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 וב־ בכבדות התנהלה הסיור של ;רכב
שמו ברובע תעלות־הביוב בין *ימיות

ביותר. והמסוכן הבעייתי הרובע ת,
 ומהג׳יס השיירה, עצרה ״פתאום

 לתוך חיילים וכמה קצין זינקו זמוביל
 בן נער משם שלפו הם הסימטות. *חת

 הראשי. לרחוב אותו וגררו בערך, 1)
 לא הוא שאלות. כמה אותו שאלו ;ם
 שתי חטף ואז לענות, מסוגל ;יה

:טירות־לחי.
 קפצתי מאדישותי, יצאתי זה ״בשלב

 לבין הנער בין עמדתי מהקומנדקר,
 ושאלתי: כתפו, על יד שמתי ;חיילים,

 תוך אמר, הוא צאלח, לך? קוראים איך
שמס והחיילים הקצין יבבות־בכי. :די

 מתחיל אני בעוד מישתאים, עמדו ביבי
ביתו. בכיוון צאלח עם לצעוד

איתו וללכת צ׳אנס, לקחת ״החלטתי

שני
בנים

 דניס אשתו את הניר דוגי
 ל־ אם גרושה, היתה כאשר

 קשר נוצר השלוש. גן ג׳סי
 שהוא הילד, לנין גינו חזק
 אניו הפך דוני .10 גן ביום
 שהאג למרות דגר, לבל

 הדוק קשר על שמר הניולוגי
גניקורים. והירנה
 עתה נמצאים ודנים דוני

 יונתן, בנם, בהליבי״גירושין.
 אוהב דוני .5 בן כיום הוא
 באותה יונתן ואת גיסי את

 שניהם, אל מתגעגע המידה,
ממנו. רחוקים שהם לו כואב

 מותר חביבי, ,בכה, לו: אמרתי יד־ביד.
 והפסיק עליי, הסתכל והוא לבכות,' לך

 יעזור ,אללה לי: ואמר חייך הוא לבכות.
 היד את לי יעזוב שהוא פחדתי ,לך.

 שאני כמו אותי, החזיק הוא אבל ויברח,
אותו. החזקתי

 האדיש לאבא הביתה, אותו ״החזרתי
 שלך הבן ,למה האבא: את שאלנו שלו.

 להביא הלך שהוא אמר והוא בחוץ?'
 יודע לא הוא אם שאלנו לעז. עשב

 איזו גימגם והוא עוצר, יש שבחוץ
המקום. את עזבנו סתמית. תשובה

הק אותי לקח לרכב, חזרנו ״כאשר
 עושה אתה מה ,רובי, ואמר: הצידה, צין
 אם העוצר! על לשמור חייב אני לי?
 ייצאו כולם להסתובב, כזה לאחר אתן

 ,אל לו: אמרתי אז?׳ נעשה ומה החוצה,
 מזה, וחוץ איתך. אני זה בשביל תדאג,

 את וכשראיתי ,10 בן ילד יש לי גם
 כאילו הרגשתי סטירות, חוטף צאלח

שלי.׳ לבן מרביצים
 ,10 בן ילד יש לו שגם אמר ״הקצין

ברי לנו אין אבל כמוני, מרגיש ושהוא
 על להפסקת־קפה נסענו משם רה.

 בגלים, והסתכלתי ישבתי שפת־הים.
מהעיניים. לי לזרום התחילו והדמעות

 ואמרתי: לחיילים ניגשתי ״קמתי,
 זה כאן שלנו המטרה חבר׳ה, ,תשמעו,
 יש שקט. ועל סדר על לשמור להרגיע,

 להתקיף הכיוונים, מכל גירויים לנו
 שלנו הניצחון אבל באוכלוסיה, ולפגוע

 עצמנו, על להתגבר נצליח אם יהיה
 דבר ועוד המדורה. על שמן לשפוך ולא
 שנתיים שכבר ,10 בן ילד לי יש —

 ראיתי והיום אותו, ראיתי לא וחצי
 שנתיים אחרי הראשונה בפעם אותו
 צאלח. של הצורה את קיבל הוא וחצי.
לילרים!׳ פה ירביץ לא אחד ואף

 שיחות התחילו אירוע אותו ״מאז
 איר — החיילים בין קרחתניים והיונים

 הרבר להתנהג. צריך איר להגיב, צריך
 שחשבו אלה שכל שקרה, מעניין הכי

פתאום זה, את להגיר ופחדו כמוני,

ח ש ,1111111
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 להילחם והתחילו אומץ, קיבלו נפתחו,
דיעותיהם. על

 על לי דווח הבאים הימים ״במשך
הי או חריגה התנהגות של מיקרה כל

והקצי החיילים מצר טיפשית סחפות
רב־סמל.״ אני קצין. לא ואני נים.

