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ˇ שלומי לאופר, בריסל
מאז  עברו  יום  מאתיים  מעט 
הבחירות האחרונות בבלגיה וע־

חדשה.  ממשלה  הוקמה  לא  דיין 
רואים, לפעמים אפילו המערכת 
 - טוב  נראית  שלנו  הפוליטית 
כל מה שצריך זה להשוות אותה לבלגיה, מדינה 
קטנה ומוקפת פרלמנטים. כן, יש להם שבעה כא־
לה, כשאנחנו עם אחד בקושי מצליחים להסתדר.

כשזה  לפחות  בלגיה.  להיות  מתים  היינו  סתם,   
פלוסים  הנה  שם.  ההומו־לסביים  לחיים  מגיע 
אפשריים להיעדר ממשלה: כשאין ממשלה, מת־

קבלות לפעמים החלטות קצת נועזות. מוצלחות, 
למשל,  הבלגי,  התיירות  משרד  נועזות.  אבל 
כבירה  בריסל  של  המחודש  מיתוגה  את  מעודד 
גאה. לא, הכוונה לא לבירה פטריוטית ולאומית, 
נכון.  הבנתם  נו,  כן,  ועליזה.  ורודה  לבירה  אלא 
על  וסליחה  הגייז,  לשוק  לחדור  החליטה  בריסל 
משחק המילים הזול, ולהתחרות ראש בראש עם 
ניו  עם  גם  היום  בבוא  ואולי  ואמסטרדם,  ברלין 

יורק וסן פרנסיסקו.
ולפ־ בחיתוליה  רק  כשהתחרות  בינתיים,    
מחליטה  ושמרנית  נוצרית  פלמית  שממשלה  ני 
קר  בבוקר  יורד,  עצמי  את  מוצא  אני  אחרת, 

במיוחד, מטיסת בראסלס איירליינס ויוצא לחפש 
ללמוד  ובעיקר  פוקסיה  בוורוד  בלגית  גאווה 
דבר או שניים על הומואים, על זכויות אדם ועל 

ישראל.

שלושה אבות, ארבע אמהות
בלגיה היא מדינה נאורה - תנו לה על זה דוז 
פואה באירוויזיון הקרוב. קחו למשל את העובדה 
שלהומואים ולסביות מותר להתחתן שם ואפילו 
לאמץ ילדים ממדינות אחרות שמכירות בנישואי 
גייז, או את זה שראש מפלגת האופוזיציה הוא גיי 
מוצהר ובעבר כיהן כשר בכיר בממשלה. המאבק 
שבין  זה  הוא  בלגיה  את  לפלג  שמאיים  הציבורי 
הפלמים והצרפתים, אין להם בעיה עם הומואים. 
למעשה, הומואים הם נורא אוהבים. אלה את אלה 

קצת פחות. 
יל־ לאמץ  לגייז  שמאפשר  החוק  "כשאושר 

רגועה,  אני  ׳עכשיו  לי  אמרה  שלי  סבתא  דים, 
תהיה לך משפחה׳. למעשה החוק עזר לקבל את 
בנואה  נוצצות  בעיניים  מסביר  בבלגיה",  הגייז 
של  וסוג  הבלגי  התיירות  משרד  איש  הלינגס, 
חבר סנאט (השיטה שם נורא מורכבת, אל תנסו 

אותה בבית).
המודעות לזכויות הגייז בבלגיה מעוררת קנאה, 

וגם כמה הצעות קצת מוזרות. "המאבקים שלנו לא 
נגמרו", מצהיר בנואה (זה שם נפוץ, מה לעשות?) 
ואן־פארייס, נשיא הקהילה הוורודה. "עכשיו אנ־

חנו נלחמים כדי שיכירו במשפחות מורכבות שבהן 
יש יותר משני אבות ושתי אמהות".

מה? תסביר.
זוג  עם  ילדים  עושה  הומואים  שזוג  "נניח 
לסביות, אז לילדים יש שני אבות ושתי אמהות. 
ואמא  אמא  או  ואמא  ואבא  אבא  גם  ואפשר 

ואבא".
גם  רוצה  אתה  אצבע,  לך  נותנים  זה.  ככה 
הקהילה  כי  סבורים  בבלגיה  רבים  הטבעת.  את 
הפשוטה  מהסיבה  להיאבק,  סיימה  ההומו־לסבית 
פועלים  עדיין  מנגד  נגדה.  אפליה  כל  שאין 
תנועה  בהם  גאים,  פוליטיים  ארגונים  מעט  לא 
היתר  (שבין  גאים  נוצריים  ארגונים  ירוקה,  גאה 
מארגנים תפילות גאות בכנסיות ורודות) וכמובן 
חשוב  זה  גם  האנגלית.  דוברי  ההומואים  קבוצת 
במדינה שבה יש "רק" שלוש שפות רשמיות וגם 

