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הערה כללית :טקסט זה עוסק בתפישות פסיכואנליטיות את ההומוסקסואליות הגברית.
אמנ חלק מ* המסקנות שיובאו בהמש יכולות אולי להיות נכונות ומוחלות בחלק מהמקרי ג לגבי לסביות
והחוויה הלסבית ,בעיקר בחלקי הדני בתפישות חברתיות ופוליטיות של הנטיה החד מינית ,א מכיוו* שאי*
אני ד* בכ ומכיוו* שבחרתי להתמקד בדיו* זה בהומוסקסואליות גברית בלבד ,השתמשתי בטקסט באופ* כמעט
גור -במילה הומואי/הומוסקסואלי.
מאחר והעיסוק המרכזי בטקסט הוא בנטיה המינית ולא בזהויות מגדריות ,נעדרת התייחסות לטרנסג'נדרי,
שכ* תיאוריות טרנסג'נדריות יצריכו דיו* נפרד ,של ומקי.-
כמו כ* ,אי* השימוש במונחי מסוימי בעבודה זו משו התעלמות ממגוו* מונחי וזהויות אחרי ,או משו
שלילת הקשרי תרבותיי הנלווי אליה.

הקדמה
"עושה מעשה הסדו היה מי שמעד ושב וחטא ,ההומוסקסואל הוא עתה זָ* בפני עצמו".

1

משחר ימיה ,נתנה הפסיכואנליזה את דעתה בעניי* ההומוסקסואליות .הניסיו* להבי* את
ההומוסקסואליות

על מקורותיה והשלכותיה

לא החל כמוב* ע הפסיכואנליזה ,וקדמו לו

תיאוריות סקסולוגיות שונות על ההומוסקסואליות ,שרווחו במהל המאה ה  .19אחת מה* היתה
תיאורית האינברסיה ,שהסבירה משיכה חד מינית כסימפטו של היפו מגדרי ,שנתפש כבא לידי
ביטוי בהתנהגות ,בתכונות אופי ,במושא לתשוקה מינית ובמאפייני גופניי .האינברסיה נחשבה
לבעלת מקור ביולוגי ואת האינברט ) (invertראו כאישה ע נפש של גבר או גבר ע נפש של אישה.
המושג אינברסיה שימש בתקופה זו לתאור ההומוסקסואליות והדבר נתפש כסטיה וכמחלה שיש
לרפא .השיח שרווח על המיניות כונ* את ההומוסקסואלית כזהות מובחנת ,כשהפרקטיקה המינית
עצמה היא תוצר שלה ,דבר שהיווה היפו של דר המחשבה שרווחה עד אז .הדר היחידה
שנתפשה במסגרת שיח זה לחיות חיי מאושרי וטובי היתה לשנות את המיניות
להטרוסקסואלית.
יש לזכור שפרקטיקות חד מיניות התקיימו כבר מאז שחר ההיסטוריה ונית* למצוא אזכורי
רבי להומוסקסואליות וליחסי בי* גברי .למרות זאת ,יש לשי לב כי הומוארוטיקה
ופרקטיקות מיניות חד מיניות מתקופות קדומות אינ* בהכרח דומות לאופ* בו אנו מביני
הומוסקסואליות כיו .אמנ נכו* הוא הדבר שכבר במאה ה  4לפנה"ס הילל אפלטו* בדיאלוג
המשתה יחסי בי* גברי וראה בה יחסי אידיאליי .אול ,חשוב לזכור כי ההתייחסות
האפלטונית ליחסי בי* גברי לא נבעה מראיית יחסי אלו כנובעי מתו זהות קודמת וא -לא
מתו נטיה מינית ,אלא מתו התבוננות פילוסופית שקיפלה בתוכה היררכיה מעמדית חברתית
תרבותית ,השמה את הנשי ,הנערי והעבדי בתחתית הסול החברתי .בתור שכאלה,
 1פוקו ) ,(1996עמ' .34
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לאזרחי הגברי יש את האפשרות לקיי עימ פרקטיקות מיניות .העבדי והנערי היו תמיד
בתפקיד הנחדר ,זאת ג כסימבול למעמד חברתי נחות יותר .אני מציי* זאת על מנת לרמז כי
גילויי היסטוריי של פרקטיקות חד מיניות אינ ניתני לרדוקציה פשטנית לאופני בה
מובנת הומוסקסואליות כיו .אי* זה המקו לדו* במופעי של פרקטיקות מיניות חד מיניות
לאור דפי ההיסטוריה ,אול נית* לומר כי דבר אחד קושר ומחבר ביניה* – היו אלו בגדר
פרקטיקות בלבד ,שלא הגדירו או כוננו זהות ותפישת אד כוללת וג לא נתפשו כנטיה מינית
חריגה בנו -החברתי תרבותי.
בספרו "תולדות המיניות ,הרצו* לדעת" טוע* ההיסטוריו* והפילוסו -מישל פוקו כי השיח על
המיניות והסטיות המיניות במאה ה  19הפ את ההומוסקסואליות מפעולה מינית גרידא,
האסורה על פי החוק או הדת לסוג של אד ,לאישיות ,לזָ* .בתור שכזה יש לו ,להומוסקסואל ,סוג

של עבר ,אופי וצורת חיי .כותב פוקו – "דבר מהווייתו הכוללת לא נמלט ממיניותו .היא נוכחת
בכל ישותו ,נחבאת בכל פרט בהתנהגותו ,משו שהיא העקרו* הערמומי והפעיל תמיד שלה; היא
חרוטה ללא בושה על פרצופו ועל גופו משו שהיא סוד אשר תמיד מסגיר את עצמו .מיניותו של
ההומוסקסואל שקולה למהותו ,לאו דווקא כחטא שהוא מבצע דר קבע אלא כטבעו הייחודי".2
זָ* ההומוסקסואל ,כפי שטוע* פוקו ,הפ לזָ* סוטה .הומוסקסואליות הפכה למסמ* של זהות ולא
עוד לפרקטיקה או נטייה מינית בלבד .במסגרת הזו הפרקטיקה הופכת להיות תוצר הנובע מזהות
זו ,שמוגדרת מראש כפתולוגית ולכ* יש להפטר ממנה בכל דר אפשרית .כתארי לידת
"ההומוסקסואל המודרני" ג כקטגוריה פסיכיאטרית המציינת סטייה מציי* פוקו באופ*
סימבולי את שנת  ,1870בה הופיע אחד המאמרי המכונני על "התחושות המיניות המנוגדות".3
אסור לשכוח ג כי הומואי ולסביות ה קבוצת מיעוט הסובלת מדיכוי ומאפליה בזכויות .אי*
זו קבוצה אתנית או מעמדית למשל ,א הדיכוי במקרה זה מבוסס על נטיה מינית או זהות
מגדרית בלבד ובשמה הוא מתקיי .שלילת האפשרות לבחור את מי לאהוב ובאיזה אופ* הוא זה
המסמ* את קבוצת המיעוט ודיכויה ואת מאבקה לחופש ולשוויו* זכויות חברתי .לכ*,
הומוסקסואליות אינה יכולה להחשב רק כנטיה מינית ,כפי שאולי היינו מעדיפי לחשוב עליה,
אלא ג מקור לשנאה יוקדת ואפליה ,כל אלו המבוססי על דעות קדומות וסטראוטיפי ,שנועדו
לעשות דמוניזציה של "ההומוסקסואל" .היינו ,הומוסקסואליות אינה רק נטיה או העדפה מינית
אלא היא ג בעלת השלכות חברתיות תרבותיות רבות ,שלא נית* להתעל מה* כאשר אנו באי

 2ש.
 3ש.
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לדו* בהומוסקסואליות מכל זווית שהיא .מרבית ההתנגדות להומוסקסואליות כיו באה למעשה
מחוגי שמרניי ודתיי ,א לא רק.
אמנ טקסט זה יעסוק בעיקר בפ* הפסיכולוגי ,א ג מבחינה פסיכולוגית ,שאלת
ההומוסקסואליות אינה יכולה להיות מנותקת לא מהשאלה החברתית ולא מהשאלה הפוליטית.
ה* הסטיגמות החברתיות על הומוסקסואליות לאור המאה ה  20וה* הדה לגיטימציה הפוליטית
הכבדה של הומוסקסואליות כמו הוצאה אל מחו 2לחוק ,רדיפה ,עונשי מאסר ,סירוס ,כליאה
בבתי משוגעי ולעתי א -כריתת אונה – כל אלו אי* כל ספק שהביאו לידי כ שאות
אינדיבידואלי שמצאו עצמ הומואי הושפעו עמוקות ג מבחינה פסיכולוגית אישית ממצב
כזה והפנימו את ההומופוביה ,האיסור ,השיגעו* והסטיה לתוכ ,כ שתפשו א -את עצמ
ככאלה .הומואי ולסביות היו בעצ לקורבנות של קטגוריה אבחונית ,בה השתמשו נגד
למטרות דיכוי .במצב כזה ,אי* כל מניעה להניח כי א מלכתחילה הומוסקסואליות לא היתה
זוכה ליחס מחפיר ומשפיל שכזה מצד החברה ומוסדותיה ,היו הומואי רבי חיי את חייה
ביתר שלמות ובריאות נפשית ללא כל צור בטיפול .ג בתיאוריה הפסיכואנליטית הקפידו לציי*
את ההומוסקסואליות בסוגי שוני של פסיכופתולוגיה .החל מנוירוזות ועד להפרעות אישיות
קשות .אי* כל ספק כי ג המער התיאורטי הזה ,שתא את היחס החברתי המשפיל ואת
החקיקה הרודפנית והפוגענית ,השפיע על הומואי שתפסו עצמ כחריגי ,שוני ,סוטי וחולי
ולא תר לבריאות הנפשית.
בהכללה גסה ,מגדירה הפסיכואנליזה את הבגרות והבריאות הנפשית על ידי אידיאליזציה של
מספר תכונות פסיכולוגיות והתנהגותיות ושל השקפות קליניות מסוימות ועל ידי דמוניזציה של
קטגוריות אישיות מסוימות אחרות )למשל לא הטרוסקסואלי( ודפוסי מסוימי של
פרקטיקות .במהל רובה של המאה ה  20הוגדרה ההומוסקסואליות כפתולוגיה ולרוב נתפשה
כהתפתחות מעוותת ,לא תקינה ,או לחילופי* נסיגה לשלבי התפתחות מוקדמי .באופ* הזה ,עבור
הומואי ולסביות רבי מייצגת הפסיכואנליזה נסיו* נוס -לכפות עליה "ריפוי" ושינוי של
נטיית המינית .אי* אנו זקוקי אלא להזכר בכל אות "טיפולי" ברוטלי שניתנו להומואי
ע"י הפסיכיאטריה במהל המאה ה  ,20ביניה טיפולי החשמל ,הסירוס ,כריתת האונה או
אשפוזי כפויי וממושכי ,כדי להבי* עד כמה עוי* היה יחסה של הרפואה השמרנית
והפסיכיאטריה להומוסקסואליות.
הפסיכואנליזה עצמה התפתחה במהל המאה ה  20ומודלי שוני של התפתחות
פסיכוסקסואלית הציעו היפותזות שונות לגבי מקורה של ההומוסקסואליות ולגבי צורת ואופי
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הפתולוגיה שהיא מהווה )והיא נתפשה ,כמוב* ,תמיד כסוג של פתולוגיה( .בהתא למודלי אלו
נגזרו המודלי לפיה יש לטפל בהומואי .א למעשה הפתולוגיזציה של הומוסקסואליות נבעה
מתו מחשבה כי מתקיימת הזהות "הטרוסקסואליות = נורמליות" וכל מה שאינו כזה אינו
נורמלי .באופ* כללי הרי נית* לומר כי כל מחשבה על "מהו הנורמלי" עוסקת תמיד בשאלות של
מהו לא נורמלי ,ועל ידי סימו* גבולות הלא נורמלי מוגדרי לרוב הגבולות הנורמלי .יש לזכור
ג כי במקרי רבי ישנו בלבול גס בי* מה שהוא "נורמלי" לבי* מה שהוא "נורמטיבי".

מבוא
בטקסט שלפנינו אבקש לבחו* את תפישתה של הפסיכואנליזה את ההומוסקסואליות .למ*
האופני והסיבות שבעטיי* מתפתחת לדידה ההומוסקסואליות ,דר אופני הפתולוגיזציה של
ההומוסקסואליות ע"י תיאורטיקני פסיכואנליטיי ואופני הטיפול שה המשיגו על מנת
"לרפא" מפתולוגיה לכאורה זו .ארצה לבחו* ג כיצד משתלבת התיאוריה הפסיכואנליטית על
ההומוסקסואליות בתו הקשר חברתי ופוליטי רחב יותר.
בפרק הראשו* אסקור את גישתו של פרויד להומוסקסואליות ה* בתיאוריה שלו וה* בהתבטאויות
שונות שלו בעניי* .בפרק השני אעבור לעסוק בתיאוריות פסיכואנליטיות אמריקאיות של ממשיכי
פרויד ואדו* בהיפו שה ביצעו לתפישת ההומוסקסואליות כפי שהציע פרויד .כמו כ* אקשור את
הדברי ע הקונטקסט הפוליטי והחברתי של אותה התקופה .הפרק השלישי יבח* את טיפולי
ההמרה ,אות טיפולי שהומלצו להומואי על מנת לשנות את נטיית המינית
להטרוסקסואליות .עוד אבדוק בפרק זה את טיפולי ההמרה כפי שה נהוגי ג בימינו אנו.
הפרק הרביעי והאחרו* יעסוק במודל של "גדילה בהחבא" ,דרכו ארצה להראות כי החבאתה
והסתרתה של ההומוסקסואליות והתבגרות בחוויה של "החבא" יכולות לשמש קרקע
לפסיכופתולוגיות שונות ,שייתכנו בחיי הבוגרי בהמש .במהל פרק זה יוצגו ג מספר תיאורי
מקרה ודוגמאות לאופני הגדילה בהחבא.
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פרק א'
פרויד והומוסקסואליות
בבואנו לסקור את יחסה של הפסיכואנליזה להומוסקסואליות ולדו* בה ,יהיה זה נכו* להתחיל
את הדיו* ע פרויד .למעשה ,רעיונותיו של פרויד וטיעוניו לגבי ההומוסקסואליות מהווי את
הרעיונות הראשוניי של הפסיכואנליזה על הומוסקסואליות .יהיה זה קשה אמנ להצהיר באופ*
חד משמעי מה "באמת" טע* פרויד על הומוסקסואליות ,שכ* לעתי נית* למצוא בטיעוניו
התייחסויות הנראות סותרות לכאורה ולכ* ,לא יהיה זה פלא א נמצא כי נעשו שימושי שוני
בטענותיו של פרויד משני עברי המתרס ,ה* מצד אלו המנסי להראות כי פרויד טע*
שהומוסקסואליות אינה סטיה וה* מצד אלו המנסי בכל מחיר לשכנע בטיעוניה כי
הומוסקסואליות הינה פתולוגיה קשה ולבסס טיעוני אלו על מחשבתו של פרויד .חשוב לזכור ,כי
פרויד עצמו שינה ושכלל את עמדותיו ותפישותיו במרוצת השני וכ* כי הוא התעניי* במגוו*
החוויות המיניות והרגשיות של המי* האנושי ,ואי* לבלבל בי* מגוו* לבי* ליקוי או הפרעה נפשית.
למרות שלא הקדיש עבודה מרכזית גדולה לנושא ההומוסקסואליות לבדו ,כתב ותר פרויד רבות
לנושא ההומוסקסואליות ,בייחוד בחיבורו המקי -באשר להתפתחות הפסיכוסקסואלית של
האד ,שלוש מסות על המיניות )להל* :שלוש מסות( ,א ג במקומות רבי אחרי .הסתירות
הרבות בכתביו של פרויד ביחס להומוסקסואליות – וכ* בהתחשב בקונטקסט החברתי תרבותי של
התקופה בה הוא חי וכתב – מאפשרות לקורא היו את פרויד להציגו ה* כבעל גישה אנטי
הומוסקסואלית וה* לחילופי* כ"פרו הומוסקסואליות" .הדבר תלוי ,כפי הנראה ,בקורא ובמה
שהוא מבקש למצוא וכ* בציטוטי סלקטיביי מתו כתביו .ההומוסקסואליות ,כפי שכבר
טענתי בהקדמה ,אינה רק נטיה מינית או שאלה פסיכולוגית במהותה ,אלא היא ג שאלה
חברתית פוליטית ובעלת שורשי היסטוריי וחברתיי תרבותיי .יתכ* כי במקרה זה א -נגזרת
הפסיכולוגיה מההקשרי החברתיי הרחבי יותר.
על א -יחסו הדואלי להומוסקסואליות ,אי* ספק כי יחסית לזמנו היה פרויד טולרנטי כלפי
ההומוסקסואליות בכלל וכלפי הומואי בפרט .פרויד תפש את ההומוסקסואליות כווריאציה של
המיניות ,אחת מיני רבות ,ולדידו אי* היא אמנ יתרו* ,א ג לא חסרו* ואי* לראות בה מחלה או
לשלול אנשי רק מאחר וה הומואי ,כפי שעשו אחרי בתקופתו .פרויד גרס כי אי* צור
לעשות אנליזה להומו רק משו שהוא הומו או לרדו -הומוסקסואליות כפשע .בהקשר זה ראוי
לציי* את התבטאותו הפומבית של פרויד בכתבה שפורסמה בשנת  1903בעיתו* הוינאי ""Die Zeit

