
 מציין לא פרט ששום הומוסכסואליס יש
 השכן, של הבן להיות יכול ״זה אותם.

 אצלם להבחין קשה מהגימנסיה. החבר או
 עצמם ההומואים רק יוצא־דופן. במשהו
 שלהם האילמת השפה בעזרת אותם מגלים

 נעיצת־עיניים, או מבט של סוג בעיקר —
 כתוקפנות. אותה יבין הטרוסכסואלי שגבר

 עקשן,״ מבט יחזיר לעומתו, ההומוסכסואל,
שמוליק. הסביר

ההומוסכסואלים נמצאים האחר ״בקצה

יי

שונים הם במה
 המעדיפים מגברים
שמנות? נשים

כנשים, ממש מתלבשים אינם הם הנשיים.
 הם נשיים. רמזים יש שלהם בלבוש אבל

 מה כל על נשיים, סטריאוטיפים מציגים
 תפקיד החיצונית להופעה מכך. שמשתמע

 היא שלהם, הדימוי־העצמי בעיצוב חשוב
עיקביותו. על ושומרת אותו משקפת

 בהיותו מתאפיין זו קבוצה של ״לבושה
 מקדימה הקבוצה בחידושי־האופנה. מעודכן

המיו סגנונות־לבוש ומאמצת האופנה את ^
הרבה ומאירופה מארצות־הברית באים ן

 הרחב.״ לקהל מגיעה זאת שאופנה לפני
מעדיפים, זו קבוצה שבני הבגדים סיגנון

טישטוש היוצר זד, הוא שמואל, של לדבריו

 קונ- שמוליק הסביר לראווה״, ״הצגה
 ממה חלק ״חינה האקדמית בלשונו פורט
 ביטוייה. .,מביעה ,התנהגות מכנים שאנו

 ובמחוות ברמיזות הינם זו התנהגות של
 מציגות הגברי, לסטריאוטיפ בניגוד אשר

התנו מסויימת. ורפיסות רכות חולשה,
 בעלות אלא ומהירות, חדות אינן עות
 ההומוסכסואלים שק חלקם מתמשך. קצב

ושומ ,כנשי/ המוכר דפוס־דיבור מאמץ
 נימה ואותיות, מילים של משיכה בו עים
התרפסות.״ של

 נישואי-
הסדר

מנקודת־ ההומואים את לחללן פשר
■  אורח על־פי למשל, כמו אחרת, מבט י

חייהם.
 בדרגות למוצהרים לחלקם ניתן כך

 דפוסי לעצמם שאימצו כאלה — שונות
 ״הומו״ ילדים. בלי המשך, דור ללא חיים
 אמו ציפיות על לענות מתכוון אינן כזה
 חייו את חי אלא שסביבו, החברה או

בלבד. שלו המינית הבחירה לפי
:הצהרה של שונות דרגות גס יש

 — כולם לפני להצהיר המוכנים כאלה יש
 ובעלי־ ,מעטים כלל בדרך אלה אך

 אחרת — עצמאיים או חופשי, מיקצוע
 מוותרים והם — למישרתם סכנה יש

 פקיד־ כמו ציבורית קאריירה על מראש
 גוזרים אלה בבית־ספר. מורה או בנק
 מיגוון של רב צימצום עצמם על בכך

 כאלה גברים המיקצועיות. האפשרויות
ובמיסעדות. בבארים למצוא ניתן

 נגד חוצץ יוצא אדם שבה זו, ״הכרזה
 בגרות על לפעמים מעידה שלמה, חברה

שהת אדם בדרד־כלל זהו רבה. נפשית
האלה האנשים עצמו. עם יותר חבט

שנקרי חוקרת
!לסבית לא אני

 מיכנסיים למשל, כמו קו־הגוף, של מכוון
 לטיש־ והגורמים האגן באיזור המתרחבים

 (הסאדו־מזוכיסטים, המיניים האברים טוש
 ולהדגיש להבליט דווקא נוטים לעומתם,

 ונפוחות, רחבות הן החולצות זה). איזור
 או גברי מיבנה ידגישו לא פנים ובשום
רכים. מבדים תמיד יהיו הבגדים שרירי.

