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האור״- של ״שליח
).38 מעמוד (המשך
 כאבים, — פיסיולוגיות בעיות

מחלות?
קונבנציונאלי, לרופא הולך לא אני

תרופתי. טיפול אקח לא
ם א  אבני נניח, לך, יהיה •
לניתוח? תלך דיציט,

כש זו. בדרך למות אבחר אני לא,
מתח התודעה כללית הרדמה עושים
 התודעה באישיות. שינויים יש לפת,

 חושך, של בתודעה מוחלפת האור של
 זה חושך, של תודעה מראש זה אם או

חשוך. יותר נעשה

ה על להסביר, יכול אתה •
ש האירועים את הזה, מישור

שלך? במישפחה קרו
הזה, בהעזלם במאמר זה על כתבתי

 אני עכשיו. לזה להיכנס רוצה לא אני
 הוצגו הכתבה שבאותה לומר יכול רק

(גאו לשעבר אשתי של תמונות שתי
ו התחתנו, שבה מהתקופה אחת לה),
 שיביט ומי האחרונה. מהתקופה אחת

 יראה האלה, התמונות בשתי בעיניים
וזהו. העיניים. אותן לא שאלה

 הכי הדרך הנשמה. ראי הן העיניים
העיניים. ררך היא מי, מיהו לזהות קלה

 העיניים עיניים: סוגי שלושה יש
ה אלה ומתות, זגוגיות שהן המצויות,
רובוטים.

 קרינה. עם עיניים סוגי שני ויש
הע הקרינה עם אלה הוא האחד הסוג

 עיניים הוא השני הסוג החום. עם מוקה,
מסו ואינטנסיביות להט של קרינה עם

עי להם שיש השדים, הם ואלה כנת,
ה ראי הן העיניים ברורות. לא ניים

נשמה.
 מרצה אתה •באוסטרליה

האלה? הדברים את
דבר בשום מעוניינים לא הם שם לא,

 בפוטבול, רק מתעניינים הם שם כזה.
קטנה. וברכילות במירוצים

ה ת א  עצמך את רואה •
שליח?

האור. של כן,
אתה? דווקא למה •
 אמונים לשמור תמיד השתדלתי כי

עצמי. בתוך מרכזי למשהו
 וראיתי סבל, מלא הייתי 16 בגיל
 להם. ושטוב מסתדרים, מסביב שכולם
 להיות רוצה אני אם עצמי את שאלתי
 הם מחיר, שילמו שהם והבנתי כמותם,

 עדיין אני כלומר סובל, ואני מתו, כבר
 לי אמר וזה לוחם. מורד, שואף, חי,

 בעצמי, משהו על לשמור צריך שאני
 בכל אמונים לו ששמרתי הזה, והמשהו
 וד־ הניצוץ, הוא חיפושי, של השלבים

 לאור אמונים ששמרו אלה וכל אור.
האור. של כביטויים לשמש יכולים

ו ז  התעלות של הרגשה •
במוך? מעטים שיש
יו הרבה שמח הייתי מצער. זה לא,

הר היו אילו מאושר, יותר ומרגיש תר,
כאלה. בה

 יודע לא ואתה יש, •אולי
עליהם?

 אם אנשים. המון מכיר אני יודע. אני
 באוניברסיטה, שנה 20 כבר מלמד אני
 עם לפחות במגע שבאתי אומרת זאת

 אילו השנים. במשך סטודנטים 5000
מרגיש. הייתי הרבה, היו

עליון? מרגיש לא אתה •
 לא זה זה. את לומר מטעה מאוד זה
 או להיות, צריך שאני מה אני ככה.
 אדם כלום. כל־כך הם אבל מזה, פחות

מר הוא עליון, מרגיש לא גורילות בין
בודד. גיש

ה מ  אתה כמוך אנשים •כ
מכיר?

 מתי־מיס־ פחות. אולי ,30 אולי ,20
פר.
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. לקוות ■נול זה ר  מתשוו מכובד אזוח אחד. לכל לקוות ■מד זה ד
שנו עצמו ומוצא ו קפקאי. בסינור מ שה מתחילה נ מבהילה נו

 הנעצר אינטליגנטי, עציר ל ^
 חף־מפ־ הוא כי וחושב בראשונה ^
 זוועות על ספר לכתוב מחליט שע,

 על יידע העולם שכל רוצה הוא המעצר.
 בתי־ חרפת ועל צידקתו על סבלו,

בישראל. המעצר
 עם מיד יותר. חזקים החיים אולם
 החלטתו, את העציר שוכח השיחרור

 החווייה את ולשכוח להדחיק ומנסה
הקשה.

שכח. לא בן־שחר אנוש
לעו קשור היה לא מעולם בן־שחר

 אלה היו עבירות ביצע ואם התחתון, לם
ישר מצליחן היה הוא עבירות־חנייה.

