
יי

..■:..

יי^^
יי

•"'^^^^

HP ••■■j

D'lupהשווים

עמוד 1



סרטובייםכתבהואר־צ׳י,גאילהיותחלםעודזהביכשעוז16בגיל^^>

.־חבר־םשנ־בכירכזהסוערת,מתחקומדייתקצי,^■^ qrorנייאשין־לציון

קומדיה.שלטעויותכמויותרשנראיתטעויותשלבקומדיהשמסתבכים

במאנצ׳יזהלילותבאחדשנתקףבראשוןהמקומיהערוץכוכבדוד,אתמשחקזהבי

שמ־מכיווןלחלבן.מתקשרבמצבו:עושההיהאחראדסשכלמהאתועושהלחלב,

דובר

$TS1$שמדובר$TS1$

$DN2$שמדובר$DN2$מרייותרשעמדחלבשלהשפעהתחתנכתבהנראהשככלמתבגרים,בסרט

הכוכב.אתמזהה״וישרהלילה,באמצעבביתומתייצבאכןהחלבןלמקרר,מחוץזמן

שלימהחברהעטאתמבקשמשינה,התעוררשבדיוקדוד,חתימה.ממנומבקשהוא

שלישהידבגללאבללחתום.ומתכווןבהוקרה׳׳לדודההקדשהעליושחרוטהעם

מת׳׳.והואבצווארהחלבןאתדוקרבטעותהואנרדמה,

לגמרי.הגיונינשמעעכשיועד

שרוצחאיפהביער,הגופהאתלקבורומחליטיםלהיסטריהנכנסיםשניהם׳׳חכה.

תקווהמתוךזהאתעושיםהםשלו.הגופותכלאתמחביאהקצבמשהבשםסדרתי

קולטיםהםהביתה,חוזריםכשהםאבלהם.ולאיואשםמשההגופה,אתימצאושאם

שהגופהומגליםהעטאתלהוציאחוזריםהםהגופה.שלכצווארתקוענשארשהעט

הגופה,למציאתלילימסעמתחילואזשם.לא

מיניובכלפרסליבאלביסנתקליםהםכשבדרך

משהאתמאשימיםדברשלבמ־פוהזויות.דמויות

השכ־שלהנחייהשכלבומתבררברצח,הקצב

נה

$TS1$השכנה$TS1$

$DN2$השכנה$DN2$הביתהוחזרהגופהאתאכלשלהםהעיוורת

זה,מהמבינהלאהעיוורתהזקנהבפה.העטעם

שית־כדיזהאתלווזורקתמשחקשזהחושבת

פוס,

$TS1$,שיתפוס$TS1$

$DN2$,שיתפוס$DN2$לצווארהעטאתמכניסהגםבטעותאבל

לכלאנכנסיםהחבריםושנימת,הכלבהכלב.של

כלב".רצחעל

תמידהיאהראשונהשהיצירהאומרים

$0$1STהל$$1STלה־אמוראנימהביותר.האישיתהיצירה

$2ND$0$2הלND$מזה?עליךיק

שנשפך׳׳.חלבעלשבוכההטיפוסלא״שאני

I.1!!! n«13a1'■?.•ביןזהבי,הצנוונהשל

השמש׳,ו׳אימפרייתצלקת׳׳פניכמוקלאסיקות

היוצרמביתפורנויצירתסטייל׳,׳דוגיגםמבצבץ

מתבקששילובדוגדוגיוסנופפלינטלארישל

מולפורנוסרטלהניחוהיפ־הופ.סמיםסקס,בין

טוטובחצאיתהדלתאתלפתוחכמוזהעיתונאי

לאהאנשיםרובשאלות.מעורראכללגיטימי,

בגללבדיוקשלהםבביתלהתראייןנוחמרגישים

חצוףפריטעלוחשבוןדיןלתתשייאלצוהחשש

יחדהכביסה,סללתחתיתלדחוףהספיקושלא

שלהאחרוןהגיליוןהנבואה,שוטישלהדיסקעם

זהביאבלהסינתטית.הלבבותוכריתפלוס׳׳פנאי

מצקצק,לאמצטדק,לאהאנשים:תבלאהוא

ארגזעםיחדהזה,הסרטאתבקצוות.משייףלא

לפניושהתגוררוניגריםזריםעובדיםמחבורתבירושהקיבלכחולים,בסרטיםמלא

דוגדוגיסנופחבריו.ביןחילקהשללאתהתקווה.בשכונתששכרהקודמתבדירה

ומזיין,ושרמשחק"הואיהודה־סתיוית.בהבעהמסבירהואאדיר','סרטאצלו.נשאר

מולטי־טאלנט״.

