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הבחוראתלשכוחמצליחהלאיא

בטיחואנה,היהזההאחת.הרגלעם

גבולעלחוקייםלאלמהגריםבמעון

נסעהלשםוקליפורניה,מקסיקו
בןבחורלשם"הגיעלספר.התחקירבמסגרת

רגלאיבדלכןקודםימיםשכמהמהונדורם,22

לב־בניסיוןנסיעה,כדיתוךהרכבתמגגכשקפץ
רוח

$TS1$לברוח$TS1$
$DN2$לברוח$DN2$,"עםנכנס,"כשהואמספרת.היאמהמשטרה

שלאכדיביטחוןבסיכותלמעלהמקופלהג׳ינס
במעוןהאחריםהגבריםכלהרצפה,עלייגרר
מידב־שלוהטרגדיהכאילונעלמו.ברחו.פשוט

קת.

$TS1$.מידבקת$TS1$

$DN2$.מידבקת$DN2$במצבו.להיותיכולמהםאחדשכלידעוהם

סיכהלשמועיכולתאיומה,דממהשםהשתררה

אוליבגבולשתקועבחורשזהמבינהואתנופלת.

הואלהונדורס,לחזוריכוללאהואחייוסוףעד

אחת,רגלעםהרכבתלגגשובלעלותיכוללא
במדבר".שעותלצעודיכוללאבטהוהוא

אמריקאית׳ב׳אדמההמרעישיםהגילוייםאחד
שמתארקאמינם,ג׳ניןשלהמחלוקתמעוררספרה

ומאמרי־ממקסיקומהגריםשלהייסוריםמסעאת

קה

$TS1$ומאמריקה$TS1$

$DN2$ומאמריקה$DN2$הואלגבולשמעברהעדןלגןבדרכםהלטינית

קילומט־מאותמהדרך,גדוליםשחלקיםהעובדה
רים,

$TS1$,קילומטרים$TS1$
$DN2$,קילומטרים$DN2$שנו־משארכבותשלגגותעלעושיםהם

סעות

$TS1$שנוסעות$TS1$

$DN2$שנוסעות$DN2$רכ־שאיןמכיווןקמ"ש.150שלבמהירות

בות

$TS1$רכבות$TS1$

$DN2$רכבות$DN2$ולאורךהגבול,לאזורממקסיקו־סיטינוסעים
אומשטרהאנשישלמחסומיםמוצביםהכבישים

