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 העולם, את שתקף האיידס נגיף
 ובראשונה בראש כפוגע ושאובחן

אוכ את העלה בהומוסקסואלים,
לכותרות. שוב ..העליזים״ לוסיית

 על בדיווחים חגגה העיתונות
 את המצנזרים הומוסקסואלים

 פניקה על ודווח שלהם חיי־המין
ההומוסקסואלים. בעולם וחרדה
 מוכנים שאינם אנשים יש אבל
של הבסיסי היצר סיפוק על לוותר

לאזהרות. אוזן מטים ואינם הם,
הומו בזנות העובדים הבחורים
 את וכל מכל דוחים סקסואלית

 לחלות עלולים שהם האפשרות
 כמו - שהעיתונות וטוענים במחלה,

 בדיווחים המצב את ניפחה - תמיד
 האוכ־ לכל עוול וגרמה היסטריים,

 רק ולא ההומוסקסואלית, לוסיה
להם.

 האדסון רוק של מחלתו לדעתם,
 תשומת־הלב את משכה רק לא

להומוסקסו (כינוי הגייס למצוקת

 אלא איתם, הזדהות ויצרה אלים)
התיי שבעבר רבים, הרתיעה גם

בכבוד. אליהם חסו
 בלהיט תמיד לבוש )25( אורי

 שחרחר, גבר האחרון. האופנתי
ביותר. נאה

ההומו אל הגעת איך •
סקסואליות?

 ,13 בגיל בערך צעיר, מגיל כבר
 כשכל מכולם. שונה שאני ידעתי

 בכדורגל, שיחקו בשכונה החברים
 העדפתי אני חתולים, ובציד בתופסת
 רובינס, הדולר של ספרים לקרוא
 עם להיות לסדר, הבית, את לנקות
עצמי.
 רובינם הרולד של ססריס •

ההומוסקסוא אל הדרך הם
 רבים אנשים מביר אני ליות?

 והם שלו הססרים את שקוראים
הומואים? לא

 לכך דוגמה רק היתה זאת טוב,
 אני מזה, וחוץ ואחר. שונה שהרגשתי

 גם שקוראים 13 בני ילדים מכיר לא
שלו. הספרים את היום

בספרים אותך משך מה •
שלו?

 המצליחים, הגברים על התיאורים
 נופלות הבנות שכל העשירים, היפים,

 לעצמי דימיינתי אני הידיים. בין להם
 האלה, הבחורות אחת בתפקיד אותי

 היפה עם להתחתן הצליחה שבסוף
המצליח.

 המיש־ הנסיבות לדעתך, •
לנ שגרמו הן בילדות פחתיות

שלך? ההומוסקסואליות טיות
 וגדלתי מאב יתום אני להיות. יכול

 להיות יכול שלי. אמא עם
 של ״הבן של העניין כאן יש

להומו. אחר־כך !הופך

 לי חסרה היתה כילד אופן, בכל
 י עצמי את זוכר אני האבא. של דמות

 מין גיבור. כמו שלי אבא את מדמיין
 בראש להם ממציאים שילדים דמות
 כמו משהו אבא. על חושבים כשהם

הרקולס. או טרזן
 מיסכנה, די אשה היתה שלי אמא
 בעבודות־ שלה החיים כל שעבדה
 ואותי אחי את לפרנס כדי ניקיון,
בכבוד.
 חברים בין התנהגת איך •
גילך? בני

 לא וחרוץ. שקט כזה ילד מין הייתי
 מין ההיפן. אלא הכיתה, מלך הייתי

 אבל קיים, שהוא ידעו שכולם תלמיד
אליו. התייחס לא אחד אף

 ידעת צעיר מגיל כבר •
ש ידעת האם שונה. שאתה

הומו? אתה
 להציץ מתחילים בערך 13 בגיל
הצצתי אני גם פורנוגרפיות. בחוברות

 מפעם אבל בגללן. אוננתי אני גם בהן,
הפנ שנושאי בבירור הרגשתי לפעם
 העירומות, הנשים לא הן שלי טזיה
 אבל העירומים. הגברים דווקא אלא
 עד וקשות ארוכות שנים 3 לי לקח

הו שאני וידעתי עצמי מול שעמדתי
מוסקסואל.

