		הולכי קביים – הזהרו בנתב"ג

בארצנו חלם, בנו שדה תעופה לתפארת. הרכבת מגיעה עד פתח אולם הנוסעים. למגיעים במכונית, קילומטרים מרובים של כבישי-על המקיפים את השדה, עד כדי אובדן הצפון, ומקומות חניה למכביר. אולם (טרמינל) נוסעים ענקי, מרוצף שיש בוהק, העומד בגאון מול השוואה לארמונות (ואולמי?) וורסאי. דיוטי-פרי לתפארת, מהמשובחים שבתבל, עם שרות יחודי – קנה עכשיו, קבל כשתחזור. מסופי מזוודות לתפארת, שם מצטופפים עם ישראל סביב קרוסלה ענקית, והמזוודות משייטות להן במסלול סגור – רק שלח ידך ותקבל את מזכרותיך מברלין, פריז או לונדון. לא קרוסלה אחת – אלא כמה וכמה, לבל יתערבבו בשר עם חלב, טיסת השכר מאנטליה עם מחלקה ראשונה מפריס המעטירה.
 
היורד מן המטוס עובר מסדרונות שיש ארוכים, כדי שיראה במו עיניו ש"לא חסכו עליו" . וכדי למנוע את התאבנות רגליו, דאגו שמסופי ההסעה – אלה רצועות הגומי, שנוסעים עצלנים טופסים טרמפ עליהן – מכסים רק כשליש מהמרחק. בשני השלישים הנותרים חייב ההלך לכתת רגליו; כך מבטיח נתב"ג כי זרימת הדם ברגלי נוסעיו, שנרדמו לעת הטיסה, תחזור לתפקד במלוא אונה. אומנם אין ספסלים למנוחה בדרך. חזקה על נוסע בחברת-תעופה, כי כשר הוא ללכת כק"מ רצוף ללא מנוחה.

אך אליה וקוץ בה: שכחו הארכיטקטים הנכבדים, כי חסרון קטן יש בשיש מכוסה וואקס: מחליקים עליו.
כל הנוסעים, ללא יוצא מן הכלל, מגיעים לאסוף את תיקיהם בקרוסלה של המזוודות. גם אם תיסע בהסעה מיוחדת, או תנוע בכסא-גלגלים, עדיין תגיע לקרוסלת המזוודות. וכולם מצטופפים סביב הקרוסלה. רצועת שיש ממורט ברוחב של כמטר וחצי עוטרת, כרביד-פנינים, כל קרוסלה שכזו. מסביב לכל מסוע-תיקים יש רצועה של רצפת-שיש,  שחוקה מרוב רגליים, ממורטת מאלפי המזוודות שנגררו עליה. והמנקים טורחים כל מספר שעות לנקות אותה מחדש ולמשוח אותה שוב בוואקס, כדי שתבהיק.

ואתה, ההולך עם קביים? הזהר לך – כי בנפשך היא! השיש כה חלק, עד שקביים (עם הגומיות הטובות ביותר בשוק נגד החלקה) מחליקים עליה – כמו שמן על זכוכית. לא בהליכה, אלא בעמידה! 

אני כבר נפגעתי.  החלקתי, קרעתי/מתחתי גידים בכתף ועתה אני מנוטרל למספר חודשים. אז עשה טובה לעצמך, קח זאת בחשבון: בפני עיוור שמו פה מכשול. הזהר גם את קרוביך הקשישים!

בדקתי ומצאתי: אילו מדובר היה בהחלקות של עובדי שדה התעופה, היו מפקחי הבטיחות מתערבים בנושא ודואגים לסילוק המפגע. הואיל והנפגעים הם לקוחות ולא עובדים, אין שום רשות במדינה העשויה להורות לנתב"ג לתקן את המפגע.
ועוד אומרת השמועה (לא הצלחתי לאמת או לסתור): תיקון המפגע יהא כהודאה באשמה. יש כמה תביעות נזיקין בצנרת, ולכן לא מבצעים שום שינוי (הסרת המפגע), כדי שלא להודות בעקיפין באשמה...  

אם מי מן הקוראים קרוב לעומדים בראש הפירמידה, אולי יצליח לשכנע לכסות מקטע מהרצועה סביב הקרוסלה במרבד. ואולי אפילו ישכנע לשים מרבד ארוך, ברוחב של 80 ס"מ, לאורך מסדרונות השיש האין-סופיים, כדי לאפשר להולכי קביים לנוע בבטחה.
ואם יצליח לשכנע לפזר מספר ספסלים – שני מקומות ישיבה  יספיקו – פה ושם לאורך המסדרונות, להקל על המתקשים בהליכה הרצופה הארוכה מהמטוס לבדיקת הדרכונים – יזכה כי רבים רבים יברכוהו.
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