
 שמצ־ תאילנדית כצעירה חרתי ף
• ״ /  אותי הכניסה היא בעיני. חן אח /
 עגולה מיטה שבמרכזו מראות, מלא לחדר

 וחזרה להתרחץ הלכה היא מסתובבת.
 הפשיטה אחר־כד גדולה. במגבת עטופה

 רחצה לאמבטיה. אותי והכניסה אותי גם
 אחר־כך קטן. ילד הייתי כאילו אותי,
 מייוחד, סבון של בקצף כולה את מרחה
 כל עם להתחלק והתחילה אותי גם מרחה
 הדברים כל את ולעשות גופי על גופה

 גופו על גופה עם לעשות יכולה שאשה
גבר...״ של

 חלום או נועז רומן מתוך קטע אינו זה
נכתבו שמפיו האיש, משוחרר. גבר של

 נתניה תושב הראל, עמי הוא אלה שורות
 לעבודות־יד חנויות רשת בעל ,41 י בן

ילדים. לארבעה ואב נשוי הרחוק, מהמיזרח
 מסג׳יסטיות לייבא מתכנן הראל עמי

 יהפוך שהחלום כדי לארץ, גם תאילנדיות
למציאות. כאן

 ? מאי אלא הדיעות, לכל מהוגן גבר הוא
 לגלות הסקרנות או ההרפתקנות, יצר

 את ללמוד עימם, לחיות נידחים, שבטים
 לארץ, אלה מכל קצת ולהביא תרבויותיהם

מנוח. לו נותן אינו
 להתרגל השכילה כבר שרה, אשתו,

 אליו הצטרפה ואף בעלה של ל״חולשה״
לספר מתחיל הראל וכשעמי סיורים. לכמה

בנתניה אוכר פינת
 לאכול הסיני,
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מן הילדים. ולשלושת לאשתו לו הראל עמי תי
 השטיח על לשבת נוהגים הם בלילות־שבת

נעליהם. את חולצים הם הסינים כדרך סיניות. בתילבושות סיני אוכל

 במונז משית ■לדה עם התחתן הוא
 והשתתו ועננוים נחשים אנל ,אפרקה
 הוא תנעלו - שדם גיווש של נטנסים

לארץ מינוח־ עיסוי להביא רוצה

ארוג״
באותו

מו להיות החליטו בבאנגקוק, ואשתו עמי כשהיותאילנדי ויקוד  כל נ
 רקדנים של ענק פלאקט מאחרי עמדו הם התיירים.

למזכרת. התמונה את והביאו הצטלמו מבצבצים, ראשיהם כשרק עממיות, בתילבושות

 ימים שעות, לשבת יכול הוא מחוויותיו,
 הציעו כבר לגמור. מבלי שבועות ואפילו

 אבל סרט, לעשות ספרים, לכתוב לו
בבתי־ הרצאות מאות נתן רק הוא בינתיים

 קצת הוא עכשיו הארץ. ברחבי תרבות
 מבטיח, הוא בעתיד, אבל לדבריו, עסוק,

 רב־ בוודאי שיהיה מה את לכתוב יתיישב
בכפ־ לשעבר מושבניק של חוויותיו מכר:


