
מ בר־מזל לפחות הוא דני־דניאלה
 מבני־מינו לרבים בניגוד אחת: בחינה

 אחות יש לדני משפחתו. לו התנכרה לא
ה עם המתגוררת נשואה,  ילדיה ושני מל
 דני, של גיסו בעלה, וגם היא גם בחולון.
 הבן עם הדוק מכתבים קשר על שומרים
 מסביר מתראים,' לא אנחנו ״לא, האובד.

 אותי. לראות לילדים בריא לא ״זה דני.
בחוץ־לארץ.״ שאני להם מספרת אחותי

 מאחותו, שקיבל מכתב מדאה הוא אולם
:שבגבר האשה שיחדור על שהחליט לאחר

איזה כשתצטרך תמיד שתדע, רוצה ״אני

גיוסוגו
בדוהאשה

החדש. מצבי ועם עצמי עם
 שאחסוך לרגע לחכות יכול לא ״אני

 ואהיה הניתוח, בשביל ל״י אלף 12 כבר
לגמרי.״ לאשה

 ר,חברה עם דני של יחסיו שלמים פחות
מת ברחוב פידהחים רק לא הישראלית.

 חברות עם ״ישבתי ולחבריו. לו נכלים
 מספד בטלוויזיה,״ והסתכלנו בבית־קפה,

 אותנו והעלתה המשטרה, באה ״פתאום דני.
לניידת.

 כדורי- בלעתי הזה, אי־הצדק על ״כמחאה
חיותו אנחנו, מה שינה.

 לבית־ אותי לקחו ההכרה. את ״איבדתי
שטיפת־קיבה. לי לעשות חולים

שבעה צריכים היו בכוח. ״התנגדתי
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אוי  דני :משמאל בתמונה לסיפור). שייך לא מאחוריו (החבר דו
ת של תוצאה — נשיי חזה דניאלה. בתור כיוח ם זריקו — הורמוני

 בתמונה ומדוקדק. עשיר ואיפור מלאכותיים ריסים נוכרית, פיאה
ת, בפיאה דני :משמאל  הוסר ופניו רגליו ששיער לאחר בלונדי

תו, בתקופת דני :מימין למעלה בתמונה חשמלית. במחט  בחרו
שינוי לפני עוד ת בגופו שנעשה ה קו לו. שהוזרקו ההורמונים חרי

 תחשוב שלא שלך. המשפחה שאנחנו דבר,
 לא אחד ושלאף משפחה, לך שאין לרגע

 בכסף, עשירים לא אנחנו ממך. איכפת
 ואני עשירים. מאוד אנחנו חם בלב אבל

 הקשרים את תנתק לא פעם שאף רוצה
איתנו.״
 נוספת, מחשבה ״לאחר גיסו: וכותב

 צעד שצעדת. הצעד את להבין יכולתי
 בעבר. יחסנו על כהוא־זה משפיע אינו זה

 היחסים את לנתק מתכוון אינני אני
 טבעי זה שעשית מה זה. בגלל איתך

 לצערי, רבות. נאורות בארצות ומקובל
מקווה ואני כזה, צעד מובן לא עוד בארץ

יסתדר.״ זה הזמן שבבוא
 ״נתתי דני, מספר חי,״ שאבי זמן ״כל

 נטיותי את והסתרתי הכבוד, את לו
 חיים זה בגלל חייתי תמיד אבל הנשיות.
בלתי־פוסק.״ בלחץ נתון והייתי כפולים,

 מאבק כדי תוך אותי. להחזיק גברים
 ,איך לשוטרים: אומר הרופא את שמעתי

 אני ז כדורים לקחת להם מרשים אתם
 אנשים וחסל. אחד כדור לו נותן הייתי
לחיות.׳ להם נותן הייתי לא כאלה

ח ;,מה  ו,3^נ
חיות!"

 אל כמו אלינו התייחסו באבו־כביר ״גם
שיסתו לוקחים המחבלים את אפילו חיות.

