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 האחרונות. היממות שתי את לשחזר
 בן־ יצרה מציאות איזה להבין מנסה
 קסטות של ערימה כזה. פונהאדם אתה

 אנסה אני מהן השולחן. על מונחת
 של הזאת ההיפתחות את לשחזר

שלושתנו.
 למעט הפסקה, בלי כמעט ריברנו

 קפץ שפירא רפי שעות־שינה. כמה
 ה״אני את נתן שעות. לחמש באמצע
 השמר״ץ, על הקיבוץ, על שלו מאמין"

 הקשר על מהלב ומשהו איריאלים
 יותר השניים. בין שנוצר המיוחד
 לעצמו שנתן על יצטער הוא מאוחר

איש־שדות. של דרכו זו אין להיחשף.
 טוען רפי בשוהם. קשורה ממש נפשו
 לקיצוניות מקיצוניות המעבר שלמרות

חר אמות־מידה לפי חי עדיין צביקה
 מנת־ לפי רק אנשים בוחן הוא דיות.

 חברים הרבה יש ״לי שלהם. המישכל
 הרבה להם יש אבל במיוחד, חכמים לא

 נוסף להעריך. שאפשר אחרות תכונות
סגור." מאוד הוא כך על

 רק קשה. מרואיין הוא צביקה ואכן
 על סיפר מהלב. ריבר הוא בלילה 3ב־

 ועל אחרים, באנשים שלו פגיעות
בני־גילו. עם להסתדר חוסר־היכולת

 בודד. כבן־אדם לי הצטייר צביקה
 צילצל. לא הטלפון שעות 40 במשך
.40ה־ מזמן.את עברו היחידים חבריו

 אינטלקטואלי ישימון אותו ושוב
 לפגוש מצליח אינו צביקה סביבו.

 צריך הוא מדוע ושואל חכמים, צעירים
 הכל מכסה פלגמאטים. לפני להיפתח
 ובחוסר־יכולת מופרז עצמי בביטחון

המנ לתוך נולד לא ביקורת, לקבל
 לזיין אומר כשהוא החילונית. טאליות

 ניסיון טיבעי. די נשמע לא זה וסתלבט,
לחבר׳ה. להיכנס
 רגיל, לאחד ליהפך מנסה ״אני

מאוד. לי הזיקה אז החשיפה זה בגלל

 סרט, עושים שהם טוענים אנשים
הסכס." רק היא המטרה ובעצם

 האווירה על כתב בר־יוסף יהושע
הח העדות בקרב הסוררת האירוטית,

דעתו? מה רדיות.
 בחדשות פעם כתב בן־אמוץ ״דן
 נשואות חרדיות נשים מזמין שהוא

 אין בבית. אצלו רומאיות לאורגיות
 צביעות. כאן יש אבל אש. בלי עשן

 עלילתי ספר כותבים אם להחליט צריך
 הגזמה הגזים בר״יוסף פורנוגרפיה. או

 של מעטים מיקרים יש נכון, חריפה.
 בדרך־כלל אך בזה, וכיוצא סטיות

התורה. רוח לפי היחסים נשמרים
 שלי, בשכנה נזכר אני ״עכשיו

 פעם גדולה. כפרפרית ידועה שהיתה
באוטובוס. בי התחככה אפילו

 ונורא. גדול סוד סיפור.. פעם ״היה
לה בחורה הכניסו שחורים בחורים שני

 לניקארגואה. שלושתם את שלחו ריון.
יחזרו." לא כבר הם לארץ

 האם בישיבות. הומואים על סיפרו
בהם? נתקל

 לא מעולם קיימים. שהם יודע ״אני
 היו ילד, כשהייתי אותם. ראיתי

 שם כתוב היה תמיד מודעות־ענק.
 תמונה היתה מתחת מהשטן. להיזהר

 מגונה מעשה היה חטאו רשע. של
 ■בזה. משהו או ישבן ליטוף במיקווה.

 הזה, הנוהג את הפסיקו מאוחר יותר
הילדים." נפש לקילקול החשש בגלל

מין? על מדברים
 הנושא כל בכלל, שלא. ברור ״לא.