 יום־הכי־ מילחמת בוגר טיפוסי, אלי
 בנות לשתי ואב לאשה בעל פורים,
קטנות.
 חסרי הרגילים, חייו את חי הוא

 יום בבוקר כאשר המסעירים, האירועים
 הבאה: החווייה את עבר ,6 בשעה שני,

 בסירת־משוטים נמצא אני בחלומי ....
 מנסה אני האוקיינוס. באמצע קטנה
כוא ידיי כוחי. בכל הסירה את לייצב

הסירה.״. של הייצוב מניסיונות בות
 גחנה אשתי בבהלה. .התעוררתי

 את לטלטל ממשיכה שהיא תוך עלי
לגמרי. ער הייתי הימנית. ידי

 ליד שוטרים ,יש אמרה: .היא
הדלת!׳

או ופתחתי לדלת־הכניסה .ניגשתי
 ארבעה לדירה נכנסו כהרף־עין תה.

לח לי זרים אזרחי, לבושם אנשים,
לוטין.

בתדהמה. שאלתי אתם?׳ .,מי
״,מישטרה!׳״

ך [<ןן י ן1^ י ו ^ ן * ך ן

משטרה? מדינת

 ;?שמעתם♦
קפקאו״ על

 1 מה להבין מנסה בן־שחר עוד ^
|_ צרחי־ השוטרים לו הציגו קורה, ■4

ת שרצית מה כל ו/או ע  לד
 במדינת־ שווא מעצר• על

ת ולא ישראל לשאול העז

שחר בן אנוש מאת:

 כי העציר הבין החוקר, משאלות
 את למישטרה כנראה, מכר, צביקה
מה לצאת כדי לרצח, הקשר סיפור
 ״אם בן־שחר. את ולהפליל שלו חובות

 זאת עם יחד נרגעתי. הסיפור, כל זהו
צו היה קשירת־קשר לצורך כי הבנתי

 קשור עוד מי תהיתי נוסף. באדם רך
זו.׳׳ מצחיקה בפרשה עימי

 בן־ ביקש השניה החקירה במהלך
 לו הציעו עורך־דינו. את לראות שחר

ה לאחר מיד כי לו ואמרו כוס־קפה
אותו. לפגוש יוכל חקירה

ש בכך רישמית הואשם זו בחקירה
 אחרי לעקוב אברהם, שותפו, את שלח

 שימוש תוך תיקו את לקחת צביקה,
באקדח.

 טילפן במעקב צביקה הבחין .כאשר
חד הוראות לקבל כדי אברהם, אליך
ה את לבצע לו הורית ואתה שות,

החוקרים. אמרו עבירה,׳׳
 מעולם כי וטען הכל הכחיש העציר

 אצל הנמצאים ממיסמכים חשש לא
 מה לו ואין נקי מצפונו כי צביקה,

להסתיר.
 רצון את השביעו לא .תשובותי

 דרכי־ההפחדה בכל שהשתמשו חוקריי,
 אמנם לרשותם. שעמדו הפסיכולוגיות

 אולם להכותני, ניסיון כל נעשה לא
 החוקרים אחד של המרומזות תנועותיו

ל מתכוונים שהם דאגה בליבי העלו
 לפניכם,״ להודות חייב אני זאת. עשות
 הייתי .אם לקוראיו, בן־שחר כותב
 לרבות דבר, בכל מודה הייתי מוכה,

ארלוזורוב.׳׳ רצח
 החוקרים בחרו שבהן השיטות בין

 יספרו יודה, לא שאם איום גם היה
 ״אגב, מזכירתו. עם יחסיו על לאשתו

 וסיפר זאת עשה אכן החוקרים אחד
 עם האינטימיים יחסיי על לאשתי

 אשתי של הניצחת תשובתה מזכירתי.
 עשרות בעיני קרנה את העלתה לחוקר
הזכות לי שניתנה שמח ואני מונים,

ו מיסמכים מציאת שמטרתו פוש,
בדירה. מחפשים והחלו אקדח,
 בך להם מסר השוטרים דרישת לפי

 ואת ברישיון, שהחזיק אקדחו, שחוייאת
ב נעשה ״החיפוש עבורו. התחמושת

 נעשה כי היה ונראה מדהימה, רשלנות
החי שיטת לפי חובה... ידי לצאת כדי
 כלל מאמינים הם אין כי ראיתי פוש

למצוא. שרצו מה את שימצאו
לד סוף־סוף אפשר ,אולי ״שאלתי:

הזה?׳״ החיפוש ומה העניין, במה עת
על־ יידע כי לו השיבו השוטרים אך

 להתלבש נדרש הוא היום. במשך כך
 פרנץ על שמעתם ״האם איתם. ולבוא
תגובה.״ אין שאלתי. קפקא,

 במישרדו חיפוש היה השני השלב
 מיסמכיע כמה נאספו שם בן־שחר, 'של

 נסעו אז אברהם. לשותפו, שייכים שהיו
מכו הוחרמה ושם למישטרת־חיפה,

ניתו.
הי־ החוקרים של הראשונה שאלתם

 אותך הבאנו למה יודע כבר ״אתה תה:
לכאן?"