 הפחד ומפחיד, ארוך תהליך זה
 כל שסביבך. ומהאנשים מעצמך •שלך

 נשים, לאהוב אותך מחנכים החיים
גברים! אוהב אתה ופיתאום

 כל אליך שמתלווה הרגשה, לך יש
 עושה שאתה בכולם, בוגד שאתה הזמן,
שפוי. לא שאתה צער, שתגרום עוול,
 הראשונה בפעם מתי •

גבר? עם סקס חווית
 בגיל בערך היתה הראשונה הפעם

מהכיתה. תלמיד עם היה זה .17 או 16
 שנקרא מה היה שהוא זוכר אני

הספור הכי־יפה, הבחור מלו״הכיתה,
גרוע. הכי והתלמיד הכיתה של טאי

 כשהוא התחילה בינינו הידידות
 שעורי־הבית את ממני להעתיק רצה

 לצאת התחלנו אחר־כך ובמיבחנים.
ולמסיבות. לסרטים ביחד

 מלך היה הוא חסותו. בן הייתי אני
 — החרוץ הביישן הייתי ואני הכיתה

 מאינטרסים שנובעת כזאת ידידות מין
משותפים.

 נסענו הגדול, בחופש אחד, יום
 דיברנו שקי־שינה. עם לאילת ביחד

 וסקס, בנות על הלילה כל כמעט
 ״בוא כמו: משהו אמר הוא ופיתאום

 למים נכנסנו מגורה." נורא אני נאונן,
לשני. האחד זה את ועשינו

 היינו כי להיפגש, המשכנו אחר־כך
 לפעם, מפעם וכך, טובים. חברים

 וקיימנו התפתינו משותפת, מאוננות
מלאים. כמעט יחסים

מלאים״? ״כמעט זה מה •
 או התנשקנו שלא אומרת זאת

יחסי־מין. קיימנו רק התחבקנו,
ה רגשות פיתחתס לא •
השני? אל אחד

 רגש שום אליי פיתח לא הוא
 רק הייתי שבשבילו חושב אני נפשי.
 עובדה מינית. התנסות או מיני פורקן

 הבחורה עם יצא שהוא שברגע היא
 יחסי־מין, איתה וקיים שלו הראשונה

 בא לא והניתוק להתראות, הפסקנו
ממני.
ואתה? •

 הייתי רגשות. אליו פיתחתי כן אני
 עם מדבר אותו כשראיתי כעס מתמלא
אחרים. אנשים
 על שמו את רושם שהייתי ימים היו

 ומדמיין יושב פיסות־נייר, עשרות
ביחד. אותנו
בצבא? תיפקדת איך •

 צבאי בבסיס לבית, קרוב שירתי
 הביתה. יום כל והגעתי בתל־אביב,
 החיילים, כל וכמובן שלי, המפקדים

 הלכו ומאוד הומו, שאני עליי ידעו
 היפלו או עליי צחקו לא לקראתי.

 חייל הייתי דווקא לדעתי, לרעה. אותי
 ולא לעבודתו, ומסור שקדן מאוד, טוב

פריבילגיה. שום לקבל ניסיתי
הזנות? אל הגעת איך •

 הגיוס לפני חודשים כמה בערך
 ודיסקוטק בר בתל־אביב נפתחו לצבא
 במקומות לבלות התחלתי ואני לגייס,
 כל יפה, לבושים היו כולם שם האלה.

