
האדמהפניעל

OTdd־^dud rn d1ויוצאבוקרכלקםורשבסקיאמנון

1niWrHoאבהבשור,מחב]לאיכשסיפזהאז

לושישת^ראביב^ככהאירועשמפיקתאר^מזבזןל<?

ועכשיוחייםשגבריםאיךעללהגידדבריםכמהגם

עמוד 1



בוקר

לאהשינייםמשחתמהמיטה.עצמיאתמקלףבקושיבחוץ.אורכברשש.

ספקאיןמוקדם,בלילה.מאתמולהאלכוהולהבלאתלגמרילמחוקמצליחה

אי־שםאחורה,חודשיםכמהיחסית.רגועהעונהזאתלפחותמדי.שמוקדם

שנאתיבחמש.כברלחלוםלימתפרץהיההמעוררהשעוןהחורף,שלבשגעת

גידוליצוותבניהולראשוןאבסורדאותו.כיוונתיאנילאכאילוזהעלאותו

אתה.הואמוקדםקםאתהשבגללוהאידיוטשדה:

הנ־החקלאותלשטחיחלוצהחולותשלהאששטחיביןחוצצתהשדותדרך

רחבים

$TS1$הנרחבים$TS1$

$DN2$הנרחבים$DN2$הלבן.הטנדרמולמתפתלדלוחאחדכבישהנגב.מערבצפוןשל

אינסופייםשדותמימיןאפריקה,לתוךעמוקשנמתחמדברהשמאלימצידו

מאזוריאחדשלכליבולהפליאחדגאוגרפיקוולאסיה.לאירופהשממשיכים

בליהערבה,תושבישלהמוזרהפאסוןבלישלנו.במיוחדהנשכחיםהפריפריה

הבקעה.חקלאישלהטירוףבליהצפון,עמקישלהאידיאולוגיתהקשיחות

כיסתםאולידרמות.לנטרשמצליחהזההשטוחהחולותבנוףמשהוישכנראה

חול.שלצהבהבהחומהפלטהפשוטובכיות.צעקותהדישמחזיריםהריםאין

חול.מלאמלא

וכמהמדויקים.נהיהאםציירו,שלנוההוריםשדות.ציירנוהאלההדיונותעל

פה.להגידאוהביםישראל,שלהאמיתיהתבואהאסםסוף.לזהאיןשדות,

ומהחיטהשום,בצל,צנונית,בוטנים,גזר,אדמה,תפוחישלדונמיםאלפימאות

מהכל.הכללא.

גנרישםבעצםשזהקומביין,קוראיםהאדמהתפוחיאתשאוספתלמכונה

מלאיםגדוליםעץארגזישורתלצדהשדה,בקצהתבואות.איסוףמכונתלכל

מכונותגרמנית.חברהשלאדומים־צהוביםשנייםעומדיםאדמה,תפוחי

עבודה.יוםסוףשלקפהמכיניםהערביםהטרקטוריסטיםספק.איןנהדרות,

שמוציאיםאוהביםממשלאאדמהתפוחיהזאת.בחלקההלילהכלעבדוהם

הצ־אפילואותם.להאשיםקשהקיצית.צהרייםבשמשהעולםלאוויראותם

נוניות,

$TS1$,הצנוניות$TS1$

$DN2$,הצנוניות$DN2$לצאתמעדיפותאפורים,תאיםנטולצמחשללכאורההטמטוםכלעם

בלילה.מהאדמה

אשכנטוזיקפהנסעםנאסףכברשחציואדמהתפוחישדהלתוךמשייטאני

הנ־במקומותלצחוקומשתדלהלעםערביבקפהאותומחליףתרמית,בכוס

כונים.

$TS1$.הנכונים$TS1$

$DN2$.הנכונים$DN2$מהבדיחותלצחוקשמשתדליםיהודיםמכבדיםערביםטרקטוריסטים

לנכבה.איכשהוקשורזהאולישלהם.