ככה ברחוב כולם מדברים ערבית.
לפני כמה שנים עלתה בישראל הצעה אווילית 
שינקין־אלנבי־קינג  אזור  את  לתחום  במיוחד 
ג׳ורג׳ בתל אביב למעין שכונת גייז מקומית. זה 

בוורודהעיר
פרנסי בלגיה החליטו למתג את בריסל כבירת גייז אירופית, וזה 

כנראה מצליח להם ברמות. שלומי לאופר נסע לבדוק הכצעקתה 
וחזר ורוד מקנאה. ברלין וסן פרנסיסקו - מאחוריכן
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גיי פרנדלי בגרסת הקומיקס. הרובע הגאה של העיר  צילומים באדיבות משרד התיירות הבלגישוחים למען החיים ונגד האיידס. שמח בבריכה בבריסל

למרות הקור שבחוץ, הבריכה 
מרגישה כמו סאונה אחת 

גדולה ולפעמים אפילו כמו סצנה 
הזויה במיוחד מתוך סרט פורנו, 
וכולם נורא מרוצים מהעניין, גם 

אלה שבאו רק כדי להסתכל
כ

גם חמוד 
וגם סוג של 
חבר סנאט. 
הלינגס
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מיותר כמו שזה נשמע, וההצעה באמת התפוגגה 
כלעומת שבאה. בבריסל, לעומת זאת, הייתה לה 
בכל  פזורים  אמנם  הגייז  גדולה.  יותר  הצלחה 
מתפרש  הגאה  הבילויים  אזור  אבל  העיר,  רחבי 
אנדרטה  יש  בכיכר  וכיכר.  רחובות  שלושה  על 
אמן  ובה  כיכרות”),  ”כיעור  יסוד  לחוק  (בהתאם 
שתרמו  ההומואים  כל  שמות  את  הנציח  מקומי 
את  זה,  לצד  זה  כאן,  תמצאו  לאנושות.  משהו 
אוסקר ויילד, לאונרדו דה־וינצ׳י וגם איזה בחור 

שהאמן פגש פעם במועדון בעיר. ברצינות.
לדעתי  שלי.  טוב  חבר  גם  לשם  הכניס  "הוא 

היה ביניהם משהו", צוחק הלינגס.
נו באמת. ומה הוא תרם לעולם?

"הוא תרם משהו לאמן".
אני הומו ואמא שלי אומרת שאני אושיה. 

למה השם שלי לא מופיע?
לבנים  לוחות  שם  יש  משהו.  לסדר  "אפשר 

ומדי פעם אנשים מוסיפים שמות".
הגאה  לרובע  ברצינות  מתייחסת  העירייה 
שלה. אפילו קומיקס הקיר הסמוך, אחד מחמישים 
שפזורים ברחבי בריסל, קורץ לקהילה ומציג זוג 
רק  שם  שיש  לא  בעניין.  לגמרי  שנראים  גברים 
הומואים ולסביות, הרי ידוע שבמקום שבו יש גייז 
יש חנויות בגדים טובות, ובמקום שבו יש חנויות 
בגדים טובות יש גם פקאצות - אבל שיטוט אק־
ראי ברחובות הוורודים של בריסל לא משאיר כל 
המקום.  של  הקווירית  לאוריינטציה  בנוגע  ספק 
"אני לא ממש טיפוס של מסיבות", מסביר מנואל, 
פקיד עירוני מנומנם ושמנמן, "אז נוח לי להגיע 
לכאן, כי אפילו אם אני סתם יושב בבית קפה אני 

יודע שהוא לפחות גיי פרנדלי". הגיוני.