בעניי* העמדתו לדי* של גבר וינאי ידוע ,אשר נשפט על קיו יחסי מי* הומוסקסואליי .פרויד
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צוטט בכתבה זו ואמר" :אני גורס שההומוסקסואל אינו צרי להשפט על ידי רשויות החוק .אני
א -משוכנע שאי* להתייחס להומוסקסואלי כאל אנשי חולי" .4פרויד ג סבר כי אי* סיבה
של ממש למנוע מהומואי לשמש כפסיכואנליטיקאי ,עמדה לה התנגדו רוב עמיתיו של פרויד
בתקופתו .כאשר עלה נושא זה ב  ,1920כשרופא שהיה הומו "מוצהר" הגיש בקשת הצטרפות
לאגודה הפסיכואנליטית ההולנדית צוטט פרויד במכתבו לארנסט ג'ונס )שלימי ג כתב את

הביוגרפיה הרשמית של פרויד( כ" :איננו יכולי לדחות אנשי אלה ללא סיבות מספקות
נוספות ,כש שאיננו יכולי להסכי ע רדיפת על ידי רשויות החוק .אנו חשי כי החלטה
במקרי אלה תלויה בבחינה מדוקדקת של התכונות האחרות של המועמד".5
במקרה אחר ,בשנת  ,1930חת פרויד על עצומה הקוראת לדה קרימינליזציה של פרקטיקות
הומוסקסואליות בגרמניה )סעי 175 -בחוק העונשי* הגרמני ,שהתקבל בשנת  ,1871הוציא את
ההומוסקסואליות מחו 2לחוק .בגינו של סעי -זה ג רדפו הנאצי הומואי במהל מלה"ע ה .(2
ככלל ,סירב פרויד לקבל הומואי שהופנו אליו לטיפול פסיכואנליטי רק בשל עובדה זו .הוא
הסכי לקבל רק א סבר שהיו בעלי נוירוזות באופ* מובהק ,שא לא כ* ,טע* פרויד ,אי* בעצ
במה לטפל.6
אולי התבטאותו המפורסמת ביותר של פרויד בהתייחסו להומואי היא באותו מכתב שכתב
בשנת  ,1935ושפורס כ  16שנה מאוחר יותר ,בתגובה למכתב שכתבה לו א אמריקאית,

ושביקשה את עזרתו בעניי* בנה ההומו .בתשובתו כתב לה פרויד" :אני מבי* ממכתב שבנ הוא
הומוסקסואל .שמתי לב לכ שאינ מציינת את המילה הזו במידע שמסרת עליו .הא יותר לי
לשאול מדוע נמנעת מכ? הומוסקסואליות לבטח אינה יתרו* ,א אי* להתבייש בה ,אי* זו מידה
רעה או השפלה ולא נית* לסווג אותה כמחלה; אנו סבורי שהיא וריאציה של תפקוד מיני
שנוצרה כתוצאה מעכבה בהתפתחות המינית ...רדיפת הומוסקסואליות כפשע היא אי צדק גדול
וא -אכזריות ...כשאת שואלת א אוכל לסייע ,את מתכוונת ,אני מניח ,לשאלה הא אני יכול
לבטל הומוסקסואליות ולגרו לכ שהטרוסקסואליות נורמלית תתפוס את מקומה .באופ* כללי,
תשובתי היא שאיננו יכולי להבטיח זאת .בכמה מקרי הצלחנו לפתח ניצני רדומי של נטיות
הטרוסקסואליות הקיימי בכל הומוסקסואל ,א במרבית המקרי זה לא אפשרי ....לא נית*
לחזות את תוצאות הטיפול .אנליזה יכולה לסייע לבנ במוב* אחר .במידה שהוא אינו מאושר,

 4אבלוב ) ,(1995עמ' .66
 5ש.
 6ש.
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נוירוטי ,גדוש קונפליקטי ,בעל עכבות בחייו החברתיי ,אנליזה יכולה להביא אותו להרמוניה,
שלוות נפש ותפקוד מלא ,בי* א הוא נותר הומוסקסואל ובי* א לא.7"...
יחסו זה של פרויד נבע ,בי* השאר ,מתפישתו כי אי* להתייחס לאנשי ,שהתנהגויותיה נובעות
מסוג של "מער נפשי" שאינו בשליטת כאל פושעי  ,וכ* שדר של רדיפה ,קרימינליזציה ועלבו*
חברתי אינ רצויי לצרכי תראפויטי .8ממקרי אלו אפשר ג ללמוד כי היחס
להומוסקסואליות חרג ,ולא במעט ,מתחומי של פסיכואנליזה פרופר וכי שאלת היחס כלפי
הומואי מעורבת לחלוטי* ,כפי שכבר טענתי קוד ,ג ובעיקר בשדה החברתי תרבותי פוליטי,
כאשר שדות אלו יכולי להיות זרזי או "חומרי גל" לבעיות פסיכולוגיות שונות אשר
הפסיכואנליזה עשויה להטיל בהומוסקסואליות עצמה ולגזור מכ על אפיוני הנפשי של
הומואי ,ומתו כ ולהציע תפישות פסיכופתולוגיה וטיפול.
במחצית השניה של המאה ה  19רווחה תיאוריה סקסולוגית על האינברסיה ,שהסבירה משיכה
חד מינית כסימפטו של היפו מגדרי ,שנתפש כבא לידי ביטוי בהתנהגות ,בתכונות אופי ,במושא
לתשוקה מינית ובמאפייני גופניי .האינברסיה נחשבה לבעלת מקור ביולוגי ואת האינברט
) (invertראו כאישה ע נפש של גבר ,או כגבר ע נפש של אישה .במאמציו להסביר את תופעת
האינברסיה מצא עצמו פרויד בניגוד חד לאות מדעני בני תקופתו שטענו כי הומוסקסואליות
היא קריטריו* בוח* להתנוונות מוסרית ותפקודית .בשלוש המסות טוע* פרויד ,שאבחנה כזו יכולה
להיות מוצדקת רק במידה והומואי מראי באופ* טיפוסי מספר של סטיות חמורות מההתנהגות
הנורמלית וא יכולת ההשרדות שלה ותפקוד המספק נפג באופ* מהותי .אול פרויד מצא
שאי* זה המצב ולא נראה לו סביר להחיל את ההגדרה הזו של "ניוו*" לאינברטי.9
הקושי להבי* את פרויד נובע בעצ ממספר תיאוריות שונות שלו העוסקות בהומוסקסואליות.
כאשר פרויד ד* בהומוסקסואליות הוא בעצ מוסי -ממדי נוספי לתיאוריות שונות כמו זו של
הליבידו והביסקסואליות המולדת )בשלוש המסות( ,של הנרקסיז ,של מנגנוני השלכה
פארנואידי או עיכובי בצליחת תסבי אדיפוס .כל אחת מהתיאוריות הללו עוסקת בנושאי
מטא פסיכולוגי שוני ,שלעתי יש ביניה ג סתירות ,וכשכל אחת מה* משתמשת למעשה
בדמות היפותטית וצרה של "ההומוסקסואל" ,כדי להדגיש נקודות תיאורטיות שונות.10

 7ש ,עמ' .65
Drescher (2001). 8
 9פרויד ) ,(2002עמ' .22 23
Drescher (2001). 10
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בשנת  1905פרס פרויד את המהדורה הראשונה של שלוש המסות .11בטקסט זה מתייחס פרויד
בצורה רחבה ומקיפה להתפתחות הפסיכוסקסואלית של האד ועוסק בהרחבה ג בעניי*
ההומוסקסואליות .כמוב* ,שבמסגרת זו אי* בכוונתי לדו* בתפישתו הכוללת של פרויד בעניי*
התפתחותו הפסיכוסקסואלית של האד ,כפי שזו עולה מתו שלוש המסות וא -לא לתת תיאור
מקי -של יחסו של פרויד להומוסקסואליות .ברצוני להביא מספר דגשי בהתייחסותו של פרויד
לנושא ,אשר יהיו רלוונטיי לדיו* כא*.
בבסיס* של שלוש המסות מניח פרויד לגבי המיניות את הביסקסואליות הקונסטיטוציונית ,היינו,
דו מיניות מולדת עקרונית ,שמשמעותה אינה משיכה בפועל לשני המיני כפי שאנו מבינ
ביסקסואליות כיו ,אלא כי א היכולת העקרונית להמש לשני המיני ,כאשר מיניותו של
האד הבוגר ומושא המשיכה המיני נובעי כתוצאה מאופני ההתפתחות והמעבר בי* שלבי
ההתפתחות הפסיכוסקסואליי .כל תינוק שנולד יכול באופ* עקרוני ,כ פרויד ,לגדול להיות ה*
הטרוסקסואל וה* הומוסקסואל ,היינו האד אינו נולד הומו א ג לא נולד הטרו ,אלא הוא
נעשה כזה .עבור פרויד ,כמו ג למרבית חוקרי המיניות האנושית בסו -המאה ה  19ובתחילת
המאה ה  ,20לא היה ספק כי ההטרוסקסואליות מייצגת את סיומה הנורמלי והרצוי של
ההתפתחות הפסיכוסקסואלית ולכ* אי* פלא כי הומוסקסואליות נתפשה כסוג של עיכוב בדר אל
היעד ההטרוסקסואלי הנכס .-בעניי* זה חשוב לציי* כי פרויד טע* שההטרוסקסואליות המוחלטת

עצמה ,דורשת ג היא הסבר ואינה מובנת מאליה – "הפסיכואנליזה סבורה ,שאפילו העניי*
המיני הבלבדי של הגבר באישה הינו בעיה שטעונה הסבר ,ואינה דבר מוב* מאליו שיש ליחסו
למשיכה בעלת אופי כימי כביכול" .12טענה זו של פרויד מחזקת לטעמי את העובדה כי
הפתולוגיזציה של ההומוסקסואליות והנורמליזציה של ההטרוסקסואליות מעידות על הטיה
חברתית

נורמטיבית

וא-

פוליטית

ביחס

להטרוסקסואליות,

לעומת

ההוקעה

של

ההומוסקסואליות ,שכ* את ההטרוסקסואליות כשלעצמה לא ממהר כמעט א -אנליטיקאי
להסביר ולחקור או א -חושב שיש צור ממשי בכ.
באופ* גס ,נית* לומר כי פרויד מגדיר את שלבי הגדילה וההתפתחות הפסיכוסקסואלית
כ"התגברות" על פרוורסיות מולדות ,אשר כול* נוכחות למעשה בתצורות מסוימות ובשלבי
מסוימי של ההתפתחות .פרויד טוע* כי אנו נולדי ע שלל רחב של פרוורסיות שונות ,עליה* אנו
מתגברי במהל שלבי ההתפתחות השוני .הבגרות המינית ,על פי מודל זה ,היא ההתגברות על
 11פרויד עדכ* את שלוש המסות ופרס בהמש ג מהדורות נוספות שלה .מהדורה שניה הופיעה בשנת ,1909
מהדורה שלישית הופיעה בשנת  1914ומהדורה רביעית הופיעה בשנת .1920
 12פרויד ) ,(2002עמ'  ,27בתו הערה ) 12ההערה נוספה בשנת .(1910
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כל אות* פרוורסיות ,כאשר יתכנו לעתי קבעו* והתקעות באחד או ביותר משלבי ההתפתחות או
לחילופי* נסיגה לשלבי התפתחות מוקדמי יותר ,מה שיכול להוות המקור לפרוורסיות שונות
באישיות ובהתנהגות.
בנקודה זו ראוי לציי* ,כי פרויד השתמש במושג "פרוורסיה" באופ* מעוד* ,שנועד להיות בעל
משמעות ניטרלית יותר ונטולת קונוטציה למוטיב ערכי שלילי מאשר המינוח ","degeneracy
שהיה מקובל בתקופתו .למעשה ,נית* לומר כי עבור פרויד "פרוורסיה" היא דר חדשה ויותר
ניטרלית להתייחס למגוו* של פעילויות מיניות שונות .פרויד מגדיר מהי המטרה הנורמלית ורוצה
לבדוק את המגוו* של כל הפעילויות המיניות האחרות הקיימות.13

את הפרוורסיות מגדיר פרויד כ "א( הרחבות אנטומיות אל מעבר לאיברי הגו -המיועדי
לאיחוד המיני .ב( השתהויות בפעילויות המקדימות בדר אל האובייקט המיני; פעילויות שבאורח
נורמלי אמורות להיות מבוצעות במהירות בדר אל המטרה המינית הסופית" .14המטרה המינית

הנורמלית והסופית ,מציי* פרויד כמה שורות קוד לכ* ,היא "איחוד איברי המי* באקט הידוע
כהזדווגות" .15היינו ,החדירה ההטרוסקסואלית היא השאיפה הסופית הנורמלית של האקט
המיני וכל הרחבה שהיא מעבר לכ מוגדרת כסוג של פרוורסיה.
יש ג לזכור כי בעול המונחי בו חי פרויד לא היו קיימי מונחי כמו תפקידי מגדר או זהות
מגדרית ,מה שהביא לכ שהוא לא עשה הפרדה או אבחנה בי* התשוקה לבי* תפקידי מגדר
אחרי ולכ* ג הציע אבחנות ,כמו למשל "הומו נשי פסיבי" ,שלא היו תמיד מבוססות על
עובדות והוכחו בהמש ג כלא נכונות .16חשוב לציי* ג כי פרויד מבדיל כבר בפתח שלוש המסות
בי* "אובייקט מיני" ,שהוא למי שאליו נמשכי ,לבי* "המטרה המינית" ,שהיא הפעולה ,שאליה
מכוו* הדח -המיני .פרויד מזכיר בשלוש המסות מספר פעמי כי הוא שוא -להקטנת הקשר בי*
שני אלו.
מהתיאוריה של פרויד על ההתפתחות הפסיכוסקסואלית כפי שעולה בשלוש המסות אפשר ללמוד
כי פרויד רואה את ההומוסקסואליות כעיכוב בהתפתחות בשלב האדיפלי או כרגרסיה לשלב
התפתחותי קוד בשל טראומות שונות .טיפול בהומוסקסואליות ,לפי גישה כזאת ,יכול להידמות
לעזרה למטופל לגדול ולצלוח את שלבי ההתפתחות בה נתקע או אליה* נסוג.

Green (2003), p.178 13
 14פרויד ) ,(2002עמ' .31
 15ש.
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שלא כמו אחרי ,שתפשו את ההומוסקסואליות כדבר הנבדל מהמיניות הנורמלית ,פרויד אבח*
אותה כתכונה טבעית של הקיו הפסיכוסקסואלי האנושי ,רכיב הקיי באופ* בלתי נפרד
מהליבידו ,הוא הדח -המיני המניע גברי ונשי .לטענת פרויד ,לא רק שכול ה ברי היכולת
לבחירת אובייקט מאותו המי* ,אלא כול ג עשו זאת בשלבי ההתפתחות הנורמליי שלה .זהו

חלק נורמלי בהתפתחות בדר אל עבר ההטרוסקסואליות .כ פרויד" :מחקרה של הפסיכואנליזה
בנוגע לריגושי מיניי השוני מאלה המוכרזי בגלוי ,מוביל אותה לידיעה שכל בני האד
מסוגלי לבחור אובייקט מאותו המי* ,וה עושי זאת באופ* לא מודע ...אדרבה,
הפסיכואנליזה רואה באי התלות של בחירת האובייקט במי* האובייקט מצב ראשוני שממנו
מתפתחי ה* האופי הנורמלי וה* האופי האינברטי ,תו צמצו לכיוו* האחד או השני"

17

]ההדגשה היא שלי ואינה מופיעה במקור[ .פרויד טוע* כי המשיכה המינית עצמה אינה פתולוגית
ובחירת אובייקט כזו בשלבי שוני של ההתפתחות היא תקינה .הפתולוגיה מתעוררת כאשר
ישנה נסיגה לשלבי מוקדמי אלו או לחילופי* היתקעות בשלב ההתפתחות האדיפלי כשבחירת
האובייקט מאותו המי* נשארת כזו ג בבגרות .למעשה ,נית* לומר כי כנראה רק בשלב הזה אפשר
בכלל לדבר על "הומוסקסואליות" כעל סוג של מבנה פסיכולוגי ובחירת אובייקט קבועה מאותו
המי* .לפני כ* ,במהל שלבי ההתפתחות אי* זו הומוסקסואליות אלא שלבי בהתפתחות עצמה,
שאמורי למעשה לחלו -ע הזמ* .נשאלת השאלה מה שונה בבחירת אובייקט מאותו המי*
בשלבי ההתפתחות לבי* בחירה שכזו לאחר סיו שלבי ההתפתחות? כא* נכנס לתמונה ג יחסה
של החברה והתפישה כי הומוסקסואליות היא עניי* שיש להסבירו מבחינה אטיולוגית
ופסיכולוגית ,כדי שאפשר יהיה לסמנו כסטיה ולהוקיעו ככזה .לש כ יש כמוב* לבנות מודל בו
ההטרוסקסואליות כשלעצמה היא התגלמות ההתפתחות המינית הרצויה והנורמלית ולעומתה
ההומוסקסואליות איננה כזו ,וכ* לגייס לטובת כ טיעוני מטיעוני שוני ,רוב אינ
פסיכולוגי דווקא ,אלא למשל טיעוני סטטיסטיי )ראיית השכיח כנורמלי( ,טיעוני על עקרות
עקרונית )יחסי מי* הומוסקסואלי אינ בעלי אפשרות לרביה ,הנתפשת כהתגלמות של
"טבעיות" ו"נורמליות"( וטיעוני אחרי .אי* ספק כי פרויד הושפע מנורמות תרבותיות של
תקופתו ,כאלו שראו את מטרת המיניות לצורכי רבייה.18
ואכ* ,במרכזה של התאוריה הפרוידיאנית ושלבי ההתפתחות הפסיכוסקסואלית של האד עומד
הנרטיב ההטרוסקסואלי נוירוטי פוסט אדיפלי בתור המטרה אליה יש לשאו ,-ושהיא המייצגת

