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 המאמר עוסק בשאלה מהי זהות הומו־לםבית, האם היא שונה ובמה. הוא

 בוחן את השלכותיהם של אירועים על הרצף ההיסטורי ההומו־לסבי,

 התל מתפיסת המיניות ביוון העתיקה ועד מצעד הנאווה בירושלים בשנת

 2005. המאמר מנסה לבדוק את הזהות ההומו־לסבית מהפרםפקטיבה

ניסטית ועל בסים האידאולוגיה הפוקואנית ומוצא שבהקשר הגיי  הפמי

 פעמים רבות התיאוריות משלימות זו את זו.

 ולגיטימיוח. גברים בוגרים ״חונכים״ נהגו לקיים יחסי מין עם

 גערים צעירים (לא בהכרח בגיל, אלא בעיקר במעמדם הפוליטי

 והחברתי), כחלק מההתגהלות היומיומיח של חייהם. למרות

 דפוסי ההתנהגות, המשגת האירועים וכתוצאה מכך השלכה על

 הגדרת זהות לא היו רלוונטיות עבור אזרחי יוון העתיקה.

 לאורך ההיסטוריה גיבוש של הזהות הניית הניע תהליך

 של ייצור ידע אלטרנטיבי על מיגיות. קשה להתחקות אחר

 מקורה של הזהות הגיית, משום שהתנהנויות חד־מיניות היו

 קיימות בחברות שונות בתקופות קדומות. המשגת התגהגות

 הונזו־לסבית התרחשה רק לקראת סוף המאה ה־17 בגרמניה,

 ואז ההתנהגויות האלה הפכו ללא לגיטימיות, חולניות ולא

 נורמטיביות. עד 1973 הומוסקסואליות הייתה מוגדרת

 בפתולוגיה ונכללה DSM-a (מדריך להפרעות נפשיות). דבר

 שסיווג את ההתנהגות ההומו־לסבית והזהות הגיית לסטייה

 שיש לרפאן ולהוקיען מהחברה. בארן, רק ב־1988 אישרה

 הכנסת בקריאה שלישית את ההצעה לתיקון חוק העונשין,

 הכוללת מחיקת הסעיף האוסר משכב ״שלא כדרך הטבע״.

 בתקופה זו ממש גחגגים מצעדי גאווה בכל העולם. מקורה

 של הגאווה היא תחושת קהילתיות, שייכוח לחברה ולתרבוח

 גאה. מקורם של חודש הגאווה (יוני) ושל מצעדי הגאווה בארן

 ובעולם הוא ״אירועי םטונוול״. הסיפור שהיה כך היה: שנוח

 ה־50 וה־60 בארצות הברית התייחדו בפשיטות ובהטרדות של

 המשטרה במקומות בילוי של גייז. ב־27 ביוני נערכה פשיטה

 שנרתית על הפאב ״סטונוול״ בניו יורק. להבדיל מפשיטות

 קודמות, הפעם קמה התננדות בקרב באי המקום - לסביות,

 הומואים וטרנסג׳נדרים (האחרונים הם אלה שהובילו את

 ההתקוממות). ההתקוממות נמשכה מספר ימים ומאז, האירוע

 הפך לסמל גאווה והיווה נקודת מפנה בהיסטוריה הגיית. מאז

 נערכים מצעדי גאווה לציון ״אירועי םטונוול״, אולם עס השנים

ת מאוד בתוך כל המבנה שמכונה ר ד נ ו ן מ ב ה א נ י ת א ו ה  ז

 ״יחיד״. קשה לתחום אותה, קשה לכנותה בשם אחד והיא

 ישות דינמית בחייו של אדם. סימון דה בובואר כתבה פעם

א הופכות לנשים״(1949). היא ל א - ם י ש ת נ ח ל  ״נשים אינן מ

 לקחה חלק בגל השני של הפמיניזם, אולם נדמה שהמשפט

 המפורסם הזה נכון היום יותר מתמיד. הפוליטיקה של זהויות

 היא תהליך שמאפיין את התקופה הפוםט־מודרנית שבה אפשר

 ״גם ונם״ ונדמה שהיכולת לבחור בפנים נוספות של זהות

 רחבה מאי־פעם. הזהות איגה רק היחיד עצמו אלא גם תוצר

 של השפעות חברתיות. נשים, על פי דה בובואר, אינן רק מינן

 הביולוגי אל גם המשמעויות החברתיות של המין(מגדר). כמו

 את הזהות הנשית גם את הזהות ההומו־לסבית (להלן: זהות

 ג״ת) קשה להגדיר. כשם שהמושג זהות הוא תוצר התפחחותו

 של היחיד כחלק בלתי נפרד מהחברה, כך גם הזהות הגיית.

