מדי•(המשך צעיר שאני
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