 17פרויד ) ,(2002עמ'  ,27בתו הערה ) 12ההערה נוספה בשנת .(1910
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את הנורמלי .פרויד האמי* ,שתסבי האדיפוס הינו ביולוגי אוניברסלי והפ אותו לפריזמת מבט
מכוננת ובלעדית לתהליכי ההתפתחות הפסיכוסקסואליי ,שממנו נובעות כל תפישת המיניות
הנורמלית והפרוורטית" .כשלו*" לצלוח את תסבי אדיפוס ,הוביל ,לדידו של פרויד,
לפסיכופתולוגיה .א כ* ,א נרצה לדו* בהומוסקסואליות יש להסתכל על ההומוסקסואל הבוגר,
לאחר שלבי ההתפתחות הפסיכולוגיי ואילו כשנסתכל על שלבי ההתפתחות נוכל לדבר אולי על
משיכה הומוארוטית ,על דחפי הומוסקסואלי אול לא על נטיה/העדפת/זהות מינית
הומוסקסואלית.19
פרויד ג השכיל להבי* כי תחושות של גועל ,למשל ,יכולות לתייג פעולה מסוימת או שימוש מיני
באיברי מסוימי כפרוורטי .א יחד ע זאת הוא ג השכיל להבי* כי צמצו המטרה המינית
לגניטליה ההטרוסקסואלית בלבד טמו* במוסכמות וקונוונציות חברתיות .כ למשל אומר פרויד

על השימוש בפה ובלשו* – "השימוש בפה כבאיבר מי* נחשב לפרוורסיה ,א השפתיי )או הלשו*(
של האחד מובאות לידי מגע ע איברי המי* של השני...מי שסולד מ* המנהגי ורואה בה
פרוורסיות ,נכנע לרגש ברור של גועל ,ששומר עליו מפני קבלת מטרה מינית כזאת .אלא שגבולות
גועל זה הינ ,לעתי קרובות ,קונוונציונליי טהורי .20"...ג לשימוש המיני בפי הטבעת ,היינו

ליחסי מי* אנאליי ,נות* פרויד הסבר דומה" :לגבי השימוש בפי הטבעת ,מובח* באופ* ברור יותר
מקוד כי הגועל הוא אשר מחתי את המטרה המינית כפרוורטית .א אל נא יאשימונו בנקיטת
עמדה א אעיר ,שהנימוק שנית* לגועל אשר נוצר משימוש זה...איננו משכנע הרבה יותר מהנימוק
שנותנות נערות היסטריות לגועל שה* חשות נוכח איבר המי* הגברי אשר משמש להפרשת
השת*" .21פרויד ג טוע* שיחסי מי אנאליי אינ נחלת של הומואי בלבד" ,תפקידו המיני
של הקרו הרירי של פי הטבעת אינו מוגבל בשו פני ליחסי בי* גברי ,ואי* בהעדפתו שו
דבר שמאפיי* את הרגש האינברטי.22
בעניי* זה נית* לסכ ולומר כי תחושת הגועל המתעוררת לנוכח שימושי מיניי מסוימי הופכת
פעולה מסוימת לנחשבת כפרוורטית מבחינה חברתית )א לא לכשעצמה( ,וכי המחשבה הבסיסית
הרווחת לגבי מיניות הומוסקסואלית היא שזו מתמצה בשימוש מיני בפי הטבעת ,מה שפרויד טוע*
שכלל אינו כ.

Friedman & Downey (1998), p. 250. 19
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 21ש ,עמ' .32 33
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פרויד הציע ג מספר תיאוריות שונות על האטיולוגיה של ההומוסקסואליות ,ביניה* למשל
החלפת האובייקט המיני ל"אישה ע פי*" כתוצאה מחרדת סירוס למראה הגניטליה של אימו ,או
קירבת יתר אל הא המביאה להזדהות פתולוגית עימה ולבחירה באובייקט הדומה לה; תסבי
אדיפוס "שלילי" ,המביא את הילד להזדהות ע ההורה מהמי* השני יכול ג הוא להביא
להומוסקסואליות .כל אלו ה* תיאוריות שונות אות* הציע פרויד בתקופות שונות להסבר אטיולוגי
של הומוסקסואליות .כפי שנית* לראות ,מתפקדת ההומוסקסואליות בכל אחת מההיפותזות
הללו כפתולוגיה ולא כצורה "נורמלית" של בחירת אובייקט מיני .כפי שכבר ציינתי קוד לכ* ,יש
בכ עדות לדואליות שביחסו של פרויד לתופעת ההומוסקסואליות.
פרויד ג הניח את קיומ* האוניברסלי של משאלות ופנטזיות הטרוסקסואליות לא מודעות והדבר
הביא אותו למסקנה השגויה כי אובייקט המשיכה המינית המודע יכול להיות לעתי מוחל -על
ידי טיפול פסיכואנליטי ,כמוב* שאי* משמעות הדבר כי החלפת אובייקט המשיכה על ידי אנליזה
היא רצויה או הדבר הנכו* לעשותו ,או שאנליזה יכולה תמיד להביא לידי החלפה שכזו .פרויד
עצמו היה ג פסימי למדי לגבי טיפולי מהסוג הזה וא -לא המלי 2על כ ,כפי שכבר ראינו,
למשל במכתבו של פרויד לא האמריקאית .אול הנחות אלו שימשו בהמש פסיכואנליטיקאי
שוני ,שהשתמשו בה* כבסיס תיאורטי ראשוני אותו שאפו לחזק על מנת לקד את
הפתולוגיזציה של ההומוסקסואליות ,להציגה כמחלה קשה ולהקנות לה מוטיב ערכי שלילי תו
שה ג מקדמי מודל של טיפולי המרה )או טיפולי מתקני( להומואי ,בו אעסוק בהמש.
כפי שנראה ,טיפולי אלו גרמו לעתי לסבל נפשי רב למטופלי ואולי היה זה א -הדבר ,אשר
העצי דווקא את מצוקותיה הפסיכולוגיות ,במקו לטפל בה*.

פרק ב'
הנרטיב של הפסיכואנליזה להומוסקסואליות לאחר פרויד
ההתנגדות הנחרצת ביותר לעמדתו של פרויד צמחה באמריקה .כבר בראשית דרכה של
הפסיכואנליזה בארה"ב נתפשה ההומוסקסואליות כתופעה שלילית ,שיש להפטר ממנה .בשנת
 ,1916למשל ,בזמ* שפרויד עוד כתב במר ,2הכריז האנליטיקאי הניו יורקי הידוע ,סמית' אלי ג'לי-
) ,(Smith Ely Jeliffeשע"י "חינו" ו"תרגול אינדיבידואלי" נית* יהיה לשלוט בנטיה ולכוו* אותה
ל"חיי מי* נורמלי ומאוזני" ,כ שאפשר יהיה לבטלה .23למעשה ,הנסיו* להתפטר מהתופעה
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המטרידה והשלילית של ההומוסקסואליות המשי באמריקה לאור רוב רובה של המאה ה ,20
לפחות עד למחצית של שנות ה  ,70ולא רק בממסד הפסיכואנליטי.
מטפלי פסיכואנליטיי לא ראו דרכי אחרות לתפישת ההומוסקסואליות מלבד זו הרואה בה
סטיה התפתחותית מינית והפרעת אישיות .מודל זה שלט לאור זמ* במחשבה הפסיכואנליטית
והפסיכיאטרית .אפשר לומר כי דעות קדומות כלפי הומואי בתקופה הזו היו רק דוגמה אחת
לדרכי בה הושפעו גישות פסיכואנליטיות כלפי התנהגויות שונות באותו הזמ* וכי לעתי הוסוו
דעות קדומות אלו כחקירה מדעית צרופה.
במהל המאה ה  20הגיבו רעיונות פסיכואנליטיי להשפעות גאו היסטוריות שונות יותר ממה
שנהוג לציי* בדר כלל ,כשה רואי ותופשי את הפסיכואנליזה כסוג של מדע אובייקטיבי
המתיימר לכאורה להיות משוחרר מהשפעות שכאלו .24על מנת לקבל פרספקטיבה נוספת לעניי*
זה ,מ* הראוי להביא בחשבו* ג את הרקע חברתי תרבותי ופוליטי בארה"ב של התקופה הזו שבי*
שנות ה  40לשנות ה  ,70רקע שאינו קשור בהכרח דווקא לפסיכואנליזה או לתיאוריות התפתחות
שעסקו בהומוסקסואליות בתקופה זו ,א אי* ספק ,כי האווירה הכללית האנטי הומואית
ששרתה אז בחברה באמריקה נתנה את אותותיה ג בתיאוריה הפסיכואנליטית ,על א -נסיונה
של הפסיכואנליזה להיות "אובייקטיבית" או לכל הפחות לא תלויה ב"אופנות חברתיות חולפות".
בתקופה זו נרדפו בפועל הומואי ולסביות על ידי רשויות השלטו* ,חוקי רבי נחקקו על מנת
למרר את חייה של הומואי ולסביות ו"להוריד למחתרת" ובלשי משטרה חיפשו הומואי כדי
ללכד ולעצר .לאחר מלה"ע ה  ,2ובייחוד בימי המקרתיז ,הואשמו הומואי פעמי רבות
בקומוניז ובסכנה חמורה לבטחו* המדינה ,כשזו היתה סיבה נוספת לרדיפת .במקרי
מסוימי אושפזו הומואי בכפיה בבתי חולי פסיכיאטרי ,חלק סורסו או עברו טיפולי
בחשמל וחלק אולצו ללכת לטיפולי פסיכולוגי ,כדי לשנות את דרכיה הסוטות והלא
מקובלות ,זאת על מנת שלא ישלחו למוסדות סגורי .נוס -על כ ,נרדפו הומואי ששירתו בצבא
ארה"ב בזמ* המלחמה כדי לפטר אות מהצבא ולשלול מה את זכויותיה ,וכ* ג רד -הממשל
הומואי שעבדו בשירות הציבורי .אלפי הומואי פוטרו בתקופה שלאחר המלחמה ועד לשנות
ה  .70זהו אפילו לא קמצו 2קט* מהאופני השוני בה נרדפו הומואי בזמ* לא רחוק כל כ,
א אי* באפשרותי להציג במסגרת זו תיאור מקי -או מפורט על דרכי הרדיפה והדיכוי של
הממסד ,החוק והחברה את ההומואי ,שבתקופה זו ,לפחות עד תחילת שנות ה  ,60ג לאו

Friedman & Downey (1998), p. 260. 24
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דווקא ראו עצמ כקבוצת מיעוט מדוכא ,וחיו רוב במחשכי .א לאור האמור ,קשה לומר
שהומוסקסואליות נתפשה רק כנטיה מינית ,אלא הפכה לייצוג של אחד ממקורות לניוו* החברה,
לרוע ולחוסר מוסריות.25
בזמ* מלחמת העול ה  2ולאחריה השתמשו רוב הפסיכואנליטיקאי בארה"ב בכתבי פרויד על
מנת להסביר את ההתפתחות של ההומוסקסואליות ,כאשר הדגש היה על מודלי שהסבירו את
האטיולוגיה של הומוסקסואליות וייחוס* של פסיכופתולוגיות ספציפיות למטופלי הומואי .כ
למעשה קרה ,שתיאוריות פסיכואנליטיות שונות חיברו בי* הומוסקסואליות לבי* סוגי שוני של
פסיכופתולוגיות ,כמעי* הנחת המבוקש ,אפשר א -לומר .26ההנחות הפסיכואנליטיות של חוקרי
שוני בתקופה זו ,ביניה למשל ראדו ,ביבר ,סוקארידס ואחרי היו כי התפתחות "נורמלית",
סופה להסתיי בהטרוסקסואליות ,הנחה פרוידיאנית קלאסית .אול סטיות מנתיב ההתפתחות
הנורמלי האמור נחשבו כבר אז לחמורות יותר ,ככל שחלו בשלבי התפתחות ובגילאי מוקדמי
יותר .סטיות התפתחויות כאלו ,שנבעו לפי תיאוריות אלו עקב חוויות טראומטיות שונות ,הביאו
מלבד מה שסוקארידס כינה הומוסקסואליות "הכרחית" ,ג לפגמי תפקודיי כוללי
באישיות .שני סוגי ההפרעות העיקריות שיוחסו להומואי היו הפרעת אישיות גבולית והפרעה
נרקיסיסטית .צורת המחשבה הזו על הומוסקסואליות הביאה בשנת  1957לרישומה של
ההומוסקסואליות ב  DSM-Iכהפרעת אישיות סוציופאטית ,ובשנת  1968לרישו ב DSM-II

כסטיה מינית כמו סדיז או פטישיז .במצב ענייני שכזה ,אי* כל ספק שהומואי עצמ
הושפעו מהאופני בה ה תויגו .א הפסיכואנליטיקאי מתיימרי לייצג את חקר הנפש
בצורה מדעית ו"אמיתית" ,אזי הומואי ה באמת חולי ,סוטי ומופרעי נפשית .אי* ספק
שהומואי רבי תפשו את עצמ בצורה כזו בשנות החמישי וחשבו על עצמ כעל סוטי,
חולי וא -לא מוסריי.27
בעניי* זה אפשר להזכיר את הקבוצה שהתגבשה בראשית שנות החמישי ,ביוזמתו של הארי היי,
שלימי ג הפכה לארגו* למאבק לזכויות הומואי הראשו* בארה"ב ,Mattachine ,שפעלו ברחבי
ארה"ב .הארי היי וחבריו נפגשו בביתו שבלוס אנגל'ס .בפגישותיה ,שנערכו לרוב בחוש דיברו
החברי בלחש ,זאת על מנת להמנע ממי שיכול היה להאזי* לה ולהסגיר לרשויות החוק.
באות מפגשי עזרו קוד כל האחד לשני להבי* שה אינ אנשי רעי או חולי כמו שעושה
 25לקריאה מרחיבה בנושאי אלו ,אפשר לקרוא את פרק ג' בטקסט העוסק במאבק של הומואי ולסביות בארה"ב
מסו -מלחמת העול השניה ועד למהומות סטונוול ב  .1969את הטקסט נית* למצוא כא*:
http://www.tehila.org.il/stonewall-riots.pdf
Friedman & Downey (1998), p. 260. 26
Ibid, p.251. 27
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מה החוק ,הפסיכולוגיה והחברה .למעשה בפגישות אלו עזרו הנוכחי האחד לשני לסלק קוד
כל את התודעה הכוזבת שהטילה עליה השררה ההטרוסקסואלית ,שלפיה ה נחשבו לחולי,
לנטולי ערכי ולסוטי.28
כשאנו זוכרי ברקע את ההקשרי החברתיי פוליטיי של התקופה ,נחזור חזרה לענייננו
בפסיכואנליזה .במאמרו ,טוע* הנרי אבלוב

29

כי היו פסיכואנליטיקאי בעמדות מפתח ,שממש

חיכו בחוסר סבלנות למותו של פרויד ,זאת על מנת שיוכלו להפו על פיה את טיעוניו לגבי
הומוסקסואליות ולאפיי* את ההומוסקסואליות כמחלה ,שנית* וא -יש צור לרפא.
ההומוסקסואליות הופרדה קטגורית מההטרוסקסואליות ,שהומשגה כדבר הנורמלי .טיעוניו של
פרויד לגבי המבנה הביסקסואלי המולד נדחו ותחת הונחה ההיפותזה כי ההטרוסקסואליות
הינה תכונה מולדת ושכל סטיה ממנה הינה פתולוגיה לא רצויה ,שיש לטפל בה .השינוי בתפישתה
של הפסיכואנליזה את ההומוסקסואליות בתקופה שלאחר פרויד מיק אותה ,א כ* ,כפתולוגיה
קשה וכמחלה .הפתולוגיה "נסוגה" משלב ההתפתחות האדיפלי המתקד לשלב התפתחותי
מוקד ,פרה אדיפלי ,לקשרי הראשוניי של ההתפתחות ולכ* ג הומוסקסואליות אובחנה
כהפרעה קשה יותר .מלבד זאת ,חוקרי פוסט פרוידיאניי שוני ראו בהומוסקסואליות ג
הפרעה חמורה ,המשפיעה על כל אספקט של התפקוד החברתי .פרויד עצמו היה פסימי לגבי
האפשרות לשנות את נטיית המינית של הומואי וא -טע* שאי* הבדל ג בסיכויי לדבר ההפו
– להפו הטרוסקסואלי להומואי ,רק שמטעמי פונקציונליות רבייתית ,הדבר בעצ לא נבדק
ולא נעשה מעול.30
בניגוד לעמדתו הפסימית של פרויד על האפשרות לשינוי הנטיות ,המשיכו פסיכואנליטיקאי
שוני להתעקש ולחפש דרכי שונות לאפשרות כזו וניסו להגדיר מחדש התנהגויות חברתיות
מוקצות במונחי פסיכולוגי ,בשאיפה שהתערבות רפואית תוכל לשנות .כאשר הגיעה
הפסיכואנליזה לשיא השפעתה בפסיכיאטריה ובאקדמיה במהל שנות ה  40עד שנות ה ,60
הומואי ולסביות רבי הלכו מעצמ לטיפולי פסיכואנליטיי לטיפול בתחושותיה
ההומוארוטיות ,שכ* ג ה הושפעו מהל הרוח הכללי ותפשו את משיכת לבני מינ כדבר
בעייתי שיש לטפל בו .למרות שעל פי מודל הליבידו של פרויד היו להומואי סיכויי מזעריי
לשנות את נטיית המינית ,דעות בנושא בקרב פסיכואנליטיקאי שוני החלו להשתנות ונפוצו
פרדיגמות שונות ואחרות משל פרויד להבנת המשיכה החד מינית ,וכאלה אשר יצרו אפשרויות
 28ראה הערה  ,25פרק ד'.
 29אבלוב ).(1995

Bayer (1981), p.28. 30
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טיפוליות .בעול הפסיכואנליטי הפוסט פרוידיאני ,התיאוריות של סאנדור ראדו הניחו את
הבסיס למה שייקרא בהמש טיפולי המרה ) (Conversion Therapiesאו טיפולי מתקני
) .31(Reparative Therapiesטיפולי אלו יצאו מתו הנחה תיאורטית בסיסית כי
ההומוסקסואליות היא באופ* בלתי נמנע תופעה פתולוגית ,ולכ* יש ג לשנותה.
ראדו ,שהגיע לארה"ב מברלי* ,היה אחד הפסיכואנליטיקאי המשפיעי ביותר שטע* כי עצ
ההומוסקסואליות היא פתולוגיה .את רעיונותיו אלו הפיצו תלמידיו ,ביניה אירווינג ביבר
)Bieber

,(Irving

צ'ארלס

סוקארידס

)Socarides

W.

