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זלמן־שושי:
 בכנפות עובדת ,אני

האיידס!״ בגלל גומיות

א״ג:
 קמ״ש, ו3ב־ם נוהג ״אני
!״ל לחו׳ דולארים לוקח וגם

גורי: חיים
 הטון את יתנו הדתיים ,אם

מאוד!״ רע יהיה בעיר,
 157־ כי מעלה פורסם, כן מישרד־הבריאות, של מחקר
 המחלה של חיידקים נושאים בארץ והזונים מהזונות

 ברחבי לעמיתיהם יחסית גבוה אחוז זהו איידס. הקטלנית
 הקוקסינלים מלכת של תגובתה את ביקשתי העולם.
זלמן־שושי. מזנות, המתפרנסת בארץ,
 האמיתי. הסיפור את לך אספר אני הזה! המחקר וכזב, שקר זהו

 בית־החולים על־ידי פרוייקט נעשה החמישי וביום הרביעי ביום
 למרחב ואחיות אחים שישה של צוות הגיע בלילה ז2ב־ .קפלן

 שם. שעבדו מהזונות ורוק רם שתן, נלקחו תל־ברוך. של הפעולה
 היתה הקוקסינלים בין נקבה. ממין הזונות של בהסכמתן נעשה זה

 לגוש אליי, הגיע הצוות הסכימו. 50 מתוך 35 רק התנגדות.
 את שאשכנע ממני ביקשו הם תורנית. הייתי שם הירקון,

 כל צ׳יק״צ׳ק. מיבצע היה זה בכך. והצלחתי הסכמתי חברותיי.
באמבולנס. נעשו הבדיקות

השתתפת? את גם •
 נדליף שלא מאיתנו ביקשו ושתן. רוק דם, ממני לקחו ודאי.

לעיתונות. זה את
שפור המחקר לכין לי שסיפרת מה בין קשר יש •
סם?

 קוקסינל או זונה שום וכזב! שקר זה הזה, המחקר קשר! שום
מבוסס. הוא מה על מושג לי אין המחקר. לצורך נכלאו לא

 ירד הלקוחות? נבהלו הפירסומים, בעיקבות •
העבודה? קצב

 אני היום גם ביותר. רגיל ביקוש היה תורנית. הייתי אתמול
תורנית.

איידס
העבודה? בקצב ירידה שתחול מעריכה את •

 הזונות: את אתמול ספרתי ירידה. שתחול מעריכה לא אני לא,
זרמו. הקליינטים עבדו, כולן
 בהלה נוצרה לא והקוקסינלים, הזונות ביניכן, •

הפירבומים? בעיקבות
 במועדון כשהתכנסנו בלילה, השישי ביום תגובות היו בעיקר

הקליינטים? יגיבו איך פחד: קצת נוצר העבודה. אחרי שלנו

לפחד? התחלתן לא בריאותכן, עצמכן, ועל •
 חמישה כל קפלן. בבית־חולים במעקב נמצאת למשל, אני,

 הקוקסינלים, אלינו, מתייחסים לביקורת. מגיעה אני חודשים
 שואל כשלקוח וגומיות. כפפות עם עובדת אני שם. יפה מאוד
 והסדר שלך ההיגיינה בשביל ״זה עונה: אני גברת?״ זה, ״מה אותי:
 לא בטוחה, אני גברת!" הכבוד, ״כל לי: עונה הוא אז שלי!״ הטוב

ברק) (דפנה מפחד.

 111 של במהירות לנסוע אישור נתנה מישטרת־ישראל
 ביטלה היום למחרת וכבר מסויימים, בכבישים קמ״ש
 על דעתם מה לי שיספרו מידידיי, וכמה לכמה פניתי אותו.

 הסכים לא מהם אחד אן׳ אבל המיידי, ביטולו וייל האישור
 מזה כבר מהם אחד שאף הפשוטה מהסיבה להתראיי

 רוצים לא הם אבל קמ׳׳ש, 90 של במהירות נוסע אינו שנים
 שם לפרסם לא שהבטחתי אחרי בפומבי. בזה להודות
מהם. אחד דיבר ותמונה,

 טובים בכבישים נובע אתה מהירות באיזו •
לעיר? מחוץ
 שלי הממוצעת המהירות טוב. נהג ואני טונה מכונית לי יש

קמ״ש. 130 היא טובים בכבישים
אותן*? תפסו לא פעם ואף •
מגלה־רארר. באוטו לי יש לא.
אחד? מחוק יותר על עובר אתה כלומר, •

