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 על במאמרו מדי קלה מלאכה עשה אבנרי אורי

ופעו מדיניותו ועל והתרבות החינוך במישרד הנעשה
 ״העולם כשר׳/ (״סאלאמי המר זבולון השר של לותיו
 וחצאי-עובדות עובדות ועירבב צירף הוא ).2183 הזה״

 אצלנו, ליצור ביקש וכך נפוצות, והשמצות שמועות עם
 הנעשה על מאד ומגמתי מאד מסויים רושם הקוראים,

ובכי בביטויים אבנרי, אורי כמו אשתמש, לא במישרד.
 על דברים ובהעמדת בהבהרות ואסתפק שונים נויים

דיוקם.

 בפתח מצטט חזה״ ״העולם של הראשי העורך
 החינוך מישרד של הכללי המנהל מחוזר קטעים מאמרו

מוס היערכות את המפרט שמואלי, אליעזר והתרבות,
 (תש״ם). הבאה הלימודים שנת לקראת החינוך דות
המת קטעים דווקא לצטט אבנרי בחר במיקרה לא

 את בבתי-הספר לציין כיצד המישרד להנחיות ייחסים
 ז׳ כיתות תלמידי אצל הבר-מיצווה גיל את החגים,

 ליצור, ביקש הוא כמוך". לרעך ״ואהבת הנושא ואת
 הרושם את המנכ״ל, חוזר של סלקטיבי דיווח על-ידי
 אך עוסק — השר בהנחיית — החינוך מישרד כאילו

היהודי. החינוך להעמקת הקשורים בנושאים ורק
 המישרד מאמצי על ״הנדון״ לקוראי סיפר לא הוא

התוכ על המורה, מעמד לקידום — השר בהנחיית —
 על החינוך, במערכת החלשות החוליות לחיזוק ניות

 עד חינם תיכון על ארוך, חינוך יום להנהגת ההכנות
 על לא ואפילו לחיסכון הנוער חינוך על י״ב, כיתה

הערבי. במיגזר החינוך מערכת לשיכלול המאמצים
ל בתוכניות גם מתביישים איננו אנו ועוד: זאת
 הדברים. בראשית עליהן שדובר היהודי, החינוך העמקת

 המנוח) ארן זלמן של כהונתו מימי (עוד רבות שנים זה
 כדי תוכניות להפעיל והתרבות החינוך מישרד מנסה

 לעם השתייכותם תחושת את התלמידים בלב להעמיק
 היום יהודית״, ״תודעה לזה קראו בעבר ולמדינה.
 משנה. אינו השם אך יהודי״. ״חינוך לזה קוראים
לתל להעניק המישרד של ושאיפתו רצונו הוא העיקר
 לאזרחות החינוך האנושיים, הערכים עם יחד מידים,

 שטוען מי היהודית• המורשת הכרת את ולשלום, טובה
 אינו הלימודים״ תוכנית על הדת ב״כפיית פה שמדובר

 החינוך מטרות את הנראה, ככל יודע, ואינו מכיר
 הממשלות, כל על-ידי ונוסחו שהוגדרו כפי בישראל,
 בישראל וההורים המורים שהתלמידים, מכך ומתעלם
 המורשת על יותר ללמד החינוך במישרד מפצירים
המדינה. הקמת ועל הציונות תולדות על היהודית,

*ותיווכחו. לבתי־הספר צאו אדרבה,

 המתמדת הירידה נמשכת כי אבנרי, טוען בהמשך
 פה גם ובכן, הממלכתי-דתי. בזרם התלמידים במספר

 השנים 15ב״ כי אמנם, נכון, הנכבד. העורך מעודכן לא
 הדתי בחינוך התלמידים במספר ירידה חלה שעברו

 הלימודים בשנת אך שנה. מדי אחוזים 1.5 של בשיעור
 ולראשונה זה בתהליך טינוי חל תשל״ט, האחרונה,

 במספר אחוז עשירית של עלייה וניכרה הירידה נבלמה
 של השנתון מכלל הדתי, בחינוך א׳ לכיתות הנרשמים

 לא שינוי זהו אולי במדינה. התלמידים אוכלוסיית
עליו. לדעת ראוי אך משמעותי,
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 אבנרי אורי מלהגיב. עייפתי כבר הבא הנושא על

