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 גוגע״לא־נוגע ה־£ מראה אה־עיניים״.

 כמעט־בלתי־אפש־ בהשכבות בכביש
המשוג בקרב הטורים את מעלה דיות
אצלם. רק לא אבל לדבר, עים

 הטריבונה): על הראשונה רון(בפעם
 בתצוגה חזה לא שמעולם מי ״בתור
 להגיע שאפשר להאמין לי קשה כזאת,

 לי נראה לא בכלל זה כאלה. לביצועים
 כוח, של מדהימה תצוגה זאת אנושי.
 הייתי לא מעולם עוצרת־נשימה. וחוויה

 לי מביאה הסיטואציות אבל אופנוען,
חשק.״

 זיון!״ חצי ״כמו אותו. להבין ואפשר
 הרכיבה או} מהנוכחים כמה מתארים

העי מהנסיעה להבדיל הספורטיבית,
רונית.

 חלק יש המיניות קונוטאציות ^
השכ כלי, שלהם: בסלנג חשוב /

 הם האופנוע״ את ״לזיין ביצועים, בות,
בעולמם. בסיסיים מושגים

הי את שמסיימים אחרי ״ההרגשה,
 זיון. אחרי כמו היא והעליות, רידות

 הרגליים פראית, בצורה דופק הלב
 אקסטזה. של במצב נמצא אתה רועדות.

הגוף של בתיאום טוב, רוכב כשאני

 מספר מטריפה," היא ההנאה והאופנוע,
בעילום־שמו. שמעדיף מי

 כחלק האופנוע משמש למשל, לדני,
 נטול מרגיש הוא מהאגו. בלתי־נפרד

 יורד ״כשאני מה? נטול שלו. הכלי בלי
ש כמו זה מתוסכל. מרגיש אני מה־א,

 שלו. הגבריות את לבן־אדם לוקחים
התרגל באישיות. משהו שחסר כאילו

 לי וקשה לי, מספק שהוא לריגושים תי
 לחזור רוצה לא אני בלעדיו. להסתדר

 תלוי שאני מכאן האדם. כאחד להיות
בו.

רצ כבן־אדם עצמי את רואה ״אני
 באופנוע תלוי שאני והמחשבה יונאלי,

בל עצמי בזכות עצמי את מממש ולא
 מי בכל מקנא אני אותי. מטרידה בד

 באנשי־ מקנא לתוספות. זקוקים שלא
 הם כי באופניים, שמסתפקים בוהמה,

 את להצדיק כדי כלים צריכים לא
קיומם.
 משהו צריף ליבו, בסתר אחד, ״כל
 אני האגו. את לחזק כדי הזה, מהסוג
אופנוע." על יותר בטוח מרגיש

אפי ״מכונית, אופנוע? דווקא ולמה
 מכו־ או חדשה 11בודאם־ היא אם לו

 אותן את לי מספקת לא נית־ספורט,
 יותר חזק אני אופנוע על התחושות.

 שד אני זריז. אני מהיר, אני מכולם.
תקוע אני בבה־אם־ו! ואילו משחת,

 אני באופנוע .69 בפרינס כמו בפקקים
רא עומד מלמעלה. כולם על מסתכל

טיל. כמו ו?נף גאז נותן ברמזור, שון
 מדברים סיפוקו את מוצא אחד ״כל
להר חייב הסכנה. בצל חי אני אחרים.

הסכנה. את גיש
קור בוודאי פסיכולוגיים ״במונחים

 שאני מאמין אני עצמי. הרס לזה אים
 זה אבל ומהסיכונים, מהמהירות מפחד

האופ על מוציא אני אותי. מרתיע לא
 הכיף זה אם שלי. הסטיות כל את נוע

 שאני מיוחד, שאני ההרגשה שבסכנה,
 על הלב לי כאב אלמלא כל־יכול.