 המשיך הנשית,״ הקבוצה בני של ״שיערם
 כלל בדרך ״עשוי הצעיר, החוקר להסביר
 נראה קרובות ולעיתים רבה, בקפידה
המע תכשירים, באמצעות ומעוצב כמחוזק

 קחהפיאות וברק. יציבות לתיסרוקת ניקים
 פיאות, להם אין אף לעיתים מאוד. גבוה
בקבוצה.״ מוסכם זיהוי סימן המשמש פרט

 אולם ברמיזות. מרבים זו קבוצה בני
 מההתנהגות שונה זו מינית הצגת־ראווה

הזכרי. המין אצל המקובלת

שנקרי כעלת־מחקר
מקרוב להכירם

 לו שיש ואדם אדירים, ללחצים נתונים
 חוסן־נפשי בעל כנראה הוא לזה האומץ

 שמוליק. הסביר רגיל,״ מאדם יותר גדול
ש הומואים של גבוה אחוז שיש ״ידוע
 העדפתם את לבטא כלל מעזים אינם

 ולפעמים אחרים לפני לא השונה, המינית
עצמם.״ לפני לא אף

 של זו היא אחרת גדולה קבוצה
ש כאלה היא רובה הלא־מוצהרים.

 יודעים שאינם אנשים הגדר, על יושבים
 ההטרוסכסו־ לציבור לחזור אם להחליט

 ההומוסכסואלית. לקהילה לעבור או אלי
 אבל גברים, עם יחסי־מין מקיימים הם
מישפחה. להקים מאוד רוצים גם

 יגלו פן מאוד מפחדים בדרך־כלל אלה
אותם.

 נשים, להם נושאים הם קרובות לעתים
 ומספקים מלאים, הטרוסכסואל חיי חיים

 — בהסתר ההומוסכסואלים הצרכים את
 בן- למצוא לגן־העצמאות בלילה הולכים

 הם חבר־קבוע. להם שיש או לשעה זוג
הבוג נשואים גברים כמו כמעט מתנהגים

 עם היא שהבגידה אלא בנשותיהם, דים
אשה. עם ולא גבר,

— ביותר הרגישים הם הזו בני־הקבוצה

 סוציולוגי מחקו עונה צעיוה סטודנטית
 שחייתה, אחו׳ הישראלי ההומוסנסואל על

סמואיס עס והת״דוה בילתה

 עם מסודרים חיים שמנהלים ישנם אים.
כלשהו.״ הסדר איתה להם ויש אשה,

בריחה
מקיבוצים

 לשבור אירית הצליחה עכודתה ^
 מנסים רבים שהומוסכסואלים מיתוס, ■

העד את מסבירים הם פעם לא לטפח.
נשים, עם ש״ניסינו בכך המינית פתם

 יותר.״ בטוב ובחרנו גברים, עם ניסינו
 בפסקנות. שנקדי קבעה נכון,״ לא ״זה
לא מעולם הומואים של גבוה ״אחוז
 גברים אפילו אשה. עם יחסים קיימו

 מה — מאוחר בגיל כהומואים שהתגלו
 קיימו לא ,מהארון ,יצאו בשפתם שנקרא
 אז כן, ואם אשד,. עם יחסים מעולם
מוזרים. מאוד יחסים קיימו

עם שהסתובב בחור פעם לי ״סיפר
 ולא ,22 גיל עד שנקם, ארבע בחורה

 ולא מלאים לא — יחסי-מין איתה קיים
 מסביבה שבא בחור הוא !׳כלום חלקיים,
כש בעניינים. שהיו חבר׳ה עם עירונית