לח שם מוצנע גיל־ההתבגרות של
 להפגין יודעות לא היפות הבנות לוטין.

 בצמיחת רואים הבנים אטרקטיביות.
 ובהנקת בגידול חיוני חלק השדיים

של לישיבה פעם תביא לעתיד. הבנים
 דוגמנית, של וגוף ציצי־ענק עם בחורה

 לא היא ההיכל, באמצע אותה ותפשיט
זין לקוף שתראה כמו זה אחד. לאף תזיז

קודם מאוהב הייתי לא יורע. ״לא

 המערה
הסמבה של

 הכל צביקה. אצל שיפה מה זה ך
 כל בתולי. אצלו, ראשוני כל־כך 1

 החילוני. מהעולם הזו ההתרשמות
 הראשונה בפעם לו קורים דברים

 פעם עולמו. הוויית כל את וממלאים
 חמישה להוליד מסוגלת שאשה שמע

להאמין. סירב הוא אחת. בפעם ולדות
 אני האלה. בדברים משהו יש ״כן,

 מרתיח זה ילד. לי שקוראים שונא
אותי.

 ' בעולם שלי הבורות למרות ״כרגע,
 ילד בוגר. כאדם מרגיש אני החילוני,

 הכל, עברתי היום .16 בגיל אולי הייתי
ניסיון־חיים.״ המון לי יש

הרא בפעם צביקה עם כשנפגשתי
 עצבני. היה הוא שנה, חצי לפני שונה,

 טען בקיבוץ, חופש לו נותנים שלא טען
 בנות־ עם להתחיל לו נותנים שלא

המשק.
 טענות לי יש ״כן, ׳:88 ביולי הפעם,

 הבית זה הכל למרות אבל הקיבוץ, נגר
שלי.

 לא הדוסים, את •16 בגיל ״כשעזבתי
 פיתרון היה והקיבוץ ללכת, לאן לי היה

 היחידי הבית זה היום טכנית. לבעייה
 פה בו. לחיות אחר מקום לי אין שלי.
 ההסכמה עם קשר כל לכך ואין לי, טוב
הסוציאליסטית." לאידיאולוגיה שלי

 לטייל. מתחילים החוצה, יוצאים
 אותנו נושאות צביקה של הרגליים

הרפת. לכיוון אוטומטית
 פרה. זה מה ידעתי לא ״ממש
מהעטין. חלב לה כשיצא נבהלתי

 איזה לעצמך לתאר יכול לא ״אתה
השחורה." באימפריה שם שוררת בורות

 זבל־ של חריף וריח בבוץ, מבוססים
 מהן אחת מאכיל צביקה באוויר. פרות
 והכי טיפשה הכי ״החיה ידו. מכף

 להתקנא-בו, אפשר הפר, והנה יעילה.
 כל את ומזיין לרפת נכנס שהוא איך

בשל בשקט, החיים, הם אלה הפרות.
ווה."

 טוענת הציונית הדתית התנועה
 הוא בו זכה שהוא הקפדני שהחינוך

לקיצוניות. מקיצוניות אותו שהביא
 מנערות מיכתבים המון ״קיבלתי

 אחרי עקיבא. בני חברי דתיים, ונערים
 התחילו אז של התיקשורתי הבום

 לי כתבו הם מיכתבים. עשרות להגיע
 אוכל אני שם אצלם. אותי רוצים שהם

 חיים אחיה ושם ■טלוויזיה, לראות
יותר. הרבה חופשיים

 המכנה היהדות, בולשיט. הכל ״זה
 פסבדו־ בעצם היא ציונית, עצמה

 של הדת היא אמיתית רת כי יהדות.
 לחשוב מבלי הכל, מקבלים שלי. 'אבא

 יגאל' המשיח שרק מאמינים פעמיים.
אותם.

