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:ביילי! יוסי
 חצה אישית את ,,אם

!יירו אתו - תשובה

בן־עזר: אהוד
 שאנשים החמוש■ ..לא

שרי!״ מהסנו ׳תגה

דנין: איציק
 חרק היא ..הדוגמנות

בעורם!״ ממסע־התענוגות

 בית־ גם כי נאמר, הארץ, בעיתון שפורסמה בידיעה
 כמו אינטגרציה, לפני עמד בתל״אביב גורדון א.ד. הספר
 נמנע הגזירה רוע אולם בעיר, היסודיים הספר בתי שאר

 לומדים שילדיו הממשלה, מזכיר ביילין, יוסי ר הד" על״ידי
נית־ספר. באותו
 למנוע בדי עשה מה אותו ושאלתי ביילין, הד״ר אל פניתי

רע. זה שאינטגרציה חושב הוא ומדוע ,הגזירה" ״רוע את
 אבל ברצון, זאת אעשה אישי, באופן לך שאסביר רוצה את אם

לעיתון. זה בעניין להתראיין מוכן לא אני
 שמז־ כך על בכלל להגיב שלא לך נעים יותר •

 שילדיו לבית־הספר דברים מסדר כיר־הממשלה
להם? מסוגל איננו רגיל שאב דברים בו, לומדים

 לך. אתן — תשובה רוצה אישית, את, אם לך: אומר אני שוב
אתראיין. לא לעיתון

 חכמה תשונה ביילין מיוסי קיבלתי לתנאי. הסכמתי
 שאמר. מה בכל איתו מסכימה גם ואני ואינטליגנטית,

שלי. לשאלה היתה לא שלו שהתשובה אלא

 שמוקולקל״ה את מרגישה כשאני לחתור, ״...המשכנו
 תקוע תקוע המיסכן. פותצ׳יק בתוככי עמוק תקוע מאחור.

 זה את והרגשתי - במרפקי אותי הרים שוב גומר... ולא
 ריצפת ועל רגליי על זרע של שיטפון ומייד שלי, באחוריים

 את ובלעתי בחוץ... גמר - הגדול הגיבור כן. החסקה,
 שאני וחשבתי מהמרק, גרגל׳ה איזה כמו שלו הכוח״גברא

 היה הוא כי רב, זמן יימשך לא שזה ידעתי אבל נחנקת,
׳ יתיז... רגע שעוד ופחדתי שיגעון, מגורה,

 החדש סיפרו מורכב הזה מהסוג מישפטים אלפי מבמה
 מה געוואלד, וצעקתי: אליו רצתי בן־עזר. אהוד הסופר של

פורנוגרפיו ספר פיתאום
 לא כי פורנוגרפי, ממש לא הוא כמו־פורנוגרפי. ספר זהו

 בפורנוגרפיה, השתמשתי ממנו. יתגרו שאנשים התכוונתי
 ובאמצעותה הקורא של והסקרני האינפנטילי הצד את התופסת

 שכדי נכון, להעביר. התכוונתי שאותו עמוק, יותר מסר מעבר אני
 אותו? קורא היה מי אבל ספר־מסות, לכתוב יכולתי מסר, להעביר

, , , , סיפרי־מסות? קוראים אנשים כמה
 לקהל להגיע בשביל זה הפורנוגרפיה כל אז •
גדול? יותר
 מהסכס ייהנו מהם חלק הספר. את יקראו אנשים הרבה כן.