 הוציאו לא אותנו בשמש. שעה חצי בבו
לרגע.״ אפילו

שיו, ש מה עשיתי מת, כשאבי **כ
 אני אשה. להיות תמיד, לעשות רציתי ״

שלם אני והיום כאשה, וחושב כאשה מרגיש

 הגיע בגרמניה, נולד 27ה־ בן דני
 נפטרה, אמו שנתיים. בגיל לארץ
ילדות עבר הנשיית ההופעה בעל והילד
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 ״עוד רך־לב. ואב חורגת אם אצל קשה
 עם ולשחק לסרוג אהבתי ילד כשהייתי
 סורגת אני היום ״עד מספר. הוא בובות,״
נש בגאווה מראה הוא נפלאים,״ סוודרים

 ״אז מעשה־ידיו. של נהדרת דוגמה יית
 להיות (מצה כגבר נולדתי שאני בגלל
בן־אדם?״ לא אני — אשד,

-17 עי -<
בתול *ל

 הוא תמים. בתול דני היה ,17 גיל ד **
 ידע לא אך לגברים, נמשך שהוא ידע <
 האדם שאני ״חשבתי המשיכה. פירוש מה

 ופחדתי כאלה, נטיות עם בעולם היחידי
שקרא אחרי ״רק מספר. הוא והתביישתי,״

 אנשים עוד שיש לי נודע ספרים, תי
 מפורסמים אפילו היו מהם אחדים כמוני.

בהיסטוריה.״
 בקולנוע בסרט, כאשר 15 בן היה הוא

 גבר. איתו להתחיל ניסה התל־אביבי, דן
 לאחר־מכן שנתיים רק בבהלה. נמלט הוא

 גבר עם יחסי-מין. בחייו, לראשונה קיים,
כמובן.

דני: מתלונן
 שווייץ, בגרמניה, שנים ארבע ״הייתי

 הכי במקומות אותי קיבלו הולנד. בלגיה,
 שידעו למרות מארחת, בתור קלאסיים

גבר. שאני
 בתור לעבוד נאלצת אני בארץ, ״פה
 בקאבארטים. אותנו מקבלים לא זונה.

 לחיות לנו נותן שלא תחתון עולם יש
 שלא הנורמאלית לחברה נוסף בלילה.
ביום. לחיות לנו נותנת

 אבל הומואים. מניאקים, לנו ״קוראים
הומו. לא אני

אשד,.״ ״אני

גנובות. אינן
 אבנרי הציג במקום, בי הומןרבות♦

ה האנשים השד, ״אדוני נוספת: שאלה
 בפני הודו האוניברסיטה מטעם אחראים
שהתנ צער־בעלי־חיים אגודת של משלחת

 לתקן האגודה לנציגי הובטח מחפירים. אים
התנאים. את

 שההבטחה הוכיחה שלנו נוספת ״בדיקה
האוניברסי על־ידי שנאמר מד, קויימה. לא

 א* לחלוטין סותר האגודה לנציגי טה
לך. מסרו כנראה שהם הדברים
 מסויים במקרה מוכן השר כבוד ״האם

 לבדוק אחרות, אוניברסיטאות ולגבי זה,
 צער־ אגודת עם פעולה לתאם המצב, את

 אולי והתרבות החינוך וכשר בעלי־חיים,
 חיות על שמירה של הנושא את להכניס
בבתי־הספר?״ לחינוך

ב להתערב שלי ״הנסיון אלון: השיב

 כהתערבות יתפרש עוד החיות של מצבן
 אעביר אני אופן, בכל האקדמית. בחרות

 חבר- של הנוספת השאלה את לרקטור
 אם תשובתו. את ואמציא אבנרי, הכנסת

 שאלה לשאול אבנרי חבר־הכנסת ירצה
 אשיב בפומבי, תשובה שתחייב נוספת

ברצון.״
 ממשיכים אז, שעד אלא כגיפה. אין

ולמות לחיות האחרים ובעלי־החיים הכלבים

 לחכות רצו שלא האגודה, חברי בייסורים.
למשט פלילית תלונה הגישו באפס״מעשה,

האוניברסיטה. נגד רה
 סירבו הם האוניברסיטה: אנשי תגובת
 להיכנס האגודה לחברי ׳ולאפשר להמשיך
 מכתבו בבית־החיות. מתרחש מה ולראות

 לשתי לאפשר ביקש בו רלבג, ד״ר של
 לבית־החיות, הכניסה את בלבד נציגות

בתשובה. אפילו זכר, לא