ליאור, תעשה לי ילד 
בכלל, מודעות קהילתית זה חשוב. גם אצלנו 
אפשר להיתקל באחת כזו מדי פעם, למשל כש־
מרכז  את  דרור,  בית  את  ופותחים  טובה  עושים 
הגאה.  הנוער  ארגון  את  או  הקהילתי  התרבות 
ממש מדינת רווחה. הבלגים, לעומת זאת, זורמים 
עם הקטע כאחרוני חברי מועצת התלמידים של 

תיכון חדרה (בעצם אני הייתי האחרון). 
החיים",  למען  "שוחים  הוא  המרכזי  האירוע 
שמוקדש לחקר האיידס. פעם בשנה, באמצע נו־
במבר, מתכנסים הומואים ולסביות מכל רחבי המ־

דינה, מתפשטים וקופצים למים. זהו. זה הקטע.
"כל הרעיון כאן הוא לגייס כספים שמוקדשים 
ג׳ים  מסביר  בחולים",  ולתמיכה  האיידס  לחקר 

בריפארץ, ממארגני האירוע.
את זה הבנתי, אבל איך?

"כולם באים ועושים תחרות שחייה".
גם את זה הבנתי, אבל מאיפה מגיע הכסף?

"כל קבוצה מגייסת לעצמה ספונסרים, והקהל 
מגיעות  פעמים  הרבה  תורם.  וגם  משלם  שמגיע 
תרומות גם אחרי שהאירוע נגמר. יש גם קונצרט 
והרמת כוסית באחד הפאבים המקומיים וגם בהם 
 23 גייסנו  שעברה  בשנה  כסף.  מגייסים  אנחנו 

אלף יורו".
צריך לראות כדי להבין. כמה מאות הומואים 
ולסביות - שאף אחת מהן, אגב, לא הגיעה במ־

שאית, אז תשכחו מהסטיגמות - בבגדי ים (אצל 
וחל־ פחות),  הבנות  אצל  מינימליסטיים,  הבנים 

אוויליים.  קישוטים  באינספור  מאובזרים  גם  קם 
ככה  (גם  מורגשת  לא  כמעט  תחרותית  אווירה 
אווירה  אבל  מנצחת)  תמיד  מאנטוורפן  הקבוצה 

קהילתית דווקא כן. למרות הקור שבחוץ, הבריכה 
מרגישה כמו סאונה אחת גדולה ולפעמים אפילו 
זול,  פורנו  סרט  מתוך  במיוחד  הזויה  סצנה  כמו 
וכולם נורא מרוצים מהעניין - גם אלה שבאו רק 
נמצאת  המקומית  התקשורת  גם  להסתכל.  כדי 
כאן בהמוניה, ואני לא מדבר רק על אחד מחמשת 
כולם.  על  אלא  בבריסל,  המופצים  הגייז  עיתוני 
מנצחת  שוב  מאנטוורפן  הקבוצה  הערב  בסוף 

ולקופה מתווספים 30 אלף יורו.
לא  נמצאים  נאט"ו  וברית  האירופי  האיחוד 
מס־ כנראה  להם  שאין  הבלגים,  והחבר׳ה  רחוק 
פיק צרות משל עצמם, אוהבים לחטט באלה של 
קהילת  עיקרון,  אותו  על  שכזה.  תחביב  אחרים. 
לה  לא  במצעדים  להתערב  נוטה  הבלגית  הגייז 
למדינות  גאווה  ודגלי  כספית  תמיכה  ולהעביר 

נחשלות שלא יודעות לצעוד לבד.
באיסטנבול,  הגאווה  במצעד  תמכנו  "השנה 
ואן־ אומר  בפולין",  תומכים  אנחנו  הבאה  בשנה 

פארייס.
מה איתנו?

נתמוך  יותר  מאוחר  שנה  אולי  רעיון.  "זה 
במצעד בירושלים".

יותר טוב תל אביב.
"למה?"

יותר חתיכים.
"בתל אביב אין לכם בעיות, נכון?"

הומו־ זו  חבר.  למצוא  מצליח  לא  אני  יש. 
פוביה.

"למי יש זמן לזה?"
אגב, מצעד הגאווה הבלגי הוא לרוב הראשון 
הכדור.  של  הזה  בצד  הגאווה  מצעדי  בשרשרת 
הגאה  מהמתחם  במאי  מתישהו  לדרך  יוצא  הוא 
של בריסל, ומלווה בהרבה תשומת לב תקשורתית 
מגיעים  אליהן  מקומיות,  מסיבות  יותר  ובעוד 
תיירים מכל אירופה. טוב, ככה זה כשאתם שע־