כזהרקכחול,סרטלבייםנחמדיותרלינראה"כברפותו,קריירתשוקללאזהבי

כאיציקהוט,שלהיומיתהדרמהב׳עספור׳,שלוהמצייןהתפקידאבלעומק״עם

מסתובבהואהזמןרובמודרך.לדמיוןמקוםמדייותרמשאירלאהחרמן־על־הזמן,

במלבישה׳.צורך׳איןהתסריטלהערתשעונהבלבוש

לבוש״.שאניסצינות"ישמתקומם.הואמדויק״,לא״זה

k^cבוא tmאותך.להפשיטאטשרימאמץכל

תתפוסאםלי.שיגידובליגםבכיףמתפשטהייתילהתאמץ.צריכיםהיו"לא

צריךלאזהתחתונים.עםהגגעלאשבאנישונה.יהיהלאזהקיצי,ביוםפהאותי

בסדרה״.שונהלהיות

שמןבועותכמוהקטנים,הפיצוציםאתהזמזום,אתבאוויר,זהאתלהרגישאפשר

נתפרתשאוליהגדרההבאהגדולהדברהואזהביעוזלעצמכם:סמנובמחבת.רותח

מדוברנדמה,כאן,אבלעצמה,עללהגידיותרמענייןדברלהשאיןדוגמניתלכל

גבראלאמשחק,דרךזהאתלעשותומעדיףלהתפרסםשרוצהנערלאאמיתי:בדבר

עצמו,לדברתשוקהמלאאבלמניירותנטולכריזמטי,ומגובש,אמיתישחקןשהוא

ולהשאירועלייתו,עלייתומז׳אנרחלקלהיותמעדיף"אניזאת,מגדירשהואכמואו

הנפילה״.אתבצד

הזה?הרצוןמגיעמאיפה

ללכתהיהשלוהחלוםדרכי.המשחקחלוםאתשחישלי,מאבא״כנראה

שהואלמרותהחלומות.אתהכריעההמציאותאבלבברקלי,מוזיקהללמוד

שאניברורליוהיהחלוםעלויתרשהואצעירבגילהבנתינורא,אותנואוהב

שלושהחייםמרגישואנישלי,הדרי־בהיאשלוההחמצהתחושתאוותר.לא

עושה״.שאנימהבזכותיותרמאושרים

תוכלולאמעטעוד

טלוויזיהלהדליק

בלילקולנועללכתאו

היפותהפניםאתלראות

כוכבלאזהבי.עוזשל

בןבחוראלאאינסטנט,

ודחוי,שמןילדשהיה27

מבוישמהצנחניםשנזרק

ושסרטיקרב,ובהלם

בספרייהמוצגיםפורנו

זהבי,עוזכישלו.הביתית

לאלדעת,חשוב

בכלוםמתבייש

זרנגרומי•צילום:סגלאיתי

מבטיחים.תאריםלולהצמידנשלטהבלתיבצורךסיכהשיתקעהראשוןהואזהבי

תומרק־ןיוןשכטר,עפרדנקר,רןלוי,יהודההחתיכוניםלשושלתההשוואהאת

מסו־אנילמהראולאעודאנשיםהאלה.בשטויותמאמין״לאבנימוס.דוחההוא

גל.

$TS1$.מסוגל$TS1$

$DN2$.מסוגל$DN2$הבחירות,אוהמסלולשלי,שהעבודהחושבלאאניכלום.על"יודעיםלאעוד

אחר״.מישהומזכירים

להוליווד.כדרךאתהכלומר,

עכשיומתכנןאנישם.קורהמהואבדוקלחו״לשנהעודשאטוסחושב"אני

מראהליאץגםבכלל.ישראל־שאני־ידעלאאחדשאףברמהאנגליתללמוד

מחבל״.אשחקלאלעולםאניבכוח.ירצואם;םישראל־.

