
 היחיד היה לא קולצ׳אר פרופסור
 הסוכנים. שני של לביקורם שזכה
 דומה, במסווה ביקרו, הם חודש באותו

 פסיכיאטרים. כמה של במירפאותיהם
 כמה הורשעו האחרונים בשבועות

 אישורים במתן האלה מהפסיכיאטרים
 בין מצה״ל. למשתמטים כוזבים

 הוא קולצ׳אר. פרופסור גם המורשעים
 סיוע כוזבת, תעודה במתן הואשם
 וסיוע במירמה דבר לקבלת לנסיון

 אחד משרות־ביטחון. להשתמטות
 איקס", ״מיסטר הוא אגב, הסוכנים,

 אהרון של הראשון למעצרו שהביא
אברחצירא.

 של המהולל האבחנה כושר
 חודש באותו לצידו עמד לא הפרופסור

 שהשניים לגלות הצלחתי ״לא יוני.
 הוא היטב,״ שיחקו שהם מפני מתחזים,

 בחורי־ישיבה, כמו התלבשו ״הם אומר.
 אחת פעם רק כמוהם. והתנועעו דיברו

 לחשוד צריך הייתי השיחה במהלך
 ולא אלוהים, אמר הסוכנים אחד בהם.

שאומרים כמו השם, או אלוקים

 נוטים הסביבה את שמאשימים
לפאראנויה.

 ושקט. אדיב מטופל לי היה ״פעם
 בקרוב־ שאטפל ביקש בנימוס, דיבר

 חולה־ לדבריו 'שהוא שלו, מישפחה
 האיש שיבץ שיחה כדי תוך נפש.

 המישפט. מעולם ביטויים בדבריו
 להגיד,קרוב־המישפחה במקום למשל:

 אמר, הוא טוב,׳ לא טיפול מקבל שלי
 הבנתי מייד כחוק.׳ שלא טיפול ,מקבל

סכיזופרני. עם עסק לי שיש
 אני רוצה, לא או רוצה אני ״אם
 לזה בו. נתקל שאני בן־אדם כל מאבחן

 מיקצועי.׳ ,עיוות הצרפתים קוראים
 לא פעם אף אני הזאת מהבחינה
בחופש.״

״אנשים
חפצים״ כמו

 של ההגדרה על־פי נורמלי, דם
 שבחברה בן־אדם הוא קולצ׳אר,8\

מתנהג מסויימת, בתקופה מסויימת,

 בעולם ״יש הכלל. לציפיות בהתאם
 לא־נורמליים." אנשים הרבה כל־כך

 ורואה ברחוב הולך ״אני אומר. הוא
 צריכים שהיו יודע שאני אנשים הרבה

 מפני רק חופשיים והם להתאשפז,
 לחולי־ בבתי־חולים מקום די שאין
נפש.

 מלאים מישרדי־הממשלה ״גם
 נכנס אני למשל, בעייתיים. אנשים

 כל בלי עליי צורח והפקיד למישרד
 שאשתו מתוסכל, אדם זה ,הו, סיבה.
לעצמי." חושב אני בבית,׳ אותו מענה

 פארא־ סכיזופרן, סתם בשביל ואם
 רק דרושות מתוסכל פקיד או נואיד
 את לאבחן כדי איבחון, של דקות כמה

 שוחח אייכמן, אדולף של הנפשי מצבו
שעות. 20 במשך הפרופסור עימו

 גולת היה אייכמן של האיבחון
 את קולצ׳אר. של בקריירה הכותרת

 הוא תקופה מאותה העיתונות קיטעי
 מאמר כתב גם אחר־כך בחובה. שומר
 למרקיז אייכמן בין השוואה ערך שבו

רה־סאד.
 מי של תם מבט בעל ,84 בן

 חזר וכעת המעגל רוב את שהשלים
 לובשים הזיכרונות גם הילדות. לימי

 רוצח היה ״אייכמן נינוח. מתון, לבוש
 מה כל זה חולה־נפש,״ לא אבל מלידה,
לומר. קולצ׳אר שמוכן

 היו לאייכמן כי גילה הוא במאמר
 ואמפטיה, זהות חוסר רוצח, של דחפים
 כשל ביורוקרטי פנימי ומנגנון ניכור
 במנגנוני־הגנה, עטוף היה הוא רוצח.
 מעשי את מבין חסר־רגשות, ציני,

 ריגשותיהם. את לא אך אותו, הסובבים
 היה לא והוא חפצים. היו אנשים לגביו
 הקשור בכל קשרי־אמת. ליצור מסוגל
 סאדו־מאזוכיסט היה אייכמן למין,

מודחק.
באייכמן, מטפל קולצ׳אר היה אילו

 הדואו־ בשיטת משתמש היה הוא
 נפרדתי רבות שנים ״לפני דראמה.
 משלי. שיטה לי ופיתחתי מפרויד

משוחחים ואנחנו מולי, יושב המטופל

 המתהוללים שווים, חברים שני כמו
 עוזר מטפל, רק אני שווה. במיטה

 הוא הטבע עצמו. את להכיר למטופל
שמרפא.״

 בבורא־ נולד קולצ׳אר הפרופסור
 מתבוללת. יהודית למישפחה פשט

 אביו סופר. להיות חלם בילדותו
 בחר קולצ׳אר רפואה. שילמד דרש

 רפואה, למד אומנם פשרה: של בדרך
 ״שזה בפסיכיאטריה, התמחה אבל

לסופר." רופא בין משהו
 עצמו וחש ההונגרים בין חי כך

 ששילטונות־ עד דבר, לכל כהונגרי
 שלו בפינקס־המילואים חתמו הצבא

יהודי. המילה את
 כך אם ההארה. אותי תקפה ״ואז
 אני משמע ההונגרים, עליי חושבים

 לקרוא עברית, ללמוד התחלתי שונה.
 של ובסופו היהודית, ההיסטוריה את

 עם לארץ עליתי ,1950 בשנת התהליך,
אשתי.