 המפתח
הלב הוא

איש הוא חייל־שאינו־קצין ך•
 העושה לסלרוט, דובי מילואים, 1 (

הזאת. ביחידה מילואים שנה 12 כבר
חוד לפני אירע צאלח של הסיפור

 בפעם־ נקרא, לסלרוט כאשר שיים,
לשרות־מילואים. המי־יודע־כמה,

 נצר־סירני, קיבוץ יליד ,35 בן הוא
 בבת־ים, מתגורר מתולתל, גבה־קומה,

מאש בנפרד חי הים, אל הפונה בדירה
 בניו שני את המגדלת האמריקאית, תו

בניו־מכסיקו. כפרית בחווה
על־ רוחני ריפוי — מיוחד עיסוקו

 מה המטופל, לגוף אנרגיה הזרמת ידי
(״רי באנגלית שנקרא

פוי״).
 מעל להתעלות הרך הוא ״הריפוי

ו האישיות והבעיות המחלות הכאבים,
״לה לסלרוט, מסביר שלנו,״ הארציות

 מני־ נקי יותר, רחב שהוא למישור גיע
 ולהחזיר לאלוהים, יותר קרוב גורים,

לאר חזרה מישור, מאותו האנרגיה את
לנפש. לגוף, ציות,

מ המצברים נטענים מכך ״כתוצאה
(המח וההתנגדויות המחסומים חרש,
ומש ונמוגים, מומסים והכאבים) לות

 הצפונים מעיינות־הבריאות תחררים
תמיד. בנו

לג אישית, להתפתחות הרך ״זוהי
 אלא ,18 בגיל נפסקת (שאינה דילה

 הקיום, של בתחומים החיים) כל נמשכת
היצי האהבה, הנתינה, הרגש, המין,

וה האינטואיציה הטלפאטיה, רתיות,
הרוחני. קשר

 שהיא עד וגדלה, הולכת ״המודעות
ו הולכת וממנו הגוף, כל את ממלאה

מסו ביותר מפותחים אנשים מתרחבת.
 מהם. רב במרחק אירועים לחוש גלים
 למעורבות נוטים כאלה אנשים לכן

 ורגישות־יתר חברתי, צדק אקולוגית,
הבחינות. מכל לניקיון

החי הרוחנית הפעילות של ״בשיאה
 המחלה־ את לרפא האתגר קיים לונית

 מכאיבה אשר ימינו, של מיספר־אחת
 אלא האנושי, המין על רק לא ומאיימת

האטומי." הנשק — כולו היקום על גס
לאט. די ברגיעה, בשקט, מדבר דובי

 את למצוא כדי מתאמץ שהוא נראה לא
 מאותו אליו באות המילים המילים.

 המר־ האנרגיה מגיעה שממנו המקום
 מקום לאותו הרלת אומר. הוא פאת,

הלב. הוא המפתח החזה. במרכז מצויה
,?גס

יפול" אגי |
 בתנועה, מרריך הייתי חיי ל ^

מספר. הוא באנשים,״ עסקתי

 שמה התחושה אותי ליוותה ״תמיד
 אינו בתנועות־הנוער עושים שאנחנו

 אחרי ובעל־ערך. עמוק משמעותי, די
ומרפ מורים — אנשים פגשתי הצבא

ההו הריפוי בשטח שעסקו — אים
 שעסקו אנשים גם היו ביניהם ליסטי.
בריפוי.

לעצ אמרתי קיבוצניק, ואני ״מאחר
 הם ואם כל־יכולים, אנשים שאין מי

 ושם פה ניסיתי יכול. אני גם יכולים,
אי בשיחות בקורסים, בסדנות, —

 עם עמוקה חברות יחסי תוך הכל שיות,
 שבלי לי התגלה לאחור במבט המורים.
 מסו־ תוכנית־לימודים עברתי לדעת,

שנה. בערך לקח בה שלב כל אשר דרת,
ש רואה אני שנה, 12 אחרי כיום, ״

 גשטאלט, תראפיית יחסי־אנוש, למדתי
 מגע־ של טכניקה ריפוי, ביו־אנרגיה,

 מחדש. לידה הדדי, ייעוץ לבריאות,
 בקלפי־טארוט, לקרוא למדתי בנוסף

ב הדרכה וקיבלתי ביוגה התאמנתי

קבלה."
 בכל כמעט ומטפל, טיפל, רובי
 מכאבי־ראש, החל בריאותית: בעייה

 ולחץ־רם, לב בעיות אולקוס, מיגרנות,
פר למיניהם, גידולים דיכאון, נשימה,

 שברים איחוי מחזור־חודשי, בעיות יון,
מני החלמה זירוז רפואי), טיפול (אחרי
צלקות. והגלדת תוחים

 תחליף לא שאני להדגיש ״חשוב
 אומר, הוא הקונבציונלית,״ לרפואה

 עם בשיתוף־פעולה לעבוד אוהב ״אני
רופאים."

באמ נעשה הריפוי בשיטת הטיפול
 מרכזי־האנרגיה על היריים הנחת צעות
 יצירת לתוכם, אנרגיה הזרמת בגוף,

 מקורות־ וחיבור אנרגטי שיווי־מישקל
 עם זה המטופל של האישיים האנרגיה

 חיצוניים. אנרגיה מקורות ועם זה,
דובי: מספר

 זאת היא הטיפול בשעת ההרגשה
 תחושה ציבעונית. מתוקה, חרווה של
 למישור, ממישור מעבר של זרימה, של
 למישור ממישור המעבר תנועה. של
 לעצמנו נתאר עצמה. בפני תנועה הוא

 או לקוביה, הופך אשר ריבוע, שאנחנו
לכדור. שהופך עיגול

 הזרימה, את המקבלים האנשים
 מטהרת, פנימית, מיקלחת מעין חשים
 — בדרכה העומר כל את מנקה אשר

שו הזאת הזרימה מחלות. מחסומים,
מחלה מהגוף. החוצה המחלות את טפת
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