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12, בפרק הרביעי של סדרת הד�וב ודקה ה
נטפליקס  של  ההדים  �מכת  החדשה  ק� 
"ארץ פראית מא�ד", מ�פיעה אשה יפה, 

יק עד�יה בתכשיטים  ובעלת מבטא לא מ�גדר, 
לזמן  ז�כה  לא  הזאת  הדמ�ת  הסיה.  בשם  רים, 
מסך רב, הסדרה לא מתעכבת עליה, �לכא�רה 
לא בכדי. בסדרה החדשה – המתעדת את סיפ�ר� 
�של א�ש )בג��אן שרי ראג'ניש(, המנהיג הר�חו
1981 עם עדת מעו -ני השנ�י במחל�קת שהיגר ב

ריצי� מפ�נה שבה�ד� לח��ה שכ�חת אל במדינת 
א�רג�ן בארה"ב �הפך א�תה לעיר משגשגת בשם 

וראג'נישפ�רם – איר�ע ר�דף איר�ע �הדמ�ת הנ
שית נבלעת בים ההתרחש�י�ת הדרמטי�ת. 

אימיםודרמה  כסדרת  שנצפית  הסדרה, 
שא מה  של  בניית�  אחרי  ע�קבת  ומש�בחת, 
ומ�ר היה להי�ת מרכז ר�חני א�ט�פי תמים, מק

דש אהבה ח�פשית �מדיטציה לכל, �הפך לזירת 
ופשע, טר�ר �מלחמת דת, ר��יה בשקרים �בת

ככים. היא מתארת איך הבאים זה מקר�ב לח��ה 
ושבא�רג�ן לא התקבל� בזר�ע�ת פת�ח�ת בסבי

בתה השמרנית, �עד מהרה הפכ� מאנשי השל�ם 
עלי אדמ�ת לל�חמים מצ�ידים בנשק. המאבק 

ושלהם בסביבה הע�ינת כלל ניסי�נ�ת רצח, הר
עלה בי�ל�גית המ�נית, מעילה כספית, האזנ�ת 

וסתר –  מזימ�ת שאת כ�לן הניעה �ניתבה מזכי
רת� הנאמנה של א�ש�, מא אננד שילה, בעזרת 

וחב�רה מצ�מצמת של ת�מכים. א�ש� עצמ� – שנ
ערץ על חסידי� כאיל� היה אל�ה�ת אך מע�לם 
לא הטיף לסגפנ�ת �נהנה לקבל מתנ�ת יקר�ת 
ערך – גזר על עצמ� בא�תן שנים שתיקה. �עם 

וזאת, כאשר החל� לצאת השלדים מהאר�ן, �כ
ששילה נמלטה במפתיע עם חב�רתה, ה�א שב 

לדבר, �חשף את פשעיה. 
הבמה  לקדמת  עלתה  שב�  הרגע  היה  זה 
א�תה דמ�ת נשית המבליחה לא�רך הסדרה – 
הסיה, �בשמה האמיתי – פרנס�אז ר�די. א�ש� 

ובחר בה להחליף את שילה הנכל�לית כיד ימי
ונ�, �כך הפכה באחת האשה מאירת הפנים לד

מ�ת החזקה בעיר, ז� שהמנהיג הנערץ תלה בה 
את תק��ת� להצלה של מפעל חיי� המתפ�רר.

מלכ�תה של  התגשמה.  לא  הזאת  התק��ה 
ר�די – שפיר�ש שמה הסניאסי )הניתן לתלמידי 
האשראמים בה�ד�( הסיה ה�א "צח�ק" – ארכה 
רק זמן קצר. בשנת 1985 פשט� אנשי הב�לשת 
הפדרלית על העיר �היא פ�רקה. כך נגמר פרק 
בחייה של הסיהופרנס�אז ר�די. תחקיר "גלריה 
שישי" ח�שף בראש�נה כי זה היה רק פרק אחד 
בסיפ�ר חיים פתלתל �י�צא ד�פן – סיפ�רה של 
לקיב�צניקית  יה�דייה, שהיתה  ניצ�לת ש�אה 
ישראלית, הפכה למ�לטי מילי�נרית ה�לי��דית, 
�לזמן קצר היתה לאשה החזקה בי�תר בכת של 

המאסטר הה�די.

לוח מטרה מחורר
היא נ�לדה ב-4 באפריל 1937 בפריז. במסמכי 
ארכי�ן משפחתיים היא מת�עדת בשם פרנס�אז 
�יזנברג, בתם של איזק )יצחק( �יזנבנרג, תעשיין, 

ו�אשת�, מריה לבית �ילצ'�ק, שניהם יה�דים ילי
די פ�לין. אביה נרצח ב-1942 בידי הנאצים, אך 

ואין לדעת היכן �באיל� נסיב�ת. חברתה הקר�
בה של הסיה, ת�שבת ל�ס אנג'לס החיה הי�ם 
בא�סטרליה תחת השם הסניאסי "מיסטיקה", 
שמעה מפיה כי ה�א נ�רה למ��ת אל מ�ל עיניה. 
בראי�ן ל"��שינגט�ן פ�סט" ב-1985, לע�מת זאת, 
היא סיפרה שהאב מת במחנה ריכ�ז. כך א� כך, 
את מלחמת הע�לם השנייה שרדה הסיה בזה�ת 
בד�יה בחיקה של משפחה נ�צרית, שאליה מסרה 

א�תה אמה. על פי כמה עד�י�ת, אמה ה�רתה לה 
לשכ�ח את עברה �להתכחש למ�צאה היה�די.

פרטים על המשפחה המאמצת אין בנמצא. 
וגם על המק�ם שב� שהתה בזמן המלחמה אין מי
ודע. לפי אחד הסיפ�רים, בשלב מס�ים בזמן המ
ולחמה היא נאלצה לשר�ד לבדה, ביער, �להת

קיים מאכילת אג�זים. על פי גרסה אחרת, היא 
נמלטה במ�עד כלשה� בלי��י אחד מד�דיה. "את 

וילד�תי העברתי בבריחה ברחבי איר�פה, מס
1984 לאו  תתרת מהנאצים", היא אמרה בשנת

נאנד סבה�טי, חסיד של א�ש� שפגש א�תה בח��ה 
בא�רג�ן �ריאיין א�תה לעית�ן המק�מי, "ראג'ניש 

טיימס".
בת�ם המלחמה אמה ביקשה להחזיר א�תה 
ילדה בת שמ�נה, התבקשה  אז  �הסיה,  אליה, 

ולזה�ת א�תה ב"מסדר זיה�י". "מב�לבלת �מפ�ח
דת לגמרי, היא הצליחה להצביע על אמה �פרצה 
בבכי", משחזר עכשי� סבה�טי את מה שסיפרה ל�. 

ומעי�ן במסמכי ארכי�ן ש�נים, שאיתר� הג
וניא�ל�גים נילי ג�לדמן �גידי פ�רז – "בלשים היס

ט�ריים" המתמחים בפענ�ח תעל�מ�ת היסט�רי�ת 
1948 הסיה החלה במו  – אפשר ללמ�ד כי בקיץ
וסע מאיר�פה לארץ ישראל, דרך גרמניה �צר

פת. כאן היא נקלטה במחנה ע�לים בנתניה, �לפי 
עד�י�ת של מכריה, בהמשך עברה לאחד מקיב�צי 

והארץ. המכרים שמע� ממנה כמה פעמים כי גד
ולה בקיב�ץ, אך לא ידע� לנק�ב בשמ�; כמ� פר
וקים רבים בחייה, גם בתק�פתה בישראל רב הנס

תר על הגל�י. גם אמה עשתה בא�תם ח�דשים את 
דרכה לארץ – לא יד�ע אם יחד עמה א� בנפרד.