 לפני חושבים הציונים ״הדתיים
 המיצוות רוב את מיצווה. עושים שהם

מקיימים. לא כלל הם
 הם אחרת. תכונה גם להם ״ודתה

 רק בן־ארם להכיר יכולים שהם חשבו
 החליטו הם איתו. טלוויזיוני ראיון לפי

 את שראיתי מפני רק עזבתי שאני
החילוני. העולם מותרות

 חריף מיכתב אלה לכל ״כתבתי
 לגמרי, אחרת סיבה בגלל עזבתי מאוד.

אותי מנתחים הם זכות באיזה ובכלל,

כזה?" אווילי ניתוח
היום? שלו האמונה איפה ובאמת,
שפינוזה, למרות אפלטון, ״למרות

 אני. איפה בדיוק יודע לא עדיין אני
 שיש להוכיח הצליחו לא הדרדדוסים

 אולם עליהם. וחובת־ההוכחה אלוהים,
מציגה." שהדת לשאלות תשובה לי אין

 או השכל — למה אצלו קודם מה
הרגש?

 די שאינם נושאים יש תמיד. ״הרגש,
באימפולסי שאפעל מכדי לי חשובים

 הכישלון אחרי פירסמו 'ר־לאחים ביות.
או שעזבתי הסיבה בעצם שזו שלהם
תם."

 החברה את יאנסו אם יעשה ומה
שלו?

 יותר אבל אשתוק, אולי יודע. ״לא
 יהיו הם אם אותם. שאהרוג סביר

 כמו קל. יותר הרבה יהיה זה ערבים,
 עדיין אצלי נשאר החינוך אמר, שרפי
 להשתחרר זמן הרבה• עוד לי יקה בדם.

הגזענות." מתסביך
 יצביע מה פוליטיקה. וא־פרופו

בנובמבר?
במיעוטו." הרע זה ״מפ״ם.

 שפגש התרבות מתוך אהב מה
החילוני? בעולם

 נדבקתי ראשון סרט אותו ״מאז
 מסוגל הייתי לא בשיגעון־קולנוע.

 והייתי לתל־אביב, נסעתי להפסיק.
שע סרטים לחפש בדיזנגוף מסתובב

 אני את במיוחד אהבתי ראיתי. לא דיין
 תמונות בי העלה הסרט !החברה.

 של והיופי הפשטות שלי. הילדות מתוך
 דמעות לי היו כשיצאתי הזה. הסרט

בעיניים.
 כולם. את אוהב אני ״מוסיקלית

 וירדנה פוליקר יהודה ארצי, שלמה
 המנגינות את שכחתי לא זאת עם ארזי.

 לטראנס להיכנס יכול אני החסידיות.
מזה."

 סיפור
^ סוף בלי^

 על סיפר הוא בלילה. הגיע פי ך*
 בית־ של הסוציאליסטי החינוך 1

 סיפר הארצי. הקיבוץ של והחינוך אבא,
 שהתנגדו אלה אז. של הדפוקים על

 בן־גור־ון. דויד של לממשלת־הצללים
 לעזור שלו האדיר הרצון על סיפר

לאחרים.
 את מכניס הוא צרה לאיזה ירע רפי

 אולם ׳ר־לאחים. עם בהסתבכות עצמו י
 הוא ריגשית תיסבוכת לאיזה ידע לא

 צביקה את מאוד אהבתי ״אני נכנס.
 שהוא ידעתי והריגשי. הטיפולי בתחום

 לו. לעזור ורציתי מכאיב, תהליך עובר
 סיפורים עשרות עם התעסקתי תראה,

 אליו ורק בני־נוער, של עצובים
נקשרתי."

 ניסה שצביקה חלק על מספר רפי
 פעמים אותי איכזב ״צביקה להסתיר.

