ההומוסנסואדים שד אוצות־הבוית הורנים בדרכו של איוגון הפנתרים השחורים
*ץ טיג גרי הוא גבר משופם ואלגנטי,
מנהל־חשבונות בחברת־מימיון בודל סט־
ריט .הוא חי עם המאהב שלו בדירה נקיה
אך צנועה במערב ניו־יורק .בן זוגו ג׳ד,
וולוסקה ,עובד־סעד לשעבר ,הוא עתה סטו
דנט לסוציולוגיה.
לא מזמן שאל אחד מחבריו את גרי אם
הוא מוכן להזדהות בפומבי כהומוסכסואל,
גרי השיב שכן ,וחברו שאל אם הודאה זו
לא היתר ,גורמת לפיטוריו ממקום־עבודתו.
״אני מצפצף על זה,״ כמעט צעק בחזרה
גרי .״אם זה כל כל איכפת למעביד שלי
— אני לא רוצה לעבוד אצלו.״
תגובתו זו של סטיב גרי אופיינית למצב-
רוח חדש המשתלט על הציבור העצום של
הומוסכסואלים באמריקה .במספרים גדלים
והולכים ,הם מזדהים בפומבי בהומוסקסו
אלים׳ אפילו מתגאים בזהות זו ,מתוך מא
מץ להפסיק מה שנראה להם ברדיפתם על-
ידי החברה.

עולם ידע שאתה הומו .לעיתים קרובות
עוצרים אותך השוטרים כדי לסחוט ממך
שוחד .הם יודעים שאתה מעדיף לשלם מ
אשר שייפתח נגדך תיק על עבירת מוסר.״
בכמה מן הנאורות שבמדינות ארצות-
הברית מונחות עתה הצעות־חוק לביטול ה
עבירה ,כשמדובר ביחסי־מין בין בני־זוג
מבוגרים ,העושים זאת מתוך הסכמה .״אבל
שינוי החוקים,״ לדברי אחד מראשי החזית,
״אינו מספיק .יש לשנות את היחס .לא רק
של הציבור הרחב ,אלא של ההומוסכסואלים
עצמם".

אינדקס יוקר
העליזות
פלייה הקישה ביותר היא בשטח ה
! ן תעסוקה .אין כמעט בית־ספר שיעסיק
הומו ,והממשלה הפדראלית אוסרת בפירוש
העסקתם .גם חברות־תעופה מחרימות או
תם .האירגונים ״העליזים״ מעמידים לרשות

אחד מארבעה
יבול להירפא
ת ריגשותיהם אפשר לסכם בשתי
כרזות שהם נוהגים להניף באחרונה:
״הומו — היה גלוי ! ״ ו״זה טוב — זה
הומו !״
לעמדה זו יש מבקרים רבים ,הן בין ה־
״נורמלים״ והן בין ההומוסכסואלים .פוסק
ד״ר ליונל אובסיי ,פרופסור לפסיכיאטריה
קלינית בקולומביה :״הומוסכסואליות היא
מחלה פסיכיאטרית או רגשית .אני חושב
שטוב לאדם המסוגל להירפא ממנה ,מ
כיוון שקשה להומוסכסואל למצוא את ה
אושר בחברתנו .תנועה המונית שמטרתה
לקלס ולהתגאות בהומוסכסואליות עשויה
להפוך להומוסכסואלים מושבעים צעירים
רבים המתנדנדים על הסף ".לדבריו :אחד
מתוך ארבעה כאלה יכול להירפא ,מזיקתו
לבן־מינו ,ולעבור ליחסים בץ־מיניים.

תם מהווה הפרה של החוק האמריקאי.

העליזים
נלחמים בשוטרים

יש גם הומוס
מאושרים !

