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בביט או ביעילות פוגעת המינית שנטייתו

מוסד. אותו של חון
 אר־ שבעיתוני המכובד טיימס, הניו-יודק
 מלהזכיר נזהר שנים שבמשך צוה־הברית,

 התיר עמודיו, על הומוסקסואל המילה את
 ־' פרסםל מוצהר להומוסקסואל לאחרונה

 ההומוסקסואלים בעיות על מאמר עיתון
הומוסק מועדונים ויותר יותר בתיאטרון.

 ארצות רחבי בכל בגלוי פועלים סואליים
 עצמאיים חברה חיי מנהלים והם הברית,

 המחתרתי החיים מסיגנון יוצאים משלהם,
' •כה דע חלקם מנת שהיה והאלמוני

 ב־ ליוצאי־דופן הפכו ההומוסקסואליעם
פל ,דורות במשך שהחברה, משום עיקר

 לדעת >ןןתם. והוקיעו. מקירבה אותם טו,
ה הסיבה זו הוקעה היתד, פסיכולוגים

ל סיגלו שההומוסכסואליים לכך עיקרית
 מ־ אותם שיבדילו חיצוניים גינונים עצמם

 די' אמר הדו־ממיים. — ההטרוסכסואליים
 חבר־ לפסיכולוגיה מרצה פורט, יואל ד״ר
״ה בקליפורניה: ברקלי באוניברסיטת תית

 ה־ אל כה עד התנהגה האנושית חברה
אפק בלחי שהיתר, בדרך הומוסכסואליים

 שלהם. המינית ד,אורינטציה לשינוי טיבית
 תרבותית. ובלתי ברברית דרך היתר, זו
נטיי של מיותרת להדגשה אותם הביא זה
המינית.״ תם

 של קבוצה בראש הניצב פורט, דיד״יר
 הענישה ביטול את התובעים מדע אנשי

בארצות־הברית להומוסכסואליים הפלילית

כסאן־פרנציסקו הומו במועדון כסרט צופים הומוסכסואלים
 חשים אנשים שהרבה והדחייה ״הפחד טעון:
 חרדת מתוך נובע ההומוסכסואליים, כלפי

 אני עצמם. שלהם חיי־המין צורת לשלילת
ב מסוגל שההטרוסכסואליזם כך על עומד
ההומוסכסו־ עם בהצלחה להתחרות החלט

 הוא לעשות חייבים שכולנו מה אליזם.
 הבנה תוך להחברל, ש העיקרי לזרם אותו

 להסתופף שלו הצורך של לפחות זמנית
 אחרים.״ הומוסכסואליים בחברת

היש־ החברה גישת גם להיות צריכה זו
שבקירבה. להומוסכסואלים ראלית ולהביא במחיצתו לעבוד ההומו, את לקבל

!׳האהבה את הודם מחפש וזה₪
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ש גילה האחרון בראיון אולם ברה

 הבקשה את דחו ואז הומוסקסואל א
לו.

 האווירית. בתעשייה א־רע אחר מיקרה
 כ־ התקבל בטכניון שנתיים שסיים יר

 סרו- על עבד הוא שנתיים במשך נאי.
הממו של המלאה רצונם לשביעות ;ים

ש לר,ם התגלה שנתיים אחרי עליו. !
 במקום. פוטר והוא הומוסקסואל א

 מלון בבית קבלה כפקיד עבד אחר צעיר
 ה־ מכל למשרתו התאים הוא וודאביב.

 ניתגלה עבודה של שנתיים אחרי זינות.
 ו־ חבר עם יחד בחדר ישן שהוא ונהל

פוטר. א
מח ההומוסקסואליים זו מציאות בגלל

 דקורציה, כמו חפשיים מקצועות פים
 מקצועות או במסעדות, עבודה זרות,
זנות.