 תמיד ואני אחרת, בתילבושת פעם
 שלי לאמא שלי. הנצחי בג׳ינס הייתי

 שלא בוודאי ואני לאוכל, כסף היה לא
אחרות. מותרות על חשבתי

 דומים היו שכולם אנשים היכרתי
 ופה ידידים. והפכנו שלהם בנטיות לי

 כמה סיפורים לשמוע התחלתי ושם
מזנות. לעשות אפשר כסף

על דיברו לא שאז להבין צריך

 בהרבה צבוע היה והכל זנות, המושג
 פירסמנו בחור, ועור אני וכך, ורוד.

 ״בחור רשמנו: שבה בעיתון, מודעה
 מבוגר גבר מחפש ונאה, שחרחר צעיר,

בו.״ שיתמוך
תשו כמה קיבלתי כשבועיים אחרי

מהם. אחד עם להיפגש והחלטתי בות
 מכל: לגרוע עצמי את הכנתי

הופ מקריח. או שמן, מכוער, שיהיה
 גיל בסביבות גבר אליי כשניגש תעתי

 שיחה אחרי ונאה, יפה לבוש ,40ה־
 חבר של לדירה איתו הלכתי קצרה

 בערך אז קיבלתי יחסים. וקיימתי שלו
 מקום באותו להיפגש וקבענו דולר, 50

מכן. לאחר שבוע
 לכל תשובות לענות התחלתי וכך

כמעט ונפגשתי שקיבלתי, המיכתבים

 שהייתי אחרי אחר, מישהו עם יום־יום
מהצבא. חוזר

 הפך זה קצרה מהרפתקה •
הר איך לדרך־דדים. מהר די

גשת?
 בסו־ שזה לעצמי אמרתי הזמן כל

 ושאני כסף, ועשיית שעשוע הכל
 וכך הבא. בשבוע כבר זה עם אפסיק

התגלגלו. הדברים
 מהכסף מסוחרר הייתי בהתחלה

האמנתי. לא פשוט בידי, שנפל הרב

 עצמי. עם לעשות מה ידעתי לא
הז במיסעדות, אכלתי בגדים, קניתי
 דברים שלי לאמא קניתי חברים, מנתי
רצתה. שהיא
 שאלה לא שלך ואמא •

הכסף? מאיפה
 אמרתי בכלל. אחר סיפור זה אה,
 במיס־ כמלצר עובד שאני שלי לאמא

 כך טיפים. של יופי עושה ושאני עדה
המאו השעות את לתרץ יכולתי גם

הביתה. חזרתי שבהן חרות
 בזנות עוסק אתה היום גם •

 שלמרות קרה איך כמיקצוע.
לעצ שהבטחת ההבטחות כל

הזאת? בדרך המשבת מך,
 שמעו הם גדל. שלי הלקוחות חוג

 להיפגש ורצו שלהם החברים דרך עליי
 לסרב. יכולתי לא פשוט ואני איתי,

 כבר והדברים בתל־אביב, דירה שכרתי
 יכולתי לא פיתאום מעצמם. התגלגלו
 זה, את ולשכוח הכל את להפסיק

התרגלתי.
משתחרר שאני שאיך החלטתי אבל

 לחו״ל, ונוסע הכל עוזב אני מהצבא,
חדשים. חיים להתחיל

עשית? שבאמת מה וזה •
 היה ארצה. חזרתי מהר די אבל כן,
חב שפה, — להתאקלם קשה מאוד
 הכסף כל את ביזבזתי עבורה. רים,

מייד. וחזרתי
מפגי קוריוזים לי ספר •
קליינטים. עם שות
 יש מהם אחד לכל קוריוזים. אין

 כמו ואני שלו, החיים של הסיפור
 את קודם לשמוע צריך פסיכולוג

ולהגיב. הסיפור
לה איך להתנהג, איך לדעת צריך

 אליי, באים הם למיטה. איתם גיע
 גם מקבלים זונה, בשביל משלמים

פסיכולוג.