הדרמה הבאה בחייה אירעה סביב שנת 1955. 
זמן קצר לאחר גי�סה לצה"ל אמה נתקפה לפתע 
בחרדה שמא תאבד את בתה כפי שאיבדה את 

ובעלה. "לא הצלתי א�תך מהגרמנים כדי לא
ובד א�תך לערבים", היא אמרה לה, לפי מק�

ר�ת אחדים. על פי הגרסה הר��חת של הסיפ�ר, 
ושא�תה שמע� מפיה כמה אנשים, זה קרה לא

חר ששבה מאימ�ן בירי, �הציגה לאמה בגא��ה 
ואת המטרה המח�ררת שקיבלה במט��ח. "בתג�
ובה, אמה החלה בהכנ�ת להגירה לצפ�ן אמרי
וקה", מעיד סבה�טי. תחילה היגר� לקנדה, בהמ

שך עבר� לארה"ב �התמקמ� בני� י�רק. לישראל 
הסיה ככל הנראה מע�לם לא חזרה. 

ו"להסיה תמיד הי� מחזרים רבים", א�מרת חב
רתה הקר�בה "מיסטיקה". "היא היתה אחת הנשים 

בלהיט החדש של 
נטפליקס, "ארץ פראית 
מאוד", המתעד את עלילות 
הכת השערורייתית של 
אושו, היא רק עוד דמות 
 שמבליחה לפרקים 
בשם "הסיה". אלא 
שמאחורי הכינוי הזה 
עומדת  ניצולת שואה, 
שעלתה לישראל וגדלה 
בקיבוץ, הפכה למולטי 
מיליונרית אמריקאית, 
היתה לחברתם של כוכבי 
קולנוע כמו מרלון ברנדו 
ורוברט רדפורד, הפיקה 
עם בעלה את "הסנדק", 
ולבסוף מצאה את ייעודה 
כיד ימינו של הגורו ההודי. 
סיפורה הלא ייאמן של 
הסיה, או בשמה המקורי – 
פרנסואז רודי
עופר אדרת ועומר שוברט

גורל 
פראי 
מאוד

המשך בעמוד הבא

תעודת המסע לישראל שקיבלה פרנסואז 
ויזנברג )הסיה( משלטונות הכיבוש המערביים 
בגרמניה, 1948. זיהתה את אמה במסדר זיהוי 

צילום: ארכיון המדינה
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והכי יפ�ת בני� י�רק, אבל היא ניחנה לא רק במ
ראה חיצ�ני יפה אלא גם באישי�ת יפה. אשה 
שכל אמא יה�דייה היתה ר�צה שתינשא לבנה".

המזל נפל לבס�ף בחלק� של גילפ�רד גלזר 
ו)גלייזר(, מ�לטי מילי�נר יה�די מטנסי שהיה מב�

גר ממנה ב-15 שנים, �ב-1956 השניים נישא�. 
גלזר, בן למשפחת מהגרים ממזרח איר�פה, ניהל 

וחברת פלדה משפחתית �היה לאיל נדל"ן שה
וקים פארקים תעשייתיים, בנייני מג�רים �משר

דים �מתחמי מסחר ענקיים ברחבי ארה"ב. לא�רך 
השנים ה�פיע שמ� פעם אחר פעם ברשימת 400 
עשירי אמריקה של המגזין "פ�רבס"; ב-2005 
900 מילי�ן ד�לר. "התחלתי מכו -ה�ערך ה�נ� ב
ל�ם. כשאנשים ש�אלים א�תי, 'איך עשית את 
זה', אני תמיד ע�נה, 'איך �אייס ניכט' )ביידיש, 

ואני לא י�דע(. אבל מה שאני כן י�דע, ה�א שח�
בתי לעז�ר לכל מי שנמצא במצב גר�ע משלי. 
זה ערך חש�ב בחיים שלי", ה�א צ�טט ב-2013 

ובכתבה מחמיאה במגזין אינטרנט ישראליואמ
ריקאי, שסיקרה טקס ה�קרה שנערך לנדבנים 

יה�דים גד�לים.
�פילנת נלהב  צי�ני  היה  אכן  ו�גלזר 
�תרם למ�סד�ת ש� גד�ל  כנדבן  ור�פ, שת�אר 
ונים בישראל. ה�א תרם להקמתם של הפק�ל

טה לניה�ל בא�ניברסיטת בן ג�רי�ן, הקר�יה על 
ושמ�, �של מרכז משה דיין ללימ�די המזרח התי

כ�ן בא�ניברסיטת תל אביב, �גם לה�צאת יה�די 
ברית המ�עצ�ת אל מעבר למסך הברזל. לצד זה, 

נכתב בעבר בעית�נ�ת האמריקאית, ה�א סייע 
ולתביעה במשפט שנערך בארץ נגד פ�שע המל

חמה הנאצי ג'�ן דמיאני�ק, כשהצליח לשים את 
יד� על מסמך מפליל שנשמר בברית המ�עצ�ת. 

ולא מפתיע אם כך שבהספדים לזכר�, שפ�רס
מ� בעית�נ�ת האמריקאית לאחר מ�ת� ב-2014, 
נכתב כי היה מי�דד עם ראשי ממשל�ת ישראל 
לד�ר�תיהם, מבן ג�רי�ן, �עד יצחק רבין �נתניה�; 
בבית� בארה"ב התארח� משה דיין, ג�לדה מאיר 

�טדי ק�לק. 
והחיים לצד� של גלזר הי� מה שסיפ�רי האג

דה הקלאסיים ר�מזים ל� בס�פם. "החיים שלי 
ה�רכב� ממשרת�ת שעש� לי קני�ת, מבית עם 
35 חדרים, �ממסיב�ת עם פרחים בש��י של 20 
אלף ד�לר", סיפרה הסיה לסבה�טי אז בו1984. 
אבל הסיה לא מצאה את מק�מה שם. בשנים 
הלל� נ�לד� לז�ג בן �בת, אמרס�ן �אריקה, אבל 
גם האימה�ת לא הסבה לה א�שר. "אני לא י�דעת 
מה לא היה בסדר איתי, אבל לא נהניתי להי�ת 
האמא המ�שלמת. התביישתי לה�ד�ת שאני לא 
מא�שרת", היא ה�דתה לימים. "הסיה השתעממה 
לחל�טין �היתה מד�כאת מסגנ�ן החיים שנכפה 
עליה", א�מר ס�בה�טי. "גלזר ניסה לשפר את מצב 
הר�ח שלה �ב-1960 הם עבר� לל�ס אנג'לס". אך 
המעבר לא סייע. הניש�אים על� על שרט�ן, �ב-
1965 בני הז�ג התגרש�. הסיה היתה אז בת 28, 

בעלה בן 43.
"היא היתה אשה צעירה �יפה, נש�אה לבעל 
מב�גר �אכ�לת טרא�מ�ת משנ�תיה המ�קדמ�ת", 
א�מרת עכשי� "מיסטיקה". מצבה הכלכלי איפשר 

ולה לממן לעצמה גם טיפ�לים פסיכ�ל�גיים יק
רים, �כך הבינה, כפי שהעידה בא�זני חבריה, כי 

ובעלה "רכ�שני" כלפיה. במשפט הגיר�שין המ
ת�קשר אמרה הסיה עצמה – כמ� שמצטט העית�ן 
"קנזס סיטי טיימס" באפריל 1965 – כי גלזר היה 
"עס�ק מדי בלעש�ת כסף, �הזניח את משפחת�". 
על פי העית�ן המק�מי, לאסיה נפסק אז רכ�ש 
8 מילי�ן ד�ו -בש��י מילי�ן ד�לר )ש��ה ערך לכ
לר הי�ם( לצד מז�נ�ת ח�דשיים של אלף ד�לרים 
)כ-8,000 ד�לר בערכים של הי�ם( לחמש שנים, 

ושי�כפל� בעש�ר שלאחר מכן. לצד זאת, היא קי
ובלה קרנ�ת נאמנ�ת �רכ�ש נ�סף בש��י כ�לל הש

ק�ל לו7 מילי�ן ד�לר של הי�ם. עד מהרה היא 
מצאה לכספה ייע�ד.