החי (לבתי־הספר הלימוד ספרי של ״באיורים כי טוען
 הראש״. גלויי הילדים נעלמים י.כ.) — כמובן לוניים,

 והפופולריות הנפוצות וההמצאות ההשמצות אחת זו
 אינני האחרונה. בתקופה החינוך מערכת של ביותר

 חנה, אך זו מגוחכת השמצה־המצאה המציא מי יודע
 חזה״ ״העולם של הראשי העורך גם בעצמכם, ראיתם

 מישהו האם כבדיחה. זאת מקבל אני כעובדה. זאת קיבל
 נמחקים הלימוד מספרי כי ברצינות, מאמין רציני

ממל ובמקומם הראש גלויי הילדים ציורי בשיטתיות
 בבקשה, — !חובשי״כיפות בילדים העמודים את אים
הוכחות. רוצה אני

 את לרכוש וההורים התלמידים החלו אלה בימים
 ייצא-נא הבאה. הלימודים שנת לקראת הלימוד ספרי

 אני בספרים. ויעיין לחנויות הזה בסיפור שמאמין מי
למימצאיו. בסבלנות אמתין

 והתרבות החינוך מישרד על לכתוב אפשר איך
 מסולקים ״בהדרגה כי לציין מבלי המר זבולון בראשות

ובמ במישרד המפתח מעמדות החילוניים האנשים כל
 אז — אי־אפשר נכון, ז חובשי-כיפות״ באים קומם

 אבנרי, דאורי אליבא חשוב, לא זה במקרה כותבים.
 אף החליף ולא ״סילק״ לא שהשר הן העובדות כי

 מאנשים חילוניים אנשים יותר מינה שהשר אחד; עובד
 כל וכי כחוק, מיכרזים עברו המינויים כל כי דתיים;

 הם — כדתיים חילוניים — החדשים התפקידים בעלי
וותיקים. מנוסים חינוך אנשי
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כולו. אבנרי אורי של למאמרו אופייני הבא הדבר

 מתקציב הועברו ל״י מיליארד חצי כי טוען, הוא
 הכסף ״על הרזרבות. לסעיף גבוהה להשכלה המועצה

 שלמה הרב הכספים ועדת ויו״ר המר השר ישלטו הזה
לקדם י.כ.) — האוניברסיטות (על עליהן יהיה לורנץ...

 לפי ולרקוד דתיים תכנים להגביר דתיים, פרופסורים
הדתיים...״. האדונים של השופר) (או החליל
וחלק• חד פשוט. כך,

 שר כי יודע אינו אבנרי אורי חבר-הכנסת האם
 ועדת־הכספים, מהחלטת שהופתע והתרבות, החינוך

 תאם הקיצוץ! על ההחלטה נגד עיקש מאבק ניהל
 גייס השר כי התיקשורת באמצעי ושמע קרא לא הוא

ההחלטה! נגד שר־האוצר ואת ראש״הממשלה את גם
 ועורכו שחבר־הכנסת להאמין לי קשה תמהני.

 מתרחש מה יודע אינו הזה״ ״העולם של הראשי
 השר של במאבקו הבחין לא שהוא כך, כדי עד בכנסת

 נעשה לא שהוא גם מה ועדת-הכספים, החלטת נגד
עליו. לדווח היטיבו אמצעי-התיקשורת וכל בחדרי־חדרים

 אני אבנרי, לאורי הגיע לא כך על הדיווח אמנם אם
 האחרים, הדיווחים גם אליו הגיעו לא מדוע עתה מבין

והתרבות... החינוך במישרד הנעשה על

ל א שר , י ן ה ר כ ב מישו־ז־ דו
ת, החינוך בו ר ח ה ■רישלים ו

■5 הזד! ־השבם
ההומוסכסואל

 החייל, של האני להיות שב אתה
 החייל• של הזין של האני

 — ואינם שבאו אניים, מלא הזכרון
 ההוא, שהמבט התשוקה רק אתה
בך. הצית החייל, של בזין שנגע

ההזיה״ ״בעד הראובני, יותם
 פנוי מקום מעט מכובד עיתון לו מוצא שנה מדי

ההומוסכסואליזם. על מעט ומספר חדשות, ומעט
 של הפנים שני הצגת מחייבת העיתונאית האמת