 עם נשואים אנשים ביניהם יש
 ואני אדיר, בפחד שחיים מישפחות,

 הם פיסי. וגם נפשי גם פורקן בשבילם
 ואני גבר, עם וליחסים לסקס זקוקים

בשבילם. התשובה
 קשרים נוצרים השנים במשך
 יש בחגים. מתנות מקבל ואני הדוקים,

להי הפסיקו מזמן שכבר קליינטים
לידידים. והפכו קליינטים קרא

משלמים? לא גם הם אז •
הם לחוד. וחברים לחוד עסקים

 אחר, אחד מכל יותר הרבה מקבלים
משלמים. הם לשלם אבל

 ״יותר אומרת זאת מה •
אחר״? אחד מכל
 בשטח דווקא להיות חייב לא זה
 באים כשהם ארוחה זו לפעמים המין.

 או — מוצלח די בשלן אני —
 בכל לדבר לשבת או'סתם הפתעה,

 היא הכוונה לרשותם. שעומד הזמן
מיוחד. ליחס
עובד? אתה מתי •

 שותה בבוקר, מוקדם די קם אני
 אחר־כך התעמלות. לעשות ורץ קפה
 מפטפט קצת, קורא הביתה, חוזר

 כלל בדרך לקניות. יוצא בטלפון,
 כך קליינט, לי יש הצהריים בשעות

הערב. עד בבית נמצא אני הזמן שרוב
 לטייל, יוצא אני שוב ערב לפנות

מיני כל או אחרי־הצהריים של סרט

 7.00 השעה לקראת ושוב, דברים.
הלאה. וכך קליינט. לי יש בערב,

 לבלות יוצא אני מאוחר בלילה
 הביתה וחוזר הגייס של בדיסקוטק

לישון.
 כדי לדיסקוטק יוצא אתה •

ללילה? גבר לך לתפוס
 אהבה, מחפשים תמיד הגייס כן,
 את מחפש אני פוגש שאני גבר" ובכל

הקבוע. הקשר את האהבה,
 שני לך שהיו ביום •

 בלילה הולך עוד אתה קליינטים
לחפש?

 למה סקס. להיות חייב לא וזה כן
 הם שהומוסקסואלים חושבים תמיד

 גם אנחנו נכון, לא זה סקס״מניאקים?
רגשות. אהבה, מחפשים
בדיס אפגוש שאני להיות יכול

 הערב, כל איתו לדבר ואשב גבר קוטק
 הערב את איתו שאגמור חובה ולא

לפגי המתח על לשמור נעים במיטה.
 במצב־הרוח תלוי גם זה אבל הבאה, שה

שלי.
תלוי? מה •

 רואה לדיסקוטק, נכנס אני לפעמים
 שלי הסקס זה מיד: ומחליט מישהו
להיום.
ואז? •

השי כל את עליו מפעיל אני ואז
שלי. הסודיות טות

אותן? לגלות מוכן •
לא. בהחלט

 מרוויח אתה כסף כמה •
בחודש?
חלש. בחודש זה דולר 1500 הרבה.

 כל עם עושה אתה ומה •
הזה? הכסך
 פעמים שלוש נוסע מבזבז, חי,
 כמעט הייתי כבר — לחו״ל בשנה
 מחזיק בגדים, קונה — העולם בכל
מכונית. הזאת, היפה הדירה את

קשים? לימים חוסך •
לפעמים.

 חושב אתה מתי עד •
הזאת? בדרך להמשיך

ממני. להם שיגמר עד
אז? תעשה ומה •

 או בוטיק עסק, איזה אפתח אולי
ונראה. נחיה יודע. לא אני משהו, חנות.
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פירסמתי שלי הראשונה ״בפעם
נורא: ופחדתי בעיתון מודעה
מכוער״ מישהו שיבוא חשבתי

 חיי כל
 7 באמת
י אמא״,

 הם לקליינטים. להקשיב צריך ״אני
 ומקבלים זונה בשביל משלמים

פסיכולוג״ וגם פורקן גם אהבה, נם

 שהומוסק־ חושבים בולם ״למה
 אנחנו סקס־מניאקים? הם סואלים

רנשות״ ונם אהבה גם מחפשים