 במאמר זה אנסה לבדוק היכן ממקמת את עצמה הזהות הגיית

 בעולם פוםט־מודרני שבו הכול(כמעט) לגיטימי. אבדוק זאת

 על הרצף ההיסטורי של קהילת הגייז, תוך ציון אירועים

 חשובים בארן ובעולם וכן אתבסם על תיאוריות פמיניסטיות

 ותיאוריית ההבניה החברתית.

 המושג גיי(gay) אינו מציין מיניות בלבד. הוא מתייחס

 להוויה ולא למנדר, נקי ממשמעויות פתולוגיות ומבטא זהות

 חברתית ופוליטיח רחבה. הזהות הגיית תלויה בהגדרה

 הסובייקטיבית ותלוי בזמן, ברצף היסטורי ובמעגלי השייכות

 שהיחיד לוקח חלק בהם. בגוסף, יש להפריד בין זהות

 להתנהגות, מאחר שהן לא בהכרח תלויות זו בזו. לעתים הן

 מובילות זו לזו ולא תמיד ניתן לקבוע מי הראשונה ומי השנייה.

 התגהגות הומו־לםבית אינה טומנת בחובה בהכרת את תחושת

 הזהוח או ההזדהות עם מאפייני קבוצת הגייז. לדוגמה,

 המיניות ביוון העתיקה הייתה מלק ממערך התנהנויות נפוצות
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 מאפשרת לראות ולהיראות ולא רק בסרטי פורנו או בדמויות

 סטראוטיפיות שהוליווד כל כך אוהבת. המאבק לשוויון חוקתי

 מתנהל גם בתוך אולמות בתי המשפט עם עורכות ועורכי דין

 מעוגבים וגם על פלטפורמות המשאיות שמרקידות אלפי בני

 אדם הוללים יותר והוללים פחות. הקהילתיות, שמחת החיים

 ותחושח החופש חשובות לכל אדם גם אם הפרקטיקה היא

 הליכה ברחובות העיר בלבוש מיגימלי. מלבד המשמעות

 ההיסטורית של מצעדי הגאווה, יש להם משמעות אישית

 שהיחיד מעניק להם ומעניקות להם תת הקבוצות הצועדות

 ברחבי הארן; הורים, בני נוער, נשים, הקהילה הערבית,

 הקהילה הדתית ועוד.

 כמו המצעד, גם הזהות הגיית, מורכבת ומסועפת והדבר

 הופך אותה למותאמת לכל אחד על פי בחירתו. הרובד

 הגלוי של הזהות הגיית הוא בסופו של יום עם מי אני בוחרת

̂ני7ר של נויסג1יאן שד: נשים משתק/מ, 1928  פרט 0ת1ך 

 המצעדים קיבלו משמעויות גוספות ויש להם השלכות טובות

 יותר ופחות. בישראל נערך המצעד הראשון בתל אביב בשנת

 1998. ב־2002 נערכו המצעדים הראשונים בירושלים ובאילת

 ושנה לאחר מכן נערך המצעד הראשון בחיפה, שלמעשה היה

 שיירת מכוניות שנסעו ברחבי העיר.

 פעמים רבות שואלים אותי ״על שום מה?״ זו בהחלט שאלה

 שמעוררת תהיות רבות בדבר תחושת השייכות לקהילה הגיית

 בארן, שהיא חלק מהחברה הישראלית ובהכרח מקרינה על

 חחושת הזהות הגיית. היום, יותר מתמיד, אני מבינה את

 החשיבות של המצעד ו״מפגן הנוכחות״ שרבים מפקפקים בו.