 וחבול. רצוץ הביתה חוזר הייתי רבות.
 שחזרה באלוהים, אמונה מתוך אולי
 מתוך ואולי מסויימת, בתקופה אליו

שובבות.
 ׳ר־לאחים עם קליקות עושה ״היה

 מדבר שהוא ואומר מצלצל היה נגדי.
 למשוך מנסה והיה ציבורי, מטלפון

 משהו אגיד שאגי כדי במילים אותי
נגדי. לתביעה להביא שעלול

 יד־ של במיפקדה ישב הוא ״בעצם
 החשמלית המערה כמו שהיא לאחים,

הוקלטו. השיחות כל חסמבה. של

 נתן הופיע, ולא לפגישות אותי הזמין
בדויות. כתובות
 עצמי את לשכנע ניסיתי הזמן ״כל

 שלי, את עשיתי שאני ממנו. להינתק
 מצבי. מה לדעת רציתי הצלחתי. ולא

 בסדר. אז שגמרנו, לי אומר היה אילו
אמר. לא פשוט הוא אבל

 יחזור הוא אי־פעם אם אותו ״שאלתי
 לעצמי לרשום אוכל האם בתשובה,

 כי חרדי, חבר לי שיש בכך הישג
 ולפעמים בנישמתו, נקשרה נישמתי

ובנו. אב כמו הרגשנו ממש
 הוא כזה במצב שלא. אמר ״הוא

צביקליה." בי, פגעת אותי. ישנא
 תירץ מאוחר יותר עונה. אינו צב־קה

 הפנימיות במילחמות הדברים את
 בקבלה. התעסק שבה בתקופה בתוכו.

 עומד, הוא היכן ירע לא שבה בתקופה
בן־רגע. שהשתנו ובמצבי־רוחו

 תרם צביקה מה רפי, זאת, ״ובכל
לך?"

 אותך. ומרתק מולך שעומר ״ילד
 ומתחיל אחר מכוכב שבא אי־טי, כמו

 בו לגלות אהבתי חדשים. דברים לגלות
איש." אצל היכרתי שלא דברים

 הצטרפת אתה שגם אומרת ״זאת
הזה?" למישחק־הילדים

אי את שליווה הילד הייתי אני ״כן,
 במיגרש היה המישחק כל אבל טי.

שלי." הפרטי
■ בקבי־ שלך המעורבות באמת ״ומה

 חונך הוא גם צביקה? של הערכים עת
האדום?" הדגל של לערכים

או לחנך בכלל ניסיתי לא ״במודע
 התנהגות של נורמות מיספר למעט תו.

 שזה הגזענות, נושא ולמעט בחברה,
 מדי לבד. למר צביקה אצלי, בל־יעבור

בשבילו. אב מין הייתי פעם
 ,* כש־ ממנו. מאוכזב אני זאת ״ובכל

 ואכן צמא־ידע, שהוא טען אלי הגיע
 בהשכלה ההסר את השלים רב במרץ

 האנגלית לימוד את זנה אולם כללית,
 לא וזה לו, נמאס פשוט והמתימטיקה.

חשוב. די נראה
 שלו המאסיבית ההתעסקות ״בזמן

 רד לוק׳צביקה, אמרתי התיקשורת עם
 מסויימת צניעות על ושמור מהעצים
 י שלך הסיפור אחד. כל חייב שאותה

 - ראוי לא בכלל אתה אבל מעניין, אמנם
 . עצמך את תוכיה אם רק לתהילה.
 ומשכיל, הלומד חילוני נאור, כחילוני

 זה ברגע התהילה.' לך מגיעה אז רק
לה." ראוי לא עדיין צביקה
 הבנתי לא ועדיין שוהם. צביקה זהו
 הרבה עם היום מתמודד צביקה מיהו.

 צביקה מעיניו. שינה שמרידות בעיות
 הרבה קשים החילוניים שהחיים גילה
 ספר־ על שעון שלם יום מלעמוד יותר

 להצליח שכדי לומד צביקה תורה.
לבד. צביקה להשקיע. חייבים

 וקופסת ספר עם הלילה לתוך יושב
 בשבת. לעשן צורך מרגיש הוא שכלם.

 שצריך בחורה ונזכר מאוחר, בבוקר קם
 * את רוחו בעיני רואה תפילין. להניח

 הקיר על מוטלת שצלליתו אביו
 את מכינה אמו את רואה המערבי.