כשנתיים לאחר מכן נישאה הסיה בשנית. גם 
ובעלה השני היה אדם מצליח. זה היה אלברט ר�

די, מפיק הק�לנ�ע היה�די יליד קנדה שקטף את 
פרס הא�סקר הראש�ן של� בשנת 1973 בזכ�ת 
"הסנדק" שהפיק )את השני ה�א קיבל על הפקת 
הסרט "מילי�ן ד�לר בייבי", בכיכ�ב� �בבימ�י� של 

וקלינט איסט��ד(; בראי�ן הה�א ל"��שינגט�ן פ�
וסט" טענה הסיה כי היתה ש�תפה להפקת הס

רט. השניים גר� בה�לי��ד, שם התקרבה הסיה 
לע�לם הז�הר �רכשה חברים כמ� מרל�ן ברנד� 
�ר�ברט רדפ�רד. "הערצתי את ר�די כי ה�א היה 
ב�המיין", היא הסבירה את פשר המשיכה אל 
המפיק הה�לי��די, אלא שגם החיים במחיצת� 
ייאש� א�תה. "ה�א היה פלייב�י �התהילה עלתה 

המשך מהעמוד הקודם

המשך בעמוד הבא

ד"ר ג'ון אנדרוס )מימין(, בעלה השלישי 
של הסיה ורופאו האישי של אושו, עם 

הגורו, תחילת שנות ה-80. הורעל פעמיים; 
למעלה: אושו וחסידיו בחוות ראג'נישפורם, 

תחילת שנות ה-80. ההיררכיה נקבעה 
על פי הקרבה אליו צילומים: נימי גטר 

Osho International Foundation © -ו

כרוניקה של ראג'נישים

K 1971
מוהאן צ'נדרה ראג'ניש, 

40, פרופסור ומנחה 
מדיטציה באוניברסיטת 

ג'בלפור שבהודו 
מתחיל לכנות את עצמו 
"בגוואן שרי ראג'ניש", 

שם המעיד על הארה 
 פנימית, ואוסף 
חסידים בפונה 

K 1977
הקהילה שסביב 

בגוואן גדלה ותנועת 
ראג'ניש מגיעה 

ל-25 אלף נאמנים 
ברחבי העולם 

K 1981
מא אננד שילה, 

מזכירתו האישית 
של בגוואן, רוכשת 

חווה המשתרעת על 
פני 260 אלף דונם, 

ליד העיירה אנטילופ 
באורגון שבארה"ב. 

באוקטובר אותה 
שנה החווה מוכרזת 

כ"ראג'נישפורם"

K 1982
קבוצת מאמינים 

המתכנים 
"ראג'נישים" 

משתקעת באנטילופ 
וחבריה משתלטים 

על המועצה 
המקומית

K 1984
הראג'נישים 

מרעילים 750 
מתושבי מחוז 
ואסקו, מהלך 

הנחשב גם כיום 
להתקפת הטרור 

הביולוגי החמורה 
ביותר שהתרחשה 
על אדמת ארה"ב. 

באותה שנה מגיעה 
הסיה לראג'נישפורם

K 1985
בספטמבר שילה וחבריה 

הקרובים עוזבים בפתאומיות 
 את ראג'נישפורם.

הסיה יורשת את שילה 
כמזכירתו של בגוואן. זמן 

קצר לאחר מכן בגוואן 
מואשם בניסיונות רצח, 
השתלת פצצות ומזימת 

הרעלה ענקית. בגוואן בורח 
ונעצר בשרלוט. במקום 

להישפט הוא עוזב מרצונו 
את ארצות הברית 

K 1986
שילה וחבורתה 
נעצרים ומודים 

באשמת ניסיונות 
רצח והרעלה. היא 

נשפטת לעשרים 
שנים, אך לאחר 

שנתיים וחצי 
משוחררת ועוזבת 

לשווייץ

 1996
המיליארדר דניס 

וושינגטון קונה 
את ראג'נישפורם 

במטרה להקים אתר 
נופש, אבל נקלע 

לבעיות רישוי. 
משפחת וושינגטון 
תורמת את השטח 

למחנות הקיץ 
Young Life הנוצריים

K 1990
בגוואן, המוכר 

לעולם בשם 
אושו, מת 

20   הארץ | גלריה שישי | יום שישי כ"ו באייר תשע"ח 11.5.18



ל� לראש �היא ש�ב מצאה את עצמה מי�אשת", 
א�מרת "מיסטיקה". 

בשנ�ת ה-70, במהלך טי�ל מא�רגן לה�ד�, 
והגיעה לאשראם של א�ש� בפ�נה �נשבתה בק

סמ�. "פחדתי למ�ת בלי למצ�א את התש�ב�ת", 
היא הסבירה את הטי�ל הראש�ן לתתוהיבשת. 
כששבה לארצ�ת הברית לקחה ק�רס בלימ�די 
המזרח ב-UCLA, שם התאהבה במרצה שלה, 
1978 היא החליו  �יחד אית� שבה לה�ד�. בשנת

טה להעביר את מרכז חייה לפ�נה, �מיד אחר כך 
החלה בגי�ס כספים לפעיל�ת האשראם.

ובאחד מקטעי הארכי�ן הנדירים שבהם ת�ע
ודה בסדרה, קטע הלק�ח מראי�ן חדש�תי שנע

רך איתה, היא מספרת כי העבירה לא�ש� "מא�ת 
אלפי ד�לרים". בקטע אחר מת�עד�ת מסיב�ת 

וגי�ס כספים �מאמינים לג�ר�, שערכה בחצר בי
תה שבה�לי��ד בא�תן שנים ממש. "ככל שחיי הי� 
מרגשים לפני כן, תמיד סבלתי מתח�שת שעמ�ם. 
בג��אן הראה לי כל כך הרבה דרכים לגל�ת את 
הע�מקים הפנימיים שלי", היא הסבירה בראי�ן 

הישן ל"��שינגט�ן פ�סט".
בראג׳נישפ�רם  של�  המשגשגת  לקהילה 
שבא�רג�ן היא הגיעה בו1984, אז כבר גר�שה 
אז הדו היתה  היא   ,47  כמה שנים מר�די. בת
מ�ת הב�לטת, אשה אמידה �מק�שרת, ב"חב�רה 

וה�לי��דית״ של יד�ענים �בעלי ממ�ן שהי� מ�כ
רים לקהילה בזכ�ת תר�מ�תיהם הנדיב�ת, ביניהם 

והס�פר הבריטי אלפי ד�נלי, מייק אד�ארדס מלה
ELO, השחקן טרנס סטמפ �אשת התקש�ו  קת
ורת אריאנה הפינגט�ן. בת�ך זמן קצר היא הח

ליטה להישאר בעיר, קיבלה את השם מאופרם 
והסיה, �הכירה את מי שעתיד להפ�ך לבעלה הש

לישי – הבריטי ד״ר ג׳�ן אנדר�ס )שאז ענה לשם 
,ס��אמי ד��ארז׳. הם נישא� בא�תה השנה( ר�ו
ופא� האישי של הג�ר� א�ש�, אחד האנשים הק

15 שנה �מי ששהה במו  ר�בים ל� בי�תר במשך
חיצת� עד לרגעי� האחר�נים. 

״נפגשנ� במסעדה בראג׳נישפ�רם אחרי שהיא 
הגיעה", מספר אנדר�ס, בן 73, שהגיע לביק�ר 
בפ�נה ב-1976, ה�קסם מהמדיטציה �מהקהילה 
של א�ש� �מע�לם לא שב על עקב�תי�, �גם כי�ם 

וה�א מכהן כסגן נשיא בקרן הבינלא�מית של הג�
ר�. "היה לה טריילר משלה, שם היא חיה �שם היא 

ועבדה, �התחלנ� להתרא�ת בערבים �התאהבנ�. יד
עתי שהיא יה�דייה ממ�צא פ�לני, שהיה לה עבר 

ובש�אה, �שהיא ברחה משם עם ד�ד שלה, שנ
שאר גם אז דמ�ת משמע�תית בחייה, עד שה�א 

ונפטר )לד�ד �לנתיב הבריחה שלהם אין כל תי
וע�ד ארכי�ני זמין, ע"ש, ע"א(. למר�ת כל מה שע

ברה בחייה, היה לה ח�ש ה�מ�ר נפלא, �באמת 
והיתה לנ� מערכת יחסים נהדרת. זה לא נמשך הר

בה זמן, אבל החיים שם הי� מא�ד אינטנסיביים". 