היחידההדרךהסמיםקרטלי

הרכבות.גגותעלהיאצפונה

המהג־בשפתשנקראתנסיעה

רים

$TS1$המהגרים$TS1$

$DN2$המהגרים$DN2$יוםמדיהחיה.בסטיה"."לה

מהגריםעשרותונפצעיםנהרגים

במנהרה.מהיתקלותאומנפילה

אחתממסילהבמעברבהפסקות,

כמולסכנותחשופיםהםלאחרת,

רצח.אומאסראונס,

לנ־במקלטמהמעון,רחוקלא
שים

$TS1$לנשים$TS1$
$DN2$לנשים$DN2$,נחשפהקאמינסבטיחואנה

שלמזעזעיםפחותלאלהיבטים
הנשים"רובההגירה.אודיסיאת

מארה"ב,מזמןלאגורשושם
אתמאחורלהשאירנאלצוורובן

נשא־הםלפעמיםשלהן.הילדים

רים

$TS1$נשארים$TS1$

$DN2$נשארים$DN2$שה־מתעללזוגבןהאב,עם

לשין
$TS1$שהלשין$TS1$

$DN2$שהלשין$DN2$ההגירהלרשויותהאםעל

מארה"בסולקוחלקןריב.במהלך

למקוםהגיעוההגירהסוכנילגופן.בגדיהןכשרק
והחוצה.הרכבעלאותןהעמיסושלהן,העבודה

המ־אתשמנהלתכשהנזירהמעמדהחזקתיבקושי

קום

$TS1$המקום$TS1$

$DN2$המקום$DN2$אתאידאותה,שואלתואניעליהן,ליסיפרה

הנשיםעםלהיותמצליחהאתאיךזה?אתעושה

להתמוטטבלישלהןבחייםנוראהכיביוםהאלה

להן׳".יעזרולאשלי׳הדמעותאמרה,היאבעצמך?
ב׳אדמהמקומםאתשמצאוהמחרידיםהתיאורים

אתטילטלואמנםבית(אחוזת)הוצאתאמריקאית׳

אבלהספר,שלהקוראיםמיליוניואתקאמינס
צפוי.לאמכיווןדווקאהגיעההאמיתיתהטלטלה

ספרות,שבעשלחוזהמבטיחה:הייתהההתחלה

קינגסטיבןשלהמלצותציבור,יחסישלבליץ

רבי־בטבלתראשוןמקוםהכריכה,עלגרישםוג׳ון

המכר,

$TS1$,רביהמכר$TS1$

$DN2$,רביהמכר$DN2$ל־03תרגומיםוינפרי,מאופרהגביתרוח
הרומן.פיעלהוליוודיסרטלהפקתוחוזהשפות
והעמיםאחרים,קולותגםנשמעומהרדיאבל
היספאניממוצאופעיליםסופריםיותר.הרבה

עלעבשיםסטריאוטיפיםממחזרתשקאמינםטענו
הלגיטימיותעלעירערוובעיקרמקסיקותושבי

החברתיות"הרשתות

.אנשיםגיהינוםהיו

כמודבריםכתבו

אותך.להרוג׳צריך
בתרבותעצוברגעזה

שקורהמהשלנו.
ששניזהעכשיו

פאשיזם,שלסוגים

הקיצונימהימין
הקיצוני,ומהשמאל

ביניהם.נלחמים

אי־אפשראבל

בפאשיזםלהילחם

פאשיזם"באמצעות

מהגריםשלהייסוריםמסלולעלספרכתבההיא

פעיליםמולסכיניםבקרבעצמהאתומצאהממקסיקו,

פריבילגית,לבנהלהקראוהםשמאל.ואנשיהיספאנים
עליהאיימוחלשים,שלציניבניצולאותההאשימו

׳אדמהתרגוםעםהספר.שלהקידוםמסעאתופוצצו

הקשרמהמסבירהDN2$$ג׳ניןקאנוינסTS1$$DN2$$ג׳ניןקאנוינסTS1$$קאנוינסג׳נין־לעברית,אמריקאית׳
לכתובמותרמהעללהיגידלאאחדאףולמהלטראמפ

להשאיןנושאעללכתובלבנה,כאמריקאיתשלה,
כאישההוצגהקאמינסראשונה.מידהיכרותאיתו

לפורנוג־ההגירהייסוריאתשהפכהפריבילגית,
רפיה

$TS1$לפורנוגרפיה$TS1$
$DN2$לפורנוגרפיה$DN2$מהט־קופהושעשתהלבןקהלעבוררגשית

ראומה

$TS1$מהטראומה$TS1$

$DN2$מהטראומה$DN2$באמריקה.מוהלשיםהכיהאנשיםשל

"ני־עלהדיוןטראמפ,שלכהונתורקעעל

כוס

$TS1$ניכוס"$TS1$

$DN2$ניכוס"$DN2$"וקאמינסיותר,ערהיהלאמעולםתרבותי
ההבטותלשקלילהבןהפכה

משמאל.וטהרגיםליברליםשל

כלמהעבר,שלההתבטאותכל

כראיותמהארכיוןנשלפוציוץ,

המפוק־למוסריותהמרשיעות

פקת,

$TS1$,המפוקפקת$TS1$

$DN2$,המפוקפקת$DN2$שהיטיבמתגלגלבאירוע

המ־המוקצן,השיחאתלגלם

פלג,
$TS1$,המפלג$TS1$

$DN2$,המפלג$DN2$פוליטיקתאתשהפך
כולםשבוקרבלשדההזהויות
האירו־עלוהאפילכולם,נגד

עים

$TS1$האירועים$TS1$

$DN2$האירועים$DN2$הספר.שמתאר

סיפוראמריקאית',׳אדמה

מאקפולקוובנהאםשלמסעם
משפח־בנישכלאחרילארה"ב

תם

$TS1$משפחתם$TS1$

$DN2$משפחתם$DN2$הקרטלאנשיידיעלנרצחו
המניהלהיותהיהאמורהמקומי,

לשנתהספריםהוצאתשלהחמה

ברשי־עצמואתמצאאבל,2020

מות

$TS1$ברשימות$TS1$

$DN2$ברשימות$DN2$עלבאמריקההשנהסיכום
החולפת.השנהשלהגדולהספרותיהסקנדלתקן

קאמינסהסערה,פר1ץאחרישנהכמעט

מביתהאיתהבשיחההפצעים.אתמלקקתעדיין

שב־כמילרגעיםנשמעתהיאניו־יורקבמדינת

עצמה

$TS1$שבעצמה$TS1$

$DN2$שבעצמה$DN2$חשובפוסט־טראומטית.מתסמונתסובלת

יצאהההיספאניתהקהילהכלשלאלהסבירלה

אתסיקרההתקשורתשבוהאופןשדווקאנגדה.