** ד לפגי שלוש שנים היו ההומוסכסו־
י ג אלים באמריקה ,כמו בכל העולם ה
מערבי — כולל ישראל — מיעוט מסתגר,
אכול פחדים וצפוי לנידוי .באמריקה פעלו
עד אז  25אירגונים קטנים של הומוסכסו־

* * ץ ו ר ש י חזי ת ה שיחרור העליזה נעוצים
 * /בדו״ח ד״ר קינסי המפורסם על הת
נהגותו של הגבר האמריקאי .הדו״ח משנת
 1948קבע ,כי עשרה אחוז מן הגברים ה
אמריקאים התנסו בתקופות ארוכות של

שמה המלא אך זיהתה את עצמה כמנהיגת
תנועת האיום הסגול :״הומוסכסואליות אי
ננה מחלה; זאת דרך להביע אהבה למישהו
מאותו מין ,וכל צורה של אהבה היא יפה
וראויה להתקיים.״

ס:

מסובן
להיות הומו!

* עניין אולי את הצופה הישראלי ,שחזה
 7במחזה הנערים בחבורה ,כי מרבית ״הע־

מתהפב ■ בל העול□ ־ התאחדו ■
אלים ,שמטרתם עזרה ועידוד הדדיים .כיום
קיימים למעלה ממאתיים אירגונים חד־
מיניים :מאירגוני־סעד מסורתיים ועד ל־
אירגונים מהפכניים בנוסח השמאל החדש.
הכוח העולה בתנועה זו היא חזי ת ה שיחדור
העליזה ,שם הלקוח מחיך הכינוי ״עליז״.
המקביל בסלנג האמריקאי ל״מתהפך״ ב
עברית.
חזי ת ה שיחרור נוסדה לפני שנה בסן־
פרנסיסקו ,ומונה עתה כ־ 60סניפים ברחבי
ארצות־הברית .היא אירגנה הפגנות המוניות

יחסים הומוסכסואלים .עובדה זו היהירה
כי התופעה אינה חסרת־חשיבות ,הפכה !ית
ההומוסכסואלים לנושא לגיטימי לשיח .ז
ולמחקרים .ומאוחר יותר דחפה אותם ל
הכרה בחשיבותם העצמית ולמאבק על זכ יו
תיהם.
כך ,שעה שתנועת הנשים באמריקד הגבי
רה את מאבקה לשיווי־זכויות ,ושעד ,שה
כושים החלו נלחמים על זכויותיהם בנשק
חם ,התגבשה גם חזי ת ה שיחרור העליזה,
המושפעת יותר מ הפנ תרים ה שחזרים מאשר

״ הו מו -הי ה גלו■!״
״?ה טו ב 1-ה הומו!״
בניו־יורק וכלום אנג׳לם ,והחדירה לראשונה
את התודעה לציבור הרחב כי משהו מתבשל
בקרב עדת העליזים.
ההפגנות נערכו לציון יום־השנה הראשון
ל״תקרית סטונוול״ .תקרית זו קיבלה את
שמה מסריקה משטרתית נגד מועדון של
הומוסכסואלים בגריניץ׳ וילג׳ .אלא שלא
כמו בסריקות ובמעצרים קודמים ,קמו ה־
הומוסכסואלים על המשטרה ,הדפו אותה ב
כוח ,ורק לאחר שהוזעקה תיגבורת רצינית
של שוטרים נעצרו ה״עליזים״ ,שעצם היו־

מהליגה לשיווי־זכויות לנשים אמריקאיות.
אבל הם אינם מסתמכים על כוח־הזרוע
בלבד .הם מנפנפים במחקרים מדעיים ל
רוב .אחד מהם ,פרי־עבודתו של ד״ר יואל
פורט ,פסיכיאטר מסן־פרנסיסקו ,קובע:
״הומוסכסואליות לכשעצמה איננה בעייה.
תגובת החברה להומוסכסואליות היא היו
צרת את הבעייה החמורה.״
גם נשים הומוסכסואליות הצטרפו לחזית
השיחרור ,הקימו מטות־פעולה משלהן .אמ
רה קרלה הלסבית ,שסירבה לגלות את