טרור ביולוגי וחווה אורגנית
מי שצ�פה בסדרה של נטפליקס, שב�ימה בידי 
האחים צ'פמן �מקליין �יי, עש�י לקבל את הר�שם 
ש"אינטנסיבי�ת" היא אכן מלת מפתח. שהחיים 
בראג׳נישפ�רם, הח��ה בא�רג�ן שבה התיישב� 
אנשי א�ש�, הי� גרסה של "סקס סמים �ר�קנר�ל" 
שיצאה משליטה. זה קרה בת�ך זמן קצר, כאשר 
סכס�ך פרץ בין אנשי� של א�ש� לת�שבי העיירה 

והסמ�כה, אנטיל�פ, שלא רא� בעין יפה את השכ
נים החדשים – ל�בשי ח�לצ�ת אד�מ�ת שהאמינ� 

ובאהבה ח�פשית �הפכ� ח��ה נט�שה לעיר משג
שגת שבשיאה מנתה כמה אלפי ת�שבים. ת�שבי 
העיירה �שכנים נ�ספים של הח��ה החל� להערים 

וקשיים בי�ר�קרטיים על המשך פית�חה, �הסכ
ס�ך הפך לאלים ב-1983, כאשר פיצ�ץ מסת�רי 
אירע במל�ן של אנשי הק�מ�נה של א�ש�. הצעד 
הבא של המתיישבים החדשים היה הקמה של 
כ�ח מז�ין �היערכ�ת להשיב אש. "יש� אמר, תנ� 
להם את הלחי השנייה. אנחנ� א�מרים, קח� להם 
את שתי הלחיים", אמרה אז בראי�ן טל��יזיה יד 
ימינ� של א�ש� שילה, שעמדה מאח�רי פר�יקט 

ההתיישב�ת כ�ל�.
ההמשך היה הסלמה חדה, כ�לה בהנהגתה של 

ושילה: אנשי� של א�ש� הצליח� להשתלט על מ�
עצת העיירה אנטיל�פ, �שינ� את פניה. ב-1984 

והם ניס� להשתלט על המח�ז כ�ל�, באמצע�ת שי
ב�ש מערכת הבחיר�ת. בין השאר, הם אספ� לח��ה 

ושלהם אלפי חסרי בית מרחבי ארה"ב כדי להג
דיל את כ�חם האלקט�רלי. כשהניסי�ן לא צלח, 

והם הג� ת�כנית להרעיל את ת�שבי האז�ר באמ
וצע�ת פיז�ר חיידקי סלמ�נלה בסלטים בכמה מס

עד�ת, �כך למנ�ע מהם לממש את זכ�ת ההצבעה 
שלהם. 750 איש נפגע� מההרעלה, אך איש מהם 
לא מת. המקרה הזה מ�כר עד הי�ם כפיג�ע הטר�ר 
הבי�ל�גי הגד�ל היחיד שאירע בארה"ב. לצד זאת, 
ניס� אנשי הק�מ�נה לבצע התנקש�י�ת פ�ליטי�ת 
בבעלי תפקידים ש�נים ברש�י�ת האמריקאי�ת 
�בראשם הת�בע הכללי של מח�ז א�רג�ן, אך גם 
הן לא גב� בס�פ� של דבר את חיי� של אף אדם. 

– איש ק�ל )נמר�ד( גטר מתל אביב  ונימי 
נ�ע �צלם בן 66, שלמיטב זיכר�נ� היה הישראלי 
היחיד ששהה בח��ה בא�רג�ן מי�ם הי��סדה �עד 
ס�פה – היה אחד מחברי הק�מ�נה האלה, שאחז� 
בנשק. מ"כ בנח"ל בעבר שש�חרר מצה"ל בשל 
"אי כשיר�ת זמנית לשיר�ת", ה�א נסע לה�ד� 
ב-1975, הגיע לפ�נה במקרה, נפל גם ה�א שד�ד 
לרגלי א�ש�, �יצא בעקב�תי� לח��ה. את הסיה 
ה�א הכיר שם לאחר שש�בצ� למג�רים מש�תפים. 
"היא היתה מא�ד נחמדה, היינ� נפגשים במטבח 
לפעמים. היא לא דיברה על העבר שלה בכלל, 
�על השנים שחיה בישראל בפרט, אבל כשאני 
ח�שב על זה עכשי�, בדיעבד, השיח�ת שניהלנ� 
בח��ה, עם כל אחד, אף פעם לא עסק� במה שהיה, 
אלא במה שק�רה �במה שעכשי�. �עם זאת היה 
לי �להסיה נ�שא מש�תף מההתחלה – 'הסנדק'", 
ה�א א�מר �מתכ��ן לסרט שהפיק בעלה השני, 
אלברט ר�די. "בשבילי, זה אחד הסרטים הט�בים 

שנעש� אי פעם".
אלא שבראג'נישפ�רם גטר לא צפה בסרט 
האלים. במק�ם זאת ה�א לקח חלק במה שנראה 

ומבח�ץ כמ� ת�צר ה�לי��די ברמת אלימ�ת ד�
מה. בשלב מס�ים ה�טל עלי� לארגן כ�ח שמירה 

מז�ין, שתפקיד� לאבטח את א�ש� �להגן על העיר 
ומהסכנ�ת �מהאי�מים – הן המ�חשיים �הן המד�

מיינים – שמילא� את ראשה של שילה.
"עמדתי עם ע�זי ליד א�ש�. זה היה מט�רף. 
הבנתי שאני צריך לעש�ת את זה, אבל היה לי 

וקשה", ה�א נזכר. באחת הסצינ�ת בסדרה החד
שה מ�פיע תיע�ד ארכי�ני של אימ�ן בנשק שגטר 
העביר. "שילה הזמינה את כל התקש�רת לאימ�ן 
הזה. רציתי למ�ת. זה היה כל כך מביך �נראה לי 

כל כך מט�רף �טיפשי", ה�א א�מר עכשי�.
בדיעבד, ה�א ט�ען עם זאת, זה היה מהלך 
"גא�ני". "ז� היתה הצגה מ�צלחת בי�תר, שעבדה". 

כלומר?
וגטר: "אחרי האימ�ן נפסק� ההטרד�ת �ההצ

ק�ת שמהן סבלנ� מאנשי אנטיל�פ. אף אחד לא 
העז ע�ד להתקרב אלינ� עם נשק". 

הנשק שאגרתם  מצבור  כי  נטען  בסדרה 
היה אימתני. 

"ז� שט�ת גמ�רה. היה לנ� פח�ת נשק מלכל 
כפר בג�דל ד�מה בארה"ב".

אנדר�ס מצד� – שי�צרי ״ארץ פראית מא�ד״ 
ובחר� שלא לצרף אליה את גרסת� – ט�ען שה

כל התחיל במקרה, באחת מא�תן טע�י�ת של 
הג�רל. ״בסדרה לא ציינ� בין השאר שאנטיל�פ 
היתה במרחק 25 דק�ת נסיעה מראג׳נישפ�רם, 
בדרך עפר, �ז� היתה נסיעה שאף אחד לא רצה 
לעש�ת. מי בכלל רצה ללכת לאנטיל�פ? מה יש 
לעש�ת שם? הבעיה היא שלא היה לנ� אפיל� 

וק� טלפ�ן, בגלל כל מיני ח�קים �תקנ�ת שקיד
מ� פעילי איכ�ת סביבה. אי אפשר להקים עיר 
באמצע המדבר בלי טלפ�ן, �לכן נאלצנ� להגיע 
לשם �ככה התחילה המתיח�ת המי�תרת. אלה 
תרב�י�ת ש�נ�ת, אנחנ� אהבנ� לרק�ד �לשמ�ח 

�הם אף פעם לא הי� שמחים".
בסדרה מתוארים דברים פחות תמימים.