 הוא היום בהונגריה. נשאר ״בני
 ההונגרית. בטלוויזיה כעיתונאי עובד
 ההתבגרות, בגיל נער, כשהיה כבר

 יהיה שהוא ניבאתי להסתפר, וסירב
עיתונאי."
 מאשתו קולצ׳אר התגרש בארץ

 אדם, שני, בן לו נולד שניה. אשה ונשא
 ונשא התאלמן אחר־כך צוללן. היום
 נפטרה היא שגם שלישית, אשה

בינתיים.
 היום. גם בו נותר נעורים של שמץ
 מצחקקת ובהכרזה ג׳ינס במיכנסי
 אפשר נשים, אוהב הוא כי המודיעה

 שנה 50 ולהוריד בו לטעות לרגע
מגילו.

 אם בין קולצ׳אר, הפרופסור אבל
 .84 לגיל הגיע כבר יסרב, אם ובין ירצה

 שום על מצטער לא אני לאחור ״במבט
 שמח פסיכיאטר, שאני שמח אני דבר.

 ריפה לא המישפט גם לארץ. שעליתי
אומר. הוא רוחי.״ את

 לבית־ ערעור מגיש הוא אלה בימים
העליון. המשפט

■ס ליבובי*; ״*--

בביתו קולצ׳אר פרופסור
אייכמן...״ את מרפא ״הייתי

 עדיין הוא כיום תל־השומר. החולים
 שב־ בביתו הפרטית. במירפאתו עובד

תל־אביב.
 יצרו הארוכות הפסיכיאטריה שנות

 איבחון, של שיטות אינספור אצלו
 מצלצל. ״הפעמון גאוותו. עיקר ועליהן

 ניצב מולי הדלת. את לפתוח ניגש אני
 לי מספיקות קצרות דקות שתי אדם.
הפרופסור. אומר מיהו,״ לקבוע כדי

 לנימת־קולו לב שם אני כל ״קודם
 יש בשלום. אותי מברך הוא כאשר
 מלא מוחלט, קול בעלי שהם כאלה

 פוחדים רועד קול בעלי עצמי. ביטחון
 רומז מדי מוחלט קול ומהחיים. ממני

עצמי. ביטחון חוסר על
היד. לחיצת את בודק אני ״אחר־כך

 ידי את לוחץ קשר, שמחפש מי
 רוצים שאינם אלה המופנמים, בחוזקה.
 לחיצה לוחצים אחרים, עם בקשרים
לוחצים. לא שבכלל או רעועה,
מק אני לדבר, כשמתחילים ״ואז,

 עצמו את שמאשים מי מילה. לכל שיב
אלה דיכאוני. טיפוס הוא דבר, בכל

 נשים האוהב ,8ה־* בו הבוונסוו
שני נאבחנת הצליח שרא מבני
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מאסר

 מצטיין שהוא עליו ומרים ס
 — בן־אדם רואה רק \)באיבחון.

 לדעת שאפשר מה כל את יודע מייד
 הכישלון נכשל. אחת פעם רק עליו.
 של וקנס אחד יום של מאסר אחריו גרר
שקלים. אלף 150

 למירפאתו נכנסו 1980 יוני בחודש
 שלמה לפסיכיאטריה הפרופסור של

 שהתחזו סוכני־מישטרה, שני קולצ׳אר
 אחד כי לו אמרו הם כבחורי־ישיבה.

 צבאי. משרות להשתמט מבקש מהם
 יעשה כי הבטיח קולצ׳אר פרופסור
 שהוא ״לכתוב שכן תחבולה, למענם

לי." אסור — חולה־נפש
 ״לא כתב: ללישכת־הגיוס במיכתב

 לתהליך הרומז סימן כל בו מצאתי
 התנהגותו לפי כן, פי על אף פסיכוטי.

 לי קשה מנהל, שהוא ואורח־החיים
כחייל." אותו לתאר

 הייתי אילו חשדתי. לא אבל הדתיים.
 פרטים אותם שואל הייתי חושד,

מהתנ״ך.״

 שמחפש ״מ<ס
חזק!״ לוחץ

 באיבחון הזה המסויים כישלון ^
 ביטחונו את עירער לא מתחזה של 1 (

 מהצד לא, הפרופסור. של העצמי
 אכזבה. כל כאן היתה לא המיקצועי
 הסוכנים שני כמו מעולים ״שחקנים

 פסיכיאטרים גם שולל להוליך יכולים
הפרופסור. אומר כמוני,״ מנוסים

 עימו נושא פסיכיאטריה שנות 55
 היה בעבר ).84( קולצ׳אר הפרופסור

 בעכו לחולי־נפש בית־החולים מנהל
בבית־ הפסיכיאטרית המחלקה ומנהל


