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הצליח. ובשלישית נוספת, פעם ניסה ברצינות, התכוון ניצלו חייו בתל־אביב. המחוזי בית״המישפט בניין

וההתמו הכבושים בשטחים הקרקעות
בענף־הבניד,. שהתרחשה טטות

 חברות־הבניה של הגדולה השקיעה
 מצד בהן והאמון תאוצה, קיבלה
המדרגה. לשפל ירד הציבור

 גינדי, לי שנתן החושפני בווידוי
 שעות השני, התאבדותו נסיון לאחר

 מבית־ שהשתחרר אחרי ספורות
 מה כי הדגיש אסף־הרופא, החולים

 או תנאי־מעצרו, היה לא אותו שהכריע
הפסי הלחץ אם כי הצפוי, מישפטו

הל מצר נתון היה שבו הכבד כולוגי
שלו אחר־הצהריים, השני ביום קוחות.

 השני התאבדותו ניסיון לאחר ימים שה
 חמישה לפני השישי ביום שנעשה

ופ כדורים בליעת על־ידי שבועות,
 הזה (העולם הסביר הגאז, ברז תיחת

 ולידידים, למישפחה ״מעבר ):7.5
 בעיקר רוכשי־הדירות, על חשבתי
 הסיוע זה! את שיידעו חשוב עליהם.
 הלוקחת פרוצדורה זו הדירות לרוכשי

 אותי לפגוש רצו הדירות רוכשי זמן.
 במצבי אני, אבל אחד־אחד. אישית,
 הייתי לא פשוט המעצר, אחר הנפשי
יכולתי... לא לזה, מסוגל

 קצת תהיה שלדיירים מצפה ״אני
 קשה זה כמה יודע אני סבלנות.

 — לברוח רציתי זה בשביל מבחינתם.
 מבין אני בהם. יטפל אחר שמישהו כדי

 רוצים הם סבלנות. להם אין — אותם
ועכשיו! הכל,

תנאים היו עליון, כוח יש ״אבל

ה סליחה... מבקש אני אובייקטיביים,
מיני היו עליי שהלחצים היא, אמת

 נמוך שלי סף־הרגישות אבל מאליים,
 בפניהם, לעמוד יכולתי לא ביותר.
צודקים...״ כל״כך כשהם ביחוד

 לא *אלוהים ^
, אומד! דצה ^

התאב ניסיון לפני ספורים מים ^
 מרקד — בגינדי פגשתי השני דותו

 עלייתו לכבוד שנערכה במסיבה וצוהל
 קיבל הוא בסיוני. מוחמר של בדרגה
 אז נראה גינדי שגריר. של אישי מעמד

ומ רות שערכו במסיבת־המימונה גם
 שערכו נוספת ובמסיבה שיטרית, איר

בביתם. בסיוני ומוחמד נגואה
 עליו הרעיפו האלה האירועים בכל
 בתדהמה הוכו לכן ועידוד. חום מכריו

 השני. התאבדותו ניסיון דבר משנודע
 לשים מבקש גינדי כי ברור, היה גם אז

 של בטריקים עוסק ואינו לחייו, קץ
 שלו, ההתאבדות נסיונות יחסי־ציבור.

 לפרטי־ מתוכננים• היו בדיעבד, הסתבר
מזעזעים. פרטים
 למשל, השני, התאבדותו ניסיון את
 קיבל אז אולם החמישי, ליום תיכנן
 בסיוני מהזוג ביותר אישית הזמנה
 גינדי יום. באותו שערכו למסיבה לבוא

 להניזלשלכן ויש ביותר, רגיש איש —
 את לאכזב היה יכול לא — הוכרע
 שימחתה. את ולהשבית בסיוני נגואה

 את להפליא, מחושב באופן דחה, לכן
 — השישי ליום שלו ההתאבדות ניסיון

למחרת.
 לנגואה: אמר חייו, שניצלו לאחר
 בגללך! ההתאבדות ניסיון את ״דחיתי

 המסיבה... את לך לקלקל רציתי לא
אותי!" היצלתם אתם

רגישותו. בגלל אז ניצל אגב, גינדי,
 הניסיונות את לבצע אותו הינחתה זו

 התייחסות כדי תוך לחייו, קץ לשים
 לו. והיקרים הקרובים לכל אחרונה

 ברז את פתח כדורים, שנטל לאחר
 ששכח נזכר במישרדו, במיטבח הגאז

 יצא לכן למזכירתו. אישי משהו לכתוב
 והתמוטט שולחנה לכיוון מהמיטבח
ניצל. כך בפרוזדור.