סייםהואעבודה׳.׳לתתלמושגמשלופרשנות27זהבי,מספקהאחרונהבשנה

׳הת־קוסאשווילי,דוברשלהחדשלסרטהצטלםלוינשטיין,יורםאצלמשחקלימודי

גנבות

$TS1$׳התגנבות$TS1$

$DN2$׳התגנבות$DN2$,'ובימיםקניוק,יורםשלספרופ־על׳נבלות׳המדוברתלמיני־סדרהיחידים

לעלותשצפויהאחרים׳׳חייםבסדרהרקדןלהיותשחולםדתיכנערגצטלםאלה

השתתףלכןקודםבפסטיגל.בר־זוהריעלעםיחדקיפץבמקביל,בערוץכקרוב

הרטובלחלומהתומרקץיוןאתשהפכההילדים,ערוץשלהקאלטסדרת

שלפירושומהיודעתלאשעודילדהכלשל

סטעלחודשיםכמהבילהלבין,ביןרטוב.חלום

׳עספור׳.שלהצילומים

אנ־ועדייןבסיביר,עבודהמדונהשלשנה

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$זהגי.עוזזהמייודעיםלא

שאףבלירצוףשנהלעבודמאוד״מתסכל

שד־בסבלנותלהמתיןצריךזה.עליודעאחד

בריט

$TS1$שדבריט$TS1$

$DN2$שדבריט$DN2$.שת־חילאארוכה.דרךהלכתיייצאו

סוכן

$TS1$שתסוכן$TS1$

$DN2$שתסוכן$DN2$אותיויכניסלהשקותהזמנותלישיסדר

מזהישאותי.ענייןלאזההרכילות,מדורילכל

היה׳האי׳שלהפרסוםתוכן.בליסלבסבשפע

במסיבותאותנוהעריצו־לרותעיוור.פרסום

פרייםשצילמנולפניהראשונות,העיתונאים

אותן,שאלתיבהלם.הייתימהסדרה.אחר

מהראיתןלאעודחתימה?מבקשותאתן'מה

בטל־אתהמפורסם.׳אתהענו,הןעושה׳.אני

וויזיה׳״.

יון

$TS1$בטליון$TS1$

$DN2$בטליון$DN2$לומרקשהענק.כוכבמ׳האי׳יצאתומרקין

עליך.דבראותו

מתבקשובאופןהראשי,בתפקידהיה"יון

זה.עםבסדראנ־הלב.תשומתרובאתקיבל

משחק,ללמודעצמי,אתלהשביחחשובהיהלי

סתםאותיענייןלאעצמו.כדברלהתעסק

שאוכלדבריםלעשותאלאמפורסם,להיות

לאשחקן,אניהנה,ולומר,מאחוריהםלעמוד

חתיך".סתם

תאהלאבי,בראשון־לציוןוגדלנולדהוא

שנילוישנגב.בחברתמנהלתוליוספה,חשבה,

פשו־לאוזכרונותוענבל,עמיתגדולים,אחים

טים

$TS1$פשוטים$TS1$

$DN2$פשוטים$DN2$הכיכדרךלעוזיסבירימיבשעשועוןביניהםהתחרוכיתתובניבהםמהימים

הרבהגררההגדולה,וכרסנפוחפרצוףעםמלא,ילד"היית־שמן׳.שהואפוגענית

יצאוכולםפעםלזה.להגיבאיךידעתיולאנוראביפגעזהחשבוני.עלצחוקים

ככללמיהביתה,׳לךלי,אמרוכשהגעתיכזה.כיתתימפגשפיצה.ולאכוללסרט

מתוסכלשלי,לאמאבוכהנסער,הביתהחוזרהייתימחדשפעםכלאותך?׳.הזמין

הייתילמכות.נגררהיהזהלהגיב,איךידעתיכשלאלהם.לענותאיךלישאיןמזה

להםמחטיףמצוירים,בסרטיםכמועושההייתיאזלגילי,גבוהגםאבלשמןאמנם

רקזהמרחק,ממנילתפוסלהםיגרוםשזהבמקוםאבלאותם.ומפילהראשעלאגרוף

של־.הגבולותאתלבדוקיותר,בילהתעלללהםגרם

בק־לגלידהשישיביוםהלכנוחברות.למישהיוהצעתיאומץשאזרתיזוכר׳׳אני

ניון.