שרואהסטריאוטיפשליוצאפועלהואהאירוע

אהת.כמקשהלטיניממוצאהאמריקאיםכלאת

משו־מאפייניםכמההיונגדישיצאו"לאנשים

תפים",

$TS1$,"משותפים$TS1$

$DN2$,"משותפים$DN2$שלשלישיאושנידור"הםאומרת.היא

אליטי־חינוךקיבלורובםמקסיקנים,אמריקאים

סטי

$TS1$אליטיסטי$TS1$

$DN2$אליטיסטי$DN2$חיוחלקםיוקרתיות,הכיבאוניברסיטאות

פריבילגית,שאניאותיהאשימווהםמלגות.על
הפועליםמעמדשלממשפחהבאהשאנילמרות
ציבורית.באוניברסיטהולמדתי

כתבואנשיםגיהינום.היוהחברתיות"הרשתות

תש־שלא׳למהאוחרא׳חתיכת׳יאכמו,דברים

רפי

$TS1$תשרפי$TS1$

$DN2$תשרפי$DN2$צילוםהעלתהמישהימזמןלאעצמך׳.את

//
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׳הכל־בסגנון,תגובותהתפרסמוומידהספר,של

בה

$TS1$׳הכלבה$TS1$

$DN2$׳הכלבה$DN2$,זהקיבלה׳.שהיאהשנאהכללהמגיעההזאת

מס־לאכשאנחנושבושלנו,בתרבותעצוברגע

כימים

$TS1$מסכימים$TS1$

$DN2$מסכימים$DN2$׳בואיפעם,כמולהגידבמקוםמשהועל

קופציםאנחנושלך',המבטנקודתאתתסבירי
זהעכשיושקורהמהאותך׳.להרוגל׳צריךישר

ומה־הקיצונימהימיןפאשיזםשלסוגיםששני

שמאל
$TS1$ומהשמאל$TS1$

$DN2$ומהשמאל$DN2$אבלהכוח.בכלביניהםנלחמיםהקיצוני
פאשיזם".באמצעותבפאשיזםלהילחםאי־אפשר

אופרהגםאליהנגררההמחלוקתשלבשיאה

הת־היאאמריקאית׳.׳ארמהאתשאהבהוינפרי,

ראיינה

$TS1$התראיינה$TS1$

$DN2$התראיינה$DN2$כשסירבהריקושטיםוחטפהקאמינסלצד

הפופו־הספריםלמועדוןברומןהבהירהאתלבטל

לרי
$TS1$הפופולרי$TS1$

$DN2$הפופולרי$DN2$.בחרהשהיאלבשרהתקשרה"כשאופרהשלה

לומייחלבאמריקהסופרשכלמשהושליבספר

דיברנובלוטו.שזכיתיהודעהלקבלכמוהיהזה

אח־לאבחיים׳אנילי,ואמרהבכתהוהיאהרבה

שוב

$TS1$אחשוב$TS1$

$DN2$אחשוב$DN2$אותהפגשתיצורה׳.באותהמהגריםעליותר

בלילקשר.עלשומרותואנחנופעמיםכמהמאז
טקסט".הודעותהמוןהחלפנוהבחירות
ההתקפות?עםלהתמודדאיךטיפיםלדנתנההיא

שלי,קשיםהכיברגעיםמדהימה.הייתה"היא
המשיכהאופרההתגברו,באלימותכשהאיומים

להת־צריכה׳אתלה,אמרואנשיםלצידי.לעמוד

נער

$TS1$להתנער$TS1$

$DN2$להתנער$DN2$סירבה.והיאבו׳,לתמוךלךאסורהזה,מהספר

לאשאנילילהגידמעזמישהו׳אידלי,אמרההיא
אתכשקראתישהרגשתימהאתלהרגישאמורה

לדברמוכןהיהלאאחראחדאףשלך?׳הספר
מטרהבעצמולהפוךלאכדיהספרבעדבפומבי

חשוב:מאודדברליאמרהאופרהלהתקפות.