האו את ממצה הייתי שנשרף, הדלק
שלו. גבול־היכולת קצה עד פנוע

למהי מגיע אני בלילה, ״לפעמים,
 תופס המיכל, על נשכב גבוהות. רויות
 עם אחת יחידה להיות והופך נוחה פוזה

 קורה אחד. אווירודינאמי גוש האופנוע.
בנהי קיצוניים למצבים נכנס שאני לי
 לי גורם לא זה אבל סיכונים, ולוקח גה

 אופף שהוא למרות מוות, על לחשוב
 עצמי, את מסכן שאני מבין אני אותי.
הכל.״ למרות כך פועל אני .אבל

 להתעלם מבקש נסוג. הוא אחר־כך
 יבינו,״ לא ״אנשים עתה. זה שאמר ממה
פוסק. הוא

 הדימוי על ונאמר נכתב מעט לא
 הזכר־האופ־ של המצ׳ואיסטי העצמי

בדמות להשלמות וההזדקקות נוען,

 על מדווחים רבים אופנוענים האופנוע.
 תחושת־ אבל לרכיבה, שונים מניעים

בוו־ הרגליים שבין הכלי הרושם, הכוח,
 שהרוב אלא עליהם, פוסחת, אינה דאי 2
 חופש, של במונחים להתבטא מעדיפים ״
 ספורט לפורקן, דרך לחיים, טעם דרור, £
 מתקצרים מרחקים אורח־חיים, מרתק, ־'

 בעיות פקקים, המונע נוח וכלי־תחבורה £
 עירוניות, תלאות ושאר סנדלים חנייה, ״
ברכב. לנוהגים כל־כך הידועות 6

 על הרכיבה את רואה ניסים
 מיצוי לרוכב הגורם תחרותי, ,,כאתגר
 ספונטאניות, על מדבר גיורא עצמי.

כמ אופנוען. של באורח״חיים הכרוכה
נגר לא ההנאה כי מדווחים, כולם עט
 דווקא אלא מהמהירות, דווקא מת

בסיבובים. ממירווודההטייה
 גם מודים כאחד, כמעט כולם, אבל

צרי באמת והם באובססיה. בשיגעון,
 הישראלי הנהג משוגעים. להיות כים

 להם מתנכל אף ולפעמים אותם, עויין
 האופנוע אחזקת של מחיר במודע.

 כך בחודש, שקלים 1000 כמעט .גבוה,
 הנדרש הבטיחותי הציוד מספרים. הם

 דרא־ האופנועיס על המיסוי יקר. להם
הרי לכל גבוה .234ל־,!ל ומגיע קוני,
עות.

ולסכנה, לפחד היסב מודעים הם
 בדם. האדרנלין עליהם. מתגברים אבל

 קירבה של וההרגשה ברוח המילחמה
וענ מתח מוסיפים רק לכלי אינטימית

יין•
 דרכו את המשרך רגיל, בן־אנוש

ואח חיפאיים תל־אביביים, בפקקים
אותם. יבין לא רים,

0ו-זוו
 אוו מכתיב מי ברור לא

 האופנוע- של מקומות-המיפגש
 פעם מדי אותם משנה ומי ניס,

 תל־אביב עיריית המישטרה, -
 דבר.אחד אופנוענים. קומץ או

דידת - במוח  האופנוענים נ
שנים. בבד נמשכת

 בכי־ התחיל זה בתל-אביב
הת 1973ב־ כר״מלכי־ישראל.

האופ בביבר להתכנס חילו
 אילחגי כאשר הגדולים. נועים

 להם גרמו והעירייה המישסרה
 הם אחרת, אלטרנטיבה לחפש

ובמה בדיזנגוף, שלי לקפה פנו
 במילקי־שופ אותו החליפו רה

בלונדון־״מיניסטור.
 הסתיימו לא בזק גס אבל

 לפי הימים, באחד התלאות.
 המילקי הוחלף משמיים, אות

דד ומשם בקומקום, למטרו. נ
האופנו להם מצאו שעה לפי

ת ענים במו והנחלה הממחה א
 ב- הבורסה באיזור פאב, טו

 השוטרים אין שם גם רמת־גן.
להם. מניחים
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