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מועדון
ההומואים

ש כוסיות כמד. לשתות יחד, גם אחיות
קרובים... קרובים, אותם תעשינה

 הומו שרון, אמיר של ביתו היה תחילה
מוע את בביתו שייסד מתל־אביב, אמיץ

 שנתיים בארץ. הראשון החד־מיניים דון
 עינה ומול שכניו מול מעמד, אמיר החזיק
 וסגר. נשבר לבסוף החברה. של הרעה

היו ״שכנים מספר, הוא בעיות,״ ״היו

 פרצו, המישטרה, את לילה כל מזמינים
לר שוב ויצאנו לי, נמאס בסוף הפריעו,
חובות.

הח נערי שלימה. שנה במשך היה כך
 בית. וחיפשו בחוץ הסתובבו בורה

 נמצא. הוא אלה בימים
לחבו החזיר ,30 בן נשי שהרבני, נגי

בשיכון המתגורר צייר הוא ביתה. את רה

 ממוצע חתיך קצר זמן לפני עד שהיה מי דה־פה, סוזיגבו־לשעבו
אח לרדוף מוכן גבר שכל לפצצה הפך גברים, אחרי שרדף

יישקו! שפתיים — פנים לסתי יש לשעבר, גברים אצל הנדירה מושלמת, גיזרה מלבד ריה,

בשבילנו ״הרחוב
אסון הוא

 מד־ בעל־הבית, נגי, מימין, )11! 1[ ^
לשי לוהטות שפתיים ביק

 היותו שמלבד לוי, יעקב של חוטמו פולי
נגי. של הצמוד גם הוא במיקצועו, אופה

ך4| ¥11ד ח ה |  של בדירתו הנאספים מגלים רבה רוח 1)
11111 # |  שטיח במרוכז מחלקים כשהם נגי, 111/1 |
והחתיכה הכרמלי דוד עס סופיק יעקב, על נגי מימין: משותף,

לחברה אמונים זה ברגע שומרת דה־פה, סוזי — שבחבורה
לכאן," הבאתי לא ״אותו בקרוב. נישאת היא לו ״הנורמלי״,

כאלה.״ אוהבים כך כל לא והחברה נורמלי, ״הוא מסבירה,״ היא

בש מינהרה לתוך להכנס כמו היה ״זה
 שני, לצד מהר שיותר כמה לצאת ביל

היום. לאור
 נגי אומר אחרת,״ היה זה גברים ״עם

בלו את ועדינה שגורה בתנועה ומחליק
 מיכנסיו את מעלה מתיישב, הוא ריתו,

לני מאוד צר פתח המשאירות ההדוקות,
 וממשיך מתחתם, למיסתתר באשר חושים
גופ הנאה רק לא מחפש ״כשאני לגולל,

 כך, לאחר שישאר משהו גם אלא נית,
 .13 בגיל התחיל זה גבר. לי מוצא אני
הראשונה. הפעם לי היתה אז

 הלכתי הבר־מיצווה אחרי ימים ״כמה
 מאיבה רחוק לא שגרה שלי, לדודה
 והציע גבר אותי עצר היום. גר שאני

 בערך היה הוא שלו. לדירה איתו לבוא לי
 הלכתי תיכף. הסכמתי נאה. בחור ,20 בן

מאוד.״ ונהניתי
תכו לעתים דודתו את נגי ביקר מאז

בבית. מספר שהייתי מה ״זה מאוד, פות
)36 בעמוד (המשך

י 33

 לשיווק סוכנות בעל היה פעם כירושלים.
 מתפרנס הוא כיום חימיקליים, מוצרים
בלבד. מציור

 בדירתו נגי פתח ירושלמי, בשיכון הנמצא זה, רגיל בבית־מגוריםהמועדון
 עד להומוסכסואלים. מועדון בחץ) (מסומנת השנייה שבקומה

 ומעירים צוחקים ממירפסותיהם, צופים הס למתרחש. בהתאפקות השכנים מתייחסים עתה
החד־מינייס. אומרים ימשיך,״ שככה ״נקווה. מדי. קולניות ולא מדי גסות לא הערות,

 משו־ באבזרים קישט אותה דירתו ך*
 לציורי ועד מפורק רדיו ממקלט נים, ■2

 סיפר החבר׳ה, של חד־משמעותיים קיר
 לא אני נטיות. עם ישר ״נולדתי נגי:

ש אחד בתור פעם אף עצמי את זוכר
 אחת לי מזדמנת היתד. אם בחורות. מחפש

 שהייתי אחרי אבל לא. אומר הייתי לא
כלום. ממנה לי נשאר היה לא גומר,