מדבר

חקלאות:שלעיקרייםסוגיםבשנימתעסקיםהנגב,צפון־מערבהבשור,בחבל

ובבתיבחממותשמגדליםמהכלאתכוללהראשוןהסוגשדה.וגידוליירקות

שימושומר.קולרבי,לוף,דלעת,חציל,קישוא,פלפל,מלפפון,עגבנייה,רשת

חקלאימהן.אלפיםכשישגםעגבנייה,אםכיעגבניותלאבבודדת.הכללב,

ואלהיומיומי,בסיסעלהסיטונאייםהשווקיםסוחריעםמתחככיםהירקות

הוןשמשלמיםהצרכנים,אתכםרקלאשוחטיםהםקור.אבשלוםבדיוקלא

עלמעליבהכמעטתמורהשמקבליםהחקלאים,אותנורקולאמזון,עבור

בדרךלרמוסשאפשרמהכלהעברית.השפהאתגםשוחטיםהםהתוצרת:

שחור.עדיףב־מ־וו,לג׳יפ

שטחיםגד״ש.בקיצוראושדה,גידוליהשני,מהסוגלחקלאותמשועבדאני

חיטה,למצואאפשרשםכבדים.כליםעוצמתיים,טרקטוריםגדולים,פתוחים,

מסותשעועית.אפונה,תירס,שום,בצל,בוטנים,צנומות,גזר,אדמה,תפוחי

מולויותרסיטונאיםמולפחותאינטנסיבית,יותרמעטעבודהיותר,גדולות

קצתמבחוץ,תהומי.הואהזהההבדלעצמנובעינימזון.ומפעלישיווקרשתות

טנדר.פלוסמגולחיםולאמאובקיםחקלאיםדבר.אותונראיםכולםביפן,כמו

סמוך,לשדהוממשיךהאריזהלביתבמשאיתהאדמהתפוחיאתשולחאני

הטרקטורים,אחדאתלתקןומשםלעבודה,הצנוניתמזרעתאתלהכניס

שלוחכםקטןצבאהשקיות.לתאםלעיבודים,לדאוגריסוסים,להוציא

יוםבכלעובדיםהםשוטף.ובגשםקופחתבשמשאחריהולךנחושיםתאילנדים

להשגחהשזקוקיםהערביםלפנירחוק־רחוקמסירות,רמתבאותהשעהובכל

היהודים,שלפניוכמובןקשה,לעבודלאשמעדיפיםהסודניםלפניצמודה,

לעבוד.לאשמעדיפים

אבלהפסקה,בליגדלבמדינהלהאכילשישהפיותמספר2#גד״שאבסורד

אתסוגרתוהמדינההגבולית,הרווחיותבשליורדתבחקלאותהעובדיםכמות

נכון,שיאספו.שיזרעו,שיקטפו,עובדיםאיןחדשים.תאילנדיםלכניסתהשמיים

עלשקל20ישלםמכםמיאבליהודים,ולהעסיקהמשכורותאתלהריםאפשר

החקלאים,אתחונקתהממשלהאחיד.לחםעלשקליםעשרהאועגבניותקילו

שהזדיין.לממשלהולהגידהכללעצורבשבילולעשבבלזרועמדיעסוקיםוהם

טומטומים.יקרים.שהירקותובוכיםבהייטקמשקיעיםבינתיים

שהייתלהיותיכולוחצי.ישראליכמועובדתאילנדיכלשלי,האומדןלפי

שלושאחריתכלס,אבלכושר,למכוןומינוינשרשלקעקועלךוישבפלס״ר
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תאילנדיםשלוחכםקטןצבא