אישהלהיותיכולהלאאתשלנו׳בתרבות

קו־ליפולבליערדבעלמשהושאומרת

רבן

$TS1$קורבן$TS1$

$DN2$קורבן$DN2$.יכולהשאתהיחידהדברלהתקפות

בתוךלשרודאיכשהוללמודזהלעשות
היושלךשהכוונותלעצמךולהזכירזה

עדעבורי.סלעהייתההיאטהורות׳.

לה".תורהאסירתאהיהחייסוף
הספריםהוצאתגםשלב,באיזשהו

קאמינסמחדש.מסלוללחשבנאלצה
קריאהלאירועהתכוננהבנאשוויל,הייתה
כשגי־פאצ׳ט,אןהסופרתשלהספריםבחנות

לתה

$TS1$כשגילתה$TS1$

$DN2$כשגילתה$DN2$הקידוםמסעאתלבטלהחליטשלהשהמו"ל
נגדבאלימותאיומיםעלחדשות"הגיעולספר.

שהתכוונווביוסטוןבסנט־לואיסספריםחנויות

להמשיך.אי־אפשרשדי,והחלטנואותי,לארח
והיאאן,אתשפגשתיהראשונההפעםהייתהזאת



במלון,לבדהלילהלהיותלך׳אסורלי,אמרה
נתנהאליה,אותילקחההיאהביתה׳.איתיבואי

האורחיםבחדרלישוןאותיהשכיבהזנקס,לי

כמהמדברותאנחנומאזבשמיכה.אותיועטפה

קרובה".לחברההפכההיאבשבוע.פעמים
בקרנבלקומי,לומרשלאביותר,המשונההרגע

עשתהכשקאמינםהיהאמריקאית׳׳אדמהסביב

צבו־ציפורנייםשלתמונהשכלללציוץריטוויט

עות

$TS1$צבועות$TS1$

$DN2$צבועות$DN2$תילגדרהספר:עטיפתאתשהעתיקבלק
איפוק,גילוכהשעדאלהגםבפרחים.משולבת

מיליוןקיבלהשקאמינסמספיקלאבאמת:זעמו
המהג־שלהגיהינוםאתהופכתהיאעכשיודולר,

רים

$TS1$המהגרים$TS1$

$DN2$המהגרים$DN2$אופנתית!להצהרה

להבהיר:מבקשתקאמינם
הציפורנייםהיולא"אלה

אוסטרליתבלוגריתיששלי.

Theלעצמהשקוראת Book

Manicuristזהשלהוהקטע

שהיאספרעלביקורתלכתוב

עםמניקורולעשותאוהבת

לאהעטיפה.שלהוויז׳ואל

יח־שמישהובדעתיהעליתי

שוב

$TS1$יחשוב$TS1$

$DN2$יחשוב$DN2$שליהציפורנייםשאלה
מזלזלתשאניאותיויאשים
הטעותהמהגרים.שלבדיכוי
זהאתשצייצתיהייתהשלי

נגדיהמערכהבשיאמחדש.

קטןדברכלבחנואנשים

להזד־ושאפשראליישקשור

עזע

$TS1$להזדעזע$TS1$

$DN2$להזדעזע$DN2$.להבין,צריךאבלבגללו
והרא־שלי,הרביעיהספרהואאמריקאית׳׳אדמה

שון

$TS1$והראשון$TS1$

$DN2$והראשון$DN2$כש־אזלארה"ב.מחוץלבלתשומתשזכה

קיבלתי
$TS1$כשקיבלתי$TS1$

$DN2$כשקיבלתי$DN2$שלהשנימהצדנלהבתביקורתפתאום

לשתף".ורציתיהתרגשתיהעולם,
אתגםצירףלספרהציבוריחסימסעביטול

מקסיק־ממוצאשהיאלונגוריה,אווההשחקנית

ני,

$TS1$,מקסיקני$TS1$

$DN2$,מקסיקני$DN2$קראתי"לאקאמינס.שלהאויביםלרשימת
זה",אתלעשותמתכוונתלאגםואניהספראת
זהבמיוחדאותישהרגיז"מהלונגוריה.כתבה