האגזבה ז1א טזומזיגן
את המגרים אלה הם מצליחים ■
 את מגלה כשאדם צעיר. בגיל עצמם *

מר הוא בהומוסקסואל, צעיר בגיל נמו
 גורם זה דבר מום. כבעל עצמו את יש

ל אחרים. בשטחים עצמו את להוכיח י
 והחברה שהסביבה משוכנע הוא עשה
 הוא זה בגלל מום. כבעל אותו ואה

 הוא להצליח. עצמו, את להוכיח שתדל
 ל־ מגיע ולפעמים דוקטוראט גומר מד,

 שלב ובכל תמיד אבל לכנסת. או רופסורה
שב המתהפכת, החרב ראשו מעל וונפת

 יפסיד והוא עולמו יחרב אותו שיגלו גן
החברתית. יוקרתו ואת פרנסתו מקור ת

 מ־ נמנעים כשרונם למרות אלה אנשים
 לא כדי ציבוריות לעמדות להיכנס <ש

 פירסום. ידי על עצמם את סכן
 ביותר. החמור הוא החברתי הקונפליקט

 ה־ אירוטי. מתח יש חברתית קבוצה כל
 ה־ את להסתיר חייב בארץ ;ומוסקסואל

 כפי לחזר יכול לא הוא האירוטי. תח
 יחזר הוא אם בחורה. אחרי מחזר !גבר
 מיד הוא בעיניו, חן המוצא גבר מזרי

חבר מבחינה משותק ממש הוא ונודה.
 ל־ אנושית גישה מכל זה עם ויחד ית

זביבתו.
 הוא רגיל, גבר כל כמו ההומוסקסואל,

 מגבר יותר אף לפעמים סלקטיבי, ואוד
 חסומים. גישתו דרכי אולם זררוסקסואלי.

 מזכיערים ההומוסקסואלים על כשמדברים
 המי- את ושוכחים המין את מאד ;רבה

 אינטימי, יחס בכל למעשה אבל אהבה. !ה
למרות האהבה את מחפש ;הומוסכסואל

 אצל לשמן מיניות התקשרויות גם שיש
ברי מחוסר רק זה אולם ההומוסקסואליים

 מחפש ההומוסקסואל דבר של לאמיתו רה.
 למישהו להתקשר האהבה. את מכל יותר
להתחתן. הרוצה רגיל אדם כמו

י1הוןברג הישרארי שר \זנזי\

 חי אינו אדם שום כעצם, ארץ, ף=>
 תפקיד ממלא הוא שלו. החיים את ^

 לא הוא ממנו. מצפה והחברה שהמשפחה
 זה דבר שלו. הפנימי הפוטנציאל את חי

לבי שבו היפים הדברים כל להדחקת גורם
 הקצרים ואת קוצצים הארוכים את נוניות.

מיטה. לאותה יתאימו שכולם כדי מותחים,
 יש עצום. הוא החיצוני החברתי הלחץ

 אחד אינדיבאדואליסטים. לאנשים קיצוני יחם
 האדם זה ויהיה להומוסקסואל, שיש הדברים

 ביטוי לפחות לו יש ביותר, הפרימיטיבי
שלו. אישי

 תרדוף שהחברה וככל יחמיר שהחוק ככל
 יראו אגשים ויותר שיותר הרי יותר אותם

 לאינדיבידואליות ביטוי לתת אפשרות בזד.
 חוקית תהיה ההומוסכסואליות אם שלהם.

גנו מים בחינת מלהיות יפסק שזר, הרי
ימתקו. בים

הצעי אצל במיוחד חמורה היא הבעיר,
 של הרגילה בחברה נמצא צעיר כל רים•
 כהומוסכ־ יתגלה הוא אם גיל. אותו בני

 מנודה שהוא הרי זה מסוג נטיות או סואל
מיד.

 היא אצלם שהבעיה נשואים אנשים יש
 יודעת האשה המיקרים ברוב חריפה. פחות

 אהבה מתוך בסבלנות ומתיחסת נטיתם על
שנים. של קשר ומתוך
 שלו שהיחסים הטוען אקדמאי מכיר אני

 מקבל כשהוא רק לפריחה מגיעים אשתו עם
ההומוסקסואלי. הסיפוק. את גם

מבחי המיני הענין שבארץ היא הבעיה
 כל לפני ראשון מקום תופס חברתית נה

 חתיכה עם לטייל יצא צעיר גבר אחר. דבר
 אותו שיראו כדי רק דיזנגוף לאורך יפר

 גבר אליה. נפשי קשר כל לו אין אפילו
מת ובעל הרבים בכיבושיו מתרברב צעיר
 הישראלי של המין הרבות. בבגידותיו גאה
חברתי. אם כי אישי לא הוא

? 1גג1\זגגכ אורבגוז \זיב\

 יכול אינו שההומוסקסואל כיוון **
 או בבית־קפה להופיע לעצמו להרשות

 זה מוצהר, כהומו אחר ציבורי מקום גבל
לבילוי מישהו או חבר לחפש לו גורם

 ציבוריים, גנים כמו מפוקפקים במקומות
ושפת״הים. שדרות

 הסכנות. להם אורבים גם אלה במקומות
 באקט המעונינים ההומוסקסואלים מן רבים

 זה את עוטים הם. ואז להזדהות. מסרבים
 כסף עבור זה את עושים שהם באיצטלה

 הנטיה. עם קשר שום ללא חדש ניסיון או
מת הדבר את לראות כדי שרק כאלה יש

 שונות בצורות ומציקים בקבוצות ארגנים
להומוסקסואלים.