$TS1$.בקניון$TS1$

$DN2$.בקניון$DN2$׳תרים,לי,אומדתהיאאזהרצפה.עלנפלההיאהגלידה,אתשאכלתיכדיתוך

ילדהייתיחושבת?׳.את׳באמת,להאומראנילאכול׳.אפשרשניות,שלושחוק

והמ־הגלידהאתהרמתייבטח׳.אמרה,היאאזהגלידה.עללוותררציתילאכרסתן.

שבתי

$TS1$והמשבתי$TS1$

$DN2$והמשבתי$DN2$שהרמתיעלייצוחקיםוכולםהספרלביתמגיעאניזהאחרייוםאותה.לאכול

בגידה״.שלאיומהתחושהנורא.היהזהבכלל.מטונףבחורשאניהגלידה,את

בד.אחרלצאתהמשבתםשלאמניהאני

הגלידה".אתהעדפתיממש,״לא

הזמן?אתמעביריםאיך

הר־לדבר.שנוכלכדימהעבודהיחזרושההוריםחיכית־בבית,ישבתיהזמן״רוב

גשתי

$TS1$הרגשתי$TS1$

$DN2$הרגשתי$DN2$שכברחושבאניככה.נראיתיגםוכנראהילדשלבגוףשכלואמבוגרכמו

שהםהרגשתיבכיתה.הילדיםמשאריותרהחייםאתמביןשאניהדגשת־צעירמגיל

לי׳איןשלי,להוריםואומרהביתהחוזרעצמיאתזוכראניבשבילי.מד־ילדותיים

איתם׳.לדברמהעל

אבלרצינית.כורסהכטטתטלוויזיה.רואהעצלן.־לדכלום,עושההייתי"לא

נזכרכשהואמאמיןלאשליאבאהיוםעדפלסף.מחשבות.המוןעםרגישילדהייתי

«<iroui23החשן
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פעםהנל.עשיתי

בתאישהעםשכבתי

עללבדישבההיא55

שהיאקלטתיהבר.

לביתאותהוהבאתי

שלי.מאמאמבוגרת

שדואותיהדליק

גדולההכיהפנטזיה

יכולושאשלה,

אותה"להלהגשים
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«<Tinunהחשן

׳אתהשבע.בןכשהייתיאותוהתקלתישאלותבאיזה

משפ־לךשישמתבאס׳אתהשלח',בזוגיותמאושר

חה?׳,

$TS1$,משפחה?׳$TS1$

$DN2$,משפחה?׳$DN2$שמדהיםומהאחרת?׳.עושהשהייתדברים׳־ש

ברצינות״.ליענהשהואזה

לתיכון.החטיבהשביןבקיץקרההגדולהשינוי

תוויבמשקל,ירדתיגבהתי,הסתדר.זה״פתאום

לומראפשרכלליובאופןהתעצבו,שליהפנים

אטר־הרגשתיבחייםהראשונהבפעםיפה.שנהיית־

קטיבי.

$TS1$.אטרקטיבי$TS1$

$DN2$.אטרקטיבי$DN2$אליילהתנהגהתחילואנשיםאחדבהירביום

שזהלהביןזמןלילקחמקובל.להיותהפכתישונה.

להיותיכולאותי.הכעיסוזהנראהשאנילאירקשור

שאניאיךבגללרקשונהאליימתייחסיםשאנשים

דט?״.אבאוטאולאיטסנראה?

בן.היאהתשובה

הר־שלי!חבריםעכשיושתהיוזיןאז״בדיוק.