היח"צמסעאתמבטלים׳אנחנוהודיע,שהמי"ל

שלילקהילהשגרםדברלאלימות',חששבגלל
ואלימים.משוגעיםאנשיםחבורתכמולהיראות

רםבקולמדבריםפשוטאנחנולא.אנחנו

הזה".בספרשמופיעיםאי־הדיוקיםעל

הרגשתילאפעםשאףלהדגישלי"חשוב

קא־מתקנתאמיתית",בסכנהנמצאיםשחיי
מינם

$TS1$קאמינם$TS1$
$DN2$קאמינם$DN2$,נגדבאלימותאיומיםהיו"אבלעכשיו

אותי.לארחשהתכוונותרבותומרכזיחנויות

אותילהרוגשצריךבטוויטרשכתבואנשים

ומצדזה,אתלעשותהתכוונובאמתלא

עלספרכתבתילשניים,אמאאנישני,
שאראהחשבתיושלאאותישהסעירנושא

גרילה".בקבוצתחברהלאאנידולר.ממנו

מתפקידאתתגלםלונגוריהאווהאולי
מעגל?לסגורותוסלובסרטהראשי
יקרה".שזהלהאמיןלי"קשה

אמריקאיתלאמאבספרדנ1לדה,46בתהיא
פורטוריקני.חצילבןחצימעורב,ממוצאולאבא
הקמפייןכשמובילינגדהשיחקהזההפרטאפילו
אתהסתירההיאלפרסומושעדטענוהספרנגד

כלב־עצמהאתוהגדירההפורטוריקנייםשורשיה
נה.

$TS1$.כלבנה$TS1$
$DN2$.כלבנה$DN2$בהרבהבאיםפורטוריקניםלבנה,שאני"ברור

מספיקלאשלישהספרדיתצחקואנשיםצבעים.

אומרתשאנימהלאשאניהוכחהזוכאילוטובה,

אנילמשפט.יעמודשזהחשבתילאמעולםשאני.

אתארצה,אםרוצה.שאנימהעללכתוביכולה

ישראל".עללכתוביכולהאנישליהבאהספר
שלהקשוחיםהחוקיםפיעלבטוח.לאהאמת?

היהיכוללאכנראהפלוברהעכשווי,הזהויותשיח

היהלאופוקנרבובארי'׳מאדאםאתהיוםלכתוב

"זהשחורות.דמויותשלבקולןלדברלעצמומרשה

בספרותדומיננטייםעדייןלבניםשלשקולותנכון

מושת־שהיולקולותאותהלפתוחשצריךשלנו,

קים

$TS1$מושתקים$TS1$

$DN2$מושתקים$DN2$למקוםמגיעיםאנחנואזאבלשנים.במשך
לכתוב.יכולאתהמהעללךמכתיביםאנשיםשבו

היחידההדרךסיפור.איזהלספרמותרלמיקובעים

אחרים".שלביטולבאמצעותלאהיאלהתקדם

מלב-מקסיקניםמהגריםעללסתוםרציתלמה

תחילה?
מזהוחוץרגשי.באופןבינגעשלהם"הסיפור

אבלמאירלנד,לבן,הואנכון,למהגר.נשואהאני

בארה"ב.חוקימעמדלוהיהלאשניםכמהבמשך

מסמכיםלוהיוולאאותנועצרוששוטריםקרה

לפריביל-מודעיםהיינותמידאבלמפחיד,היהזה

סיפורלספרהייתהשליהמטרהכלבנים.שלנוגיה

והילדיםהנשיםשלסיפורםחדשהמזוויתמוכר

נט־אתלמשל,בודק,כשאתהלארה"ב.שמהגרים

פליקם,
$TS1$,נטפליקם$TS1$

$DN2$,נטפליקם$DN2$מנקודתתמידכמעטמטופלהזההנושא
שה־המלחמהאובמקסיקוהקרטליםשלהמבט

משטרה

$TS1$שהמשטרה$TS1$

$DN2$שהמשטרה$DN2$זהתמידנגדם.מנהלת

ויורהאוטומטינשקשמחזיקגבר

להראותרציתיאניאנשים.בהמון
לקורבנות".דווקאקורהמה

שקא-הראשונההפעםלאזו
הקורב־לצדמתייצבתמינס
נות.

