
 לא שאני כשראה בזמן. ישלם ולא בעיות
ל התחיל שלו, בתנאים לו למכור ■וצה
 את לו אמכור לא שאם לי ואמר לי, הציק

 לי יעשה הוא רוצח, שהוא במחיר זקנוע
 ללא נהיגה על תלונה נגדי ויגיש בעיות,

•ישיון.
 במיפלגת־העבו־ טובים יחסים לי יש ״אני

 כש־ לו. מכרתי ולא עליו ,סם׳ שמתי יה.
 להתלבש החליט הוא מכד׳ התייאש זוא
 סופית.״ אתי ולגמור נלי

 התל־ שופט־התעבורה לפני במישפטו
 גזר־ לפני מרקו טען אנטין, חיים !ביבי

 מישפט.״ לי שעשו צדק לא ״זה :;דין
 והוא ילד תדרוס ״אם השופט: לו ;שיב
 שאל ואז ז״ ביטוח ישלם מי נכה׳ היה

 הרגו רישיון עם ״נהגים :השופט את זרקו
 ?״ נהגים אלה איש. 1700 בארץ ;שנה

 את ״סתום אנטין: השופט לו השיב
 מאה או קנס לירות 1000 עליו וגזר ;פה,״

 אותו פסל וכמו־כן בתמורה, מי־מאסר
 גזר- מיום שנה במשך רישיון !להחזיק

זדין.
 תשלם שמיפלגת־העבודה חשבתי ״אני

ש התברר ״אבל מרקו, אומר הקנס,״ ;ת
 זה לחבר. עוזרים לא זונות. שם ולם
?״ :דק

אדם דרכי
ש *■בצע ק ר פ

גחמן :שמה6 השמועה
הסקה♦ עד שכז רקש5

ש פרקש, את ללכוד בשביל ״אבל בולט.
 לערוך יכולים הם לזבוב, להזיק מסוגל אינו
כללי!״ גיוס

נוער
חו המפג־ניס ד ב

 ש? הראשון הפומבי הפיגום
 יצא לא חומוסבסואלייב

 ביגזד — זפזעד
המשתתפיס פהדגות

הבי הומוסכסואלים של אחדות עשרות
נק השין שעת בשעוניהם. בקוצר-דוח טו

 חששי. ביום הצהריים אחרי לחמש בעה
ה הפומבי הכנס להתחיל היה אמור אז

ביוז בישראל, הומוסכסואליים של ראשון

 הפרט זכויות לשמירת הארצי הוועד מת
בישראל.

הצל יגיעו ותיכף אחד, אף כאן ״אין
ב גבר בדאגה מילמל והעיתונאים!״ מים

 גן- פתח מול שעמד השלושים, שנות
 ״אם בתל־אביב. הירקון ברחוב העצמאות

שלנו!״ הסוף יהיה זה אותנו יצלמו
המארג ״איפה ? המארגנים איפה

מי שאל עלינו?״ עבדו סתם אולי ן נים
 השעה אחרי אחדות דקות לבסוף, שהו.

 התפזרו ההמוני, הכינוס להתחלת שנקבעה
 הכינוי ההומואים״, ל״גן שהגיעו המעטים
לגן־העצמאות. שהודבק

ב שנשארו היחידים ההומוסכסואלים
 גן- של הרגילים״ ״הח׳ברה היו שטח

האינ סיבוביהם את שהמשיכו העצמאות,
 היכרויות אחר בחיפוש הגן, בשבילי סופיים

 הומו- הגיעו בערב שש לשעה עד חדשות.
כשנוכחו זוגות נראו וגם נוספים סכסואלים

ייערך. לא כבר שהכינוס לדעת
 הכינוס בפומבי:״ עצמנו ״להציג

 ה־ של בגישתם המיפנה להיות צריך היה
 עצמנו ״נציג עצמם. כלפי הומוסכסואליים

 הומוסכסואל להיות בושה לא זה בפומבי.
 מלאה הכרה למען נפגין לסבית. להיות או

 הבטיחו בפומבי!״ זאת ונעשה בזכויותינו,
ה לכל שנשלחו בפרוספקטים המארגנים,

העיתונים. ולמערכות באגודה חברים
 פחד תפסו עצמם שהמארגנים ״נראה

 של מדיירי־הקבע אחד שח האחרון,״ ברגע
 עשו השוטרים וגס ילדים, כאן ״יש הגן.
 פשוט אז מהרגיל. יותר סיבובים היום כאן

 לכאן שהגיעו לי נדמה מזה, חוץ פוחדים.
 היה הכנס אם כלבים. עם אנשים כמה
לנו.״ מפריעים היו בטח הם לפועל, יוצא