גשתי

$TS1$הרגשתי$TS1$

$DN2$הרגשתי$DN2$שדחואנשיםאותםעםאתחברפתאוםשאם

כיכניעה.תהיהזושנראיתי,איךבגללרקאותי

לאשלי,דחויותהכיבשניםגםפעם,אףיודע,אתה

ליהיהבי.בסדרלאמהשאלתילאאשם.הרגשתי

התיכוןבתקופתמטומטמים.והםבסדרשאניברור

שיחקתימקובל.הייתישלאהשניםכלעלפיציתי

הלכתיהתחצפתי,בשיעורים,הפרעתיהצגה.בכל

לב".תשומתלמשוךכדידברכלעשיתימכות,

חריג?נשארחריג

אניכולם.כמולאשאנילהוכיחרצוןלי"היה

זהיותר.מעיזיותר,משוגעמכולכם,יותרדפוק

קייםשעדייןמשהוגםזהאבלילדות,שלקטע

דפוקאםיודעלאשאניתמידמרגיששאניאצלי,

מעבר,לעשותרצוןבישישאבלהמילהזאת

הולך״.אחדשכלממהיותררחוקללכת

אתומצאשתיכנןממהיומריחהלו

לקרבי,להתגייסרצהלאהואבצנחנים.עצמו

הח־אתלדחותאותואילץהגבוההפרופילאבל

לומות

$TS1$החלומות$TS1$

$DN2$החלומות$DN2$סוויץ׳לעשות״החלטתיצבאית.להקהעל

החו־והתגייסתי.לצנחניםגיבושעשיתיבראש,

דש

$TS1$החודש$TS1$

$DN2$החודש$DN2$הזמן.כלבכיתיקשה.היהבטירונותהראשון

למ־ניסיתינכנס.אנילמהמושגליהיהלא

שוך

$TS1$למשוך$TS1$

$DN2$למשוך$DN2$אבלאחר,לתפקידלעבורהחוטים,בכל

הולדלאשאנישהבנתיאחריאותי.שיחררולא

פסיכולוגיתעבודהעצמיעםעשיתימשם,לצאת

שללחנותהלכתישלי.הייעודשזההחלטתי

תפרתישטויות,מלאקניתיצבאיים,אביזרים

וחזרת־אפשרי,דברכלשיפצרתיהאפוד,את

לבסיס

$TS1$וחזרתלבסיס$TS1$

$DN2$וחזרתלבסיס$DN2$זהבדיעבד,בטירוף.מורעלראשוןביום

התנדבתיקיצוני.לגמרי,משוגענהייתילי.עזר

לחזוררציתילאחברים,בשבילשבתותלהישאר

לחזור.אותיידכאזהאצא,שאםידעתיכיהביתה

מסעליהיההטירונות.אתעברת־הזאתבגישה

שע־קשההכיהדברק״מ.90שלמהמםכומתה

שיתי

$TS1$שעשיתי$TS1$

$DN2$שעשיתי$DN2$ובפעםצנחן,להיותגאההייתישלי.בחיים

החבריה,אתנוראאהבתימרוצה.הייתיהראשונה

עצמי״.אתמצאתיטוב,הרגשתי

הסתבכו.הענייניםיותרמאוחרחודשיםכמה

לאב־בחברון,שמירותלקונשלחהזהבישלהפלוגה

טח

$TS1$לאבטח$TS1$

$DN2$לאבטח$DN2$היהודי.והיישובהקסבההמכפלה,מערתבאיאת

התמלאכשהאזורהסוכות,בחגהשמירות,באחת

לעברביריערבימחבלפתחיהודים,במתפללים

בוקרבאותולהיותאמורהייתילא״בכללזהבי.

להתחלףממניביקש"חברנזכר.הואהזאת״,בעמדה

שלמטורףצרורהתחילמקום,משוםפתאום,איתו.

קורה.מההבנתילאהרצפה.עלהשתטחתייריות.

והת־הנשקאתדרכתיפק׳׳ל,שקימאחוריזחלתי

חלתי

$TS1$והתחלתי$TS1$

$DN2$והתחלתי$DN2$מלמעלה.שיוריםבטוחהייתיבאוויר.לירות

פתאוםיורה.יורה,יורה,אניהאש.מאיפהזיהיתילא

שלושהורואההראשאתמריםאנימפסיקות,היריות

אתדורךאניילדים.ושניאבאמסתתרים.אנשים

שהיריותקולטאניפתאוםלירות.וממשירהנשק

האש.מגיעהמאיפההבנתילאעדייןאליי.מופנות

שיוריםפעםועודפעםעודואמרתיבקשרעליתי

מהילדיםאחדקרה,מהלהביןשהספקתילפניעליי.