(Charles

וליואנל

אובסיי

) .(Lionel Oveseyראדו ,וה* תומכיו וממשיכי דרכו ,דחו את הקונספט המרכזי בתורתו של פרויד
בנוגע להומוסקסואליות ואימצו גישות "אופטימיות" יותר בנוגע לאסטרטגיות הריפוי של
הומואי .בניגוד לתפישתו של פרויד ,כי משיכה מינית הומוסקסואלית הינה אוניברסלית ומונחת
בבסיס המיניות האנושית תיארו ראדו ופסיכואנליטיקאי אחרי בתקופה המאוחרת לפרויד את
ההומוסקסואליות כבריחה ו/או כפחד מהטרוסקסואליות.
את הפרדיגמה אודות הביסקסואליות הטבועה מלידה דחה ראדו .אותה ביסקסואליות
המאפשרת יכולת בחירה של אובייקט מיני משני המיני ,אותה הביסקסואליות ,שלדידו של
פרויד צומחי ממנה ה* הטרוסקסואלי וה* הומוסקסואלי .במקומה הניח ראדו היפותזת
בסיס אחרת וטע* להטרוסקסואליות מבנית וכוללת ,היינו כי ההטרוסקסואליות היא המיניות
שכול נולדי עימה .מבעד לעדשת פרדיגמה זו ,הנמשכי לבני מינ אינ אלא הטרוסקסואלי
לא מודעי ומשיכת המינית למי* השני אינה מודעת .במקרי אלו טע* ראדו כי משיכת
ההטרוארוטית הראשונית נחוותה באופ* לא רציונלי כסכנה וכי פחדי לא מודעי הביאו לידי
הדחקה של אותה המשיכה הראשונית ולהחלפתו של האובייקט המיני המודע בזה ההומוארוטי.32
ראדו טע* כי ההומוסקסואליות מייצגת את הנסיו* להגיע לסיפוק מיני כאשר האובייקט הנורמלי,
ההטרוסקסואלי ,הפ למאיי מדי .אול ,א -שהפחד ואירועי טראומטיי יכולי למנוע
מהתשוקה ההטרוסקסואלית לבוא לידי ביטוי ,ה לא יכולי להכחידה .כ למעשה הסביר ראדו
את ההומוסקסואליות כפחד מהמי* השני ולא כפרויד ,שהסבירה כרכיב המתקיי כאינסטינקט
טבעי שהוא ג חלק מהמיניות האנושית.33

Drescher (2001). 31
Friedman & Downey (1998), p. 263. 32
Bayer (1981), p.29. 33
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הנחה מטא פסיכולוגית זו לגבי הטרוסקסואליות מולדת אפשרה לראדו ג את ההנחה הטיפולית
כי נית* לרפא ,לשנות ובעיקר לגשת אל הלא מודע המודחק של אות הומואי .ראדו טע* כי
מנגנוני ההגנה הפתולוגיי יכולי להפתר ולהשתחרר ולהביא לידי עליית מחדש למודע של
הדחפי ההטרוסקסואלי המודחקי .כ צמחה המסגרת של אות "טיפולי ההמרה",
שמטרת הכוללת היתה להביא לידי שינוי הנטיה המינית להטרוסקסואליות .טכניקות טיפולי
ההמרה הפכו בהמש ג למנו -פוליטי אידיאולוגי ביד של אקטיביסטי אנטי
הומוסקסואלי.34

פרק ג'
טיפולי המרה להומואי
טיפולי ההמרה נתנו פתח למטפלי ,שדגלו בשיטה זו ותפשו ,כמו ראדו ,את ההומוסקסואליות
כפתולוגיה שיש לטפל בה .אות מטפלי עודדו ודחפו את מטופליה לרצות את השינוי הזה,
והתנו אותו כבסיס ראשוני לטיפול ולהצלחתו .ג במקרי בה המטופלי לא היו מעונייני
בעצמ בשינוי הזה ,האמינו המטפלי כי תפקיד הוא להתעקש ע המטופלי על מטרת טיפול
זו .במסגרת טיפולי ההמרה הוגדרה מראש המטרה לאנליזה ככזו השואפת להכחיד את הנטיות
ההומוסקסואליות של המטופלי ולהביא להטרוסקסואליות .במרבית המקרי הקריטריו*
להצלחה היה קיו מערכות יחסי מיניות ע נשי והקמת משפחה ,היינו חתונה והבאת ילדי.
הפרדיגמה של ראדו ,שהחלה כמחקרי בקליניקה הפסיכואנליטית באוניברסיטת קולומביה ,וכ*
השכנוע שהביא איתו באפשרות "לרפא" הומואי ולהפכ לסטרייטי החלה להשפיע על
התיאוריה והעבודה הקלינית של מספר פסיכואנליטיקאי בולטי במהל שנות ה  ,60בזמ* בו
מצב של ההומואי והלסביות בארה"ב הפ להיות עניי* ציבורי חברתי ופוליטי .35בעניי* זה,
אפשר לציי* כתבה שפורסמה בניו יורק טיימס ב 1963

36

בה צוטטו ביבר וסוקארידס ביחס

לנסיונות הגלויי של הומואי ולסביות לפעול למע* שוויו* זכויות .ביבר טע* בכתבה זו כי אינו
מקבל את נסיונותיה של הומואי ולסביות לקד את הרעיו* שה מייצגי עוד מיעוט מדוכא
בחברה וזאת מאחר והסטטוס שלה מבוסס על מחלה .סוקארידס טע* ש ,כי הומוסקסואליות
היא מחלה וכל מי ששוא -להסתיר את העובדה הזו מקטי* מראש את סיכוייו לחפש ולקבל טיפול

Drescher (2001). 34
Ibid. 35
New York Times, 17.12.1963. 36
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מתאי לה .עוד טע* ש סוקארידס כי א ישיגו הומואי ולסביות הכרה חברתית הדבר יגדיל
עוד יותר את הקושי שלה לקבל את הטיפול ולכ* יש לשאו -להקטי* את ההכרה הזו.
התיאוריה של ראדו וממשיכיו לגבי ההומוסקסואליות והטיפול בה התקבלה במרבית החוגי
הפסיכואנליטיי בארה"ב והביאה להחזקה בדעה כי מינו של האובייקט המיני המודע נית*
לשינוי על ידי טיפול פסיכואנליטי ,מה שהביא לפריחה בטיפולי ההמרה להומואי עד לשנות
ה  .70אול ,לטיפולי אלו היה אחוז נמו של "הצלחה" ,מה שהביא במקרי רבי לאובד*
בביטחו* העצמי של הומואי רבי ש"נכשלו" בטיפולי הללו ,ובהמש ג לתחושות של בגידה
וחוסר אמו* של הומואי רבי בפסיכואנליזה המאורגנת.

37

בנקודה זו ,מעניי* לבחו* את המשמעויות של טיפולי ההמרה .הא טיפולי ההמרה משני רק את
הפרקטיקות וההתנהגות המינית של המטופלי או שה באמת משני את היצר המיני ,את
המשיכה המינית הראשונית? א הנטייה? הא אי* זו אלא שטיפת מוח והפחדה השואבת את כוחה
ג מכורח ההקשרי החברתיי בה היא נעשית? או שמא זהו אכ* טיפול הגור לאד להפו
באמת להטרוסקסואל השל באמת ע עצמו? הא זהו אכ* טיפול הנוגע בהדחקת רגשות
הטרוארוטיי המצויי מתחת לפני השטח ,או שמא מדובר בהדחקת של רגשות הומוארוטיי
ראשוניי דווקא? הא מדובר בביטול האמיתי של הרגשות ההומואיי?
אי* בכוונתי להכנס לדיו* מוסרי בשאלה הא במידה ואכ* מדובר על ביטול אמיתי של הרגשות
החד מיניי והסבה אמיתית ושלמה להטרוסקסואליות זהו אכ* דבר רצוי וחיובי .אול ,ארצה
לבדוק את ההשערה כי טיפולי ההמרה אינ אלא נסיו לגרו למטופלי לפחד מנטיית החד
מינית ,להדחיקה ולמעשה להתכחש לעצמ .במקרה שכזה ,המסקנה היא כי הטיפולי
הפסיכואנליטיי שהוצעו למבקשי בכ הביאו אות למעשה להדחיק את רגשותיה בטוענה
של טיפול בהדחקות .א נצא מתו הנחה כי משיכה מינית היא עניי* יסודי ובסיסי שאותו לא
נית* לשנות והוא כחוויה פנומנולוגית הצומחת ועולה מאליה בחוויית הסובייקט ,הנחה שכמוב*
יהיו מי שיחלקו עליה ,נגיע למסקנה המתבקשת כי ההתנהגות המינית אולי ניתנת לבחירה ,אול
ישנה בחירה העולה בקנה אחד ע המשיכה המינית הראשונית שחווה האד עצמו ואילו ישנה
אפשרות לבחור ג אחרת ,תו הכחשה או התעלמות מהמשיכה הראשונית הזו .אי* באמור לעיל
כטענה שמשיכה מינית ראשונית הינה בהכרח אקסקלוסיבית ומשיכה מינית למי* אחד מוציאה
לחלוטי* את המשיכה המינית למי* השני .וודאי שישנ המקרי בה ישנה משיכה ברמות שונות
לשני המיני ג יחד ,מה שיכול אולי א -להקשות יותר על האד החווה בפועל משיכה דו מינית
Friedman & Downey (1998), p. 264. 37
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שכזאת .אול אני רוצה לנסות ולחשוב על אות המקרי הרבי בה המשיכה היא
אקסקלוסיבית למי* אחד או לכל הפחות המשיכה למי* האחר ,ג א קיימת ,קיימת באופ*
מינורי .כאשר המשיכה המינית הראשונית הינה הטרוסקסואלית בעיקרה אזי סביר שלאד
החווה אותה לא תהיה כל תהייה ,שאלה או התלבטות בעניי* ,שכ* המשיכה המינית שחווה
הסובייקט במקרה זה עולה בקנה אחד ע הנורמות החברתיות להטרוסקסואליות .אול ,כאשר
המשיכה המינית הראשונית הינה לבני אותו המי* ,אזי יחווה דיסוננס בי* התחושות האישיות
והמשיכה המינית לבי* הנורמה החברתית המקובלת והמצופה .דיסוננס ראשוני זה ,יכול א-
להניב בעיות פסיכולוגיות בהמש,שאי* ה* נובעות בהכרח מעצ המשיכה עצמה ,אלא בשל הלח2
החברתי ההטרונורמטיבי ותהלי הסוציאליזציה בחברה שהוא הטרוסקסיסטי מיסודו ומעיקרו
המשפיע עמוקות ג על חוויות הסובייקט .א כ* ,יכולה לצמוח תפישה פסיכופתולוגית שכזו על
רקע של משיכה מינית ,א הא אי* זה משו היותה של החברה מחוברתת אל
ההטרוסקסואליות? סוציאליזציה חד מינית אינה דבר הנמצא והזמי* באופ* מיידי וברור
לסובייקט המגלה כי הוא נמש אל בני מינו וכ* מקורות המידע שלו וקבוצת השווי לו לא
בהכרח זמינה לו .אלו הגורמי שיכולי להביא לכדי שבר פסיכולוגי ולהביא לפתולוגיות
והפרעות אישיות ,ולא עצ המשיכה עצמה .היינו ,בראש ובראשונה יש להביא לידי שינוי תודעתי
תפישתי בחברה ,שלא תגביל מראש ותניח מראש את היות של סובייקטי הטרוסקסואלי,
אול סביר כי זהו חזו* אוטופי בימינו.
א נחזור אל טיפולי ההמרה ,אזי כשבאי לבחו* את אופיי עולה כי הרצו* של המטופל
להשתנות ולהפו להטרוסקסואל היווה מרכיב עיקרי וחשוב בהצלחת הטיפול .הרצו* להשתנות
וההבנה של המטופל בצור של השינוי ,שיביא לריפוי "בעייתו" ההומוסקסואלית עמדה בחזית
הטיפול .חוסר הרצו* האמיתי להשתנות או התעקשותו של המטופל שלא להשתנות הביאו
מטפלי מסוימי למסקנות שזהו הגור העיקרי לכשלו* השינוי .נוס -על כ ,במרבית המקרי
טכניקת טיפול ההמרה היתה על ידי נסיונות שכנוע של המטפל את המטופל כי הוא מדחיק את
רגשותיו ההטרוסקסואלי והאצה בו לנסות ולכונ* מערכות יחסי ע נשי .מטרת הטיפולי
לשינוי הנטיה המינית לא הושגה במרבית המקרי וא -לעצ ההכרה שלנקודת סיו רצויה זו
אפשר בכלל להגיע לא היו תימוכי* של ממש במחקר.