ב גם ישארו שההומוסכסואלים נראה
 ו־ הקטנים במועדונים או במחתרת, עתיד

בעיר. באחרונה שנפתחו האכסקלוסיביים,

)15172( פרקש ניצוד
בשפת־היס יללה

 לו לאפשר כדי מגבית, לו נערכה יקום
 לישון שכב הערב רדת עם ולשתות. *בול

סוכת־המצילים. חת
 לים לצאת פרקש ביקש למחרת בבוקר
 החופשית. הרוח את לחוש כדי חסקה,

 והוא השטוחות, הסירות אחת לו תנה
 החדש. לשובר-הגלים מעבר אל :א

ה פרקש כי השמועה פשטה כהרף־עין
 ל־ מיהר מישהו שפת־הים. על נמצא ול

 הדברים החלו ואז למישטרה. כך על ידיע
זגלגלים.

 ובחריקות־ בייללת־צופרים כללי. גיוס
 התי בו־זמנית ניידות. שלוש הגיעו ומים

 מישטר־ סירת־מנוע הים, מצד לחוף, בה
 המסוכן הפושע כותר מזהיר במיבצע ז.4

 לחוף, החסקה על כשחזר הצדדים• :ל
 הבכירים הקצינים על-ידי ונאסר* [כד

למקום• הוזעקו
 שורת את לפענח כוח־אדם להם ״אין

 התמרמר העיר,״ את הפוקדים נשי-הרצח
ברוגז שפת־הים, מגברתני אחד רם זול

 את בבוז דחה תל־אביבי שופט־שלום •
 בעוון פרקש את לכלוא הנזישטרה זשת
 נוגן־חיות פרקש שנטל גור־נמרים, יבת
 ״הטרדת שזוהי קבע השופט בחופש. ידל

 את אסרה המישטרה אולם ת־המישפט״.
 ביגלל ישנה תלונה על־סנוך שנית, קש

קיבוץ. של בבריכה בעירום זיצה

כשהמשיך דעתו. על עמד עימו, שמורות
 השוטר- את המפקד הזעיק להרעיש, יעיש

להרחיקו. הגדודי,
 ״זה לעברו, יעיש זעק טוב!״ ״תזכור

בשקט!״ לך יעבור לא
1■ 1■ 1■

 קום יעיש השכים כשבת, מחרת, 6■
 תפס לגדר מחוץ הבסיס. מגדר וחמק /

 מישפחתו בחברת השבת את בילה טרמפ,
 בבוקר, שבע בשעה ראשון ביום וחברתו.

 כבר הבסיס, לנהגי העבודה חלוקת מועד
 אירע לא כאילו חבריו, כל בין יעיש היה

הת השבת במשך שנפקדות) אלא דבר.
 לשבוע יעיש הוצב כך על כעונש גלתה.
בסיני. נוספת נהגות עבודת

 ניסה הוא הדין. את לקבל סירב יעיש
 כל להיות חייב שהוא למפקדו להסביר

 רק וכי הקשישים, הוריו ליד בבית, יום
בסיני. נהיגה משבוע חזר יומיים לפני

 הובא כאשר גם התעקש. שהקצין אלא
 סירב הוא פלו־גת־התובלה, מפקד אל יעיש

 בו־במקום לו. שניתנה הפקודה אחר למלא
 למישפטו. עד שעות, 24ל- נעצר הוא

 לקרון־המע־ יעיש את שלח הבסיס רס״ר
 של מישרדו מאחרי הממוקם המאולתר, צר

המ״ם־פ״א.
 ניסו הקרון, מתוך הלהבות פרצו כאשר

לפ למקום, ראשונים שהגיעו חיילים, כמה
 הצליחו. לא הם בכוח. הקרון דלת את רוץ

 הרס״ר אחר לחפש מיהרו אחרים חיילים
 אח שיפתחו כדי לחדר-המעצר, והאחראי

מתוכו. יעיש את ויחלצו הקרון דלת
 הגיע לחדר־המעצד שהאחראי שעד אלא

המנ התעקם המקום, אל הקרון מפתח עם
 לפותחו. היה ניתן ולא החום, מעוצמת עול

 היה הדלת, את לפרוץ סוף־סוף כשהצליחו
צי בעזרת אחוז-להבות. עצמו יעיש כבר
שה הנהג את החיילים כיבו ודליי-מים נור
אבוקה. פך

 בבאר-שבע, בית־החולים אל הובהל יעיש
לה במאמץ ניתוחים של שורה עבר שם
 נפח שבועיים כעבור לשווא. חייו. את ציל
 מפקדיו את ללמד ההחלטה נישמתו. את

 לו עלתה הנהיגה, מחובת ולהשתחרר לקח
בחייו.