מסתתר.מדמם,לחלוטין,פצועכולועליי,קפץ

אניעליי.יורהשהמחבלמרגישאניכד־"ותוך

ורואההחול,שקיאתמחורריםהכדוריםאתשומע

ליפולומתחילמיריותמתפוררמאחורייהקיראת

אחוזקפאתילזוז,יכולתילאלשוק.נכנסתיעליי.

ירההמחבללידי.שורקיםהכדוריםאתשמעתיפחד.

רואהואנימאוד,גדוליםכדוריםבקלצ׳ניקוב,עליי

TS1$$ברוTS1$$בר־מנענעאניהרגליים.ביןליעובריםפשוטאותם

$DN2$ברו$DN2$.אתמזיזשאניכדיתוךממלמל,שאנימהוכלגליים

אנימת,לא׳אניזהלמעלה־למטה,מהר,הרגליים

הפסיקו״.שהיריותעדככהמת',לאאנימת,לא

אחרי?עשיתמה

הילדשלהאבאאתוראיתילעמדהמחוץ״יצאתי

כדו־חטףהואהרצפה.עלשוכבמאחוריישהסתתר

כברהואאבלהנשמה,לולעשותניסיתיבגב.רים

מת״.היה

פעלשלאהואשםצבאי,למשפטעמדזהבי

׳צנחןלי,אמר׳׳המג״דמהחיל.והודחלצנחןכראוי

לואמרתיהירי׳.למקורוללכתלקוםצריךהיה

משנה,׳לאאמר,הואמת.הייתיקם,הייתישאם

צנחןזהמת,הייתאםגםולהסתערלקוםצריךהיית

הרבההזהבאירועשהיוהתבררבדיעבד,אמיתי׳.

צרי־היואבלאשמתי.לגמריהיהלאשזהמחדלים,

אזפשוט,הכיהחיילהייתיאניכסת״ח,לעשותכים

להיותיכולתילאהרובאי.אתליופסלואותיהעיפו

לוחם״.יותר

מחדששובץהואלהידרדר.החלזהבישלמצבו

סיוטיםשינה,מנדודיסבלהיבשה,זרועבמפקדת

לידושהדליקופעםבכלחרדהנתקףודיכאונות,

קשרכלוניתקקטןרעשמכלנבהלניאון,אורות

שלאבזהאותם"ביישתיבצנחנים.החבריםעם

מסוגללאפשוטאניוהיוםהמחבל,אתתפסתי

מדיבזה.להיזכראפילורוצהלאאיתם,לדבר

אות־מכניסזהמהצבא,חבריםפוגשכשאניפעם,

מסתכלמישהוכאילומטורפת.רגשותלסערת

פנימה״.לתוכי

"הת־פשוט.היהלאלשגרהלחזורהניסיוןגם

גלגלתי

$TS1$התגלגלתי"$TS1$

$DN2$התגלגלתי"$DN2$בגללאבלטרקטורונים,מדרירלהיות

להיותהפכתישקרה,מהמכלב׳דפקה'שהייתי

מביקרבאחתג׳ובניק.להיותאותיהשפילאלים.

המ־אתממלאלאשאניגילההמ״מהנשק,רות

חסנית

$TS1$המחסנית$TS1$

$DN2$המחסנית$DN2$מהעלללכלךוהתחילבכדורים,הסוףעד

לחיילאותישהופךמהשזהאמרכאירוע.שקרה

בחברון.שקרהבמהאשםאניזהובגללטובלא

פעמיים".לחשובבליעליוהתנפלתי

ביטויהואעוברשאתהמהשבלהבנתמתי

למצוקה?