קופחתבשמשאחריהולךנחושים

בכלעובדיםהםשוטף,ובגשם

רמתבאותהשעהובכליום

הערביםלפנירחוק־רחוקמסירות,

לפניצמודה,להשגחהשזקוקים

לעבודלאשמעדיפיםהסודנים
היהודים,שלפניוכמובןקשה,

לעבודלאשמעדיפים

ישראליכמועובדתאילנדיכל

בפלס״ר,שהייתלהיותיכולוחצי*

שלשעותשלושאחריאבל

לוהטתפלסטיקצנרתהרכבת

יתחילשלךהידייםעורבשמש,

תחושותישדרוהגבלהיקרע

אותךהכיןלאבגייםמדריךשאף

זהאתעושהאותךנראהלקראתן*

שבתותכוללרצוף,שניםחמש

לאפשוטשלךהידייםעורבשמש,לוהטתפלסטיקצנרתהרכבתשלשעות

הכיןלאבגייםמדריךשאףתחושותישדרוהגבלהיקרעויתחילבזהיעמוד

אותךנראהפה.לכולםמפריעזהכיהבכי,אתשתחניקגםעדיףלקראתן.אותך

לראותובליזעוםבשכרומחורבנת,רחוקהבארץרצוףשניםחמשזהאתעושה

שבתות.כוללרצוף,שניםחמשבכלל.שלךהמשפחהאת

אה!לך,קרץדווקאוהילדיםהאישהבלישניםחמש

פרה

מתנהאחלהפרה.לבחוראותםלוקחאניהתאילנדיםשלהחגלכבוד

השחיטהבתחילתעגלה.בלישבאתיהתפלאוטיפההתאילנדיםפרה.לחג,

הדםלנקניקיהדרךומשםלדליים,מהצווארהניגרהדםכלאתלאסוףנוהגיםהם

בליחיהפרהלקחתאפשרואיהדם,עללוותרהאיסורבתכליתאסורקצרה.כבר

אותם.בילבלממשכברוזהלשחיטה,אביזריםבליגםשנבואביקשאיתושעגלה.

עושים?בעצםמהפה,ושוחטיםחיהאותהמביאיםולאשםשוחטיםלאאם

אומרתזאתמהבדיבורית.בדרך,איתושליאומרתיכנס״,היאתדאג,"אל

הואהטנדרשלמהארגזוחציעגלה,ליאיןאםתיכנסהיאבדיוקלאןתיכנס!

בסיבובכברקיבינימטלעוףבלישםתעמודהיאלעזאזלאיךכלים!ארגז

תיכנס,"תיכנס,מהחווה!ביציאההראשון

שלבארגזמבטמעיףאנירגוע".תהיה

ופולטבתאילנדים,מבטועודהטנדר

בסדר״יהיה
11

איתושהאםאמין.מאודלא

מצבאיןאסיד?שלפלאשבקחווהשוב

פרה.פהשתיכנס

אותנוומוביללחווהאותנומכניסאיתוש

חברהואהבקר.שללמרעההשופלעם

מכלדופןיוצאתודמותאיתוש,יקר,

מה־רחוקהכיהדברכנראהבחינה.

מיינסטרים

$TS1$מהמיינסטרים$TS1$

$DN2$מהמיינסטרים$DN2$מס־כבראםלדמיין.שאפשר

ווגים

$TS1$מסווגים$TS1$

$DN2$מסווגים$DN2$,בכיווןקצתהואאזבאמריקאית

בוי.פארםפאקינגהילבילי.של

לתוךישרמהשופלקופץאיתושעכשיו

במבטבוחרהגדולים,העגליםשלהמכלאה

לבודדומתחילומוצקהבריאהאחתעגלה

העדר.משארובצעקותבתנועותאותה

מנסיםשלתנועותעושיםהתאילנדים

הצגהשואו.מןבוואןמדובראבללעזור,

איןכאלהלחלוטין.מוטרףאחדאיששל

מהם.אחדליאומרבתאילנד,

קפיצותריצות,שלקצרהסדרהבתום

הפרהאתלכנסאיתושמצליחוצעקות

שוקלמתכת,גדרותעשוימסדרוןלתוך

המיועדתלרמפהאותהומעלהאותה

איןמה,רקלמשאיות.הבקרלהעמסת

הואאין.עגלהאפילומשאית.כרגעלנו

הרמפהשלהעליוןבקצההפרהאתסוגר

לשופל.רגעוניגשברזלשעריבאמצעות

מצליחיםלאמבולבלים,התאילנדים

עכשיוהזה.הענייןכליסתייםאיךלראות

איךכלים!באיזהאותה?לשחוטהולכים

העגלהאלאיתושחוזרבינתייםלהוביל!