 הביתה אלי נכנסו ופעם מיקרה, קרה
 הם בריונים. ארבעה בלילה שתיים בשעה
 כאן ״יש וצעקו: הדירה דלת את פרצו

 ואמרתי לדלת ניגשתי,, כשקמתי .־,מישהו?״
להת רשות להם ואין פרטי בית שזה להם
ש'פה פתאום? ״מה ענו: הם פרץ מניא י

 זה ועל למשטרה שאקרא להם אמרתי קים!״
 אני כי לי תעזור לא שהמשטרה לי ענו

 את עזבו הם ארוך שיכנוע אחרי רק מניאק.
באלימות. הענין ניגמר לא ובנס הדירה
ההומוסקסו אל הישראלית .המשטרה יחם
 ש־ כזה הוא המצב בזילזול. מצטיין אליים

למש לגשת מתביש שנפגע הומוסקסואל
גנבו העצמאות שבגן מיקרה קרה טרה.

 חמישה כסף. וארנק שעון־יד מהומוסקסואל
 מכות אותו היכו עליו, התנפלו בריונים

אל הגיע הוא בגדים וקרוע דם זב רצח.
המשטרה. תחנת של הצפונית הנפה

 אל הומו אתה ״אם לו: אמרו כשהתלונן,
שם.״ תסתובב

הול לא שעליהם כאלה מקרים מאות יש
 שהמשטרה פוחדים פשוט להתלונן. כים

כ־ יתגלו שהם או עבודתם במקום תגלה
 לא נשותיהם. או לידידיהם הומוסכסואלים

 הורסים שבדיונים לכך מגיע העניו פעם
 הולך לא וההומוסקסואל שלימות דירות

במשטרה. להתלונן
ג מסחרית בחברה שעבד להומוסקסואל

 עליו ואיים בריון ניגש בכיר, בתפקיד דולה
 הוא לשבוע לירות 200 לו ייתן לא שאם
עבו במקום ויגלה רצח מכות אותו יכה
 את להמחיש כדי האישיים. חייו על דתו.

בדירה. חפצים מספר שבר הוא כונותיו
 ועד הלירות 200 את לו שילם אדם אותו

מו קבועה בשעה בשבוע שבוע מדי היום,
 כאלה מיקרים כספו. את וגובה הבריון פיע

 בין נעים הסכומים למאות. מגיע מיספרם
 ההערכה לפי לשבוע, לירות 500ל־ לזרות 10

 את מעריך הוא כיצד תלוי הבריון. של
 הסכום את הקורבן. של הכלכלי מצבו
 המכונית ..הדיור, צורת לפי דגליון קובע

 ההומואק־ של והלבוש הבלוי צורת או
עושק. הוא אותו סואל

 לא המיקרים ממאות אחד מיקרה באף
ל הפחד היא הסיבה במשטרה. התלוננו
התגלות.

■11 הזיוס מסו! ■ ■
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 ולספר עצמה על לדבר התחלה היא

 גם תפסיק שלא ונראה והולך, גובר בקצב
באקדח. עליה תאיים אם

 סירופ ״ורק אמרה,. היא לי״ טוב ״עכשיו
 !לדבר לדבר, רוצה אני אותי, משחרר
לי.״ תאמין. לא שתקנית. אני מטבעי

 לי ,טוב
עכשיו״

 שו- אני טוב. אותי שומעים א
את שנאתי תמיד עצמי. את נאת

עצמי.
 יודעת אני כזה. נחיתות רגש מין לי ״יש
 טעם חסר משהו תועלת. איזה אפס. שאני

מא מפחדת אני חברים. לי אין ותועלת.
 נחי" הרגשת לי יש מבחורות. ביחוד נשים.
 מסתדרת יותר אני בחורים עם לעומתן. תות
 לא הם בעיני, חן מוצאים הם אם אבל

 מהר. אותם עוזבת שאני או אותי, רוצים
 נראית אני אותי. רוצים שלא שארגיש מפחד

 להראות רוצה לא אחד אף קטנה, ילדה כמו
איתי.