קבץ.לראותביקשתיהמ״מעםהמכות״אחרי

שקרהמהכלעלאיתודיברתיהראשונהבפעם

שזהקרב,מהלםסובלשאניהתבררבחברון.לי

התחלתיבפוקוס.ולאאליםלהיותלישגורםמה

קרב.תגובותבמחלקתהשומרבתלמטופללהיות

אבלאותי,שאיזנופסיכיאטרייםכדוריםקיבלתי

הכיהתקופההייתהזוהדיכאון.אתהעלימולא

בבוקר.לקוםכוחל־היהלאשלי,בחייםעצובה

שאניהאמנתיובמקבילביבגדשהצבאהרגשתי

להתנתקקשהליהיהבעולם.רעהכיהחייל

מזה.

שמצ־ראהכשהפםיכיאטרמסוים,״בשלב

בי

$TS1$שמצבי$TS1$

$DN2$שמצבי$DN2$לחופשהלצאתליאיפשרהואמשתפר,לא

להיותחזרתיטוב,ליעשהזההפז״ם.חשבוןעל

לוועדהשובזומנתיחודשיםשמונהאחריבנאדם.

עצוב,מהצבא.אותילשחררהוחלטושםרפואית,

נגמר״.זהככהאבל

השתטחתייריות.שלמטורףצרור"התחיל

באוויר.לירותוהתחלתיהנשקאתדרכתיהרצפה.על

ירההמחבללשוק.נכנסתיהאש.מאיפהזיהיתילא

אותםרואהואנימאוד,גדוליםכדוריםבקלצ׳ניקוב

לא'אניזר.ממלמלשאנימהכלהרגליים.ביןליעוברים

מתי"לאאנימת,לאאנימת,

נפוחפרצוףעםמלא,ילד"הייתי

למישהיהצעתיפעםעליי.צוחקיםהיוגדולה,וכרס

לינפלהוהגלידהגלידהלאכולהלכנוחברות.

שניות,שלושחוק'תרים,לי,אומרתהיאאזהרצפה.על

לאכול.והמשכתיהגלידהאתהרמתילאכולי.אפשר

עלייצוחקיםוכולםהספרלביתמגיעאניזהאחרייום

נורא"היהזהמטונף.בחורשאני

חיכיתםזאת,בכלY11נד71גןא(

סקסשיחתעללזהב־ולוותרעכשיו.עדיפה

שבועותשלושהH&Mשלבסניףלבקרכמוזה

זהביאפשךן.בלתיאבלהגיוני,שנפתחאחרי

'תכונהזוכללבדרךטובנראהשהואיודע

מס־הואאבליפיםאנשיםאצלמבאםתדי $1ST$1$1סמST$

$2ND$1$2סמND$
התכונהלאשזולשכנעכדיומענייןצנועפיק

יכוללאאחדאףשני,מצדאצלו.מרתקתהכי

זיינתיהצבא״אחר־כמו:למשפטאדישלהישאר

שזז״.מהכל

שבנההמאולתרתהשיקוםתוכניתבמסגרת

האמוןאתלעצמולהחזירהחליטזהבילעצמו

משו־חיילכמוהשתולללמזרח,נסעהואבחיים. $1ST$1$1ושמST$

$2ND$1$2ושמND$,בפירסינגגופואתחוררעצמו,אתקיעקעחרר

משפטיםעםזרות,לתיירותפניואתוהסביר

TS1$$במ!TS1$$במ־עושהכמוךבחורה׳מהכמונשמעושכנראה

$DN2$!במ$DN2$
התחיללארץכשחזרבקופנגן?׳.מוןפולסיבת

TS1$$בראשוןוTS1$$בראשון־הגדוליםהפאביםכאחדכברמןלעבוד

$DN2$בראשוןו$DN2$.הס־מבחינתיהייתהראשוןשנים,"באותןלציון$TS1$הסן$TS1$

הצבאאחריהגדולה.והעירסקסהחיים,שלנטר

שלאהרגשתיעול.כלפרקתיגבולות.ל־היילא

לעשור:להתפרע,רציתיח״ם.סתםייחייחבא

ולה־כנל;לגמי־להשתכרכסרטים.כמודברים

ענולמחרתולהתעוררבחורה.איזועפלמיטד

מבחינהזהעלמסתכליםאםאחרת.מישה־

שכשהייתישבגלללהגיראפשרפסיכולוגית,

אבילהרביע,חשובליהיהאזדחוי,וה־־ח־קטן

דברכלז־־נח־חרמן.הייתישפשוטד־אהאמה

סבבה״.והכלבירותכמהפילטר,בישזז,

כויחבל
'-

גב-יב?