 אסף־ה־ בבית־החולים אושפז הוא
במשד ניכרים סכומים תרם לו רופא.

 כשחלפתי בצהריים, השני יום ^
 בא הכנסת, במיסדרונות במהירות *1

היה הוא לפתע. גינדי אברהם מולי

יום
אחרי

אב הניח חודשיים לפני
 התפטרות מיכתב גמדי רהם

 מוע- כיושב-ראש מתפקידו
חמנדן של צת-המנהלים מ )

 חברת ומיטענים), מזון לקת
 חברת״ שהיא תשית, של בת
 החמישי ביום אל־על. של בת

 להתקיים אמורה היתה
 פרישתו עם מסיגה, לכבודו

 המוזמנים בין מהתפקיד.
 חיים לבוא: אמורים שהיו

 ואחרים. חכם חיים קורפו,
 היתה עבורו שהכינו המתנה

 ופיתוחה. ירושלים על ספר
 שימשיך לו כתבו בהקדשה

 ולבנותה. הארץ את לפתח
 לו להגיש התכוונו הספר את

החגי ארוחת־הצהריים בעת
 השכם לכן, קודם יום גית.

גמדי. התאבד בבוקר.

 באיטיות, צעד לבנה, חולצה לבוש
 לקורה התייחס ולא בעצמו, שקוע
 ידי את לחץ מולי, נעצר לפתע סביבו.

 שלומך? ״מה ומילמל: רבה בחוזקה
 אני אותך! לפגוש שמח אני ...שלומי?

 ניסיתי מתי?" איתר! לדבר צריך
 חרש, משהו קרה אם מגינדי להוציא

 לעבר סביבו, מבטו העיף הוא אך
 כאומר: — אנשים ההומה המיסדרון

המתאימים. והזמן המקום זה לא
 בשתי ידי את ללפות המשיך הוא

 ״מתי?" שנית: ושאל רבה בחוזקה ידיו
 ביומיים קשר עימו שאצור לו השבתי

הקרובים.
 שלא ללב, נוגעת מאוד חזותו גינדי,
 החזיק עדיין אדישה, אותי השאירה

תש ״אל שיחררה: בטרם וביקש בידי
כחי!״

 השי- מדי. מאוחר נזכרתי שכחתי.
 זמן בזיכרוני תחלחל עוד הזאת כחה
רב.

התאבד? מדוע
 אל האיש עימו לקח התשובה את
 הצלחה של סיפור גינרי, אברהם קיברו.
 הגיע ישראלי, בקנה־מידה אדירה

 שבסוריה, חלב מהעיר לראשון־לציון
 הטיפוס את יהודיה. בפי ״ארם־צובא״

 את בחנות־מכולת. החל לצמרת שלו
 הנציחו כמצליחן החברתי מעמדו
 שמו את שנשאו מאירי־עיניים, שלטים
 לכסף, נרדפת למילה הפך שמו בגדול.

לכבוד. חברתית, לעילית להצלחה,
בפרשת להסתבכותו עד זה כל

 אחד בידי שנישא שלט 11111*1111 1111*111
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זרי־הפרחים בין הטרי, קיברו על הונח הקברות

 שמנהיגיה״מחריביה .,ארץ״הצבי לשונו: וזה הרבים,
 זה שלט הי״ד!!!" - גמדי אברהם אזרחיה. וקוטלת

אשמים!" ״כולנו שקרא המספיד, הרב דיברי את תאם