 ו/או הומוסכסואל עם ראיון קוראים אנו כך הבעיה.
ו רפואית-פסיכולוגית חוות-דעת וקוראים לסבית, עם

 החובבנות הפנוי, המקום מעט המיקרים ברוב כדומה.
ת של נו איו ר ם ה ת ר מ יו ת ו עי צו ק מי ם של ה חי מ מו  מזיקה ה

 התופעה, של והבלתי-מספקת הקצרצרה ההצגה לנושא.
אותה. מגבירה אלא בורות מסלקת אינה

 :המישפט את לשמוע זכו ההומוסכסואלים מן רבים
 בחיי, נחמדים. כל-כך הם שהומואים ידעתי לא ״בחיי,

בנאדם!״ הוא גם
 חוצות בראש הנטחנת והסובלנות הליברליות רוח
אמורים! דברים במה הפוכה. לתוצאה אם־כך, מביאה,

רחו והפתיחות הליברליות אשר הישראלית, החברה
 אמונות מערכת על-ידי ברובה, הנשלטת, ממנה, קים

האינסו תופעותיה על למציאות ביחסה דתיות, ודעות
 החורגות תופעות להבין) (או לקבל מסוגלת אינה פיות,

 התייחסה ו/או ההלכה, כיסתה שאותן התופעות ממרחב
 שבהם והמקום הזמן מן הנובע מסויים, באורח אליהן

 הבולטות התופעות מן הוא ההוטוסכסואליזם נכתבה.
ניצחת. שמרנות ועל מובהקת אטימות על המצביעות

 שמרנית זכרית, אטומה, הישראלית החברה היות
 נגדנו״, העולם ״כל ישכון״, לבדד ״עם (ראה: ופחדנית
 הפלות, המתיר חוק מניעת האישות, דיני מערכת
 ארוכה), הרשימה וכו', שבת בערבי תיאטראות פתיחת
 ולו סובלנות פתיחות, של היווצרותה מראש מונעת

לזולת. רגילה אנושית רגישות גם
 בחברה סטריאוטיפ סטריאוטיפים. יוצרת כזו חברה

 מוזרות, תופעות המגדירה תווית, הינו הישראלית
 ההתמודדות בעיית נפתרת וכך מובנות, ולא מאיימות

עצמה. המוזרות עם
המו כל כימעט לשמוח. ההומואים, שעלינו, מכאן

חוזרים אנו וכאן ברם, תוויתית. קלחת באותה זרים

ווצוכ כליצן
 גמישותה את מאבדת מתקשה, התווית לעיתונות,

נו קווי-איפיון מקבלת התווית, היא, כוללניותה. ואת
 התווית של יותר מוצלחת הדבקה המאפשרים ספים,

 אינם העיתונאיים המאמרים כן, על יתר הנמען. על
 אמינה דמות ולהציג התווית מגבולות לחרוג טורחים

לסבית. ו/או הומוסכסואל של ואמיתית
 נושאים אנו כך חיצונית. שהיא התווית של טיבה
 משמשים או שנואים מנודים, מצחינו, על אות-קין

 חיים ה״מתקדמת״. החברה בטרקליני ואטרקציה כבידור
מחשי ואימה פחד יוצרים מעוותת תווית תחת ארוכים

ונוקבת. אמיתית פה,
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 יומרות לי שאין (בוודאי הומוסכסואל! כן אם מהו
 הנחת זה). אנושי טיפוס של ונרחב מקיף לתיאור
 מסויים אנושי טיפוס לתאר הבא אדם כל של היסוד
 הספצי- בן-אדם. ובראשונה בראש שהוא להיות חייבת

 וספציפי מסויים מיני במצב בן־אדם שהוא היא, פיקציה
 בדרגות הנעה, להתנהגות מובילו זה מיני מצב מאד.

 גבריית קצוות, שני בין והבלטה, עוצמה של שונות
מאידך. ושחצנית בולטת ונשיות מחד, ושחצנית בולטת

 גבול קצה עד רגישויותיו את לפתח מחייבו זה מצב
 תמורה דורש אשה) (אין חייו במיבני החסר היכולת.

