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 אותי. שמספקת היחידה היא
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פרסומאים קשר

במדינה
)78 מעמוד (המשך
 הלכתי מכות׳ הלכו עושה. הייתי עושים,
סמים. עישנתי סמים, עישנו מכות,

 בחורה פגשתי ״אז צ׳אנם. שיתנו
 שוטר. היה שלה האח אותה. שאהבתי

 כמסגד. ועבדתי הלימודים את עזבתי
 ב- במעגן־הדייג לעבוד התחלתי אחר־כך
 שלי. החיים כל זה שהים גיליתי קישון.
החב עם הסתכסכתי לספינת־דייג, עליתי

 ארבעה כל לחוף בא הייתי כי שלי, רה
 אבל איתי. להיות רצתה והיא חודשים,

החב כל את עזבתי בשבילי, טוב היה זה
 הספינה, על פשוט פועל הייתי הרעה, רה

 רגוע, אני הים על כשאני הגאי. אני היום
 מכלום. לי איכפת לא לי, טוב אדיש,

ה על פיתאום לחשוב התחלתי הים על
ל אחזור שאם לעצמי אמרתי שלי, עתיד
 אוכל לא החוק, נגד ללכת או רעה, חברה

שלי. בחיים שום־דבר לעשות
וכש חבר, עם לטיול לאירופה ״נסעתי

 יותר מאוחר צו־גיום. לי חיכה חזרתי
 לתורכיה, ספינה עם להפליג צריך הייתי

 דחייה. וביקשתי ללישכת־הגיוס ניגשתי
,תח לי: ואמר סרן איזה אלי ניגש אז

 מה אפילו יודע לא אני חתמתי. תום׳,
 פטור פינקם לי נתן הוא ואז היה, זה

 לו וקרעתי הפינקם את תפסתי מהצבא.
ניסי היום ומאותו הפרצוף מול זה את
להתגייס. תי

 שלי אבא אנשים, הרבה מכיר לא ״אני
בהת נכה־צה״ל. עיוור הוא קצת, לי עזר
 לי: אמר הוא לי, לעזור רצה לא חלה

 אני לצבא, נתתי שלי העיניים את ,חיים,
 אני אבל משהו.׳ יקרה לו שגם רוצה לא

 לא הצבא שבלי יודע אני אותו, שכנעתי
 אחד אף לדכאונות, נכנסתי ערך, לי יהיה

 שהם יודע אני איתי, לדבר יכול היה לא
 שלי, התיקים בגלל אותי לקבל רוצים לא

 פי־שניים להם שיש הרבה, מכיר אני אבל
קיבלו. ואותם ממני, סעיפים
 אני לצבא? אותי לוקחים לא למה ״אז

 ותק לי יש בחיל־הים, הרבה לתרום יכול
שמת אחר אחד לאף שאין ספינות, על

 יודע אני שטויות, שעשיתי יודע אני גייס,
נות לא למה אבל בסדר, הייתי לא שאני

שישי אותי, שינסו לבנאדם? צ׳אנם נים
 אני בסו־הכל רוצים, שהם איפה אותי מו

 אני הזאת, במדינה והתחנכתי נולדתי
 ואז שנים שלוש משהו, לתרום גם רוצה

 חייב אני כן לפני אבל הים. אל אחזור
צ׳אנס.״ לי שיתנו רק מעצמי. משהו לתת
כבר־אדם מו1הה

 קוקסיזכימ חמישה־עשר
 לחזות זתיאטרון הגיעו

ה״יורשים״ כהצגת
ה במיטב לבושות נשים חמש־עשרה

הרא השורה לעבר בקפידה צעדו אופנה׳
 באי תשומת־לב את ומשכו באולם שונה

 היה ניכר ראשון במבט כבר התיאטרון.
ה לשמלות מתחת וכי נשים אלה שאין

קוק היו כולם גברים. מסתתרים הדורות
 בקבוצות בדרך־כלל, באים, שאינם סינלים,

תיאטרון. בהצגת לחזות כדי
 הוא הישראלים הקוקסינלים בין הבולט

 נעצר הוא שושנה. המתקרא וינדר זלמן
עבי על המישטרה, על-ידי רבות פעמים

באח ציבוריים. במקומות זנות של רות
 אשר קוקסינלים של אגודה הוקמה רונה
ל מתמסר הוא כיום בראשה. עומד זלמן

הקוקסינלים. של בזכויותיהם להכרה מאבק
 זלמן שמע כאשר הזנזונת״. ״ממני

ש מחזה מציג בארץ התיאטרונים שאחד
 חשיפה בשל וסובל הומוסכסואל נחשף בו
 בהצגה. לחזות כדי התיאטרון אל מיהר זו,

 ארבעה־ עוד גייס הוא לבדו. בא לא זלמן
ל השבוע הגיעו וכולם קוקסינלים עשר
 לחזות כדי בתל-אביב, התיאטרון אולם

 תיאטרון שמפיק היורשים, בשם בהצגה
 ההצגה פריי. פיטר של בבימויו לילך,
ה אחים, ארבעה של סיפורם את מעלה
מת האחים אחד אביהם. ירושת על רבים
מת ואחיו כהומוסכסואל למישפחתו גלה

לו. ומתנכלים אותו מכים עליו, נפלים
ב התיישבו כרטיסים, קנו וידידיו זלמן

 ימים כמה בהצגה. וצפו הראשונה שורה
 לשחקני נירגש מיכתב זלמן שלח אחר־כך

שהתיאט כך על להם והודה התיאטרון
 כחיה ולא כבן־אדם ההומו את הציג רון

מוזרה.
 כ־ תלאותיו על זלמן מספר במיכתב

לר רוצה שהיה טוען הוא הומו־קוקסינל.
ההומו. את החושפים תיאטרונים עוד אות

הזנזונת״. ״ממני זלמן חתם מיכתבו על
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