$TS1$.הקורבנות$TS1$
$DN2$.הקורבנות$DN2$הראשון,ספרהRip in

Heaven,שמתמקדממוארהוא
במי־שלההדודבנותשתיברצח

זורי,

$TS1$,במיזורי$TS1$

$DN2$,במיזורי$DN2$מה־ב־1991שפתחאירוע

דורות

$TS1$מהדורות$TS1$

$DN2$מהדורות$DN2$.קאריורוביןג׳וליחדשות
ארבעהשלכנופיהידיעלנאנסו

בחורבאכזריות.ונרצחוצעירים

הורשעגריימרליןבשםשחור
"הרוצחיםב־5002.להורגוהוצא

שלהםהסיפוראתלספרזכו
כתביםעצום,סיקורקיבלהמשפט

עליהםונעשובכלאאותםראיינו
ואנישליהמשפחההזה,התהליךבתוךרוקו.סרטי

ברצחשולייםלהערתהפכוהנערותששתיהרגשנו

המבטמנקודתלאספרלכתוברציתיעצמן.של

לאאניטראומה.שחוואלושלאלאהפושעיםשל

לרצוח".לרוצחיםשגרםמהעלזיןשמה

שמאייםהקרטלמנהיגאמריקאית׳,ב׳אדמה

מחייהםאותםושולחובנהלידיהשלחייהםעל

"החיה"גגעלהמסוכןלמסעבאקפולקוהנוחים

פוגשתלידיהשגרתי.גנגסטרלאבהחלטהוא

יששלה.הספריםלחנותכלקוחמגיעכשהואאותו

פבלועלשיחותכדיותוךבשירה,מעודןטעםלו
אח־שבעלהמגלהכשהואבה.מתאהבהואנרודה

ראי

$TS1$אחראי$TS1$

$DN2$אחראי$DN2$האלימים,פשעיואתשחושפתתחקירלכתבת
אחד.ממובןביותראישיתהופכתשלוהנקמה

קאמי־אומרתהסטריאוטיפ",נגדלצאת"רציתי
נם.

$TS1$.קאמינם$TS1$
$DN2$.קאמינם$DN2$הואהמקסיקניהגנגסטרהפופולרית"בתרבות

רוקדותשמסביבוענקסיגרעםסדיסטגברתמיד

לאהיאמהומשוםקריקטורה,זאתבביקיני.נערות

הקורבנות,עלכותבשאתהעדביקורת.מעוררת
שאתאותךמאשימיםכולםואזעשיתי,שאניכמו

מזמינהאתכירקמהטראומה,פורנוגרפיהעושה

שמאחורילרגשותאינטימיבאופןלהתחבראנשים

האלימות".שלהמדממתלצעקנותבמקוםהסבל,

האקטואליותהיאהספרסביםלהייסהסיבותאחת
שה־טראמס,שלבקדנציהשיצאהעובדהשלו.

נהיג

$TS1$שהנהיג$TS1$

$DN2$שהנהיג$DN2$המהגרים.כלפיבמיוחדאכזריתמדיניות

אתלכתובלישגרמוהדבריםאחדהיה"זה

שהאנשיםהעובדהאיךעצמיאתשאלתיהספר.

בניסיוןיוםמדיורגלייםידייםמאבדיםהאלה

ופוליטיקאיםבעיתונים.מהדהדתלאהנהלהגיע
אתלחלובבאיםשהםאותםמאשימיםעודמהימין

מצ־היהזהטרגיכךכלהיהלאזהאםהמערכת.

חיק.

$TS1$.מצחיק$TS1$

$DN2$.מצחיק$DN2$עלתינוקעםתיסעשאמאמאמיניםבאמתהם
אבטלה?!"דמיעםצ׳קלקבלכדירקרכבתשלגג

הזאת.במדיניותתומכיםאמריקאיםהרבהועדיין,

שלשבלבנאיביות,כדיעדחשבתי,"תמיד

אדםהגיעופתאוםטוב.לעשותרצוןישאמריקה

רוצה,שהואמהלעשותלושמותרבכךשהתגאה
הח־האכזריותהזאתוהפסיכוזהובכלל,לנשים

ריגה

$TS1$החריגה$TS1$

$DN2$החריגה$DN2$לאורךעצמהעלחזרהמתבטאהואשבה
בעימותאחדרגעאשכחלאאנישלו.הקדנציה
שבגללאמרביידןמסויםבשלבביידן:לביןבינו
שההוריםילדים500ישטראמפשלהמדיניות

אותם.לאתרואי־אפשרמארה"בגורשושלהם

.׳good׳בנונשלנטיות,מילמלטראמפובתגובה
להפרידקטעשזהחושבבאמתהואהבנתיואז
גאווהכזאתראיתימעולםשלהם.מההוריםילדים

לאחרים".עושיםשאנחנואכזרייםמעשיםעל

עמדהויינפרי"אופרה

הכיברגעיםלצידי

כשהאיומיםגםקשים,

היאהתגברו.באלימות

׳בתרבותלי:אמרה

להיותאי־אפשרשלנו

משהושאומרתאישה

ליפולבליערךבעל

להתקפות.קורבן
שאתהיחידהדבר

זהלעשותיכולה

איכשהוללמוד

זה"׳בתוךלשרוד
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