אנדר�ס: "כששמים אלפי צעירים ביחד, בכל 
מק�ם על כד�ר הארץ, יהיה שם סקס. א�ש� לא 
התעסק כל כך הרבה בסקס, ה�א אמר שלא צריך 
לעש�ת מזה עניין. הרי רק כשלא נ�תנים לסקס 
לצאת בצ�רה טבעית, ה�א נהפך לדבר ס�טה. 

וא�ש� הבין שהדרך הכי ט�בה להתמ�דד עם המ
תח המיני היא פש�ט לבטא א�ת�. ה�א תמיד אמר, 
חי�ת ע�ש�ת סקס, למה ע�שים מזה כזה עניין?״
וגם הסיה עצמה טענה שהתיא�רים על מסי
וב�ת מין �א�רגי�ת פר�ע�ת, שפ�רסמ� אז בתק

ש�רת, הי� מ�גזמים. "בכל שנ�תי אצל בג��אן 
ועשיתי פח�ת סקס מאשר בשנה שלפני שפגש

תי א�ת�", היא אמרה, �ה�סיפה שאנדר�ס �היא 
והי� מ�נ�גמיים. אבל, היא מיהרה לה�סיף, "לע

ש�ת אהבה עם בג��אן תהיה הח��יה המדיטטיבית 
הסקס�אלית הא�לטימטיבית".

וגם נימי גטר מתקשה להעיד על א�רגי�ת פר�
וע�ת. "הא�רגי�ת הי� בעיקר בדמי�נם של האנ

שים שדיבר� עלינ�. היינ� מתחבקים הרבה, זה 
וכן", ה�א א�מר �י�צק ת�כן אחר גם במלה "אינ

טנסיבי�ת": "�עבדנ�. עבדנ� שבעה ימים בשב�ע, 
 ,work בלי י�ם של ח�פשה. מבחינתנ�, זה לא היה

אלא worship )עב�דה, פ�לחן(". 
ו�אכן מלבד מדיטצי�ת �טקסים ר�חניים שנ�

עד� לסייע במציאת הח�פש הפנימי �בהתעל�ת 
מעל להתני�ת, עמל� חברי הקהילה על פית�ח 

המשך מהעמוד הקודם

המשך בעמוד הבא

המזכירה האישית של אושו, מא אננד שילה, 
1984, מתוך הסדרה "ארץ פראית מאוד". 

Netflix :קנאה נוראית צילום

נימי )נמרוד( גטר בחוות ראג׳נישפורם, 
אורגון, תחילת שנות ה-80. האורגיות היו 

בדמיונם של אנשים צילום: נימי גטר

22   הארץ | גלריה שישי | יום שישי כ"ו באייר תשע"ח 11.5.18



משק מש�תף, ד�מה לקיב�ץ, שהיה אמ�ר לייצר 
את מז�נם �לקיים א�תם כלכלית. "הייתי אחראי 

ועל השדה �כל מה שגידלנ� שם", נזכר גטר. "עשי
נ� בהתחלה המ�ן טע�י�ת, אבל למדנ� מהר. אחרי 
שנתיים השדה הפך ליצירת מ�פת. ז� היתה ח��ה 

ועם מ�דע�ת א�רגנית �אק�ל�גית ע�ד לפני שהמ
ולים האלה נכנס� ללקסיק�ן. �בכלל, הי� שם הר
ובה אנשים משכילים �בעלי ידע בכל תח�ם כמ

עט. כשהיה צריך לבנ�ת מבנה חדש, שאל� 'מי 
כאן ארכיטקט', �-20 אנשים א� י�תר הרימ� את 

היד. הכל עשינ� שם לבד בא�תן בארבע שנים".
אלא שהסיה, לדבריד גטר, לא נמנתה עם 

והפ�עלים העמלנים: בזכ�ת כספה היא קנתה לעצ
מה את הזכ�ת שלא לעב�ד כמ� יתר ת�שבי העיר. 
"היא מע�לם לא עבדה שם. הי� לה פרי��ילגי�ת", 

ה�א מעיד. 
־בסדרה מציגים את החבורה שלה כקבו
־צת מפורסמים ועשירים שנסחפו בטרנד הרו
־חני וסחפו איתם את אושו למחוזות הדוניס

טיים של בגדי יוקרה, מוצרי צריכה של מאיון 
עליון, וגם כימיקלים. 

גטר: "לגבי הכימיקלים אני יכ�ל ל�מר שהי� 
ושל�שה כלבים שריחרח� את כל מי שהגיע לח

��ה, כדי לרא�ת שאין סמים. לא מת�ך התנגד�ת 
עקר�נית, אלא כדי לא לתת ש�ם פתח לרש�י�ת 

לעש�ת נגדנ� משה�".
ומה לגבי שאר האורחות החדשים שהביאה 

החבורה ההוליוודית?
ו"אני ז�כר את בגדי המעצבים שאנשי החב�
ורה לבש� אחרי שב�טלה התלב�שת האחידה בג�

ני האד�ם, כ�לל פריטים שעל� 700 ד�לר האחד. 
בח�רף, כשהיה קר, קיבלנ� בגדים חמים. אבל 
אלה שהסיה קנתה, זה היה ע�לם אחר. הייתי 
ת�לה את הבגדים שלי ליד אלה שלה – �תמיד 

רציתי את שלה". 
גטר לא היה יחיד. עם המעבר של החב�רה 

והה�לי��דית אל הח��ה שבא�רג�ן הבחינ� הס
וניאסים בשיפ�ר דרמטי בסגנ�ן �באיכ�ת הגלי

מ�ת �הכ�בעים של א�ש� עצמ�. החב�רה סיפקה 
ל� מה�לי��ד בגדי מעצבים ז�הרים, �בהשפעתה 
ה�א החליף את הבגדים הבסיסיים מא�ד שנהג 

ללב�ש במלב�שים צעקניים �נ�צצים.
�בכלל, הג�ר� השתדרג עד מא�ד כאשר אסיה – 

ושבניג�ד לאנשי ק�מ�נה מן הש�רה ה�רשתה לה
וחזיק מכ�נית משלה – העתירה עלי� מתנ�ת יק

ר�ת. "היא �החברים הה�לי��דיים שלה קנ� לא�ש� 
ודברים, �כך קידמ� את עצמם. היא קנתה ל� מת

נ�ת יקר�ת, ר�לס ר�יס �ע�ד ר�לס ר�יס, שע�ן 
�ע�ד שע�ן", א�מר גטר אבל מבהיר: "התרשמתי 

ושמה שהניע א�תה היה המ�ן אהבה לא�ש� �ני
סי�ן להבין משה� לגבי עצמה. כמ� כ�לנ�, בעצם".  
בכל זאת, הם קידמו את עצמם יפה מאוד 

בזכות הכסף שלהם.
"ההיררכיה בח��ה נמדדה בדבר אחד: מי קר�ב 

י�תר לא�ש�". 
ט�ענים   – לג�ר�  הסיה  בין  הזאת  �הקרבה 
במידה  שעירערה  היא   – אנדר�ס  �הן  גטר  הן 
רבה את של��תה של השליטה הבלעדית של 
ראג׳נישפ�רם, שילה, �יצר הסלמה גם כלפי פנים. 

מזימות, תככים והאזנות סתר 
ולגטר יש הסבר ממ�קד על צמיחתה של שי
ולה. "שילה היתה אשה חזקה, אמביצי�זית �כ�ח

נית בא�פן י�צא ד�פן", ה�א מעיד. "היא התאהבה 
בא�ש� מעל לראש – כאשה בגבר, �לא כתלמידה 

במאסטר שלה". 
ההתאהב�ת הזאת �הכ�ח הרב שצברה על� 
לה לראש, ה�א א�מר, אבל הטריגר היה הסיה. 