בן־שחר. ענה ״לא,״
 תהיה תדע! עוד הא? איתנו? ״משחק

 השנים ב־סז לפחות זמן, הרבה איתנו
לו. נאמר הבאות!״

 של גרונו את שינקו הבאות המילים
 בעוון אותך עוצרים ״אנו בן־שחר:

 רצח!" מסוג פשע לביצוע קשירת־קשר
החוקרים. לו אמרו

 לחדר־ה־ הועבר נוסף הסבר ללא
 ההילטזן הוא כי התברר ״שלימים מעצר

 על מטר היו מידותיו המישטרה. של
המ כפולה, ומיטה שרותים ובו מטר,

מרותכים." במוטות־ברזל לקיר חוברת

ב ״אני העציר: מתאר הרגשתו את
 השעתיים במשך נישמתי. רעדה מעצר,

 במשך בחיי... מהפך חל האחרונות
 חיי של שיחזור ערכתי ארוכות דקות

 השנים 32ב־ במעשיי לפשפש וניסיתי
 מעשי את להצדיק כדי ולוא האחרונות,

 האחרונות, בשעתיים חוקרי־המישטרה
 מאומה.״ מצאתי ולא

 ר חזק גבר הוא שבן־שחר מכיוון
היחידי הדבר כי החליט מחושל־קרבות,

 מימנו ואחיו בן־שחר לכן. קודם שנה
 אדם כגיזבר, שימש הוא החברה. את

 היה אמור ״צביקה", בספר המכונה אחר,
 כמ־ ו״אברהם" כמנהל־החברה, לשמש

 את הכינו עורכי־דין נהל־המכירות.
החד החברה של ומישרדיה המיסמכים,

 בן־ של לאחיו השייך בבניין מוקמו שה
בחיפה. שחר

 פנו לפעול התחילה שהחברה אחרי
הם כי וטענו לבן־שחר ואברהם צביקה
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 כזאת.״ לאשה נשוי להיות
 זה־ כי לעציר הזכירו גם החוקרים

 אותה יראה הוא וכי בת, לו נולדה עתה
 ״רגעבת־מיצווה. לגיל תגיע כאשר רק

השבירה״ ♦

 ער גנחה אשת■ בנחרה. ..התעווות׳
 כחור הדרת! ליו שוטרים ■ש ואמוה:

 אנשים, אונעה לדוח נננסו עין
לחלוטין...״ לי זרים אזרחי, לבושים

 הוא יוותר, לא עליו ואשר לו, שנותר
 פרנץ על חשב הוא העצמי. כבודו
קפקא.

 יחפים
אינטימיים ♦

 את הפסיק צוות־החיפוש אש ^
הז כאשר בן־שחר, של הירהוריו 1

 חברת־ על נחקר הוא לחקירה. מינו
שניהל. וידיאו

 של סיפורה את מספר החל העציר
אחיו ועל־ידי על־ידו שהוקמה החברה,

 בך אישיות. כספיות בבעיות שקועים
 שיתפנו כדי כספים להם הלווה שחר

 כי נוכחתי ״בדיעבד לעיסקי־החברה.
 פטאלית. טעות טעיתי צביקה לגבי

 הלוואות קיבל חודשים חמישה במשך
 ל־ מגיעים היו יום בכל גדול. בסכום
 בגלל אותו שחיפשו אנשים מישרר
 או אותו לרצוח איימו אחדים חובות.
אותו.״ לפצוע
 במימון להפסיק בן־שחר החליט אז

 שאם לדבריו, איים, צביקה אבל צביקה.
 החברה את יפרק הכסף, את יקבל לא

למתחרים. סודותיה את וימסור

 תוקף בכל בן־שחר נמנע סיפרו ^
עוב בסיס ללא מישהו מלהאשים ■4

 שותפו, כי חושד שהוא למרות דתי.
 הפרשה כל את מליבו בדה צביקה,

 אליו מקורב באיש־מישטרה והשתמש
מח בן־שחר אין המעצר, את לבצע כדי
 על ורק אך מדווח הוא זה. בתחום טט

הרגשותיו. ועל העובדות
 מותש, היה כאשר בשעת״צהריים,

בראשו להיפגש לו הורשה ורעב, עייף
 יכלו לא הם אך עורכי־דינו. עם נה

 עורכי־ ידע. שכבר מה על דבר להוסיף
בראשו אכל והוא מזון, לו הביאו הדין

 שותפו, כי לו סיפרו הם מעצרו. מאז נה
הוא. גם נעצר אברהם,
 לחדר־המעצר בן־שחר נלקח משם
 בחן הוא חדש עציר של בעיניים הרגיל.

כפו מיטות ״שש וראה: סביבותיו את
 חור אלא שאינם שרותים מברזל. לות

 פסולת, בתא. זורמים מים אין מסריח.
 מפוזרים עבשים ודברי־מאכל עיתונים

 מסתובבות זעירות וחיות התא, בשטח
ה אחד התנסה כבר האם הריצפה. על

הקלי אליו שנשלחים זה בתא חוקרים
 להחלפה, בגדים ברשותי אין ינטים?...

 במעצר שאהיה האמנתי שלא מכיוון
אלה!״ מחפירים בתנאים

הרגע את מכנים חוקרי־המישטרה