תיים נסיעה ברכבת מלונדון.
שני מותגים ישראליים מאוד מוכרים בקהילת 

שם  הידועה  אינטרנשיונל  דנה  הבלגית:  הגייז 
פוקס,  ואיתן  אוחובסקי  גל  והצמד  כ"דיווה" 
"ללכת  לסרטיהם,  המקומית  ההערצה  שממדי 
על המים" ו"הבועה", משאירים הרחק מאחור את 
הפירגון המהוסס בישראל. לשיא זה מגיע כשאני 
פוגש צעיר איטלקי יפה תואר, סטודנט לרפואה 
בן 21 שנורא מתפעל מהדרכון הכחול שלי. "אני 
עומד לשנות את השם שלי לשם עברי. ישראלי", 
הוא מבשר לי בלהט. "אני רוצה שיקראו לי אייל 
הסצנה  המים׳.  על  ׳ללכת  מהסרט  לדמות  כמו 
אותי".  חירמנה  נורא  המלח  לים  נכנסים  שהם 
בתמורה אני מגלה לו שאם התכונות האלה של 
ליאור אשכנזי זה מה שעושה לו את זה, שווה לו 
תוהה  אני  לעצמי  מאוחרת".  את "חתונה  לבדוק 

אם השם זאזא יתאים לו יותר.
אלכס, צעיר יפהפה אחר מבריסל (יש פה מלא 
חתיכים!), מפגין בקיאות מרשימה בתל אביביות 
מדוברת. "שלוש פעמים הלכתי לראות בקולנוע 
הדי־וי־די",  שייצא  כבר  מחכה  ואני  ׳הבועה׳  את 
אבל  המעריצות,  למועדון  בקלות  מתקבל  הוא 
הם  סוויד  ויוסף  קנולר  שאוהד  לשמוע  נדהם 
מס־ כיוון  מאיזה  משנה  ולא  לחלוטין  סטרייטים 

גיי?"  הוא  העיתון?  של  העורך  עם  תכלים. "ומה 
שגם  לשמוע  ומתאכזב  אחרון  מפלט  מנסה  הוא 
הפעם התשובה שלילית. וגם זוהר ליבה סטרייט. 
התמסר  הוא  לכן  קודם  שבוע  בעולם.  צדק  אין 
לתחביב השני שלו, מוזיקה קלאסית. זובין מהטה 
והפילהרמונית שלנו ניגנו את הסימפוניה השלי־

שית של מאהלר בבריסל וזכו להצלחה גדולה. מי 
אמר שאנחנו לא על המפה.

הלוואי עלינו
אחת לחודש מתקבצים בבריסל הומואים מכל 
לבן  בכחול  נכבדות  משלחות  כולל  אירופה, 
ושאר צבעי הקשת, לליין המסיבות המצליח "לה 
דמיינו  חופשי.  בתרגום  ”השגעת”,   - דמאנס" 

ו־20  מזעזעת  מוזיקה  של  שלם  לילה  לעצמכם 
שעסוקים  חולצה,  ונטולי  מיוזעים  בחורים  אלף 
בציד אנושי. 12 שנה המסיבות האלה מתקיימות, 
הרבה  כך  כל  צברו  הן  האחרונות  בשנים  אבל 
ברי־ את  שמיתגו  אלה  למעשה  שהן  תאוצה, 
תשכחו  אירופה.  של  החדשה  הגייז  כבירת  סל 
כדי   - ומהפילנתרופיות  מהחתונות  מהזכויות, 
מסיבה  זו  שצריך  מה  כל  ורודה  תיירות  למשוך 
טובה עם הרבה אלכוהול ומעט בגדים. לתשומת 

לבו של רון חולדאי.
המ־ ולשמור:  לגזור  נא  הפוטנציאלי,  לתייר 
קטן,  פאב  הבלג׳יקה,  הוא  בעיר  חם  הכי  קום 
בשעה  לילה  מדי  שמתמלא  ביותר,  ומכוער  חום 
פגשתי  שם  חתיכים.  של  סבירה  בכמות   22:00
את בראץ, הרופא הבלונדיני, ואת גרג, האמריקאי 
(הדוקטור  ארוכות  עליי  שנאבקו  העיניים,  תכול 
זכה, שתהיה לאמא סיבה לגאווה), ולמחרת היום 
ימצאו  המסיבות  חובבי  ביד.  יד  במקום  הפציעו 
בקיקה  ינשנשו  הקולינריים   ,BOXב־ עצמם  את 
לעשר  בו  והתאהבתי  בנואה,  עם  סעדתי  (שם 
דקות שלמות), מי שרוצה לראות ולהיראות יגיע 
ל־PLATESTEEN (בית הקפה הממוקם בדיוק בין 
האנדרטה לקומיקס) וחסרי הטעם יכלו את זמנם 
האיטלקי)  ליופי  מחדש  התוודעתי  (שם  בבארוק 
או ב־BOYZ BOUDOIR. גם אושיה מקומית יש 
להם: דיוות דראג בלי אלוהים שעושה הרבה שמח 
בשם MAMAN - אמא בשבילכם, ולמקום שלה 
בשורה  לטעמי,  מאמא.  שה  בהתאמה,  קוראים, 