ואז♦♦♦
 סוכת־המצילים אל בשבת שהגיע האיש

 מורעב, נראה תל־אביב של ושפת־ימה
 הכירוהו שפת־הים ותיקי אך וחלוש. !רופט
 הברי־ מלך האגדתי, פרקש נחמן ;ייד:
החופש. אביר וות,

בו־ רחמים. עורר ־פרקש של מראהו

ח■ לסיד
התשנו בקרון

דת  גדר ליד שניצב הישן קרון־הרכבת י
 הארץ, בדרום אי-שם הצבאי, הבסיס

התו בסים חיילי וחבטות. זעקות בקעו
 סביב הצטופפו עיסוקיהם, את שנטשו בלה

בסיסי. פחדר־מעצר המשמש הקרון,
 אהרוג אני !עצמי את אהרוג ״אני

 נשמעו !״יישרף הבסיס כל !כולם את
 (״זים״) יעיש של זעקותיו הקרון מתוך
ש הבסיס, של מנהגי־התובלה אחד חזן,
 ניסו וחברים מפקדים בתוכו. חבוש היה

 ולהסגיר לצאת לשכנעו ליבו, על לדבר
 מתוך להבות פרצו כשלפתע עצמו. את

הקרון.
 קרא שמונה, לשעה קרוב בוקר, באותו

 לאזרח-עובד- הקרון חלון מתוך יעיש
המ הנמוכה גדר-התייל ליד שחלף צה״ל
שיכ ממנו ביקש הוא הקרון. את קיפה

 את שהכיר האזרח, בסיגריה. אותו בד
 וקופסת־גפרד סיגריה לעברו זרק יעיש,
בדרכי. המשיך רים,

 קרון- בתוך לעשן. רצה לא יעיש אבל
 מיז- מיספר מונחים היו הבסיסי המעצר

 נטל יעיש בקש. ממולאים צבאיים, רונים
ול לאורכו אותם פיזר מיזרונים, כמה

גפרור. הצית ואז הקרון, של רוחבו
 הטוב, חברו שעשה מה כנראה, זכר, הוא

שסי אחרי לפניו, בקרון־המעצר שנזזבש
 העברה וביקש לעבודת־גהיגה לצאת רב

 כי שסבר חייל, אותו ■מינהלית. לעבודה
כא שעת־הכושר את ניצל עוול, לו נגרם

 הבעיר הוא בקרון־המעצר. לבדו נותר שר
 בזעקות פרץ הקרח, בתוך במיזרון אש
 ב־ שעבדו חיילים להישרף. עומד הוא כי

 קרח־ את פרצו לעזרתו, חשו קירבת־מקום'
ה את מתוכו לחלץ הצליחו הם המעצר.

 הובהל הוא עילפון. עד שהשתעל חייל,
 נשלח כשהתאושש, משם, המירפאה. אל

 להמשך מקום יש אם שיקבע לפסיכיאטר
תאו. את המצית חייל של הצבאי שירותו
פסיכיא אותו קבע קצר פרק־זמן תוך

 כנהג- לשרת עוד יוכל לא החייל כי טר,
ולפ מנהיגה, לשחררו הורה הוא תובלה.

פר אותה פיסית. עבודה מכל אותו טור
 יעיש של עיניו מול כנראה עמדה שה

 בקרון־ המיזרנים את להצית ניגש כאשר
המעצר.

 עשו מפקדיו כי -סבר 19ה־ בן יעיש גם
 שחזר אחדי השישי, מימי באחד עוול. לו

 הכין סיני, ■בדרכי עבודה משבוע לבסיסו
 מובטחת. חופשת־שבת לקבלת עצמו את

 את לצאת עמד ומצוחצח מגולח כשהוא
 המפקדים, אחד אותו עצר כאשר המחנה,

 חופשתו את לבטל החליט כי לו הודיע
 לטיפול השבת, למשך בבסיס ולהשאירו

בכלי־הרכב.
 קולני. ריב פרץ יעיש לבין הקצין בין

 יעיש, התחנן טובה,״ לי תעשה ״המפקד,
שבו כבר שלי החברה את ראיתי ״לא

 לאכול לשבת רוצה אני מזה, חוץ עיים.
ה מסיבות שהמפקד, אלא המישפחה.״ עם

וחברה יעיש מתאבד
התאיס לא המפתח
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