38
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הפסיכואנליטיקאי סטיב*

מיטשל

39

מציי* את גישת

טיפולי ההמרה הללו בש

" ,"directive-suggestive approachהיינו "גישה מכוונת!מציעה" ,שבמרכזה הובלת המטופל
ושכנועו בכיוו* טיפולי מסוי .לפי גישה זו ,לא רק שהמטפל אמור לקחת צד גלוי כלפי התנהגות
הומוסקסואלית ,אלא שכל טיפול משמעותי של מטופל הומו ,חייב להיות בגישה שכזו ,המעודדת
אותו להתנהגות הטרוסקסואלית ושוללת התנהגות הומוסקסואלית .מיטשל טוע* כי מרבית של
טיפולי ההמרה עסקו למעשה בשינוי ההתנהגותי ולטענתו העיסוק בשינוי ההתנהגות ,המובנה
בצורה פנימית ואינטגרלית לתו הגישה הטיפולית האנליטית ,מערער ומסל -את התהלי
הבסיסי של חקירה פסיכואנליטית אמיתית ,שהיא הכוח המרכזי של הפסיכואנליזה להבאת שינוי
משמעותי ועמוק באופי ובאישיות.
גישותיה הטיפוליות של ביבר ,סוקארידס ואובסיי ,טוע* מיטשל ,שלטו בספרות הפסיכואנליטית
על הומוסקסואליות במהל שנות ה  60וה  70ונחשבו למייצגות את עמדתה של הפסיכואנליזה.
היו כמוב* ג מקרי אחרי ,בה תיאורטיקני התנגדו לגישות אלו ויצאו נגד העניי* בו מטפל
מציב מטרות טיפוליות אישיות כאלו לטיפול .לטענת ,כל עמדה של המטפל כנגד התנהגות
הומוסקסואלית לא רק שאינה אתית ,אלא שהיא א -משיגה תוצאות הפוכות וכי למטפל אי* כל
זכות להציב את מטרותיו האישיות עבור המטופל ובוודאי שלא ללחו 2על המטופל לרצות להפו
להטרוסקסואל ,א אלו היו במיעוט וקול כמעט שלא נשמע.40
אבח* בקצרה את גישותיה של ביבר ,אובסיי וסוקארידס לטיפולי ההמרה .ביבר ,למשל ,המשיג
את תוצאות הטיפול במונחי ביהביוריסטיי לגמרי .מה שעניי* אותו הוא הא המטופל שינה
את אופי התנהגותו המינית .ביבר לא "אסר" על המטופל לקיי יחסי הומוסקסואלי במהל
הטיפול ,וסטייתו של ביבר מהניטרליות הטיפולית באה לידי ביטוי לא בכפיה אלא בהסבר,
ב"חינו" ובתחזית לגבי עתיד הצלחת הטיפול .ביבר האמי* שעל ידי זה אפשר יהיה לטפל בפחד
מפני ההטרוסקסואליות ובאופ* הזה לתת לה לצמוח מעצמה ,משל היה המטופל ספוג פסיבי
העובר בטיפול תהלי הכרחי ובלתי נמנע ,אותו צופה מראש המטפל ,ובסופו יהפו
להטרוסקסואל .ביבר האמי* כי בכל הומוסקסואל חבוי הטרוסקסואל לטנטי .לאחר ששלל ביבר
את האפשרות של התפתחות הומוסקסואליות מתו מצב של ביסקסואליות מולדת כביכול ,כפי
שטע* פרויד ,הוא עבר לבחו* את משפחות ההומוסקסואלי וטע* כי הממצאי הראו כי סיגול של
נטיה הומוסקסואלית נובע מחשיפה גבוהה ליחסי פתולוגיי בי* ההורי לילד בשלבי התפתחות

Mitchell (2002). 39
Mitchell (2002), p.32. 40
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מוקדמי ביותר .כמו למשל קשר קרוב מדי ע הא או אב שהיה מרוחק מדי .41כיו אנו יודעי
שאי* ממש בטיעוני אלה.
ליאונל אובסיי תמ ג הוא בטיפולי ההמרה וגישתו מייצגת את העמדה ההומופובית המסורתית
של הממסד הפסיכואנליטי היש* .ג הוא הל בעקבות ראדו וטע* שהומוסקסואליות נובעת מפחד
לא מודע מהמי* השני .הנחת הבסיס שלו היתה כי ההומוסקסואליות היא פתולוגיה ,ושאינה
תופעה ביולוגית אלא פסיכולוגית ,לה יש משמעויות לא מודעות ספציפיות .א פתולוגיה זו ניתנת
לריפוי ,כאשר במהל הטיפול הנטיה ההטרוסקסואלית הנורמלית מתעוררת מחדש .הנחות אלו
מהוות את מסגרת העבודה והטיפול הפסיכואנליטי .אובסיי טע* כי הדר הטובה ביותר עוברת
במיטה וכי ביצוע משגל מיני הטרוסקסואלי הוא המטרה .על ההומוסקסואל להתנסות שוב ושוב
בכמה שיותר פעמי במשגל הטרוסקסואלי עד שיצליח לחוות אורגזמה ע אישה .למעשה כדי
להשיג זאת הפ אובסיי את המטפל לסוג של יוע 2לענייני דייטי למטופל וכזה המנסה לעודד
אותו לפגוש נשי ולצאת אית* לדייטי .42אובסיי צעד א -צעד נוס -ואמר כי במקרה בו מגיע
לטיפול מטופל הומו ,שאינו חש כי ההומוסקסואליות שלו היא בעיה ,על המטפל לאתגר את
מחשבתו זו של המטופל ,לערער את תפישתו ולהגדיר למטופל כי זו אכ* בעיה ושיש לטפל בה
בדר מסוימת .לדידו של אובסיי ,אות המטפלי ,שאינ משוכנעי באופ* עמוק כי
ההומוסקסואליות היא פתולוגיה ,שחייבת בטיפול וכ* שנית* לטפל בה – רצוי שלא יעבדו ע
מטופלי הומואי .על המטפל ללחו 2על המטופל לפגוש נשי ולצאת אית* ,א אי* לאסור או לא
לסלוח למטופל על "נסיגה" להתנהגות הומוסקסואלית ,שכ* זה יכול להאי 2תהלי של בריחה
מהטיפול וכשלונו .א לעומת זאת ,אובסיי תמ בסוג של "איו" על המטופל להפסקת הטיפול,
א זה האחרו* לא יבצע מספיק מאמצי הטרוסקסואלי .התנהגות הומוסקסואלית במהל
הטיפול נתפשה ,א כ* ,כביטוי של התנגדות המטופל וכ* לנסיגה בתהלי הטיפולי .כאשר
המטופל נפגש ע אישה ,א אינו מקיי איתה יחסי מי* ,על המטפל להציע זאת .על המטפל
לעודד תדיר את המטופל ולהבטיח לו הצלחה מלאה בתהלי .אול המטרה הסופית חייבת
להיות ,לטענת אובסיי ,מה שהוא קורא לו "נישואי מוצלחי" ,שכ* הפיתוי לחזרה ולמעידה
ליחסי ע גברי יכול להיות חזק מדי .43ג אצל אובסיי בולט באופ* ברור כיצד ערכי
הטרונורמטיביי משמשי למודל הטיפולי.

Bayer (1981), p.30. 41
Drescher (2001). 42
Mitchell (2002), p.29. 43
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צ'ארלס סוקארידס הציע תפישת הומוסקסואליות הנובעת מהרחבת מודל ההתפתחות של מרגרט
מהלר ולפיו רואה סוקארידס את ההומוסקסואליות כקבעו* קד אדיפלי המגל בחובו קשר
סימביוטי ע הא .סוקארידס טוע* שבשלבי הטיפול הראשוני על המטפל לחתור תחת
הרציונליזציה שעושה המטופל ,המערבת דרכי שונות להגנת נטייתו ההומוסקסואלית כדבר
נורמלי ,כל זאת על מנת למנוע מהמטופל בושה ואשמה נוספות וכ* בידוד חברתי .בתיאוריו את
טכניקת הטיפול א -מעודד סוקארידס יצירתה של העברה חיובית והזדהות ע המטפל,
המבוססת לעתי על השמצת הורי המטופל – את אימו בשל מה שהוא כינה "חודרנות סדיסטית"
ואת האב בשל היותו פסיבי וחוסר יעילותו .סוקארידס מייחס להעברה ע המטפל גור
משמעותי ומכריע להצלחת ההמרה מהומוסקסואליות להטרוסקסואליות ,שכ* הוא מספק
למטופל את מה שהיה כביכול חסר לו בהתבגרותו – אב טוב שיעזור לו לשבור את הקשר
הסימביוטי והמסרס ע הא.44
כפי שנית* לראות ,אופייה של גישת הטיפול ה"מכוונת מציעה" מקפלת בתוכה את ההנחה כי
הומוסקסואליות היא פתולוגיה קבועה וכי השינוי להטרוסקסואליות חיוני עבור בריאותו ואושרו
של המטופל .מטרת הטיפול ברורה ומוגדרת והמטפל א -יכול לבחו* לאורה את מידת
"התקדמותו" של המטופל בטיפול .נוס -על כ ,הפוקוס נית* תמיד להתנהגות הגלויה ולא לאיכות
החוויה הפנימית וליחסי הבינאישיי .אי* תשומת לב נקודתית לטבע של הקשרי
ההומוסקסואלי ולאיכות בי* המקורבי .הטרוסקסואליות אקסקלוסיבית או "נישואי
יציבי" משמשי כקריטריו* להצלחת הטיפול ללא הסתכלות נוספת על מנת לבדוק ,למשל ,את
איכות הקשרי ההטרוסקסואלי שיוצרי אות "מומרי" .45מדוע המטופל הוא
הטרוסקסואל כעת? הא לשינוי יש שורשי בציות למוסכמות חברתיות? הא
ההטרוסקסואליות הינה מכאנית בלבד? או שמא היא אכ* עולה כעת מתו משיכה ספונטנית
ורצייה אמיתית? שאלות אלו לרוב כלל לא עולות ,שכ* ההתנהגות המינית ההטרוסקסואלית היא
הדבר החשוב בעיניה ,ולא בהכרח איכותו של הקשר ההטרוסקסואלי או חווייתו של הפרט.
נקודה נוספת שחשוב לבחו* בסוג הטיפולי הזה היא המקרה של כשלו* הטיפול .בסופו של דבר,
רק אחוז קט* מהמטופלי הפכו להטרוסקסואלי בצורה בלעדית ולמעשה ,א הגדרת ההצלחה
לטיפול היתה שינוי ההתנהגות המינית ,אזי רוב המטופלי "נכשלו בטיפול" .ביבר ,אובסיי,
סוקארידס וחבר מרעיה כמעט ולא נתנו סקירות טיפוליות ותיאורי מקרה של המקרי שכשלו,

Ibid, pp.30-31. 44
Ibid, p.35. 45
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והסתפקו בסטטיסטיקות .את תיאורי המקרה שמרו למקרי ההצלחה בלבד .אי אפשר שלא
להתייחס לעובדה ,שמטופל שהשקיע זמ* רב ,מאמצי נפשיי רבי וכס -רב בטיפול שהוגדר
לבסו -ככשלו* ,יקח את הכשלו* על עצמו .במקרי כאלו ,כאשר המטפל דוח -כלפי שינוי
התנהגותי שכושל ,התוצאה יכולה להיות תחושה עמוקה של כשלו* ,אשמה ,שנאה עצמית וציניות
עמוקה כלפי הלי הטיפול הפסיכואנליטי בכלל.
לדוגמה ,בספרו האוטוביוגרפי " "Public Faces, Hidden Livesמשנת  ,1976מתאר הרולד בראו*
) (Harold Brownאת חוויותיו מהטיפול הפסיכואנליטי .בראו* מתאר את שנות הייסורי שעבר
באנליזה ,כשדחק בו מטפלו באיסור על קשרי ע גברי ,בודד וניתק עצמו בראו* מכל קשריו
ההומוסקסואלי ,ג מאלו שחווה בה איזושהי אינטימיות ושיתו ,-וכפה על עצמו סיטואציות
מיניות ע נשי ,זאת רק על מנת שלא לחוש כשלו* .הוא התמיד בכ רק בשל עידודו של המטפל
והבטחתו להצלחת הטיפול .בראו* מתאר את עליית של רגשות בושה ,בידוד טוטלי ותחושת
ייאוש עמוקה ,שלא לציי* שבסופו של דבר ג "נכשל" בטיפול ההמרה.46

טיפולי המרה בימינו
המודל של ראדו וממשיכיו על ההומוסקסואליות וכ* טיפולי ההמרה שלטו בכיפה
הפסיכואנליטית עד לשנה לאחר מותו של ראדו ב  .1972בשנת  1973הסיר ה ) APAאיגוד
הפסיכיאטריה האמריקאי( את ההומוסקסואליות מספר האבחנות ה  ,DSMומאז אינו ממלי 2על
טיפולי ההמרה .למרות זאת ,טיפולי ההמרה עדיי* עולי אל פני השטח בצורות חדשות וג כיו,
כמה עשרות שני מאז ,נית* למצוא מטפלי וגופי טיפוליי המחזיקי בדעות שיש לטפל
בהומואי בסוגי כאלו של טיפולי.
סוקארידס ,למשל ,הפועל ג כיו לקידו טיפולי ההמרה ,היה ממתנגדי הסרת הסעי -ב DSM

והיה בעד משאל נרחב בנושא .ג לאחר הסרת הסעי -המשיכו סוקארידס ותומכיו להחזיק בדעה
כי הומוסקסואליות תמיד היתה ותמיד תשאר פסיכופתולוגיה ומחלה נפשית חמורה ,שיש
לרפאה .למרבה הפליאה ,אולי ,ניסה סוקארידס דווקא להציג את עצמו בצורה ציבורית כמי שמג*
באמת על זכויותיה של הומואי ,בהתייחסו לזכות של כל אינדיבידואל לחפש לעצמו טיפול
לשינוי נטייתו ההומוסקסואלית .מעניי* שבש ההגנה הזאת הגיש סוקארידס ב  1993לבית
המשפט הצהרת תמיכה רשמית לתיקו* מס'  2לחוק במדינת קולורדו ,שמשמעו היתה שלילת
האפשרות מכל רשות מוניציפלית במדינה מלהעניק שוויו* זכויות והגנה אזרחית בעיקר
Ibid, p.45. 46
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להומואי וללסביות ,הצעה שבסופו של דבר נדחתה על ידי בית המשפט העליו* .ג במקרי
נוספי התייצב סוקארידס נגד מת* זכויות לגייז ,זאת חלק מתפישתו הכללית של טיפולי ההמרה,
שיש לקד ולחזק הוקעה חברתית א רוצי ליצור מוטיבציה אצל הומואי ולסביות לשנות את
נטיותיה המיניות .47שוב נית* לראות ,כי עניי* טיפולי ההמרה רחוק מאוד מלהיות ח-
מאידיאולוגיה פוליטית אנטי הומואית וכי למעשה האצטלה המדעית והרצו* "לעזור להומואי
להרפא" אינו אלא חלק מתפישת עול אידיאולוגית זו .סוקארידס היה א -ממייסדי
הארגו* ,48 National Association for Research and Therapy of Homosexuality – NARTH
ארגו* הפועל עד היו ומנסה בכל דר אפשרית לקד את האידיאולוגיה האנטי הומוסקסואלית.
הדבר נעשה ,כמוב* ,בש הפסיכולוגיה ,א מ7נָע ,כאמור ,מתו אידיאולוגיה הטרוסקסיסטית
ואנטי הומואית צרופה .כדי להמנע מחילוקי דעות עקרוניי בארגו* ,הוחלט עוד בהקמתו כי על
כל החברי בו ,או אלו המתעתדי להיות חברי בו ,אי* לערער על הנחת היסוד שעומדת בבסיס
הארגו* ויש לקבלה כפי שהיא ,והיא כי הומוסקסואליות הינה מחלה .אי קבלה של הנחת יסוד
זאת כמוה כחתירה תחת רציונל הארגו* .49דוגמה פעוטה אחת ,למשל ,היא פניית של מספר
נציגי בכירי בארגו* זה בחודש ספטמבר האחרו* אל ארנולד שוורנצגר ,מושל מדינת קליפורניה,
בבקשה להטיל וטו על החלטת המועצה המחוקקת להתיר נישואי* חד מיניי .האבולוציה של
אחת הזרועות בפסיכואנליזה לתנועה פוליטית אנטי הומוסקסואלית מראה את זליגת הגבולות
בי* ענייני קליניי לפוליטיי .מחיקת ההומוסקסואליות מה  DSMהביאה לעליה באקטיביז
פוליטי ותנודה ימינה של מטפלי ההמרה .בהסרת התווית "מחלה" ,נמנע כלי לדיכוי מקבוצות
אנטי הומוסקסואליות פוליטיות ,דתיות וכ* של מטפלי בריאות הנפש .הגידול באקטיביז
הפוליטי של מטפלי המרה א -מדגיש בפועל כמה דיכוי היה מנת חלק של הומואי מעצ
סימונה של התווית .בתמיכת הגלויה בחקיקה אנטי הומוסקסואלית נדחקו אלו ממרכז השיח
הפסיכואנליטי לשוליו ,וקיבלו במקומו את החיבוק והתמיכה מקבוצות שמרניות דתיות
ופוליטיות המתנגדות להומוסקסואליות ופוסלות אותה .בכ ,למעשה ,אימצו בעצמ סוג של כמו
פרקטיקות דתיות ,כשה מטיפי לד8גמה ומדכאי כל קול של התנגדות.
ובעצ ,א טיפולי ההמרה עדיי* מוצעי ,נית* לשאול מדוע לא לתת ג לה לגיטימציה על מנת
שאלו הרוצי לשנות את משיכת המינית הבסיסית לבני מינ ינסו לעשות זאת .אולי ה ג
יצליחו בכ ויחיו חיי טובי יותר לעצמ .שהרי ,לא -אחד אי* מונופול על אושרו של הפרט ועל
Drescher (2001). 47
http://www.narth.com 48
Drescher (2001). 49
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תחושת הבטחו* העצמי שלו .ראוי לציי* כי טיפולי ההמרה נחשבי כיו ללא אתיי מבחינה
טיפולית ואי* להציע .לכ* יש לשאול הא אות הגורמי המציעי את הטיפולי מהסוג הזה,
מציעי אות משיקולי של טובת האינדיבידואל המטופל או שמא ה מונעי מאידיאולוגיה
פוליטית אנטי הומואית הרוצה לשמר את ההטרוסקסואליות כמבנה וצורת ארגו* חברתית ועושה
זאת באצטלה של טיפול פסיכולוגי רצוי .כפי שכבר תיארתי ,מחקרי שנערכי כיו על גישות
אנטי הומוסקסואליות מציבות את המטפלי בגישות אלו במקו בעייתי מאוד ומראי כי
הנושא כבר מזמ* איננו עניי* טיפולי אובייקטיבי לכאורה ,אלא בראשונה ג סוגיה עקרונית
פוליטית.50
אני טוע* א -יותר מכ ,כי אות הנסיונות לשינוי הנטיה והמשיכה המינית ואות* הגישות
הטיפוליות המבטיחות הרי וגבעות לנמשכי לבני מינ יוצרות בסופו של דבר ,ג מבחינה
פסיכולוגית ,יותר נזק מאשר תועלת מאחר וברוב המכריע של המקרי אי* הטיפולי הללו
מצליחי ובמקרי שה כ* מצליחי מבוצעי שינויי התנהגותיי ביהביוריסטיי בלבד תו
הדחקת הרגש המיני האמיתי הראשוני .זאת למעשה כמו מעי* התניה פאבלובית מחודשת,
שכאמור ג היא לא צולחת ברוב המכריע של המקרי ומותירה את אות הפוני לטיפולי
אלו בדכאו* חמור יותר ותסכול עצמי גדול עוד יותר ממה שהיו קוד לכ* לגבי משיכת המינית.
כמוב* שאי* בטענה זו מקו לשפוט את אות אלו שאכ* רוצי להשתנות ,א א נבח* זאת
לעומק נראה כי הסיבה לרצו* הזה היא כמעט תמיד סטיגמות חברתיות הומופוביות המושרשות
בפרט החווה את המשיכה המינית לבני מינו ,וה אלו המאיימות עליו ועל רגשותיו
ההומוארוטיי ומה נובע הרצו* לשינוי .רוצה לומר – יחסה של החברה להומוסקסואליות
וההומופוביה החברתית לתוכה מחוברתי כול בסדר ההטרונורמטיבי ,ה המביאי את
הנמשכי לבני מינ לנסות ולהקיא מתוכ את התחושות הללו ולקושי גדול לחיות עמ* בשלו
ללא מסע שהוא לעתי ארו ומפר של קבלה עצמית ,יציאה חוזרת ונשנית מהארו* והזדהות
כ"הומו" ,תווית שמקפלת לתוכה משמעויות חברתיות היסטוריות ופוליטיות רבות ,הרבה מעבר
למשמעויותיה הראשוניות ,ואולי היחידות ,והיא המשיכה המינית והרגשית לבני אותו המי*.
הסטיגמה החברתית ,הרווחת והמעוותת ,שיש כיו לקהילה ההומוסקסואלית ,כקהילה שבה לא
נית* למצוא חיי זוגיות מספקי וקהילה שחבריה ה "מתהוללי" מינית וחיי ממסיבה
למסיבה היא מאפיי* נוס -בפחד של אלו שרק גילו את נטיית המינית ופוחדי מאוד מהדבר
המאיי הזה הקרוי "הומואי" או "קהילה הומואית" ומביא עוד יותר את הרצו* לנסות ולדחוק
Ibid. 50
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כל רגש ומשיכה מינית שכזאת .כמו כ* חוסר במודלי לזוגיות חד מינית מביאי אית לרוב את
התחושה כי לסוג זה של יחסי ממילא אי* סיכוי .אול שוב ,שורש הבעיה ג במקרי אלה הוא
חברתי מעיקרו ,המשלי על הפסיכולוגיה האישית ולאו דווקא נובע ממנה.