התחתונה: חיקוי חיוור של ציונה פטריוט.
ואמ־ ברלין  לבין  בריסל  בין  המרחק  נכון, 

האמיתי  מהמרחק  אפילו  יותר  גדול  סטרדם 
בקרב  העיר  של  הפתיחה  נקודת  אבל  שביניהן, 
פה  היו  "תמיד  למדי.  טוב  הגאה  התיירות  על 
אנושקה  מסבירה  ולסביות",  הומואים  תיירים 
שמידט ממשרד התיירות, "אבל עכשיו מרגישים 
בדמאנס,  המסיבות  בגלל  גם  מגיע,  קהל  שיותר 
גם בגלל מצעד הגאווה הגדול וגם בגלל שבריסל 
ממה  פשוט  יותר  אפילו  זה  לפעמים  יפה".  מאוד 

שאנחנו חושבים.
התייר הישראלי אורז מחדש ויוצא לשדה הת־
עופה. במטוס חזרה אני נזכר פתאום שלבראסלס 
איירליינס קראו פעם סבנה ואהוד ברק עשה להם 
כדאי  אולי  חתיך.  הדייל  לפחות  שדה.  ספר  בית 
להשאיר לו את הטלפון שלי. אני נרדם וחולם על 
אהוד ברק בשמלה מביירות רוקד בשה מאמא עם 
גרג האמריקאי. אני מתעורר כדי לראות שוב את 
הדייל המתוק כמו שוקולד בלגי משובח ומחליט, 
ממש כמו ברק בשעתו, לעשות מעשה נועז למען 

העם והמולדת. אתמול הוא התקשר.

אפילוג
טועה  תועה,  תייר  אביב,  בתל  ובינתיים 
ותוהה מגשש את דרכו לאוויטה, סוג של מקום 
בילוי מקומי לאוכלוסייה בלי סיבות לעליזות 
יתר. נכון, משרד התיירות הישראלי לדורותיו 
לא הצליח למכור לעולם את נפלאות המדינה, 
למעט לצלבנים בפוטנציה שמתים על הכנרת 
ורוצים להיפרד מים המלח לפני שהוא נעלם. 
גם בתל אביב אפשר לראות אותם בקיץ מדי 
הכי  שהם  ויותר  פחות  חמודים  תיירים  פעם, 
חוץ  אליהם  שיתייחס  מי  אין  אבל  בעניין, 
עילגת.  אנגלית  עם  מריירות  קוקיצות  מכמה 
בסדר, אנחנו באמת לא כזאת אטרקציה, אבל 
מועדונים  כמה  שכן.  באמת  להיות.  יכולנו 
טובים וכמה ברים, פלוס מה שכבר יש - חוף 
אחד והרבה חתיכים עם עבר קרבי (כפקידות 
אביב  ותל  לגויים),  לשקר  מותר  אבל  לשכה, 
הייתה מחליפה את מיקונוס כמוקד הבילויים 
השמשי אין נו טיים. אבל למה באמת לנצל את 
הפוטנציאל הכלכלי והרומנטי ולהפוך את תל 
לש־ אפשר  תיירותית?  בילויים  לבירת  אביב 
לוח את הגויים לראות (שוב) ערסים בטבריה, 

ולהעדיף עוד חופשה בלבנון. √

בכיכר יש אנדרטה ובה אמן 
מקומי הנציח את שמות כל 

ההומואים שתרמו משהו 
לאנושות, החל בלאונרדו דה�

וינצ�י וכלה באיזה בחור שהאמן 
פגש פעם במועדון בעיר 

 נשיא הקהילה הוורודה: 
"השנה תמכנו במצעד הגאווה 

באיסטנבול, בשנה הבאה 
אנחנו תומכים בפולין. 

אולי שנה מאוחר יותר נתמוך 
במצעד בירושלים"

בוורודהעיר
המשך מעמ' 6 >>

בפעם הבאה שאני מגיע, אני  
בונה על זה שהשם שלי כבר 

יופיע. אנדרטת הגייז 

להיט מקומי. כרזת הסרט "הבועה" 