הראש,עלעדיןליטוףלהנותןהמבוהלת,

נותריםהתאילנדיםשלושתוזהו.בום־בוםבראש.שתייםלהונותןאקדחשולף

תאילנדי.פועלשידהימודבריםהרבהאיןפה.פעורי

נשמעאוליזהונכבית.קלותמפרכסתהרמפה,שלהברזללרצפתצונחתהפרה

הקולינ־מזבחעלמותןועדמלידתןהאלההחיותאתמגדלאיתושאבלאכזרי,

ריה,

$TS1$,הקולינריה$TS1$

$DN2$,הקולינריה$DN2$לראותמאשרוחדמהרזהאתולגמורבראשיריותשתילתתמעדיףוהוא

לפרהקושרחבל,מהשופלשולףהואהשחיטה.שלסבירההלאהאכזריותאת

האחורייםהקפיציםהטנדר.שללארגזישראותהומריםהרגלייםאתהמתה

באיטיותנוזלתומידהפוכההארגזעלנוחתתכשהיאמיידיבכיווץמגיבים

ארגזעלשמוטראשההגדול,הכליםלארגזהטנדרארגזדופנותביןלמרווח

למעלה.מזדקרותורגליהחייםחסרבמבטפקוחותעיניההכלים,

רקשידועהעובדהלכםהנהבעיה.בלילארגזנכנסתבאמתהיאאיתוש.צדק

בחולותזמןמדייותרשמבליםולאנשיםגבוליתאישיותבעליבקרלמגדלי

מקום.לכללהיכנסמסוגלתהיאהתקשתה,וטרםחמההגופהעודכלראשון:

הזאת.לאינפורמציהתזדקקומתילדעתאין

חגב

בחדווהלוקיפצץהואמזמןלאהשדות.כבישעלמבולבלמסתובבצהובארבה

שלוהגזרהאדמהתפוחישדותאתראהחלוצה,חולותשלהיבשותהגבעותעל

שהולכתלקטסטרופהמודעלאלחלוטיןומתקרבים,הולכיםהמערביהנגב

השני,מהדורהםהארבה.לנחילואחיותיואחיומיליוניעשרותועלעליולנחות

הלאההיסטוריההארץ.ילידיהנגב,אדמתעלפהמביציהםשבקעואלה

אוטומטית.רחמנותמייצרדווקאלאושזהמלמדתרחוקה

מערבצפוןשלהרחביםהאששטחיומדרום.ממזרחרעמורחוקיםנפץקולות

לאימוןהשבועבתחילתשהתייצבההמילואיםאוגדתפעילות.שקקוהנגב

ואלפימאותתמידית.המתקרבתהמלחמהלקראתהיקףרחבבתרגילהחלה

ההישר־למאמץלתרוםכדיוילדיהםנשותיהםאתנוטשיםבוגריםגברים

דות

$TS1$ההישרדות$TS1$

$DN2$ההישרדות$DN2$,נחיליאתהמזרח־תיכוני.הקורבןחגשלהבאבגלגוללהשתתףהלאומי

התיכוןהמזרחעתידוגםהקרב,ומסוקיהטנקיםהטרידוממשלאהארבה

יותר,מיידיותאחרות,צרותמחושיהם.לנגדעמדוממשלאהדרךוצדקת

הפרק.עלעמדו

הבוקרבשעותכברשעלתהרעותמבשרתעננההחסידות,הגיעובהתחלה

לאיטו.המתקדםהנחילמעלהמוקדמות

מאיימיםצלליםהטילוענקציפורימאות

השמשאתמסתירותהארבה,זאטוטיעל

אתעטףשקטרגע.בןוחולפותלשנייה

אחרבזוהטבח.החלואזלרגע,החולות

למקור,הבאמכלוטרפוהציפוריםצללוזו

החגביםאתובולעותומשספותקורעות

לעוףמכדיצעיריםעודהםבשלמותם.

מטרהלהסתתר,מכדיגדוליםוכבר

באוהחסידותאחרילעופות.מושלמת

נמוךחולפותיותר,זריזותאלההדיות.

המבולבליםהארבהגוריאתוקוטפות

לברוחלאןאיןלארבהתנועה.כדיתוך

שעותנמשך,זהוככההזה.החולכלבתוך

טירוף.שלשעותגביעל

עקבהיהלאזההציפוריםכשהתפזרו

הבריחוהריסוסמטוסישובע:תחושת

שציפוריעלהארבהששמחתאלאאותן.