ו"בהתחלה שילה היתה המלכה הבלתי מע�רע
רת, אבל לאט לאט, כשהיא ראתה שגם הסיה 

וס�ללת את דרכה אלי�, החל� להידלק אצלה נ�
ר�ת אזהרה", נזכר גטר. "זה הרתיח את שילה עד 
בלי גב�ל, גרם לה קנאה נ�ראית. פתא�ם ה�א 
היה זמין למישה� אחר �המישה� הזה היה הסיה 

– מ�עמדת להחליף א�תה".
הת�צאה של הקנאה הזאת מש�רטטת בסדרה 
החדשה: לאחר ששילה נלחמה בא�יבים מבח�ץ, 
היא הפנתה את כ�ח ההרס שלה פנימה. בעזרת 

ורשת של האזנ�ת סתר ברחבי העיר היא התעד
כנה בכל הנעשה בחדרי חדרים, כדי לסכל בע�ד 
מ�עד את מה שראתה כמזימ�ת נגדה א� נגד א�ש�. 
מבחינתה, כל האמצעים הי� כשרים לשמירה על 
המשך מעמדה בח��ה, �בכלל זה חיס�ל יריבים 

ופ�טנציאליים מקרב חברי הק�מ�נה, גם הם בא
מצע�ת הרעל�ת.

לטענת "מיסטיקה", אחת מהיריבים האל� 
"בהתח הסיה.  היתה  לחסל  ניסתה  וששילה 

לה הסיה חשבה שהיא עצמה פרנ�אידית", היא 
וא�מרת, "אבל בס�ף באמת התברר ששילה ניס

תה להרעיל א�תה".
גם אנדר�ס היה בין המ�רעלים, אבל בע�ד 
הסדרה מציגה את ניסי�ן ההרעלה של� כתג�בה 
מב�הלת של שילה לשיחה שלה צ�תתה בהסתר, 
�בה דיבר� ה�א �א�ש� על המתת חסד, ה�א עצמ� 
מספק גרסה ש�נה. "הסיה �החב�רה שלה הגיע� 
�הם הי� מא�ד עצמאיים, היה להם הכסף שלהם, 
הם לא הי� במחלקה של אף אחד �לא הי� תחת 
השליטה של שילה, �היא ראתה בכך אי�ם", ה�א 
ט�ען. "אני נהפכתי לאחד מא�תה חב�רה כי אני 
�הסיה היינ� ביחד, �כשא�ש� היה נפגש איתנ�, 

שילה היתה משתגעת �מתנהגת מ�זר.
ו"בסדרה ר�אים שאנשים נהי� ח�לים באנטי

ל�פ, �שהי� שם שמ�ע�ת על הרעלת סלמ�נלה", 
ה�א מ�סיף. "מה שלא מראים בסדרה זה שגם 

ואני חליתי אחרי שאכלתי במסעדה. הלכתי למ
רפאה, �פתא�ם התקינ� לי אינפ�זיה. היה לי קצת 
קלק�ל קיבה, �בת�ר ר�פא ידעתי שאני לא צריך 

ואינפ�זיה. זה נראה לי מ�זר. הדבר הבא שאני ז�
וכר ה�א שאני מתע�רר בשש בב�קר, אחרי שכנ

ראה התעלפתי �המצב שלי הידרדר, �אני פש�ט 
מבקש מהר�פא שלידי שיפסיק את הטפט�ף של 
האינפ�זיה. בהתחלה ה�א לא הבין מה אני ר�צה 

וממנ�, אבל אחרי שה�א עשה את זה �נתן לי אנ
טיבי�טיקה, איכשה� שרדתי. בא�ת� רגע הבנתי 
שאני מס�מן, שאני אי�ם עב�ר שילה �שז� היא 

שניסתה לפג�ע בי״.
ואז הגיע הניסיון השני, שדווקא כן נראה 

בסדרה. 
אנדר�ס: ״כן, זה היה באמצע איר�ע ענק, י�ם 
המאסטר, כשא�ש� היה על הבמה. כ�לם רקד�, 
�פתא�ם שמתי לב שג׳יין סט�רק )חברת קהילה 

ושהיתה מק�רבת לשילה �מ�פיעה אף היא בסד
ורה, ע״שוע"א( מתקרבת אלי יחד עם אחת הח

בר�ת שלה. חשבתי לעצמי שזה מ�זר, הן הרי אף 
ופעם לא בא� לדבר איתי. היא נשענה לעברי �אמ

רה משה� לא מא�ד רל��נטי על המיקר�פ�ן של 
א�ש�, ראיתי על הרצפה משה� לבן שנראה כמ� 
עט, �אז הרגשתי דקירה בישבן. ניסיתי לצאת, 
להגיע לרכב, אבל ידעתי שלא אצליח, �בשלב 
מס�ים פש�ט לחשתי למישה� בא�זן שהרעיל� 

המשך מהעמוד הקודם

המשך בעמוד הבא

חברי קהילת ראג'נישפורם, תחילת שנות ה-80. הכל עשינו לבד; למטה: אנשי הקהילה מתאמנים 
Netflix-במטווח, תחילת שנות ה-80. אף אחד לא התקרב אלינו יותר צילומים: נימי גטר ו

העיר ראג'נישפורם במהלך הקמתה, תחילת ה-80. חיכוכים עם השכנים מאנטילופ צילום: נימי גטר
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וא�תי �שאני צריך עזרה, לא רציתי לע�רר בה
לה. כשהגעתי למרפאה, אמרתי לר�פא שיסתכל 

ועל סימן הדקירה, �ה�א מיד הבין �שאל, ׳מה לע
זאזל ק�רה פה׳. �אם זה לא מספיק, הם השאיר� 
א�תי כל הי�ם במרפאה �לא פינ� א�תי עד אחר 

והצהריים. במט�ס, בדרך לבית הח�לים, השתעל
תי דם, �הרגשתי שאני ע�בר איר�ע לב״. 

מה עשית אחרי שהבנת שמנסים לרצוח 
אותך? יכולת להגיש תלונה.

״כל הממשל האמריקאי היה אז נגדנ�, �ברגע 
 FBI-שהייתי מגיש נגד שילה תל�נה על רצח ה
היה מגיע. לא רציתי להר�ס את העב�דה של א�ש� 
�את העיר שבנינ�. כשהגעתי לבית הח�לים, כבר 

וידעתי שאשר�ד �לא אמ�ת. כשהר�פא רצה לק
חת דגימ�ת דם, אמרתי ל� שאני מרגיש י�תר ט�ב 
�שיחכה עם זה, לא רציתי שימצא� את הרעל. לכן 

וגם לא הלכתי למשטרה. �ידאתי שהאנשים הק
ר�בים אלי יידע� מה קרה, �זה�״.

והתעמתת עם שילה על העניין?
ו"לא, זה היה חסר טעם. אתה מתמ�דד עם שק

רנית פת�ל�גית �י�דע שאם תנסה לעש�ת משה�, 
החיים שלך ש�ב יהי� בסכנה. בא�ת� זמן הדבר 
הכי ט�ב לעש�ת היה להצמיד את הגב לקיר, כדי 

לא לתת לה ע�ד אפשר�ת לפג�ע בי״.
ואושו ידע על המקרה?

״אני לא ח�שב שה�א ידע בזמן אמת, אחר 
מבין  שה�א  מסר  ממנ�  קיבלתי  ידע.  ה�א  כך 

ושהאנשים האלה )שילה �חב�רתה( לגמרי מש�
געים �לא ט�בים למק�ם״.

מה בעצם סוד הדינמיקה הזאת בין אושו 
לשילה?

