
קויאל: ריקי

 התחת את קווע ,.בוער
עי נר בו קורע!״ ש

 הזה שבמדור נכון זה חלף. כבר במאי 1שה״ נכון זה
 אבל השבוע. נאמרו או נעשו שקרו, דברים על רק כותבים

המאורע. אחרי רב זמן להם עומד שכוחם דברים יש
 בעירה אשה קניאל, ריקי של דבריה את כאן אביא לכן

 לי ושנראתה - במאי 1ה־ בתהלוכת פגשתי אותה ,27 בת
עבריה. פועלת של הטיפוס בדיוק לא

 שסתם או פועלת, היא אמנם אם ושאלתי אליה נגשתי
לי: ואמרה חייכה היא בשמש. נעימה הליכה תפשה
 כל קשה בעבודה שלו התחת את קורע פועל לך. אסביר אני

!קורע השבועי
 לא שלו? מהשכר החודש את לגמור פעם אף מצליח לא פועל
מצליח!

פועל! אני אז

־ש:1

 סטלנית- היא ,.המחרה
נדירה!־׳ מאוד אבל

 שהעיבור מחלה היא ההומוסכסואלים' .,תיסמונת
 תבעה כבר היא שעבר קצר.בשבוע זמן עליה יודע בישראל

 סלוויזה בסירסון .29ה־ בן גפן עידן - הראשון קורבנה את
 הומוסכסואלים הביעו השבוע, שראינו מארצות־הברית

המחלה. מהתפשטות וחרדתם דאגם את אמריקאים
 ההומוסכסו• ציבור בקרב קורה מה לדעת התעניינתי

בישראל. אלים
 לי שהיתה אלא איתם, לברר בעיה לי שתהיה חשבתי לא

 על איתי לדבר מוכן היה לא איש מאוד. גדולה הפתעה
 הגדיל בעיתון. בשמו להזדהות שלא ובוודאי הנושא,
 אלי: צעק אליו פניתי שכאשר ישראלי, סופר לעשות מכולם

לעזעזל!" תלכי משוגעת? .את
 היה אבל שלו, התיבות בראשי רק להזדהות הסכים גש
לנושא. להתייחס מוכן

 אני מודאג. כמובן ואני קטלנית, היא שהמחלה חושב אני
 רופא. עם קשר לי שיש יודעים הם כי מחברים, פניות המון מקבל

 כמו לא זה אותה. למנוע כדי לעשות מה שאין היא, האמת אבל
 זה את וכשמגלים השד, לסרטן בקשר למעקב הולכות שנשים

 שיתוק מעין הוא ההומוסכסואלים תיסמונת עוזר. זה בהתחלה
המחלה. את לגרום יכולה דלקת שכל כך מנגנון־החיסון,

כד. לחלות יכול שני אדם כל כך, אם •
 המחלה, קטלנית, שהיא כמו להגיב. רציתי זה על בדיוק זהו.

 ההומר האוכלוסיה סטאטיסטית. מבחינה נדירה היא ככה
 היום ועד בישראל, הגברים מאוכלוסית 7* מהווה סכסואלית

 את הביאו לפחות שניים שמתוכם מיקרים, ארבעה בארץ התגלו
 מתאונות־ שמתים האנשים שאחוז ספק שום אין מחדל. המחלה
וכמה. כמה פי גבוה הוא למשל, דרכים,

 למשל, — השתנה שלכם כחיים משהו האם •
קבוע? לבךזוג רצון יותר
 עם הפגישות קבוע. בן־זוג — רצה ותמיד — רוצה אחד כל

 לא הזה שבעניין כך קבוע. בךזוג כשאין רק הם מיקריים אנשים
כלום. השתנה

המחלה? את חוקרים כארץ הרוסאיס •
 שעושה קפלן בבית־החולים פרופסור או רופא על יודע אני

מחקר. זה על
במיוחד. מודאג לי נשמע לא אתה •

לא. היסטרי כן. — מודאג

ם רן:1פ אפרי

הסכם יהיה ..אם

 שבוע מדי המתפרסמות לאות' .לא של השמות רשימות
 ביניהן כשמגלים גבות להרמת לעיתים גורמות בעיתונים,

 או בר־לב חיים ח־כ של בגו בר־לב, עומר ) סרו(מיל כמו שמות
 מי פורן, אפריים(״פרויקה־) תא־ל של בנו פורן, גיא ) סרן(מיל

 שאלתי ראש״הממשלה. של הצבאי מזכירו שנה לפני עד שהיה
לאות״. .לא על חתם שבנו כך על דעתו מה פרויקה את

 אני מותר? לבורג רק מה לבד. מחליט והוא גדול ילד הוא
 לי ותאמיני מצירו, שגיאה שזו חושב אני חותם, הייתי לא במקומו
המישפחה. במיסגרת כבר זה את שנברר

מתנגד? אתה מדוע •
 האות קבלת על הוויכוח אבל לגיטימי. הוא פוליטי ויכוח

 ארם נכון. לא צעד שזה חושב אני ולכן לצבא, הוויכוח את מכניס
 צריך ובדמוקרטיה דמוקרטית במדינה חי שהוא גא להיות צריך
לא. ואם בעיני חן מוצאות הן אם הממשלה, החלטות את לכבד
 השלום הסכם על דעתן■ מה הילד, את נעזוב טוב, •
לבנון? עם

מאוד. רחוק לי נראה זה כרגע מאוד. אשמח אני הסכם יהיה אם