הייתההבשרציפוריאתהבריחוהברזל

לבנבןנוזלירקוהמטוסיםמדי.מוקדמת

ברגלייםקלהצריבהשלתחושהשיצר

די־שלתחושהואחריהצריבהובכנפיים,

סאוריינטציה

$TS1$דיסאוריינטציה$TS1$

$DN2$דיסאוריינטציה$DN2$מוחלטשיבושעדובחילה

ומשםהחגבית,העצביםמערכתשל

המיותרות.החיותשלהעדןלגןהיישר

מבולבל.צהובחגבפהמסתובבעכשיואז

יתרעםחלוצהחולותמתוךצץהוא

שלהשנילצדועברמהתופתהניצולים

שלעצומיםשטחיםאלהשדות,כביש

גיא,וצנונית.חיטהוגזר,אדמהתפוחי

שנינובריכוז.בובוההוחבר,השקיהאיש

בידשאכטהעםהמנועמכסהעלשעונים

לכיווןקופץכשהשורדבעינייםועייפות

וב־איטי,צעדחציאליומתקדםגיאשלנו.

תנועת

$TS1$ובתנועת$TS1$

$DN2$ובתנועת$DN2$למרכזישרקילו85ישכח.לאשהואאחתלומביאמהירהבלנסטוןנעל

כבישעלצהוברסקרקנשארתתוארשלאדמיםשפיכותשלומניצולהמסה,

המרוסק,החגבלכיווןומסנןגיאיורקמכבי״,שלהלוגולהיותצריך״זהכחלחל.

מזדיין".זונה"בןלחדד:כדירק

ארץ

מראתששיגרההפצצהעםהתחילזהאותנו.שברהכמעטהאחרונההמלחמה

העשןפטרייתאתגםהאזור.בכלהיטבשנשמערעםכנאפה,שכולולעולםגיעברי

קיבלוכברכךאחרדקותמעשרפחותהרצועה.גגותמעלעולהמצוין,ראינו

האחרו־הרגעיםהיואלהמוגנים.למרחביםלהיכנסהודעההעוטףתושביכל

נים

$TS1$האחרונים$TS1$

$DN2$האחרונים$DN2$לאינסוףהמשיךזהמשםבחוץ.להיותמותרהיהשבהםהקרוביםבשבועות

איןאזעקה,איןהמרגמות.זהחראהכיומרגמות.וצלפיםוגראדיםקסאמים

נשארלאלחימהשליומייםאחריפתאומיים.ופיצוץשריקהרקאדום","צבע

מבניפהחנוקלאככהגםהחקלאים.חייב,היהשבאמתממיחוץכלבבאזור
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אזעקה,איןהמרגמות*זהחראהכי

שריקהרקאדום״,״צבעאין

היומייםאחריפתאומיים,ופיצוץ

האחרונההמלחמהשלהראשונים

ממיחוץכלבבאזורנשארלא

החקלאים,חייב,היהשבאמת
אדם,מבניפהחנוקלאככהגם

ריקהיההאחרוןהסתיואבל

זוכרלאשאניכמו

הפסיקולחימהימיכמהאחרי

פיצוץבכללהתחבאהתאילנדים

והתחילולטרקטורים,מתחת

אותיירטברזלכיפתאםלהתערב

לנוכישלנו,ברזלכיפתלאלא,

שלברזלכיפתהקצאות:אין

שבעבבארפגיעהשבע,באר

מניח,אניטוב,פחותמצטלמת

פריפריהישלפריפריהגם

כמוריקהיההאחרוןהסתיואבלאדם,

מעולם.זוכרלאשאני

מה־חלקמרגישיםבטחבמרכזשםאתם

עניין

$TS1$מהעניין$TS1$

$DN2$מהעניין$DN2$דןבגושנחתוטיליםששניאחרי

אתםאבללירושלים,מחוץאי־שםואחד

אלהאתבטלוויזיהשראיתיזוכראנילא.