"לפני שנסענ� לא�רג�ן, האשראם בפ�נה נ�הל 
ובצ�רה מא�ד מס�רתית �ר�חנית. �אז הגיעה שי
ולה, שהיתה דמ�ת מא�ד ש�נה �הרבה י�תר עכ

ש��ית, אחת שמקדמת עניינים, �המק�ם התמלא 
במערביים. בא�תה תק�פה התחלנ� לשא�ל את 
עצמנ�: מה אנחנ� ע�שים בה�ד�? הרי הממשלה 

והה�דית לא אהבה א�תנ� �היתה ע�ינ�ת כי נחשב
ונ� אא�טסיידרים. כ�לם התחיל� לדבר על אמרי

קה, סמל הח�פש של המערב, �חשבנ� שזה צריך 
ולהי�ת המק�ם של א�ש�. בחרנ� בשילה להי�ת בח

זית, כי היא היתה מא�ד ט�בה בענייני הניה�ל. 
ואבל א�ש� אף פעם לא בחר בה, ה�א פש�ט הס

כים לבחירה שלנ�״.
זה לא נראה ככה בסדרה, הוא הכתיר אותה.
ו״צריך להבין דבר חש�ב על א�ש�: ה�א לא חי

פש לה�ביל ש�ם דבר. מדברים עלי� כעל מנהיג 
דתי, ג�ר� עם הרבה מאמינים, �ז� פש�ט תעמ�לה 
לא נכ�נה. מצחיק א�תי שפתא�ם מדברים הי�ם 
על ׳פייק ני�ז׳, אנחנ� היינ� בעידן של ׳פייק ני�ז׳ 

וכבר אז, כשהציג� את א�ש� כג�ר�, עם כל הק
לישא�ת הרגיל�ת של התקש�רת. ג�ר� של סקס, 
כת דתית, שטיפת מ�ח. זה בדי�ק ההיפך מא�ש�, 
ה�א דיבר נגד ג�ר�אים �נגד מנהיגים דתיים. ה�א 
לא רצה להי�ת במרכז, ה�א רצה להתערב כמה 
שפח�ת, כדי שמי שמבין את הרעי�נ�ת של� לא 
יהיה תל�י ב�. ה�א הכתיר את שילה רק בגלל 
שאנחנ� בחרנ� בה, �חשבנ� שהיא תהיה מנהלת 

ט�בה. א�ש� בכלל לא רצה שנעב�ר לא�רג�ן״.
אושו לא רצה שתעברו לאורגון? נשמע 

מוזר. 
״כשלא�ש� התחיל� בעי�ת בריא�ת �ה�א סבל 
מכאבי גב, רצינ� להעביר א�ת� למק�ם שמאפשר 
טיפ�לים רפ�איים ט�בים י�תר מבה�ד�. ני� י�רק 
נראתה לנ� כמ� המק�ם הנכ�ן )הסדרה ט�ענת כי 

הסיבה האמיתית למעבר היתה ח�ב�ת עתק של 
האשראם לממשלת ה�ד�, ע"ש, ע"א(. שילה אמרה 
שהיא נ�סעת לשם לסדר הכל �פתא�ם החליטה 
על א�רג�ן. א�ש� בכלל רצה שנעב�ר ל��דסט�ק 
בני� י�רק, היתה שם כבר קהילה, הי� שם בניינים. 
ה�א לא הבין למה צריך לבנ�ת עיר חדשה. אבל 

שילה התעקשה, �ה�א ש�ב לא רצה להתערב".
א�ש� לא התערב גם אחר כך, כשהעיר ה�קמה, 
כשבינה לבין אנטיל�פ השכנה ה�כרזה מלחמה, 
�כששילה צברה �הפעילה כ�ח, על פי הסדרה. 
"מה שהסדרה לא מסבירה", שב �א�מר אנדר�ס, 

ו"ה�א עד כמה שילה התרחקה מא�ש�, �זה הח
לק הכי חש�ב בסיפ�ר. היא טענה שדרך האהבה 
שלה לא�ש� היא י�דעת מה החז�ן של� אבל היא 

ובכלל לא הבינה את החז�ן. כשא�ש� היה בשתי
וקה �לא דיבר של�ש שנים, היא התחילה לה
וגיד לכ�לם שה�א איבד עניין בקהילה. זה כמ�

בן לא היה נכ�ן״.
ולמה אושו שתק שלוש שנים?

״כשהיינ� בראג׳נישפ�רם מישה� בא אלי עם 
מצלמה �שאל למה א�ש� לא מדבר. עניתי שאני 

וח�שב שה�א מנסה לפנ�ת את הבמה בצ�רה עדי
ונה, כדי להבטיח שההצגה ת�כל להימשך גם בל
ועדי�, כשה�א כבר לא יהיה. כשא�ש� ראה את הס

רט�ן הזה ה�א אמר לי שמה שאמרתי היה מא�ד 
נכ�ן. בשלב מס�ים לא היתה ל� ברירה �ה�א היה 

וצריך לצאת מהשתיקה של� כדי לדלל את מב
נה הכ�ח המא�ד ריכ�זי ששילה יצרה. ב-1984 
)שנת ב�אן של הסיה �החב�רה הה�לי��דית לעיר( 

וא�ש� התחיל להבין שיש י�תר מדי כ�ח אצל שי
לה, �ה�א אמר לה שצריך לתת י�תר אחרי�ת 

לי�תר אנשים״.
ו"מיסטיקה" מ�סיפה כי הסיה ניצלה את קרב
ותה לא�ש�, כדי להסב את תש�מת לב� לכך שמ

שה� רע ק�רה בעיר של�. "�אז", א�מר אנדר�ס, 
"כשהכל נהיה מש�גע, א�ש� יצא מהשתיקה של�, 
חזר לדבר, �זה נגמר. שילה חזרה להי�ת ש�ם דבר, 

׳שילה שמילה׳״.

המלכות הקצרה של הסיה
זה היה בו1985, �שילה נמלטה לגרמניה. עם 

ובריחתה נבחרה הסיה לתפקיד המזכירה הבינ
ולא�מית, �לאחר טקס סמלי שב� שרפה את הג

לימה של ק�דמתה �את בגדיה לעיני הקהילה 
וכ�לה, היא החלה לנהל את ענייני הח��ה, כל

פי ח�ץ �פנים כאחת. ״הסיה היתה ש�נה מא�ד 
משילה״, מדגיש אנדר�ס. ״לא היה לה ש�ם עניין 
בכ�ח �שליטה. היא כבר היתה אשה מצליחה, עם 
ייח�ס משפחתי, �לא הי� לה ש�ם רגשי נחית�ת. 
זה התיישב בדי�ק עם האמירה של א�ש� על כך 
שרק אנשים עם רגשי נחית�ת ר�צים כ�ח �שליטה 

ועל אחרים. ה�א אמר שהאנשים שמתחננים שת
צביע עב�רם הם האחר�נים שהיית ר�צה שיהי� 

ובתפקידי מפתח, �שצריך להתחנן לאנשים יצי
רתיים �מ�כשרים כדי שיהי� בתפקידים האלה. 
מהבחינה הזאת הסיה מא�ד התאימה, כי היא 
היתה מא�ד מ�כשרת, עם הרבה יכ�ל�ת ניה�ל, 
�גם מא�ד נחמדה לכ�לם, ההיפך הגמ�ר משילה״.
וגטר לע�מת� לא חשב שהסיה מתאימה לתפ

קיד למר�ת אהבתה הגד�לה לא�ש�. "היא היתה 
מא�ד מא�ד שלמה עם מי שהיא �מא�ד מא�ד 

ושם", ה�א א�מר, אבל לא היתה לה "היכ�לת המ
דהימה" שבה ניחנה שילה בכל הקש�ר לניה�ל. 

ו"זה לא ישב עליה ט�ב. התפקיד הזה היה ת�ב
עני מדי עב�רה". 