 סאטירה הוא הזה הספר שבעומק יגלה אחר וחלק שבדבר,
 שנכתב היל, פאני כמו למעשה, בארץ. החיים על נוקבת חברתית

 גם מהקוראים וחלק אותו, קוראים כולם היום ועד שנים, 236 לפי
תקופה. באותה באנגליה החברה על סאטירה ספר שהוא מבינים
כזה, ספר מאחורי לעמוד מפחד לא אתה אם •

 ביצאל׳ך, עכוזל׳ה, כמו מילים ממציא אתה איך אז
 בספר הזאת ההתחסדות מה וכד? ציצאלך פות׳ציק,

ואורגיות? מישגלים מלא
 הספר. גיבורת של השפה פשוט זו התחסדות. לא לגמרי זאת

 בכל ולכן סלנג, מאשר יותר מהר שמתיישן דבר שאין כבר ידוע
 היות משלהם. פרטי סלנג יהיה שלגיבוריס משתדל אני ספריי
 של דיבורה שסימון חשבתי מישגלים, על מדבר הזמן כל והספר

מיניים. מגירויים הקורא את ינטרל הגיבורה
 באופן התנהגת היום ועד רציני, איש אתה •

 הספר הופעת אחרי יומיים לרחוב יצאת איך סולידי.
הזה?
 שזה אומרים כולם שלי, חדש ספר כל שאחרי רגיל, כבר אני

 את כתבתי מצפצף. פשוט אני מתרגלים. הם אחר־כך ונורא. איום
 מאוד הרבה עצמה. העברית הסיפרות נגד כמחאה גם הזה הספר

 אני מכובדים. להישאר כדי רק צנזורה לעצמם עושים סופרים
רוצה. שאני מה כותב
הספר? על אשתך אומרת מה •

איתו. להתמודד מפחדת היא זה בשלב אותו. קראה לא היא

 שלהם המיקצוע אבל בעולם, הדוגמנים בל לי שיסלחו
 צעירים בחורים כלומניקים. של כמיקצוע מצטייר תמיד

 להרוויח כדי למצלמה, פוזות שעושים וחסרי־מיקצוע,
בעיר. במסיבות מקום לתפוס כדי ובעיקר למחייתם,

 בכמה לגלות מאוד התפלאתי בדיוק האלה מהסיבות
 מוסך בעל שהוא דנין, איציק של פניו את פירסומות ובמה

 בבל חשוב אורח ואפילו מכובדת פרנסה בעל מכובד,
בעיר. הטובות המסיבות

 את שאלתי ובמעמדן, בגילך דוגמנות פיתאום מה
דנין. איציק
 שיש חושב קירשנר, מיכה הצלם שלי, חבר הפאן. בשביל סתם

 ולהצטלם. לבוא ממני ביקש והוא בפרצוף, מיוחד מאוד משהו לי
 סביבי, הסתובבו כולם בעיניי. חן מוצא מאור שזה וראיתי באתי
 הרבה לי שילמו אפילו ובסוף לי, דאגו אותי, הלבישו אותי, איפרו
כסף.
בעיניך! נחשב הזה שהכסן! תגיד אל •

 בסכומים לזלזל אסור אבל הכסף, בשביל מצטלם לא אני
יי בפירסומת. שמשלמים

 מבוקש. לדוגמן הפכת הראשון הצילום מאז •
ביצעת? כבר עבודות כמה

 ממשיכים ועדיין מישרדי־פירסום, לשיבעה כבר הצטלמתי
ללכת. ממשיך ואני ממני, לבקש
שלך? שני למיקצוע הפך זה •

 ממסע־ חלק היא הדוגמנות השם. ברוך לי, יש מיקצוע
אותי. מהנים שמאוד הדברים אחד בעולם. שלי התענוגות

 אותך מזהים כולם שפיתאום לד מפריע לא •
ברחוב?

 היטב מוכר אני אותי. מזהים היו אנשים הרבה זה לפני גם
 לא שקודם אנשים גם אליי פונים שהיום ספק אין אבל בארץ.
מקרר. ולא מחמם לא כלום, לי עושה לא זה בינתיים אותי. הכירו
 כשאתה שלך, בתמונות מלאה העיר כל אגב, •

מעשן? אתה בחיים סיגריה. מעשן
 ליד סיגריה להחזיק אעשן. לא פעם ואף עישנתי, לא בחיים

מוכן. א:י הצילום, בשביל הפה,

—• שמי דניאלה