 לא שאני לי טוב כך כל עכשיו. לי ״טוב
 הוא רואה שאני מד. כל אבל הזיות רואה

 הכל הבת־ם, הכביש, המכוניות, :משונה
 ערים שלי שבראש החושים כל כזה. מוזר
 שומעת רואה, אני בהם. רק מרוכזת ואני

 רדומים. החושים הגוף בשאר אבל ומדברת.
 להתקדם. יכולה אני אותי, משרת שלי הגוף
 לא למשל !מינית מבחינה הכל. זד, אבל

 אני להתעוררות. כעת להגיע יכולה הייתי
 כשאני בדיזנגוף. לטייל ללכת. ללכת, רוצה

 בחילו״ לי יש קמה כך ואחר לרגע יושבת
 עצמי את שומעת אני ללכת. רק רוצח אני

טוב.״ אותי שומעים שלא לי נדמה מוזר.

 רוצה ״אני
חברים״ שנהיה

י *1 ת ת ע מ ז *  שלי ״הפה טבעית. די נ
ולש לאכול רוצה לא אני אבל יבש ^1

 כך כל הוא שהסירוס בגלל זה ואולי תות,
 לטייל שיצאנו (בעת קלוריות ומלא מתוק

 נתי ניסתה .בתל־אביב אבן־גבירול ברחוב
בכך.) הצליחה לא עמודים, לעקוף

 מעט שלי הפעולות את מבקרת ״אני
 סביבי. מתרחש מה יודעת אני אבל מאוד

 מאוד. רעה להיות יכולה אני כלל ״בדרך
 שאני כך כל אנשים שונאת אני לפעמים

 הסירוס אבל אותם. לרצוח יכולה ממש
 שלכולם רוצה אני יותר. טובה אותי עושה
טוב. יהיה

 כלב לי היה אוהבת. נורא אני ״בעלי־חיים
 אחת פעם רק נורא. אותו אהבתי שנגנב.
 הוא סיבה. לכך היה אבל אותו, היכיתי

 המון אותו חיכיתי אני ליכלוך. על עלה
 רודף זה היום עד התחרטתי. נורא ואחר־כך

 אני בכלבים נתקלת כשאני תמיד אותי.
סיוטים. לי יש בזה. נזכרת
 פחדתי קודם מטושטש. אותך רואה ״אני

 חברים. שנהיה רוצה אני אבל ממך,
 רוצה אני כי ידידים, חברים. נהיה בוא

ב אתי לא שאתר, חבל טוב. לך שיהיה
 בהתחלה טוב. כך כל זה חבל, נורא טריפ,

ב זה עכשיו אבל מהראיון. ממך. פחדתי
רו שאתה מה תעשה לי. איכפת לא עצם
,שלי!״ הוא שהכיף הוא העיקר צה,

בקושי. הביתה. נתי את לוויתי לבסוף
 בפירוש רשום הטוסאן של האריזה על
רפו מירשם בלי הסירוס את למכור שאין

 טוסאן וביקשתי לבית-המרקחת כשהלכתי אי.
י נדמה מיד. הסירוס את הרוקח לי נתן  י

 רוכש אני צורך לאיזה ידע אפילו שהוא
 ניסיתי במקצת. לעברי חייך הוא כי אותו,

 עם בקבוקים הרבה מוכר הוא האם לשאול
שיעול. נגד סירופ

 הרוקח לי אמר מעויין״ הולך זר,
ה באחת בית־המרחקת בעל הממושקף,

דיזנגוף. -של קרנות
 אותו. שאלתי מירשם?״ ביקשת לא ״מדוע

 לא? זה, את פעם אצלי קנית כבר ״אתה
 ביקשתי״, לא לכן מירשם לך שיש לי נדמה
 הבין שהוא כנראה עילגת. בעברית לי ענה
חותר. אני לאן

השבתי. ״עיתונאי,״ שאל. ?״, אתה ״מי
אצ שהיית זוכר ״אני מגמגם: החל הוא

 אולי או מירשם עם התרופה את וקיבלת לי
לך?״ שדומה אחר היה זה
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