פרק ד'
"גדילה בהחבא" והמודל הטיפולי העולה ממנה
"במש קרוב לשלוש שני סוד כמוס הבאיש אצלי בבט .במש שלוש שני,
הסתובבתי בעול ע הידיעה הדקה ,זו שמציקה באחורי התודעה ,ובאותה עת חדה
וכואבת ,שאני לא כמו כול .זו תחושה המזכירה חתגילוח .נחת בהיסח הדעת,
שולי וקט ,אבל שור לאור כל היו ,ולרוע המזל ג נמצא באמצע הפרצו .העניי
הזה יושב ל בתודעה ,לא באופ טראומטי ,לא נורא ,סת מציק  ובאמצע הפרצו.
בהתחלה אתה מנסה להסתיר את זה ,ולו רק בגלל הפחד לגלות בעצמ ,אבל כל
הפלסטרי שתשי לא ישכנעו א אחד שבעצ אי ל כלו באמצע הפרצו .ואז
מגיע השלב בו ג אתה כבר יודע ,שבמוקד או במאוחר יגלו מי אתה ומה יש ש
שמסרב להגליד .ואז מגיע הפחד .פחד תמידי שרק מי שחי בשקר יודע מהו .פחד
שמגיע עד לשד העצמות ,סות את המעיי ואת הדמעות ,מקשה ואוט את הצחוק,
51
מלבי את הלילות ומשחיר את הימי .עד שאי אפשר יותר".

זהו קטע מתו יומ* אישי של בחור הומו ב*  ,20שיצא לא מכבר מהארו* .דרכו אפשר לקבל הצצה
ראשונית על משמעותה של הגדילה בהחבא ושל השלכותיה ,שבה* אעסוק בפרק הנוכחי.
כפי שכבר ראינו ,הגישה הפסיכואנליטית להומוסקסואליות בתקופה שלאחר פרויד הושפעה רבות
ג מתפישות חברתיות הומופוביות ושמרניות ,שהביאו לידי ראיית ההומוסקסואליות כמחלה
וכסטיה ,שיש להתמודד עימה באמצעות שינוי הנטיה להטרוסקסואלית בטכניקות שונות של
טיפולי המרה .בניגוד לפסיכואנליטיקאי ,שחיפשו את המקורות להומוסקסואליות ואת שורשיה
בשלבי ההתפתחות של הילד ,וא -גיבו את טיעוניה בהיפותזות בדבר מיניות הטרוסקסואלית
מולדת ,אני נוטה לקבל בצורה רחבה את עמדתו של פרויד לעצ עניי* המולדות הדו מינית.
ההכרעה לגבי נטיה מינית היא עניי* אידיאולוגי ותלוי במטרות ,וקשה להכריע בסוגית מקורותיו
באופ* נחר 2וחד משמעי .אי* כיו בסיס תיאורטי או מעשי מוצק דיו המאפשר לאשש את
ההיפותזות לכא* או לכא* לא זו בדבר הומוסקסואליות מולדת לגמרי ,וא -לא זו בדבר התלות
הבלבדית בסביבה ובקשרי ראשוניי ע דמויות אב/א .עמדת ה  APAכיו ,אותה אני נוטה
לקבל ,היא כי המיניות מורכבת מרבדי שבה משולבי ה* גורמי מולדי וה* גורמי
סביבתיי
51

שלא נית* להוכיח בוודאות ,לבסס או א -לבודד אות כמשתני יחידניי

מתו טור אישי של אמיר ,פורס באתר האינטרנט "וואלה"28.9.05 ,
http://zone.walla.co.il/?w=/2702/787653
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בסוגיה זו .אי לכ ,יש חוסר טע בלהט של אלו המנסי להוכיח ולהכריע בשאלת האטיולוגיה
של הנטיה החד המינית .יש לכ ער שולי ,שכ* אלו ה* היפותזות שלא בהכרח ניתנות להפרכה.
אני מתייחס למשיכה זו כאל תוכ* פנומנולוגי שעולה בחוויית הפרט; לכ* ,חשוב יותר להפנות את
הזרקור אל יחסה של החברה להומוסקסואליות ,ואל אפשרויות ההתמודדות של הפרט המגלה
את נטייתו ומשיכתו החד מינית.
ראוי לנסות ולבחו* את האופני בה גדלי ילדי ומתבגרי החווי משיכה מינית לבני מינ,
או כאלה שא -תופשי עצמ בתור הומואי ,דו מיניי )או לחילופי* ,מעונייני רק להתנסות
במימוש תשוקת ההומוארוטית ,ללא כל הגדרה כזו או אחרת( .בחינה זו תשלול את העמדה
שבבסיס הדיו* בצור בטיפול פסיכואנליטי להומואי רק בשל נטיית המינית .לצור הדיו* אני
רוצה להציע את המושג של גרי*" 52גדילה בהחבא" ) ,(Growing Up Hiddenכביטוי המאפיי* את
חווית הגדילה וההתבגרות לאורה )או בצילה( של משיכה חד מינית .נער מתבגר ,שמשיכה לבני
מינו מהווה חלק מעולמו הפנימי החוויתי ,תופש עצמו לעתי רבות כסוג של "אני אסור" או חש
שמשיכה זו – או הוא עצמו – אינה "נורמלית" ,לא "נכונה" ,או לא "בסדר" ,דבר המעורר חרדות
רבות ויכול להביא במקרי רבי לפתולוגיות קשות .גדילה כזו ,כאשר חלק חוויתי מהעול
הפנימי נדחס ונחבא אל תו "קופסה" ,או "ארו*" ,מובילה להשלכות שונות שיעצבו את מאפייני
האישיות של נערי אלו בהמש חייה הבוגרי .השלכות אלה הודרו לאור השני מ* השיח
הפסיכואנליטי על ההומוסקסואליות ,שכ* השיח המרכזי התבסס על תפישת ההומוסקסואליות
עצמה כפתולוגיה – ולא עסק בעצ ההתחבאות ,הפחד והחרדות מגילוי הנטיה כבסיס אפשרי
לפתולוגיות שונות.
אדגי את טענתי באמצעות שיחה שערכתי באמצעות צ'ט באינטרנט ע י' ,נער ב*  16ממרכז
האר ,2שמודע לחלוטי* לנטייתו המינית ,א מסתיר אותה מסביבתו .י' מספר שהוא לא מנוסה
ע בני ,אבל שבני "עושי לו את זה מאוד" ,ושהוא נמש רק לבני וכלל לא לבנות .י' מספר
כי אמנ "קשה לו שהוא נמש לבני" ,אבל שג כבר "התרגל לרעיו* שהוא נמש רק לבני ולא
נמש כלל לבנות".
"אז אתה מגדיר את עצמ בעצ הומו?"
י'" :אולי ,כנראה"
"ופע כ* נמשכת לבנות?"

 ,Green (2003) 52דיו* בתפישתו של גרי* את מושג ה"גדילה בהחבא" בהמש פרק זה.
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י'" :לא שאני זוכר ...כמישהו גדול אתה בטח מבי* שנולדי ע אוריינטציה מינית ...האמת היא
שא זה לא היה מולד ,הייתי מנסה לשנות את זה"...
"למה היית רוצה לשנות את זה?"
י'" :כי זה קשה להיות גיי .אני ג עמוק בארו*"
"מה הכי קשה ל בלהיות גיי?"
י'" :שאני צרי להסתיר את זה ...ושאני לא יכול להיות כמו שאר החברי שלי ,ושכנראה לא
תהיה לי משפחה נורמלית בעתיד )וא כ* זו תהיה סת התכחשות למי שאני(".
"למה אתה אומר שאתה צרי להסתיר? למה צרי? למה אי אפשר אחרת למשל?"
י'" :כי לא יקבלו אותי כמו שאני ,יש לי משפחה הומופובית ...אבל עזוב אי* לי כח לדבר על החרא
הזה ,זה ממש מתסכל אותי ,אבל לא נורא אני אחיה".
"אתה חושב שה ידעו אי פע? אולי כשתגדל למשל?"
י'" :כ* ,מתישהו אני אהיה חייב לצאת מהארו* ,אני לא יכול להסתיר את זה כל החיי".
כמו שאפשר לראות במקרהו של י' ,הוא מצוי למרבה הצער כעת בשיאה של הגדילה בהחבא ,הוא
א -מודע לחלוטי* לנטייתו המינית ולמשיכתו הבלבדית לבני מינו ,אול כעת לפחות הוא לא יכול
להרשות לעצמו כל גילוי חיצוני לסביבה של הדבר הזה ,עובדה מצערת שכנראה תגבה ממנו מחיר
רגשי כבד בהמש חייו הבוגרי יותר .מצבו של י' הוא עוד טוב בהרבה משל נערי רבי אחרי,
שתחושות המשיכה לבני מינ מעוררות בה לעתי שנאה עצמית ,חרדות ופחדי קשי ונסיו*
להדחיק ולסלק כל שמ 2של משיכה מינית לבני מינ.
יש לציי* כי הגדילה בהחבא מתחילה מהיחס השלילי של החברה כלפי הומוסקסואליות ,מה
שמלכתחילה מביא לאותה החבאה .אנשי נוטי לראות בהומוסקסואליות כצובעת את כל
האישיות ושכל האישיות נובעת ממנה .הא אמנ כ הדבר? הא זהו אכ* גרעי* שממנו נובעת
כל האישיות והזהות העצמית – או שמא אי* זו יותר מנטיה מינית גרידא? ישנה אולי השאיפה
להגיע למצב בו נית* יהיה לראות בנטיה המינית לא יותר ממה שאכ* היא – נטיה מינית .אול,
במצב שבו נוטי ליחס תכונות אישיות להומואי רק מכורח זה ,לשלול מה זכויות רק על רקע
נטיית המינית ,או לטעו* כי ה מהווי איו על מוסדות החברה ,הורסי ומחללי את מבנה
המשפחה או משחיתי את הנוער ,יהיה זה עיוורו* חברתי בלבד והתחסדות לומר
שההומוסקסואליות בימינו היא נטיה מינית בלבד ,שכ* מיצובה החברתי כיו מטעי* לתוכה
משמעויות רבות נוספות .דווקא הטיעו* על הרס מבנה המשפחה כשלעצמו מגוח במיוחד ,שכ*
כיו הומואי ולסביות רבי דווקא מעונייני בשימור מוסד המשפחה הנורמטיבי במוב* של
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חיי בזוגיות מונוגמית ארוכה ,ניהול משק בית משות -וגידול ילדי .זהו המודל ההטרונורמטיבי
למשפחה בשינוי קט* של חד מיניות של הזוג .קשה לומר שהומואי ולסביות מעונייני לפרק
את התא המשפחתי הגרעיני ,להפ יש התחושה שמרבית מעונייני דווקא לחזק אותו .מנגד,
הטרוסקסואלי רבי אינ מעונייני כיו במשפחה במודל המסורתי הזה ,וזאת א -מבלי
להתייחס לנתו* כי שליש מהטרוסקסואלי שכ* מתחתני ,ג יתגרשו בסופו של דבר .בכל
מקרה ,אי* זה נושא הדיו* ואי* בכוונתי לעסוק במסגרת זו בביקורת חברתית בדבר השינויי
שחלו במוסד המשפחה בתקופתנו.
ובכ* ,מה יעשה נער שמוצא עצמו נמש לבני מינו? כל אות* תפישות חברתיות ודעות קדומות כלפי
הומוסקסואליות מעצבות את חווייתו האישית ותחושתו כי משיכה זו הינה פסולה .השלב
הראשו* יהיה במרבית המקרי להתנגד לכ בבהלה רבה תו דחייה מוחלטת של רגש זה ,בשל
העימות והדיסוננס החרי -בי* חווייתו האישית לבי* אות* תפישות חברתיות .באתר הרשמי של ה
APA
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לא מסתירי את העובדה ,כי הסיבה העיקרית לכ שבעבר הלא כל כ רחוק נחשבה