 זאת בעקבות המצעד האחרון שהתגהל בירושלים (30.06.05)

 שבו אחד המפגינים נגד המצעד דקר ופצע שלושה צועדים.

 כשם שהבינו הפמיניסטיות בתחילת דרכן, כך גם חברי הקהילה

 הגיית מבינים ש״האישי הוא הפוליטי". הצעדה ברחובות



 אלא גם לסוג התרבות שאני בוחרת לצרוך, לדמויות שעמן

 אני מזדהה, לאירועים שמתווים את חיי ולתחושת הנבדלות

 מקולקטיב אתד והשייכות לקולקטיב אחר. מקדמת דנא אנו

 רגילות להתייחם אל המיניות הדומיננטית כאל עמוד האש

 ולהציב את עצמנו כפרט ביחס אליו.

 כלומר, איני מתקשה כלל וכלל

 להתרגש מאוד מסיפור אהבה בין

 גבר לאישה, אולם סיפור אהבה בין

 שתי נשים פורט על נימים עמוקים

 יותר שתופסים מקום דומיננטי יותר

 באישיותי. התוכן הוא אותו תוכן

 אוניברסלי שמדבר לאנשים רבים

 ועונה על צרכים רבים, אולם השינוי

 הקונטסקטואלי הוא זה שמבדיל

 בין ״תרבות למען״ ו״תרבות של״.

 מה שקורה לתרבות הנייז בשנים

 האתרונות ממחיש סענה זו. תרבות

 הנייז הולכת וגדלה על מנת לענות

 על צורך אמתי של אלה המזדהים

 עמה. היא מקבלת פנים רבות בהתאם למי שיוצר אותה ולתת־

 קהילות הגייז שצורכות אותה. דומה הדבר לקריאת ספר בשפת

 אם ובשפה זרה, למרות שאהיה בקיאה מאוד בשפה שאינה

 שפת האם שלי, הקריאה בשפת אם מעוררת יותר ומשמעותית

 יותר. עולם התוכן הפנימי מנהל דיאלוג מתמיד עם עולם התוכן

 החיצוני והדיאלוג מוליד את הזהות, אותי.

 פרקו צעד צעד נוסף אל תוך המתח הגועש בין היחיד

 לחברה והצינ רעיון שעל פיו המיניות אינה מאפיין טבעי

 של החיים האנושיים בלבד, אלא גם קטגוריה בלתי נפרדת

 שמקורותיה היסטוריים, חברתיים ותרבותיים. פוקו הראה

 את המיניות כסובייקט, כתולדה של שיח על המין ובתוכו

 גם השיח על האיסורים וההיתרים שמהם נובעות הסטיות.

 לתפיסתו, המיניות היא תוצר של יחסי כות כתוצאה מתהליכים

 היסטוריימ ותרבותיים. המיניות ההטרוסקםואלית הכפויה

 דותקת את המיניות האלטרנטיבית ואינה מאפשרת מקום,

 ביודעין, לקיומה של מיניות אחרת. כיום הומוסקסואליות

 אינה מוגדרת בפתולוגיה ובמקומות רבים בעולם היא נתפסת

 כלגיטימית, אולם פעמים רבות הלגיטימציה מאפשרת קיום

 מיגימלי ולא מוחצן. ״תהיי לסבית, אבל למה להראות את

 זה? למה לנופף בזה? למה לא בפרטיות?״ במילים אחרות

 התרבות הדומיננטית מנכסת לעצמה את האמת ואת ה״נכון״

 ומאפשרת אח קיומו של האחר בפטרוניות, כמו אומרת ״הנה,

 יש לך זכות קיום אך אל תערערי עליי, אל תציעי אלטרנטיבה,

 אל תדברי״. זה נשמע מוכר? אלו אמירות שחוזרות ונשנות

 לתיות את חיי, עם מי אני בוחרת לנהל חיי זוגיות (זמניים או

 קבועים).