שםשפגעאחרילטירוףנכנסיםבאשדוד

כברשאצלנוזהעלוחשבתיבמרפסת,טיל

כמותאתלתארקשהפשוטנטרפים.לא

דמיינוההיא:בתקופהפהשעפוהפיצוצים

קרוב,ממשמהםכמהדקה,כלאחד

דמיינוהעדין.במקרהמטריםעשרות

מחבריםבשדות,מסתובביםעצמכםאת

נוחתותכשפצצותוזורעיםהשקיהציוד

מי־בליככה,ממשהפסקה.בליסביבכם

לימטר

$TS1$מילימטר$TS1$

$DN2$מילימטר$DN2$.אזהרהסימןאיזהדמיינוהגזמה

לאכבראדישים,נעשיםכברכשאתםזה

ממשיכיםמפחדים.לאכברמתחבאים,

ברירה.איןפשוטכילעבוד

התאילנדיםגםהפסיקוימיםכמהאחרי

לטרקטורים,מתחתפיצוץבכללהתחבא

אםעצמםלביןבינםלהתערבוהתחילו

ברזלכיפתלאלא.אותיירטברזלכיפת

שלברזלכיפתהקצאות:איןלנוכישלנו,

פרי־איןאצלנובאופק.שם,שבע,באר

בילגיה

$TS1$פריבילגיה$TS1$

$DN2$פריבילגיה$DN2$נוחת.טילכלאפשרי.יירוטשל

טוב,פחותמצטלמתשבעבבארפגיעה

פריפריה.ישלפריפריהגםמניח.אני

מובילישלהאבקעננינגמר,הזההמבצע

מכאןוצפונהמזמן,שקעוכברהטנקים

עודכאןבכלל.קרהשזהלשכוחהספיקו

גדולובוםאדוםוצבעפעם,מדייורים

צלפים,כדורישריקתאונפילהעודשל

עודכללפחותלחלוטין,אדישיםכבראנחנוגםהרימעניין.זהמיאתותכלס

נשאר?לעשן.משהואיזהנשאר

עיר
הצ־יצטרפווחציבשמונהצנונית.לאסוףהתאילנדיםמתחיליםבערבבשש

וותים

$TS1$הצוותים$TS1$

$DN2$הצוותים$DN2$אחרריסוסאתלסייםהמטוסאמוראזעדהאדמה.תפוחיאסיףשל

הארבה.נחיליאתקצתלעכבלפחותאומאיתנולהרחיקלנסותהצהריים,

כברזהומשםהמרפסת,עלאצליהחברהיתכנסוכברמהסיבוביםכשאחזור

ימשיכוהפועליםשלהטלפוניםאיילות.לערקהאופייניתבטבעיותויחמירילך

ביוםהזהלרגעאותם.לשמועמכדיועייףשיכורשאהיהעדהלילה,לתוךעמוק

״אושר״.לוקוראיםמחכה.בעצםאנישלי

ילדותי.נוףזההכל,אחריוהמרגמות.והחגביםההשכמותלמרותאושר.כן,

קטןקיבוץשללחיקוהנגב,מערבצפוןשלהרכיםהחולותתוךאלבקעתי,פה

דיששלריחזהואצליבאת,מאיפהלךשמזכיריםריחותישבמיוחד.ונעים

ריחאפילומדברי.אווירשלרטוב,חולשלאדמה,תפוחיזרעישלבוטנים,

ממרהיבחוץהכלהואהבשורחבלשלהנוףחיוך.בימעלהפרותזבלשל

המשמיםמהסוגשממהויבש,חשוףועמקים,הריםנטולענקי,ולסחולמשטח

רוגע,אינסופי,שקטמיןבוישהזה.הנוףאתאוהבכךכלאניאבלביותר

מפהשלאמילכללמהגםברורהאנושי.לנוףמקוםשמשאירהכזאתענווה

לגמריגדג׳אביבהכל.אחריתחת,בחורמדוברהזה.השום־כלוםעםקשה

הברזל״לעץבעשב״:״נחשההוא,בשירהמקוםשלהקטעאתלהעבירהצליח

השנה״.כלקיץביום.אחדאוטובוס70ה־משנותאששטחזהענפים.אין

לטר־מילדותזכריתמשיכהאגרונום,אבאפה.כולםכמעטכמובשדות,גדלתי

קטורים

$TS1$לטרקטורים$TS1$

$DN2$לטרקטורים$DN2$.אםשינהלאשלנו.הדורשלהריטליןהיההשדהגידוליענףולמכונות