וזהו. מתנשקים, היו הם חברתו עם יצא

החב ציפיות את לספק עליהם אחד מצד
 את לספק רוצים הם שני ומצד רה,

והאינטימיים. האישיים המאוויים
 שמוליק אמר ביותר,״ המיסכנים ״הם

 מדור אנשים זו בקבוצה ״יש בהתרגשות•
 צעירים שכשהיו הפלמ״ח, יוצא תש״ח,

 מוכנים־ שאינם ולהכריז לקום יכלו לא
 הם בני־גילם. של בחיים חלק לקחת
 שיש בדעתם העלו ולא להתחתן נאלצו

כהומו־ ימיהם כל לחיות אפשרות להם

 לגן־ ללכת נהג הוא נפרדים, שהיו אחרי
 עם שיחסים גילה הוא פיתאום העצמאות.

אותו. מעניינים לא נשים
 להומו־ חשובה זאת בכל מראית־העין

 בעבודתה. אירית העלתה סכסואלים,
 כ־0בי שהם בעובדה יתפארו מהם ״רבים

הא את לרכך להם מאפשר זה סואלים.
 היום אחרים. אנשים עם בקשרים ווירה

 כדאי דו־מיניות. על להכריז אופנתי זה
הרבה עם יחסים מערכת לבנות להם

 כאילו במכולת שייראו כדי ידידות, נשים,
כולם. כמו הם

מהקי ברחו הומואים שהרבה ״גיליתי
הסוב מידת כי היסטרית, בריחה בוצים
 מאוד. נמוכה בקיבוץ החברתית לנות
 בערים מרוכזים בארץ ההומואים רוב

 במקומות בתל־אביב. ובעיקר הגדולות
אגו יש בלונדון, בעיקר בעולם, אחרים

 ההומואים. למען היטב מאורגנות דות
 להם יש אצלם. חבר להיות כדאי כמעט
 שמגיעים והומואים להציע, מה הרבה

 עבודה למצוא מתקשים לא ללונדון
ודיור.״

 מציצנים
״נורמאליים״

 זוגות, יש ההומוסכסואדים קרב דיי
 ההטרוסכסואלים, אצל כמו בדיוק ■■

 הרבה המשותפים החיים שאצלם אלא
 היא בני־הזוג תחלופת מסובכים. יותר

 אולי חזקה, יותר הקינאה אבל עצומה,
 מקום בחייהם תופסים שחיי־המין מפני
 פשוט הם מהמקובל. מרכזי יותר הרבה

בלעדיהם. יכולים לא
 את כמעט נואשת בצורה מחפש ״ההומו

 הפסיכולו- מניתוחה' עולה השתייכותו,״
 שהבין ״אחרי אירית. של גי־סוציולוגי

 הנורמלית י החברה על מקובל הוא שאין
 ה־ החברתית המיסגרת את מחפש הוא

האח השנים בחמש אומנם, תחליפית.
 בתחום בארץ מדהים שיפור חל רונות

בחוץ־לארץ, השינוי בעיקבות כנראה זה,
באוכלוסיה נכבדים חלקים בקרב אך

 מלוכלך טאבו כמו עדיין הוא זה עניין
אליו.״ להתקרב שאסור ומפחיד,

לאח החליפו הנצחי גן־העצמאות את
 בתל־אביב, מועדונים וכמה הבארים רונה

בעיקר הם אליהם המגיעים אלה אך
 המוצהרים או המוצהרים, ה״הומואים״

 מקבלים לא שהם הבחינה אידית חלקית.
 ההטרו־ מהחברה המציצנים את בברכה

שב הסקרנים רבו לאחרונה סכסואלית.
 במקומות- ״מקרוב״ הומואים לראות אים

 התמרמרות המעורר דבר שלהם, המיפגש
רבה.
 לבארים, מסודר תחליף עדיין אין אך
 המתפרסמות הקטנות למודעות אולי, פרט,

■1 ונון דינה בעיתונים.
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