 הרובד הסמוי של הזהות הגיית עוסק במשמעויות, בבחירת

 אורח חיים אלטרנטיבי. כאן אגע לרגע בסוגיית הבהירה, יש

י ש1>ך, האחיןת, 1928  מדנ

 שיאמרו שזהות ניית אינה בחירה, שכן היא אלמנט מולד

 שלא ניתן להוקיעו (אלא באמצעות טיפול, כישוף, או אלה

 התופסים אותו כמכשול/מבתן שיש לעוברו בהצלתה). אחרים

 יגרסו שזהות ניית היא תוצר של למידה תברתית (הורים,

 סביבה, חיזוקים חיוביים על התנהגויות וכדומה). על כל מהקר

 שיוכיח טענה אחת יקפצו עשרה חוקרים שיוכיחו אחרת.

 כנראה שכיאה לפוסט־מודרניות התשובה היא ״גם ונם״. לכן

 האמונה שלי מסתכמת ביכולת של היחיד לבחור כיצד לממש

 את הפוטגציאל הגלום בו ומהן המשמעויות שהוא יוצק לזהות

 הגיית שלו.

 כפרט שגדל בהברה שבה יש רק סוג אחד של

 מיניות דומיננטית, הורגלתי כל חיי לחשוב על התרבות

 ההטרוםקסואלית, לדמיין ולפנטז עליה וליהנות ממנה. כאן

 נכנסות לדיון שתי תיאוריות שפתחו את הדיון על מיניות

 והפכו את המיניות לכלי מרכזי בניתוח תרבותי. אלו הן

 התיאוריות הפמיניסטיות ותיאוריית ההבניה החברתית של

 מישל פוקו. כשם שהפמיניזם מעוגן בחוויות וניסיון החיים

 של הגשים, כך גם ההגדרות השונות של הזהות הגיית. בעבר

 התנועה הפמיניסטית פרצה דרך והיה נהוג להתייחס אל

 הנשים הפמיניסטיות כקולקטיב הומונני. עם השנים הל תהליך

 היפרדות של נשים פמיניסטיות ונוצרו קבוצות של פמיניזם

 מערבי, פמיניזם שחור, פמיניזם ערבי, פמיניזם לסבי ועוד.

 כך קורה גם בהתפתחות של זהות ניית. הזהות הניית אינה

 קשורה להתפתחות המינית בלבד או להתפתחות האישיותית,



 את הרצף הלסבי כטווה של התנסויות המתאפיינות בהזדהות

 נשית. הכוונה כאן אינה רק להתנסות במגע מיני או תשוקה

 מודעת למגע זה, אלא צורות רבות של עוצמה ראשונית בין

 נשים. צורות אלה כוללות שיתוף בחיים פנימיים ועשירים,

 חבירה גגד הדומיננטיות הנברית, הענקת תמיכה ועוד. מי לא

 חוותה תחושה של עוצמה נשית בשיחה אמתית וכנה בין שתי

 נשים או בתוך קבוצה של נשים? תפיסה זו של הזהות הלסבית

 מראה כי הזהות הלסבית אינה טומנת בחובה בהכרח התנהגות

 לסבית. יש נשים לסביות רבות שמנדירות עצמן כא־מיניות,

 יש כאלה שמנדירות עצמן כלסביות עוד לפני שהתנסו במערכת

 יחסימ מינית עם נשים, ואחרות מגדירות עצמן לסביות וחיות

 במערכת יחסים עם גבר. אם כן הלסביות אינה ניתנת לשינוי,

 אולם הבחירה באורח חיים לסבי היא האלמגט המשמעותי ובר

 השינוי במשוואה.

 לסיכומו של דבר, הדיון בדבר הזהות הגיית עוסק ביחס

 בין מגדר למיגיות ובפרט - בין ההזדהות לתשוקה. ההיגיון

 ההטרוסקסואלי אומר שההזדהות והתשוקה מוציאות זו

 את זו. כלומר, אם את שייכת למגדר גתון ומזדהה עמו,

 הרי את מחויבת להשתוקק למין השני. יחד עם זאת, כשם

 שהנשיות תופסת מרחב רחב של הזדהויות שונות, כך גם

 ההומוסקסואליות. הזהות הגיית אינה הומוגנית והיא נעה על

 רשת של אלטרנטיבות. האלטרגטיבות מיוצגות בשפה, תרבות,

 משפחה, סגנון חיים, ותפיסות שמייחחת כל אדם באשר הוא

 אדם. לכן הגדרת הזהות הגיית היא מסע דיאלקטי ברבדים

 שונים, חוויות ומציאויות שתות.