ו�אמנם ה"קדנציה" של הסיה בהנהגת הק�מ�
1985, זמן קצר לאו  נה לא ארכה זמן רב. בס�ף

חר מינ�יה לתפקיד, פשט� כאמ�ר השלט�נ�ת על 
הח��ה. שילה, שנמלטה ע�ד ק�דם לכן, ה�סגרה 
אז לארה"ב, ה�עמדה לדין �נשלחה ל-20 שנ�ת 

ומאסר. אחרי שנתיים �חצי ש�חררה בעקב�ת המ
תקת ע�נשה, �מאז היא חיה בש��ייץ �מנהלת שם 

וה�ספיס לח�לים ס�פניים. גם א�ש� נמלט מהח
��ה עם הפשיטה הממשלתית, אך מט�ס� נעצר 
בדרכ� אל מח�ץ לארה"ב, �ה�א נעצר, �בעקב�ת 

עסקת טיע�ן ג�רש מהמדינה. 
�הסיה? היא יצאה עם א�ש� ל"סיב�ב ה�פע�ת" 
ע�למי, שעבר בין השאר בנפאל, א�ר�גאי, כרתים 
�פ�רט�גל. על פי ספר בשם "מי הרג את א�ש�" 
,מאת אבהיי �אידיה, שיצא לא�ר אשתקד ניסו

תה הסיה גם לפנ�ת לו21 מדינ�ת כדי לשחזר את 
העיר האב�דה של א�ש�, אך הן סירב�. בצר לה 
היא פנתה לידידה מרל�ן ברנד�. היא ביקשה ממנ� 
היתר להקים באחד האיים שבבעל�ת� בא�קיינ�ס 

והשקט את הגרסה החדשה של ראג'נישפ�רם. הע
ניין נפל, על פי הספר, בגלל החשש לה�ריקנים. 
השניים חזר� לבס�ף לפ�נה, �א�ש� – שדיבר על 

והצ�רך של נשים להשתחרר מן ההתני�ת החבר
ותי�ת שמ�טבע�ת בהן – ה�רה להסיה להקים "סד
ונה לשחר�ר נשים". בא�ת� הזמן היא החלה בכ

תיבת תסריט לסרט עלילתי שבמרכז� ג�ר� מז�קן 
�עדת מאמינים, �אף פנתה לג�רמים בה��לי��ד, 

אלא שהתסריט הזה מע�לם לא ה�פק.

וזה היה גם הא�ת לפיר�ק הקשר בין הסיה לא
נדר�ס. ״כשעזבנ� את א�רג�ן נפרדנ�. היא טיילה 

וברחבי הע�לם, היתה לה כבר מערכת יחסים חד
ושה, �אני נשארתי בה�ד�. מא�חר י�תר הקשר נ�

תק. לה כבר הי� ילדים מניש�אים ק�דמים �אני 
תמיד חשבתי שהכ�כב המסכן שלנ� לא צריך ע�ד 

פי�ת להאכיל, לכן לא עשינ� ילדים״. 
אנדר�ס – שבזמן לימ�די הרפ�אה, בו1967, 
הגיע להתמח�ת בתל הש�מר �נשאר כאן כי לא 
רצה "להפסיד את המלחמה" – נ�תר ר�פא� הצמ�ד 
של א�ש� עד נשימת� האחר�נה ב-1990. ״השנה 
האחר�נה לחיי� היתה קשה, הי� ל� בעי�ת לב, 
טיפ�לי שיניים שהסתבכ�, היה לנ� גם חשד די 
מב�סס שעש� ל� הקרנ�ת בכלא. ה�א הרגיש רע, 
�בשלב מס�ים ה�א אמר לי שה�א ח�שב שלא י�כל 
לדבר י�תר. זה היה מא�ד משמע�תי, כי כ�לם הי� 

ומגיעים לפ�נה כדי לשמ�ע א�ת�. בשל�שת הח�
דשים האחר�נים כל מה שה�א יכ�ל היה לעש�ת 
זה לצאת הח�צה �לנ�פף בידיים, �ה�א אמר לי 

ושה�א ח�שב שהמ��ת של� מתקרב. �אז הגיע הר
וגע שב� היה בר�ר שכדי שה�א ישר�ד צריך לק

ר�א לקרדי�ל�ג �להעביר א�ת� למק�ם עם צי�ד 
מתאים, אבל ה�א אמר לי שה�א לא ר�צה, שגם 
לקי�ם יש הזמן של�. זה היה מא�ד קשה, אבל 

וא�ש� האמין בזכ�ת של כל אחד על ג�פ�, �להכ
ריח מישה� להישאר בחיים לא היה חלק מזה, 
כך שלא באמת היתה לי ברירה �נפרדתי ממנ�. 
זה היה רגע לגמרי לא פש�ט, �קשה לי לתאר את 

וזה, כמ� שקשה לי להסביר מי היה א�ש� בשבי
לי. ה�א לא מ�רה, ה�א לא מישה� שא�מר לך מה 
לעש�ת, ה�א לא דמ�ת אב, אני ח�שב שאם צריך 
לקר�א לזה בשם, זה האדם היחיד בחייך שמקבל 
א�תך בצ�רה ט�טאלית כמ� שאתה, בלי תנאים״. 

חיה, אהבה, צחקה
שנת מ�ת� של א�ש� היתה גם השנה שבה 
התמקמה  היא  תחילה  לארה"ב.  חזרה  הסיה 

ובעיירה סד�נה שבמדבר אריז�נה �הקימה שם מר
כז ר�חני בשם "Mystery School". אחר כך חיה 
לסיר�גין שם �בל�ס אנג'לס �אז גם התיידדה עם 
"מיסטיקה". "גרנ� יחד כמה שנים בל�ס אנג'לס. 
חיינ� יחד. דיברנ� הרבה, שתינ� שמפניה, צחקנ� 
�חגגנ� את החיים", היא מספרת. "הייתי מא�ד 
סקרנית לשמ�ע על החיים שלה, �היא, מצדה, 

ושמחה מא�ד על ההזדמנ�ת לחל�ק א�תם עם מי
שה� שהיא ס�מכת עלי�".

שם, בל�ס אנג'לס, היא גם פתחה את ביתה 
לקהל הרחב למדיטצי�ת בר�ח א�ש�. במקביל היא 

והיתה מע�רבת בהקמת מרכז א�ש� גד�ל בעיר. �בי
נתיים ילדיה גדל� �הלכ� בעקב�ת אביהם. בנה 

ואמרס�ן ע�סק בתח�ם הנדל"ן; בתה, אריקה, לק
חה על עצמה להמשיך במפעל הפילנתר�פי של 
האב, �שמה מ�פיע מעת לעת במד�רי הכלכלה 

ו�הרכיל�ת, לר�ב בצמ�ד לדי��ח על תר�מה נכ
בדת שהעמידה לג�ף כלשה�. גם לישראל היא 

ומעבירה תר�מ�ת, בין השאר לקרן לב"י �לאג�
דה למען החייל. לשניהם ילדים משלהם, שניהם 

מתג�ררים בב��רלי הילס. 
בבית של בתה הלכה הסיה לע�למה ב-2014, 
בת 77. היא ה�כרעה על ידי מחלת הפרקינס�ן 

ושבע שנים לאחר שחלתה בה, �נקברה בבית הק
בר�ת היה�די "הילסייד ממ�ריאל פארק" בל�ס 
אנג'לס. על המצבה של האשה שחיה חיים מלאי 
תפני�ת, חלקן טרגי�ת �חלקן מא�שר�ת, �ר�ב 
שנ�תיה לא מצאה של��ה אלא בצל� של הג�ר�, 
מתנ�ססת כת�בת פש�טה: "חיה, אהבה, צחקה" 

)lived, loved and laughed(. ה

המשך מהעמוד הקודם

בעלה השני של הסיה, מפיק הקולנוע 
אלברט רודי, 1973. התהילה עלתה לו לראש 

צילום: אי־פי

בעלה הראשון של הסיה, איש העסקים 
גילפורד גלזר, 1990. עסוק מדי בלעשות כסף 
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