לידם״ האמריקאים מגג־ם מהזה זה באשר
הוא בנוי יותר מדי על פי המוסכמות ,ש־
הומו הוא אדם אומלל וסובל .״הגיע הזמן
שיכתבו על החומוס מאושרים,״ היא אחת
מתביעותיהם.
אחד מראשי ה חזי ת הוא דון קילהפנר,
סטודנט הלומד באוניברסיטת קליפורניה,
שאינו דומה כלל לתדמית המקובלת של
הומו :הוא גברתן ,מזוקן ,לבוש ג׳ינס .הוא
טוען ,כי אי־אפשר להבחין במרבית ההו־
מוסכסואלים .אפילו הומוסכסואל אחד אינו
יכול לזהות בוודאות כל הומו שהוא פוגש
ברחוב .הם בני כל השכבות החברתיות
ועובדים בכל המיקצועות .לכן גם קל לרו
בם להעמיד פני ״נורמליים״ .אלא שעתה
דורשים מהם ראשי חזי ת השיחרור העליזה
להסיר מעליהם את המסווה הזה ולהזדהות
במלוא גאוותם כהומוסכסואלים.
״זה ישחרר אותם מן המאמץ האדיר של
ניהול חיים כפולים,׳״ אומר מר קוטיס ,ה
משתמש בשם אחר במקום־עבודתו בבית
הוצאה־לאור.
כחלק מן המסע לשיחרור־עצמי ערכו אנ
שי החזית הפגנות נגד תיאטרוני־הומוסכסו־
אלים על שכרטיסיהם יקרים מכרטיסי תי
אטרונים רגילים ,הם הציבו מישמרות־מחאה
לפני מערכות עיתונים המסרבים להדפיס
מודעות של הומוסכסואלים ,והם אפילו תו
קפים את הצבא על שהוא פוסל הומוסכסו־
אלים לשירות צבאי.
אבל הדחף העיקרי מאחורי התנועה הוא
מצבם החוקי העגום של ההומוסכסואלים ב
כל מדינות ארצות־הברית פרט לשתיים)אילי
נוי וקונטיקאט( .״זה מסוכן להיות הומו,״
אמר אחד מהם .״אתה עלול לקבל מכות
להיעצר .וכשזה קורה לך ,אינך יכול להגן
על עצמך — אלא אם אתה מוכן שכל ה־

חבריהם ייעוץ משפטי חינם ,ולישכוודעבודה
המחפשות מקומות־עבודה שאינם בוחלים
בהם.
חמורה עוד יותר היא הבעייה החברתית.
ברוב הערים הגדולות יש בארים ״עליזים״,
בניו־יורק לבד יש יותר מ־ 50מקומות כא
לה .אבל לרוב מנהלים אותם טיפוסים מפו
קפקים — אולי אפילו גנגסטרים — הדור
שים מחירים מופקעים .״זה עולה בדרך
כלל שלושה דולאר כניסה ,ודולאר לכל
בום בירה .מי יכול להרשות לעצמו להיות
עליז במחירים כאלה?״ ,התלוננה לסבית.
יש לזה גם צד שני .לדברי קילהפנר:
בארים הם מקום לא טבעי .אבל אין לך
מקום אחר ללכת״ התוצאה היא שאתה נב
נם לב*־ ,עורך סיור ,ומביט על הנוכחים
כנושאים מיניים .אתה מחפש לך בן־זוג
להתעלסות.״
תשובת החזית :הקמת מועדונים ״עליזים״,
בהם יכולים הומוסכסואלים לבוא לנשפי־
ריקודים ,לערוך פיקניקים ואפילו טיולים
בעולם בקבוצות מאורגנות .בלוס־אנג׳לס הו
קמה כנסייה להומוסכסואלים ,וכבר נערכו
בה כמה עשרות ״חתונות״ של הומוסכסו־
אלים.
האם יש לתנועה זו סיכוי לשנות את
מצבם של ההומוסכסואלים? האם יקבל ה
ציבור הרחב את דרישותיהם — או שמא
תצליח החזית דק ליצור חגובת־נגד ריאק
ציונית עוד יותר? על כל פנים ,סקר דעת־
הקהל שנערך עתה הראה ,כי  630/0מה־
אמריקאים סבורים ,כי הומומכסואלים ״מזי
קים״ לחברה האמריקאית.
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