ההומוסקסואליות למחלת נפש ,היא אות* דעות קדומות שהשפיעו על אנשי המקצוע בתחו .עוד
טועני ב  APAכי עצ היציאה מהארו* הוא אקט חשוב לבריאות הנפשית של הומואי
ולסביות ,וטועני כי ככל שהזהות המינית תהיה יותר מגובשת וחיובית ,הרי שכ תעלה מידת
בריאותו הנפשית של הפרט וכ* הערכתו העצמית .54עובדה זו מדגישה את הצור לעמוד על
ההשלכות הפתולוגיות שעלולות להיות בהמש חייה מנת חלק של אות אלו שגדלו בהחבא,
או שחיי ג חלק מחייה הבוגרי בהחבא .נתו* זה ג יחזיר אותנו אל העניי* החברתי .שהרי,
א היציאה מהארו* ,היינו חשיפת הנטיה המינית ,משפרת ותורמת לבריאותו הנפשית של הפרט,
אזי אפשר להניח בסבירות גבוהה שבמצב של גדילה בהחבא תתפתחנה פתולוגיות כאלו ואחרות
שתהיינה קשורות קשר ישיר לאותה גדילה בהחבא ולהמצאות בתו הארו*.
לרוב ,כאשר יגלה אד כי הוא נמש לבני מינו )באופ* חלקי או בלעדי( ,הדבר יעורר בו חוויות של
פחד ,בדידות ,חרדה ובידול ,זאת על רקע תחושת השונות מול הנורמה החברתית המקדשת את
ההטרוסקסואליות בכל מקו ומניחה אותה כדבר המוב* מאליו .תחושות אלו יעלו בד"כ א-
ביתר שאת כאשר מדובר בילדי או מתבגרי החווי ומודעי להתעוררותה של נטיה או משיכה
חד מינית אצל ,דבר שלחלוטי* אינו בלתי שכיח .יש לציי* כי לא כל הילדי והמתבגרי שיחוו
תחושות כאלו ינסו לממש אות* במציאות וא -א כ* ,לא כול יפתחו בהמש זהות חד מינית
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ויגדירו עצ כהומואי ,לסביות ,או ביסקסואלי .כמו כ* ,לא כול יחוו תחושות קשות אלו כפי
שתוארו .אול ,בתלות במשפחה ,בסביבת מגוריה ובחברה בה ה חיי ,יכולי ה למצוא את
עצמ נאבקי קוד כל בינ לבי* עצמ ע אות* דעות קדומות ומידע רווח ,המסול -לעתי ,על
הומוסקסואליות ,מה שיכול להביא אות להסתגרות עוד יותר בהחבא או א -לפיצול בעצמי
שלה .שכ* ,ילדי ומתבגרי פגיעי במיוחד להשפעות המזיקות של דעות קדומות
וסטראוטיפי ,ולרוב יספגו ללא ביקורת את מה שיונחל לה בסביבת הקרובה – כדבר הנכו*,
הרצוי והטוב .אות הגדלי בהחבא יפחדו במקרי רבי להידחות או א -להינטש על ידי
משפחת ,דבר שקורה לא מעט ,להפו לדחויי חברתית בסביבת בני גיל ,וא -להיות קורבנות
לאלימות בבית הספר במקרה ונטיית תתגלה ש.
כדי להמחיש מעט את עניי* ההטרדות בבתי הספר אפשר להעזר בנתוני מתו מחקר 55שנער
לאחרונה ,זאת בעקבות העליה במודעות לבעיות הקשורות לבריונות בבתי ספר על רקע הומופובי
במדינות מערביות "סובלניות" לכאורה .המחקר נער בארה"ב ותשאל כ  3400תלמידי בבתי
ספר ברחבי ארה"ב .התלמידי נשאלו שאלות בנוגע לאלימות בכלל ואלימות על רקע הומופובי
בפרט .מהמחקר עולה כי למרות העליה במס' הילדי שיוצאי מהארו* בתיכוני ,מרבית עדיי*
לא חשי בטחו* בבתי הספר .כ  90%מהתלמידי הלהט"בי ,לעומת  62%מהסטרייטי ,אמרו
כי הוטרדו או הותקפו בשנה האחרונה .המחקר הראה כי להיות הומו או להתפש כהומו היא
הסיבה השניה להטרדות )כאשר הסיבה הראשונה היא מרא החיצוני של התלמידי(.
א נבח* את האנשי הבוגרי ,שנית* להניח כי נטיותיה המיניות כבר גובשו ,נמצא עדויות
רבות של גברי הנשואי לנשי ומפע לפע שוכבי ג ע גברי אחרי )במכוניותיה,
במשרדיה ,בבתי מלו* ,בגני ציבוריי וכדו'( ,זאת לפני שה חוזרי לבית ,לנשותיה
ולילדיה .מעדויות שונות אלו עולה כי במרבית המכריע של המקרי ,לא יתפשו עצמ גברי
אלו כהומואי ,אלא כסטרייטי לכל דבר הזקוקי מדי פע למגע מיני ע גבר .ה א -לא
יתפשו זאת בתור בגידה ,אלא למשל כסיפוק צור או בשלל צידוקי אחרי ,כשהמשות -לרוב
יהיה הרגשת הרעה ביותר ע קיומו של הצור הזה ,א בלא יכולת להתעל ממנו או להתכחש
לו לחלוטי* .לעתי מדובר בגברי הנמשכי ה* לנשי וה* לגברי .אול ,מה ההבדל בי* לשכב
ע אישה אחרת לבי* ע גבר אחר לעניי* תפישת המעשה כבגידה? סביר שהדבר גור לה סבל
רב ,ג כא* מעצ המעשה ומעצ הצור להסתירו במחשכי – א באופ* שונה לו היתה זו אישה
שאיתה היו נפגשי בסתר .רבי מהגברי הללו מדחיקי את נטיית המינית ,אינ מוכני
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להכיר בה ,ומשלמי על כ מחיר אישי ורגשי כבד .ישנ לא מעטי ,שבשלב מסוי א -בוחרי
להודות ,קוד כל בפני עצמ ואח"כ ג מול הקרובי לה ולמעגלי רחבי ,כי ה בעצ
מעדיפי גברי ומעדיפי לחיות ע גבר לא רק בקשרי מיניי מזדמני ,אלא ג לפתח קשר
רגשי וזוגי לכל דבר ועניי* ,דבר שמביא לפירוק משפחות ,לקשיי מול הילדי ולקשיי רבי
נוספי .לעתי היציאה המאוחרת קשורה א -בהפנמת העמוקה את ערכי ההטרונורמטיביות
החברתיי משחר ילדות ,שהביאה לידי החבאת מיניות ההומואית שני רבות ופחד לאפשר
לה להתקיי באופ* ממשי .ישנ ג גברי רבי אחרי ,שלאחר ש"מילאו את חוב לחברה",
נישאו לאישה והביאו ילדי ,פתאו "מגלי את עצמ מחדש" לדבריה .חלק א -מתגרשי
ומתחילי לחיות את חייה כהומואי .אול יהיו ג רבי מה ,שימשיכו לחיות את חייה
המסודרי לכאורה ע נשותיה וימשיכו להפגש ע גברי אחרי בהחבא וישנאו את עצמ על
כ עד ליומ האחרו* .לעתי זה נובע מפחד משינוי או מהלח 2החברתי ההטרונורמטיבי הפועל
עליה ברמה שאינה בהכרח מודעת .ללא ספק ,יש לכ השלכות פסיכופתולוגיות רבות.
להל* תיאור מקרה נוס ,-שינסה להדגי את הטענות לעיל .זהו סיפור של ל' ושל א' .ל' ,בחור
כב*  ,26שלצור פגישתו ע א' הגדיר עצמו ג הוא כסטרייט המעוניי* להתנסות ע גברי .ל'
פגש בא' ,בחור כב*  28והמגדיר עצמו סטרייט ,באחד מאתרי ההיכרויות לגברי .א' סיי לא
מזמ* מערכת יחסי רצינית וארוכה ע בחורה וכעת הוא חש כי הוא מעוניי* להתנסות מינית ע
גברי .לדבריו של א' ,הנסיו* המיני היחיד שיש לו ע בני מינו מסתכ ב"התחרמנות חד פעמית"
ע שותפו לדירה כ  5שני קוד לכ* ,התנסות שעליה אמר לל' כי "היתה זוועה ,ושאחריה לא
רציתי יותר להתנסות ע גברי" .כבר בטלפו* ,עוד לפני הפגישה ביניה ,הביע א' את חששו
הכבד מהמפגש ואמר כי הוא לא בטוח ושאינו יודע א בכלל הוא רוצה "להכנס לזה" .החשש שלו
היה חזק מאוד א למרות החשש הוא ציי* ג שתמיד היתה לו את המשיכה הזאת לבני ושהוא
רוצה להתנסות שוב בפועל .בסופו של דבר ,למרות חששו הכבד א' ול' קבעו להפגש .א' הגיע לביתו
של ל' והיה נסער ביותר מההתרחשות .הוא שאל את ל' אי הוא יכול להיות כזה רגוע .ל' ענה שג
א הוא מתנסה פע אחת ,אי* זה עדיי* אומר שהוא הומו ,דבר שהרגיע את א' ,שכנראה חשש
מאוד מתיוג עצמי שלו .ל' מספר כי א' היה קצת נוקשה בתחילה .לאחר זמ* מה הוא החל מלט-
את א' ובשלב מסוי ה החלו להתנשק .לאחר מספר נשיקות מהוססות החלו נשיקות יותר
סוערות וארוטיות .ל' מספר כי ה שכבו פעמיי באותו המפגש וקבעו להפגש שוב בהמש.
יומיי לאחר המקרה ,שלח א'  SMSלל' ובו ציי* כי אינו יכול להמשי ע זה ושהוא לא רוצה
להפגש שוב .למרות זאת ,כשבוע לאחר מכ* שלח א'  SMSנוס -לל' והביע את רצונו להפגש שוב .ל'
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מספר כי ה נפגשו כמה וכמה פעמי ,כשה כבר לא רק עושי סקס ,אלא ג יותר מדברי,
שומעי מוזיקה או סת נמצאי יחד" .א' שיחק איתי סוג של משחק 'גברי סטרייטי' ,מעי*
'חיבוקי גבריי של טירונות' אבל הסקס עצמו היה מאוד מושקע ומאוד אינטימי ולא רק
אפיזודה זריזה וקצרה" ,סיפר ל' על הפגישות .אחרי כמעט חודשיי של פגישות שלח א' SMS

שיש לו דייט ע בחורה ושהוא הול לשכב איתה" ,כמעי* מנסה לבחו* את תגובתי לעניי*" ,מספר
ל'" .הוא אמנ נפגש איתה ,אבל בהמש נפגש ג איתי עוד מספר פעמי .באחת הפעמי
שנפגשנו ,ברגע של התעלסות רגשית שאלתי אותו א זה לא מרגיש לו אינטימי מה שאנחנו
עושי .א' ענה שכ* ,אבל שאצלו זה תמיד ככה ,ג ע בחורות ,ושזה לא כל כ שונה אצלו
בתחושות מגבר או מאישה ,זאת למרות שבפע ראשונה שבה התחרמנו הוא אמר לי שהוא
מעול לא חשב שזה יהיה ככה ע גבר ,כזה רגשי ואינטימי" .ל' עוד הוסי ,-כי "מה שאני לא
בטוח הוא עד כמה יכול א' באמת להפתח אלי רגשית .אני כל הזמ* בודק את זה ,כי זה מה שחשוב
לי בעצ וזה לא כל כ קורה בינתיי ,לאחר כמעט שלושה חודשי בה אנחנו נפגשי מפע
לפע ,בלי כל מחויבות או שיחה על מה שקורה ביננו" .ל' מספר כי א' אומר לו תמיד שהוא איש
הסוד שלו ושאסור שא -אחד ידע מזה .עוד הוא ביקש מל' מספר פעמי שא מישהו יראה אות
ברחוב אז ה צריכי להתעל אחד מהשני כאילו אינ מכירי" .הוא אמר לי פעמי רבות
שהוא לא יכול לחשו -אותי ָלעול ושאני איש סודו" ,מספר ל'" .א' אמר לי עוד מספר פעמי
שא נפסיק להפגש ,הוא לא מתכוו* שיהיה לו א -גבר נוס -במתכונת הזאת .הוא מעוניי* רק
בהתנסות ,וא זו תגמר הוא לא מעוניי* יותר בקשר כלשהו ע גברי .למרות זאת הוא אמר ג,
שתמיד הוא ירגיש את הצור הזה ג לגבר אבל הוא שחושש מהנטיה ושהוא רוצה להתחת* ע
אישה ואולי מדי פע לשכב ע גברי כשיתעורר בו הצור" .כשהשווה ל' את היצר לבגוד ע גבר
וע אישה אמר לו א'– 'אתה לא יודע שזה לא אותו דבר?'"
בסיפורו של א' אנחנו יכולי לראות בבירור את הפער בי* הידיעה העצמית על עצ המשיכה
המינית לגברי לבי* ההתנסות בפועל בה ,וכמ* כ* את החשש הכבד שהדבר מעורר והפחד מתיוג
עצמי כ"הומו" א יתנסה בכ .אפשר ג לחוש בלח 2העצו שמופנ בחווייתו של א' והיא
להתחת* ע אישה כפי ש"מצווה" הנורמה ההטרונורמטיבית .ההתמודדות ע המשיכה לבני לא
תהיה מבחינתו כבגידה באישה ,אלא משהו אחר ,כמעי* פתרו* שיאפשר לו ,לדידו ,להנות משני
העולמות .א הא לא ישל א' מחיר רגשי כבד עקב כ? הא לא יגרו סבל עז ומיותר לאותה
אישה שתהיה איתו ולאות ילדי שייוולדו לה ,א ביו מ* הימי לא יוכל לספק את משיכתו
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לגברי בהחבא? מה יהיה אז עליו ,א בשנות ה  30או ה  40לחייו יבי* שכל חייו הדחיק והכחיש
את הדבר שרצה בו באמת? שאלות אלו ואחרות נותרות פתוחות.
אעבור לתאר מקרה אחר ,סיפור חוויית ההשפלה של ג' מסביבתו ,עקב היותו בארו* .ג' מספר,
שעבד בחברה טכנולוגית בתקופה שעוד היה עמוק בארו* .הוא היה יוצא לאכול צהריי ע חבריו
לעבודה ואחד מה תמיד היה מעיר הערות הומופוביות ואומר כמה שהומואי ה סוטי
ומגעילי ,תו שהוא קורא בכינוי הגנאי  faggotsבלגלוג וזלזול א ג תמיד ע חיו שובבי,
שיבינו שהוא מאוד נחמד ואומר את הדברי כביכול בהומור ציני .חוויה זו היתה משפילה וקשה
ביותר עבור ג' ,שהיה בארו* והתקשה להתמודד ע מיניותו .לג' לא היו את הכוחות הנפשיי
לומר איזה מילה שתעמיד את ההומופוב במקומו ,מחשש שהדבר יתייג אותו מיד כהומו בי* חבריו
לעבודה .ישנ כמוב* ג הטרוסקסואלי רבי שיזדעקו מול אמירות הומופוביות והיו מעמידי
את ההומופוב במקומו .הטרוסקסואל הבטוח במיניותו ושאינו הומופוב לא היה חושש לומר
משהו ,ג א בעקבות כ היו חבריו לעבודה מלגלגי עליו שהוא "מג*" על הומואי כי הוא הומו
בעצמו .א ג' היה מצוי בחרדה ,שא יאמר משהו יתפרש הדבר כי הוא הומו .חרדתו הביאה אותו
לספוג את בשקט את העלבו* ולתת לו לכרס אותו מבפני.
סביר להניח כי איש זה מעבודתו של ג' כנראה לא פגש מימיו הומו ,או שאולי פגש ולא זיהה )שכ*,
רחמנא ליצל* ,הומואי אינ בעלי קרניי( .על כל פני ,הסטטיסטיקות מראות שמרבית
ההומופובי מרככי את עמדותיה לאחר שמישהו קרוב לה יוצא מהארו* ,או לאחר שה
מכירי אד שהוא הומו ורואי בו לא רק "תווית" של הומו ,אלא ג אד כמכלול .אחת
הבעיות של ההומופוביה החברתית היא "הצרת" אישיות של הומואי לכדי הנטיה המינית,
שממנה רואי כנובעת או שבה מתמצה כל האישיות .לחילופי* ,יש הטועני שהומופוביה
המוחצנת ביתר שאת מעידה לרוב על תשוקות הומוארוטיות מודחקות .אי* זה הכרח כמוב*
ויכולות להיות להומופוביה סיבות שונות ,אול נית* למצוא גברי רבי ,שבאורו של יו יצהירו
הצהרות הומופוביות על מנת לשלול כל מחשבה עליה בעיני הסביבה או בעיני עצמ כי ה
נמשכי ג לגברי ולתק -את עצמ כסטרייטי מוחלטי ,א בלילות ה יחפשו גברי כדי
לעשות אית סקס מזדמ* בכל מקו אפשרי ,כשלאחר מכ* יחזרו הביתה לנשותיה ,לילדיה
ולמשפחת א -בלא לראות בכ בגידה .יתר על כ* ,על בגידה ע אישה אחרת ה לרוב ייסרו את
עצמ הרבה פחות מאשר על "חוסר בגידה" ע גבר אחר .אי* ספק ,חיקה הח של הנורמליות
ההטרוסקסואליות המדומה מתגלה כא* במערומיו ,תרתי משמע .אות גברי ירגישו לרוב גועל
פנימי עצו ושנאה עצמית ותהומית על הסוד הגדול והנורא .הדבר הזה ,כיוו* שהוא סוד גדול
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בחייה ,מועצ וע הזמ* הול ותופס נפחי גדולי יותר בתו העצמי שלה וגור לסבל פנימי
רב ,שללא ספק א -מתורג לפסיכופתולוגיות שונות .מכיוו* אחר ,ייתכ* המצב כי זו הדר של
אותו אד לשמור על עצמו בעיני עצמו כסטרייט ,א לא להיות ישר ע עצמו ולא להתמודד ע
האמת על עצמו ,שאותה הוא יודע ,ושאולי היא מרה עבורו או שקשה לו להכיר בה ,אול
מעדויות של אלו שבחרו לעשות כ ולהיות ישרי ע עצמ ,עולה כי לאור הזמ* ה חוו דווקא
שחרור והקלה גדולה ולו רק בשל העובדה שהדברי הפסיקו להעשות בשקר ותחת תחושות
אשמה ,בושה ,גועל ודחייה עצמית .עצ השבר העצו שיכול לגרו דבר כזה בחוויית העצמי
יכולה להעיד על עוצמתו של המכבש החברתי החודר עד לנימי חוויותיו הפרטיות של הפרט,
שהפני וינק משחר ילדותו את ההטרוסקסואליות כדבר הבלעדי הראוי ,הנכו* ,התקי* ,הנורמלי
והרצוי .לכ* ,כפי שכבר הדגשתי מספר פעמי ,לא נית* לנתק את אופני ההתייחסות
הפסיכואנליטית להומוסקסואליות ג משאלות על מיצוב ההומוסקסואליות בחברה ואי
שמיצוב זה משפיע על הפרט ג ברבדי ,שאינ בהכרח מודעי.
ובכ* ,כפי שאנו רואי פע נוספת ,לחברה וליחסה להומוסקסואליות יש משקל לא מבוטל
ולעתי א -מכריע בעיצוב חוויותיה ותפישת העצמית של החווי משיכה חד מינית ,מה שיכול
להוביל להשלכות עמוקות ורבות למהל חייה התקי* ,בי* א יפתחו נטיה חד מינית מובחנת
ושיגדירו עצמ הומואי א ישארו בארו* וישנאו את עצמ בכל רגע ובי* א יעדיפו להכחיש
ולהדחיק את רצונ האמיתי ויתפשרו ע ערכי החברה ההטרונורמטיבית ויחפשו קשר זוגי ע
אישה בבגרות.