 ואני לחדל, נוסע כשאני בבנק דולארים קתה לא גם אני בטח,
 חוקים מאוד הרבה על עובר אני מהם. 800מ־ יותר לוקח גם

 איש מרגיש אני זאת ובכל עליי, שמה שמדינת־ישראל מטופשים
והגון. ישר

בעיניד? מטופשים הם כי חוקים על עובר אתה •
לדעתך? מספקת, סיבה זו

 אותם שחוקקו יודע אני כי מסויימים, חוקים על עובר אני
זדון. כוונת מתוך שגם חושב ואני ־י. בטימטום״־־ בשרירות־לב,

כלומר? •
לפחות נוסע, שאינו אחד בן־אדם אף מכיר לא אישית אני

 דולר 800מ־ יותר קונה שלא או קמ״ש, 90מ־ יותר לפעמים,
 מחיר את שמשלמים אנשים המון מכיר אני לחדל. יוצא כשהוא

 ועוד ועוד ההיטל, את לחסוך כדי בחו״ל, שלהם כרטיסי־הטיסה
 חוקקו האלה שהחוקים ההרגשה לי יש האחרון בזמן כאלה. דברים

 יהיה לשילטונות ואז מהם, אחד על לפתות יעבור אזרח שכל כדי
 הם הצורך ובמידת מאזרחי־המדינה, ואחד אחד כל נגד משהו
 לי אץ אבל בעיניי. חן מוצא לא מאוד זה שלו. בעבירה לו יגופפו
לעניין. אחר הסבר
 עזוב המהירה. הנסיעה לעניין לחזור רוצה אני •

מתאונות? פוחד לא אתה חוקים.
 ובתבונה. בזהירות נוסע אני ולכן מתאונות, פוחד אני כן,

 ואת לתאונות, קשר שום אין וטוב פתוח בכביש הנסיעה למהירות
 יותר כבר נוהג אני העולם. ברחבי רבים מחקרים כבר הוכיחו זה
 זקן כשאדון ודתה מעורב הייתי שבה היחידה והתאונה שנה. 20מ־

 ליד מאחור בי נכנס קמ״ש, 30 של במהירות נוסע שבטח אחד,
שמי) (דניאלה תל־אביב. בלב רמזור

 מועמד יהיה זוהר שאורי אפשרות יש כי השבוע פורסם
 ותיק, ירושלמי שאלתי ירושלים. עיריית לראשות ש״ס

זה. על אומר הוא מה גורי, חיים הסופר
ברצינות? מתכוונים שהם חושבת את
לא? למה •
מתיחה! כמו לי נראה זה
 גם אולי אז מתיחה, היא שש״ס חושב אתה אם •

הזה. הסיפור
 העיר ולמען זוהר, אורי למען מתיחה. שזו מקווה מאוד אני

ירושלים.
 לירושלים ייבחר אחד ויום מתיחה, לא זו ואס •

מש״ס? ראש־עיריה
הזאת. לעיר אסון יהיה זה
מדוע? •
 יהודים בין נוראיים. מתחים של עיר היא ירושלים היום כבר כי

 לבין ימות־המשיח בין ההבדל לחילוניים. חרדים בין לערבים,
האחרון. בזמן שראינו כמו אחת, סכין לפעמים הוא קטסטרופה

ירושלים
 ממילא אחרות, מערים יותר הרבה ירושלים, •
דתיים. חיים כיום היה

 ומקבל הדורש חזק, מיעוט הם הדתיים היום הבדל. יש אבל כן,
מאוד. רע יהיה זה הטון, את שנותנים מי יהיו הם אם אבל כבוד.
היום? של בירושלים טוב מרגיש אתה •

 וזרות ניכור, של הרגשה מרגיש אני היום שכבר היא האמת
 אם להיות יכול מה לחשוב רוצה לא אני הדתי. המחנה מצד ואיבה
מש״ס. ראש־עיריה יהיה

העיר? את תעזוב יקרה, זה ואם •
 יהיה אם על־תנאי. ירושלמי ולא על־תנאי, ישראלי לא אני

הארץ? את תעזבי את מש״ס, ראש־ממשלה
 בה יש ערים אבל אחת. רק לי יש ארץ כי לא, •

הרבה.
 ואנסה אשאר להיפך, אעזוב. לא אני זאת, ובכל נכון. זה כן,

שמי) (דניאלה להיאבק.
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