שזרמתי״.נגיי״בוא

ווד־שלשוטיבשחמישדשאומרתתיאוריהיש

קה

$TS1$וודקה$TS1$

$DN2$וודקה$DN2$חבל.לעשותלךיגרמו

שכבתיפעבהכיעשיתיהי־ודקדבל־"גב

שהיקלטתיהבר.עללבדישברהיא55בתאישה

תביןוויי.דהאולזהעלללכתוהחלטתיבענייו

שלי.ההוריםשללביתאותהוהבאתי22בןהיית־

שלי.מאמאמבוגרתיותרהייתההיא

שלה,גדולההכיהפנטזיהשזואות־״הדליק

חזקהתחושהזאתאותה.להלהגשיםיכולושאנ־

להיותיכולשני,מצדשליחות.שלכוח,של

אנישאםכזאת,קטנותתחושתאיזוגםשזאת

אניבשבילה,דולרמיליוןאהיהאנ־א־תה,אה־ה

TS1$$שבשביוTS1$$שבשבי־רגילהכוסיתאיזולעומתמדהים,אהיה

$DN2$שבשביו$DN2$בסדר״.אהיהסתםאנילה

אושלך,למיטהלהיבנמכדיסטנדרטאיזההיה

דופק?להשהיהשמספיק

TS1$$סטנוTS1$$סטנ־שוםהיהלאשליההתפרעות"בתקופת

$DN2$סטנו$DN2$
בוקדהבייטובנראותשלאבחורותלהיפר.דרט.

לארצחכוסיותעכשיו,עדיותר.זהאתליעשו

מושלמתשנראיתבחורהזה.אתליעושותממש

כד״.כלאותימעניינתלא

מושבות?פחותבבחורותמיוהדומה

שלאבחורותעםהייתיבסיסי.אתגרבזה״היה

TS1$$בש!TS1$$בש־איתן,להיותבשבילרקבכלל,אליהןנמשכתי

$DN2$!בש$DN2$
הכיפאק.עלהיהולהפתעתייקרה.מהלראותביל

שגרתיותלאלסיטואציותלהיכנסלעצמיהרשיתי

ממשהפךזהמסויםבשלבאבלחי.להרגישבשביל

TS1$$מעוTS1$$מע־להקיאלישהתחשקלרגעעדאתגרי,לספורט

$DN2$מעו$DN2$.שיר־אחריםדבריםלעשותיכולשאניקלטתיצמי $1ST$1$1רישST$

$2ND$1$2רישND$משחק".ללמודהלכתיאזאותי.גשו

יחסים?מערכתעפמה

TS1$$לי!TS1$$לי־הרבהישוהזמן.האנרגיהאתליאץ״כרגע

$DN2$!לי$DN2$
לךבאמבואס.לבר,ואניהביתהחוזרשאנילות

היה,איךולספרהביתהלחזוראיתר,שתהיהמישהי

כשבילאבלולישון.סקסערב,ארוחתיחדלאכול

200בעבודה,מושקעכוליואניאנרגיה,צריךזה

מאודמישהולהיותצריכהזושם.נותןאניאחה

ישןשאנ־ממהפחותעודאשןשאניכדימיוחדת

ככה״.גם

מסקס?מתנזראתהאז

אדמממשלאאניהזאת,שמהבחינהנגיר״בוא

TS1$$אנוTS1$$אנ־זקן.כמוחי"אנימחייך.הואשלי״,הפוטנציאל

$DN2$אנו$DN2$,סיפוק.ליישמטרה,ליישמסגרת,לי־שעובר

אדםכלהקצה.עלחישאניחושביםאנשיםועדיין,

נהנה,אתהמפורסם,׳אתהלי,אומראותישפוגש

שאנילהםתסבירלךמלא׳.עכשיומזייןבטחאתה

מזיין".לא

שלך?האחרונההפעמהייתהמתילמה,

״אתמול״.
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