והג־לכולם,מקוםהיהבשדותכיקשב,מהפרעתשסבלתאודיסלקטיהיית

בריות

$TS1$והגבריות$TS1$

$DN2$והגבריות$DN2$רד־נקאותיתראואלאבלאחר.דברבשוםלאבעבודה.נמדדהשלך

הייתיאפילושנים.מעטלאאביבבתלגרתיוהטיוליםהצבאאחריבנגיו:עם

תכלסהעיר.שלהסקסיבצדהלילה,בחייהאירועים,הפקתבעולםעמוקדי

קשרים,פאסון,ליברליות,בחורותשחורים,בגדיםזה.מכלנהניתיאפילו

לאופשוטוהילד,הנישואיםבאוכךשאחראלאהעניין.כלספורט,קליאו

הספיהציבורית.בגינהברחוב.מדרגות.בחדרגדלשליהבואתלדמייויכולתי

ששיחררתיאחריגםליחנקמהעיר,לי

בחזרהנעלמתיאזשניים,אוכפתור

לשדות.הביתה,

מעברהיוםמחייבתאביבלתלקפיצהכל

מאמיניםלאשעדייןחבריםכמהאצל

קצתנהיהזההטנדרעםלהם.שברחתי

גדולהואהאלה.הסיבוביםמסובך,יותר

תמידמכאן.לאמנותק,גבוה,לעיר,מדי

עונהתמידאנימתגעגע.אניאםשואלים

מדייותרהמזרח.כתרלשווארמהשכן,

היפ־לזה,לבשימושם.הייתילאזמן

סטרים:

$TS1$:היפסטרים$TS1$

$DN2$:היפסטרים$DN2$למקוםללכתמפסיקלאאתה

להיותהפסיקהואכירקאוהבשאתה

החמקמקהדברמבנייתחלקזהטרנדי.

קוראיםאיךלכםחסרכךשכלהזה

ומגניביםחופשייםשאתםמרובאופי.לזה,

בולנראיםכולכםומעודכנים,ויצירתיים

שלבמסווהאופנהקורבנותדבר.אותו

אופנה.קורבנות

גבר

ההתנשאותאתבצדרגענשיםאם

יותרמרגיששאנילאזהשלי,הטבעית

חושבלאגםאנימהנגב.שאניבגללגבר

מעובדיגבריםיותרהםאדמהשעובדי

שאנחנולישברורגםמהמקלדות,

ומה־הנוכחימהעידןלחלוטיןתלושים

תמורות

$TS1$ומהתמורות$TS1$

$DN2$ומהתמורות$DN2$זההגלובליזציה.שלהמלהיבות

לנבוניםאויותרלטוביםאותנוהופךלא

כיפהאנחנויותר.למענייניםאויותר

חופשיכימצחיק.כינחמד,כילנו,טוב

כיאחר,מקוםבשוםחופשישלאכמופה

כישלווה.שלסוגישהטירוףכללמרות

זהכיהאנדרדוג,בתחושתחזקמשהויש

חיוך.מעלה

יותרקצתשאנחנותחושהישלמהלהביןזאתבכלרוציםאותי,לוחציםאתםאם

לרוץ,יוצאיםשאתםנכוןשאלות:כמהליישתשובהבמקוםאזמכם,מחוספסים

תדמיתלעצמכםמייצריםהחבריה,עםקצתולהיותמילואיםצולקבלשמחים

אומכותהולכיםאחריםבגבריםצופיםגס,קצתמדבריםומחודדת,קשוחה

המון?ושותיםהחבריםעםבשבועפעם־פעמייםיוצאיםכדורגל,משחקיםסתם

התרככתם.שאתםכמוקשוחיםכאלהשאנחנולאזהאז

מעכברחוץמשהולהזיזהצורךוחוסרוהניאוניםהליסינגעםהמודרניהעולם

ריח,וחושחניתצריךלאכבראתם.הואוהקורבןקורבן,דורשומקלדת

שמחו־אנחנולאזהלא,אזמגנטי.וכרטיסכחלחלהכפתוריםחולצתמספיקה

ספסים

$TS1$שמחוספסים$TS1$

$DN2$שמחוספסים$DN2$מדולדלים.שנהייתםאתםזהכך.כל,:_,
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