ולדרי הוא לקיומו גבוהה רגישות אחר, לשון ופיצוי.
 ולדרי- הזולת של לקיומו יותר גבוהה ורגישות שותיו,

 ושבירה עדינה זו רגישויות מערכת הזולת. של שתיו
 אנרגיה. של מאד גבוה ניצול תוך ומתפקדת מאד,

 ,עדין חשמלי מנוע כמו מסובכת זו מערכת למשל,
)חשמלית אנרגיה של אדירות כמויות הדורש ומורכב

* היטב. לפעול כדי
 לשיחרור זו מערכת זקוקה מסובכת מערכת כל כמו

 זכינו כך המתמידים. והשחיקה הבליה ומן הלחץ מן
^ :לתואר אנגלית הדובר בעולם  מי אמר עליז. — )¥5
 דחף אינה עליזותנו לבריאות. יפה שהצחוק שאמר

 רבים (אגב, עליזים להיות ״טבעי״ דחף או כפייתי,
 פועל אלא העצוב), הליצן מודל את מממשים מאיתנו

ומכבידים. מעיקים מלחצים שיחדור של יוצא
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 הוא להומוסכסואל בולטים היותר הדימויים מן
אנו יחד נמצאים אנו עת נכון, קיצוני. הדוניסט חיותו

 המודרנית השפע שחברת והעינוגים המותרות מן נהנים
 נידוי על יחיד כימעט פיצוי זהו אך לצרכניה. מספקת

לשמוח. לנו גם מותר כן, קבוע.
 היה קיומנו, של הבעייתיות מסתכמת היתה בכך לו

תמידיות. ולחרדות ארוכות סבל לשנות פיצוי בכך
 ההומוסכסואלי בקיום חשוב מרכיב היא החברה

 פיטורים להתנגד, מבלי גידופים לשאת עלינו יומיומי.
 איומים העיוות, על להילחם אפשרות מבלי מהעבודה

 וכמובן, בחוק, להיעזר יכולת מבלי גופניות בפגיעות
 היה ״צופה, וחירותנו. חיינו על מתמידים איומים
 כל להומוסכסואל. גם המתאימה סיסמה הינה נכון!״

 מעמיד תרבותי חוקי, כלכלי, חברתי, פוליטי, רוח משב
 מילה, כל מישפט, כל המישמר. על ההומוסכסואל את
 אל נכון!״ ״היה אזהרה. הינו גוף מגע וכל חיוך, כל

 מוטו זהו — לגדולות תצפה אל תאמין, אל תנוח,
מי ו אינו קי ר ש אי ש ה מ ו קו ה תי ם רב י חי ם ל בי ר. טו ת  יו
 — שלנו הלאומי המצב את מזכירים אלו מישפטים האם

דורות! כמה לפני עד — היהודים
 ההומו- המודל של מאד הגס לשירטוט ומעבר מעל

 זרותנו. את לחיות שעלינו העובדה נמצאת סכסואלי
 מגיל במוחנו מטביעים היו לא שבה בחברה, חיינו לו

 אישה לשאת חייב שגבר ה״טבעית״ ההנחה את אפס
 כלל. קיימת היתה לא והזרות ייתכן ילדים, ולהוליד

 בפרט, ישראלית והיהודית האנושית, החברה ברם,
להש יכול אינו ההומוסכסואל כסטייה. אותנו מציגה
 אינסופיים, עצמיים שיכנוע מאמצי למרות תחרר,

כסטייה. עצמו מראיית
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 גורלו בין קירבה רואה שאני מכך משתמע אם
 כאדם היהודי של גורלו לבין כאדם ההומוסכסואל של
 שהמודל אלה ממילים משתמע אם טעות. זו אין —

 האכזיסטנציאלי, הגיבור של המודל הוא ההומוסכסואלי
טעות. כאן אין זה, זרם סופרי התכוונו אליו האמיתי,

ממנו. חריגה אין אשר במעגל־קסמים לכודים אנו
קונק ומקום זמן של ובמיגבלות בעצמנו לכודים אנו

 האנושי הקיום של הטרגדיה את חיים אנו רטיים.
 אמיתי. ידיד ללא ואם, אב ללא אל, ללא — המודרני

המודרני. הסיזיפוס הוא ההומוסכסואל אחר: לשון

•רושד־ם ■.*, ח.

 יתפרסם ששמו מובנים, מטעמים ביקש, המחבר *
בראשי־תיבות. רק