 נעימות־ זימזום תוך לשבת החלות
 לחלון. מבעד החוצה מביט קודש.

 בטישטוש מצטיירת מישקפיו צדודית
למרחק. טסה יונה ורואה

 החופש חיפש. שאותה האמת הנה
 של ליטר ועוד ליטר הבלתי־מוגבל.

 על מליבו ספק כל מסירה והיונה חופש.
 הוא רגוע שעשה. הפיונירי המעשה

פוטוק. חיים מאת הענחר. לספר. חוזר

בבני־ברק ברחוב ועובר־אורח צביקה
שד בלי עשן אין חסאיחז. לאותיות חרדיות .נשים א

 הצלחתי ולא ברחוב אותי הכירו אנשים
ביניהם." להיטמע

 אינה וגאוותו צנוע, אינו צביקה
בברירות. להודות לו נותנת

 הקיבוץ, מוותיקי שלו, אחד חבר
שבועיים. לפני נפטר

 ב־ ,כללית בהשכלה חוסר בגלל
 אותו הכניסו טוב, ובכושר ציוני־בגרות

 מתקבלים, שאליה למיסגרת בצבא
 מהרמה הרחוקים אנשים כלל, בדרך

שלו. האינטלקטואלית
 כשיט־ בעיניו מצטיירים בני־הנוער

 רק מצטמצמת הווייתם שכל כמי חיים,
ההסת יכולת למרות ובמין. במכוניות

 וקשה נקלט, לא עדיין הוא שלו, גלות
 מיומנות הדורשים דברים לעשות לו

 שלו, וחברה רפי לו יש כל־כך. חילונית
 בלילה בסיפורים. רק שומע אני שעליה

 הקיבוץ, של לדיסקוטק הולך לא הוא
 לתפוס בלעדיו, לבדי, אותי ושולח

מתנדבת.
ומין?
לח חופשי מתירני מין בעד ״אני
 לי עושים טובים כחולים סרטים לוטין.
 מהסרט יצאתי הסטייה. למרות משהו.

 ללכת. לאן •דעתי לא המום. הראשון
 אוהב לא אני לבן־אדם! גורם שסרט מה

 אמיתיים, להיראות שמנסים סרטים
 כל־כך מצבים מקרינים שהם בעוד

צביעות. הרבה בזה יש בלתי־אפשריים.

זה." מה ידע לא הוא פר. של
להיום? נכון בנשים, שלו הטעם ומה

 עונה הוא נשואות," ועדיף ״חרדיות,
מק בחינם לא חמות. הכי ״הן בחיוך.
 דיני על הנשים אצל כל־כך שם פידים
נפת חרדית כשאשה כהלכה. אישות

 ומתפקרת הסוף, עד נפתחת היא חת,
שהזכיר? החברה היא ומי לגמרי."
 >ןבל צחוק־הגורל, לזה תקרא ״אולי

 שלחה שלה אמא דתית. שלי החברה
 אליהם. אותי והזמינה מיכתב פעם אלי

 למחנה להצטרף אותי לשכנע רצתה
 ממבט אהבה נפגשנו. אז הציוני. הדתי

ראשון.
 מושלמת אהבה שזאת חושב ״אני
להי יכול אני איתה בגילי. היא ביותר.

 מיכשולים. שום בלי הסוף, עד פתח
 אני שלך. העולם את שממלא משהו
 משאירים היו אילו שנתחתן. חושב
 מצליחים היינו לבד, בודד אי על אותנו

קושי. שום בלי להסתדר
 מינית משיכה לי שיש להיות ״יכול

 אתמול שראיתי לחתיכה חזקה יותר
 משהו בינינו יש אבל בדיזנגוף־סנטר,

גש תאווה כל על שמגשר אפלטוני,
מית.״

זה? את זה מכירים הם וכמהיזמן
״חודש:״

 הכרזה להכריז מוקדם קצת לא וזה
חתונה? על רצינית כל־כך

_ _

בקיבוץ טרקטור על צביקה
עעמים!" הרבה אותי אימב ״הוא