גישתו של גרי לגדילה בהחבא
במאמרו ,מבקש גרי*

56

להתיר ולשחרר מההומוסקסואליות את הפתולוגיזציה ,שרווחה רבות

בשיח הפסיכואנליטי .הוא עוזר להבהיר ולהאיר את התהלי בו מגלה אד את משיכתו המינית
הראשונית לבני מינו ,את היותו הומו ואת מציאת הכוח וההבנה לחיות חיי אותנטיי ע ידע
עצמי מסוג זה .בגישתו של גרי* ישנה מלכתחילה הפחתה בחשיבות העיסוק בחקר האטיולוגיה של
ההומוסקסואליות עצמה ולמעשה העניי* הזה אינו בהכרח כה רלוונטי עבור הסובייקט ההומו על
מנת לחיות את חייו .ההתבגרות והגדילה בהחבא ,טוע* גרי* ,מביאות לידי תחושות פנימיות של
בושה ,אשמה וחוסר ער עצמי .גרי* מתאר אי מרגיש גבר הומו כשהוא יוצא מהארו* ונות*
לאחרי לדעת מי הוא .לטענתו קיימת חרדה גדולה לפני כ* ,הנובעת מתוצאה אפשרית של דחיה
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ופירוד מחברי קרובי ,משפחה או אנשי אהובי קרובי .לטענתו ,אי* ההומוסקסואליות
סינדרו קליני מונוליטי וכשלעצמה אינה מרמזת לפתולוגיה .אול ,ההבנה של אד את נטייתו
המינית מעוררת חרדה כה גדולה ,בושה ,נסיגה של העצמי ותחושות נחיתות ,שה אלו שיכולי
להביא לידי פסיכופתולוגיות רבות ושונות.57
במצב ענייני שכזה ,מטרתו של טיפול פסיכואנליטי לא תהיה עוד סוג של טיפול המרה זה או
אחר ,אלא הטיפול יקבל משמעות שונה לחלוטי* ויתרכז בנסיו* לעזור למטופל לפתח את עצמיותו
ולאפשר לו להכילה ,לקבלה ולהבינה ג בתו הקשרי רחבי יותר של החיי ביחס לאנשי
אחרי .זאת נית* לעשות על ידי פיתוחו של נרטיב התפתחותי אישי ,שיאפשר למטופל לדעת היכ*
הוא היה כדי שיוכל לדעת טוב יותר להיכ* הוא רוצה ללכת וכיצד לעשות זאת .מעבר לכ מנסה
גרי* לחפש את הדר לעזור להומואי להבי* ה* את השוני וה* את הדמיו* שבעולמ הפנימי
החוויתי מול זה של אחרי ,זאת על מנת לעורר את החוויה של "היות מוב* על ידי אחרי" ,שהיא
חוויה חדשה שלרוב היתה נעדרת מחייו של הומו שגדל בהחבא בזמ* התבגרותו .ההפנמה העמוקה
והעקבית של תהלי כזה של התכחשות לרגשות האמיתיי שצצי ועולי יכולה להביא למצב בו
הכחשת הרגשות הופכת להיות פתולוגית עד כדי חוסר יכולת ליצור קשרי רגשיי עמוקי בי*
גברי .על מנת ליצור קשרי אלו בי* שני גברי על הומואי לעבור תהלי שכמוהו ממש כסוג
של "למידה מחדש" על מנת לאפשר קיומו של מרחב אמיתי ואינטימי רגשית בו מצויי שני
גברי .מצב זה קשה יותר ,שכ* גברי ככלל נוטי יותר להדחיק את רגשותיה ומתקשי יותר
באינטימיות .לכ* ,כאשר מדובר בקשר אינטימי בי* שני גברי ,המצב לעתי קשה יותר בהגעה
לאינטימיות ,שהכמיהה אליה מצויה בבסיס חווית הומואי את עצמ .במצב כזה ,יאפשר טיפול
ג את ההיתכנות לקשירת קשרי אינטימיי ורגשיי ,שלא הושגו קוד לכ* ושיש לה שורשי
מוקדמי באות* כמיהות מוקדמות שלא סופקו.58
גרי* מעוניי* למפות מרחב פסיכואנליטי אותנטי בו הוא יוכל לחתור ליתר הבנה של המטופל .שכ*,
אד כזה שבעברו גדל בהחבא יכול להרגיש שונה בעולמו הפנימי מאחרי וכ* מתעוררת בו לאור
זמ* ג חוויה של "היות לא מוב*" או "היות לא אותנטי" ביחסיו ע אחרי .גרי* טוע* כי הגדילה
כהומו בתרבות הטרוסקסואלית ע הורי הטרוסקסואלי יכולה למנוע מהילד התנסות
החשובה להתפתחותו והיא החוויה של שיקו -עצמו .זה חשוב ,שכ* על מנת שעצמי בריא יתפתח
ההורה חייב לתת לילד תחושה בסיסית של אישור של עצמו ,מה שמתקשה להתקיי במצב כזה.

Ibid, p.182. 57
Ibid, pp.182-184. 58
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כאשר הילד לא מקבל שיקו -שכזה ,הוא יחווה תחושות בושה עזות ומבוכה לנוכח צרכיו אלו.
במקו לקבל שיקו -עבור מה שהוא ,הוא מקבל את המסר שמה שהוא ומה שהוא מרגיש אינו
מקובל .כ הוא לומד מגיל צעיר מאוד שאי* הכרה במה שהוא ,ומה שהוא למעשה אינו רצוי.
חוויית הגדילה בהחבא והחבאת חלק גדול מחוויות העצמי א -פוגמת ביכולתו של האד להגיע
לידע עצמי אותנטי על עצמו ,שכ* ההתחבאות פוגעת ביחסיו של הפרט ע עצמו ולא מאפשרת
חוויית עצמי אותנטית ובריאה ג ברבדי עצמי נוספי .מי שגדל בהחבא למד בעצ כי עליו להיות
משהו או מישהו אחר ,מה שיכול להביא לפוטנציאל התפתחותו של עצמי כוזב ולפיצול בעצמי.59
לצור הדגמה של חוויית הגדילה בהחבא ,אפשר לחשוב לרגע על ההבדל בי* שני נערי מתבגרי.
האחד ,אינו נמש כלל לבני מינו והעניי* כלל אינו מעסיק אותו .הוא פוגש נערה בת גילו שמוצאת
ח* בעיניו ומתחיל איתה .לשמחתו היא ג נענית לחיזוריו וה יוצאי יחד זמ* מה ,אולי ה א-
יחזיקו יד ביד כשה הולכי ברחוב או יתחבקו על הספסל בגינה הציבורית בצהריי היו .הנער
מספר לחבריו בבית הספר על חברתו וא -מספר זאת בארוחת הערב ג למשפחתו ,שמביעי
שמחה והתעניינות .לעומתו ,נער אחר ,שנמש לבני מינו פוגש בחור שמוצא ח* בעיניו .אי* זה
משנה היכ* הוא פוגש אותו ,בראש ובראשונה הוא לא ימהר "להתחיל" איתו מחשש לפחד מה
יהיה ,הא הבחור הזה בכלל מעוניי* בבחורי והתוצאות של נסיו* אפשרי לא מוצלח כזה
מרתיעות אותו מראש .הוא מ7נָע על ידי הפחד שבסיס חווייתו את משיכתו המינית .לגשת אל
הבחור השני מיד "יחשו "-אותו .מלבד זאת אי* הוא בטוח כלל א הבחור השני מתעניי* בבני
אחרי ,מחשבה שכלל לא תעלה אצל הנער הנמש לבנות .ג א הוא מתגבר על הקושי והפחד
הראשוניי )כמו למשל א הכיר את הנער במסגרת כלשהי של קבוצת נוער של מתבגרי
הומואי או ב"מרחב מוג*" אחר( ,עדיי* סביר שלחבריו בבית הספר לא יספר על כ .ללכת ברחוב
ביחד יד ביד זו פנטזיה עבורו וחלו רחוק ולספר על הבחור למשפחתו בארוחת הערב זו אפילו לא
אופציה .במקו כל אלו ,עסוק הנער כל הזמ* בחשש מה יהיה א יראו אות ביחד ,א יחשדו או
יזהו .מה יהיה א יראה אותו מישהו מוכר וישאל אותו מיהו הבחור? מה יהיה א ישמעו את
שיחת הטלפו* ביניה? ג שיחות הטלפו* הופכות חשאיות ,וכל חווית השמחה של היות יחד
הופכת לחוויה של הסתתרות יחד בפחד שמא יגלו.
דוגמה זו ממחישה אולי במעט את קצהו של הקרחו* של המשמעות של לגדול בהחבא .כמוה ישנ*
דוגמאות רבות אינספור המתרחשות במציאות חייה של נערי ונערות רבי מדי יו ביומו .ה
גדלי בהחבא ופוחדי שהסביבה תראה אות כפי שה ,או שעצמיות תחש .-הדבר הזה מביא
Ibid. 59
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לידי החשכת העצמי ונסיונות תמידיי לטשטוש עקבות .מדוגמה זו אפשר ,אולי ,ללמוד משהו על
החוויות המעצבות של ההתחבאות ,אית* יאל 2בהמש אותו נער להתמודד כאשר יגיע לבגרותו.
הגדילה בהחבא גורמת לאותו נער מתבגר לחוש רגשי אשמה ,בושה וחוסר קבלה עצמית
המתקפות את עצמ* שוב ושוב במהל התבגרותו .ילד נער ,הגדל בסביבה בה הוא מרגיש שעליו
להסתתר ולהסתיר את האני האמיתי שלו ,מכיוו* שאי* זה ראוי להיות כפי שהוא ,ילמד בהמש
ג להפני את אותה ההומופוביה החברתית והדעות הקדומות על מה שהוא חושב שהיא
הומוסקסואליות .חוויות אלו של אי קבלה בסיסית של המשיכה המינית והבעיות הנובעות ממנה,
הופכות להיות קרקע וכר לצמיחת* של פסיכופתולוגיות אפשריות שונות בהמש חייו .בהנחה
שמיצובה החברתי של ההומוסקסואליות היה זהה לזו של ההטרוסקסואליות ,סביר שהטענה
בדבר הגדילה בהחבא היתה מאבדת ממידת הרלוונטיות שלה ,שכ* במצב בו היתה מתקבלת
בטבעיות הנטיה החד מינית ,כמו זו הדו מינית ,כחלק מהמגוו* הרחב של המיניות האנושית ,לא
היתה סיבה להחבאה ולא היה בכ כל עניי* מיוחד.

סיכו
ראינו אופני פסיכואנליטיי שוני דרכ נית* להסתכל ולבחו* את ההומוסקסואליות .נית*
לומר כי מה שעולה מהדברי הוא שהעמדות בפסיכואנליזה כלפי הומוסקסואליות עברו
תהליכי דומי לעמדה הכללית כלפי הומוסקסואליות בחברה הכללית וכי ללא ספק מושפעת ג
הפסיכואנליזה מערכי חברתיי ותרבותיי שוני ,כשהיא לא חפה ג מהנחות יסוד על
ההומוסקסואליות המעצבות את האופ* בו היא תתפש .למעשה ,לא קיי עקרו* פסיכואנליטי
אשר רואה הומוסקסואליות כפתולוגיה וגישה כזו היא תוצר של הקשרי חברתיי תרבותיי
ולאו דווקא תוצר של התיאוריה עצמה.
ראינו ג כי הומוסקסואליות ,למרות שכביכול היא לא יותר מאשר נטיה ומשיכה מינית וחוויה
אישית של הפרט ,יש לה השלכות חברתיות רבות שהנטיה עצמה נתפשת לרוב לאור* של השלכות
אלו .מאחר וראינו כי בדיו* על הומוסקסואליות ופסיכואנליזה לא נית* לנתק את ההקשרי
החברתיי תרבותיי ,אפשר אולי ללכת צעד נוס -ולטעו* כי בעצ הפתולוגיה האמיתית שאיתה
יש להתמודד היא ההומופוביה ,זו הרואה בהומוסקסואליות דבר שיש לשנותו ,לגנותו ,להוקיעו
ולהעלימו .נראה שיש צור להמשיג ולהגדיר ג את ההומופוביה כפתולוגיה חברתית בכלי
פסיכואנליטיי ,א טיפול בהומופוביה ממילא אינו יכול להיות פרטני בלבד ,אלא הוא צרי
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להיות מושרש באבני הבסיס של החברה ,בחינו ובתרבות .א כ יהיה הדבר ,אי* ספק שרמות
ההומופוביה יפחתו ,ואולי יבוא היו בו הומוסקסואליות באמת כבר לא תהיה דבר נוס -מעבר
לנטיה מינית ,להעדפה ,למינו של האד שרוצה אד אחר לאהוב ,ואיתו לקיי קשרי
אינטימיי ,רגשיי ומיניי .במצב כזה ג לא יצטר א -אחד לגדול בהחבא ,ולסבול מפחד
ומדיכוי עצמיותו הוא.
ג במדינות נאורות יחסית בה* יש להומואי ולסביות זכויות חלקיות עדיי* קיימת כיו
הומופוביה קשה מבחינה חברתית ,הומופוביה המצויה בליבו ,במחשבתו ובנפשו של אד .עדיי*
רחוק מאוד היו בו הומופוביה תעל מהעול ,וכל עוד זה לא יקרה ,תמשי כנראה הנטיה
המינית להמצא ג בשדה החברתי ,התרבותי והפוליטי ולא להיות רק בשדה הפרטי .שכ* ,כאשר
אד חווה בעצמו את נטייתו ומשיכתו החד מינית ,נפגשי אז למעשה שני העולמות .זה הפרטי
וזה החברתי תרבותי על כל אופני התייחסותו אל ההומוסקסואליות .מפגש כזה ,כפי שראינו,
יכול להיות לעתי טראומטי שמביא להתכחשות עצמית.
כעת אפשר לחזור ולהסתכל בתמונה שבעמוד השער ,תמונה המנקזת לתוכה הומופוביה ושנאה.
את המלה "הומוסקסואליז" שבשלטי הנישאי ש ,אפשר להמיר במלה "הומופוביה" .את
השנאה ,מלכתחילה רצוי להותיר בחו .2בסופו של דבר מדברי אנו על אהבה לכל דבר .שנאת
הומואי כמוה כשנאת אהבה וכמוה כמיזנתרופיה לכל דבר .אוי לאיש אשר ישנא שניי הבוחרי
לאהוב ,רק בשל עניי* שולי כל כ ,כמו העובדה ששניה בני אותו המי*.

"

"כשאני משתמש במילה" ,אמר המפטי דמפטי בנימה של בוז ניכר,
"מובנה הוא בדיוק המוב שבו אני בוחר בשבילה – לא פחות ולא יותר".
"השאלה היא" ,אמרה אליס" ,א אתה יכול לכפות על מילי מובני
כל כ רבי ושוני".
60
"השאלה היא" ,אמר המפטי דמפטי" ,מי כא האדו – זה הכל".

"

 60מתו :קרול ,לואיס .אליס מבעד למראה ומה אליס מצאה ש.
תרגמה :רינה ליטווי* ,תל אביב ,הספריה החדשה ,הקבו 2המאוחד ,סימ* קריאה ,1999 ,עמ' .109 110

39
) ©(2005כל הזכויות שמורות למאור ברזני .אין להעתיק או לעשות כל שימוש במסמך זה או בחלקו ,מלבד להפיצו בשלמותו באופן חופשי.

ביבליוגרפיה

," הומוסקסואליות גברית והאמריקאי, "פרויד. הנרי,אבלוב
( יאיר קדר ואלו* הראל: )תרגו.65 71 ' עמ,1995 2 קי,1 * גליו, תת תרבות:בתו
:מופע המקור של המאמר

•

Abelove, Henry. "Freud, Male Homosexuality and the Americans",
in: Dissent, Vol.33, No.1, 1985-1986.

.1996 , המאוחד2 הוצאת הקיבו. הרצו לדעת.I $ כר, תולדות המיניות. מישל,פוקו

•

. מיניות ואהבה: בתו.(1905)  שלוש מסות על התיאוריה של המיניות. זיגמונד,פרויד
.2002 ,הוצאת ע עובד

•

•

Bayer, Ronald. Homosexuality and American Psychiatry. The Politics of
Diagnosis, Basic Books, Inc., Publishers, New York, 1981.

•

Drescher, Jack. "I'm Your Handyman: A History of Reparative Therapies",
in: Journal of Gay & Lesbian Psychotherapy, Vol.5, No.3/4, December 2001.

•

Friedman, Richard C. and Downey, Jeniffer I. "Psychoanalysis and the Model of
Homosexuality as Psychopathology: A Historical Overview", in: The American
Journal of Psychoanalysis, Vol.58, No.3, 1998.

•

Green, James A. (Ph.D., Psy.D). "Growing Up Hidden: Notes on Understanding
Male Homosexuality", in: The American Journal of Psychoanalysis, Vol.63, No.2,
June 2003.

•

Mitchell, Stephen A. (Ph.D.). "The Psychoanalytic Treatment of Homosexuality. Some
Technical Considerations", in: Studies in Gender and Sexuality, Vol.3, No.1, 2002.
(First Published in the International Review of Psycho-Analysis, Vol.8, 1981).

40
. מלבד להפיצו בשלמותו באופן חופשי, אין להעתיק או לעשות כל שימוש במסמך זה או בחלקו.(© כל הזכויות שמורות למאור ברזני2005)