ת ו ר ו ק  מ
 באום, ד. מק, ע. (עורכות), לסביות והומוסקםואליות בראי

 המציאות - אסופת מאמרים, הוצאת קל״ף - קהילה לסבית פמיניסטית.

 באסלר, גי.(2001). קוויר באופן ביקורתי, תל אביב: הוצאת רסליננ.

, תל אביב: הוצאת בבל. י  דה בובואר, ס.(1949). המין הטנ

 הוקס,ב.(2002). פמיניזם זה למלם, מיפה: הוצאת פרדס.

 זפרן, א.(2005). סיפור ורוד, תל אביב: הוצאת מפה.

 קדר, י. זיו, ע. קגר, א. (עורכים),(2003). מעבר למיניות - מבתר

 מאמרים בלימודים הומו־לםב״ם ותיאוריה קווירית, תל אביב:

 הוצאת הקיבוך המאוחד - מגדים.

 גם היום ולא רק בהקשר של קהילת הגייז, אלא נם בעולמם

 של מיעוטים רבים נוספים. כיאה לדיאלוג בין היחיד לחברה,

 אמירות אלה מבנות זהות. מחד יש שיטענו שהזהות הגיית

 היא זהות קורבנית שדומה בהתפתחותה לזהות של היהודי

 כקורבן(בעיקר בשיח סביב נושא השואה). זהות שמתבססת

 על אובדן ועוול שנעשה לה, על כוחות חיצוניים וחזקים

 יותר שמנווטים אותה ומשפיעים עליה. מאידך אחרים יגידו

 שדווקא ההטרוםקםואליות הכפויה מבנה זהות גיית שהחוזק

 והאותנטיות הם מסימניה המובהקים. סימנים אלה הם תוצאה

 של תהליכים נפשיים וחברתיים קשים, תוך נכונות להיאבק

 למען מטרה.

 בתוך הזהות הניית מתקיימת הזהות הלסבית שמתעמתת

 עם מציאות שונה. על לסביות מופעלים כוחות חברתיים

 כפולים - הטרוסקסואלים ופטריאכליים. כבר בשלביה

 הראשונים של התנועה הפמיניסטית געשה שימוש במושג

 ״אישה המזדהה עם נשים״, על מנת לזהות נשים שאינן לסביות

 אבל בחרו להזדהות עם נשים. כלומר, קיומן הסובייקטיבי אינו

 תלוי באישורם ובנוכחותם של גברים ואינו כפוף לסדר החיים

 שלהם. זהו מושג שעל פניו מבטא לסביות סמויה, אולם

.(sisterhood) למעשה מציג עיקרון של סולידריות ואחווה 

 מאז ועד היום חלק מהגשים פיתחו תפיסה וסגנון חיים לסבי

 כפרקטיקה פוליטית פמיניסטית, ככלי ביטוי של הזדהות נשית

 והתערות לסדר החברתי הקיים. ההזדהות הנשית היא מקור

 לכוח ולעוצמה שפעמים רבות לאורך ההיסטוריה הוכיחה את

 עצמה ככלי יעיל לשינוי חברתי. לעתים קרובות הזהות הלסבית

 נתפסת כמתריסה ומתבססת של שנאת גברים. (בנקודה זו,

 כמו בנקודות רבות נוספות, האישה הלסבית דומה לאישה

 הפמיניסטית-הסטריאוטיפים דומים.) נדמה כי חובת ההוכחה

 חלה על האישה הלסביח כל הזמן. עליה להוכיח שהיא אינה

 שונאת גברים, שיש לה חברים גברים, רצוי שיהיו לה ברזומה

 גם מאהבים גברים, אם יש לה גינוני התנהגות גבריים - מה

 טוב. בנוסף, עליה להתאים לדמות הלסבית שמככבת בסרטי

 הפורנו, או יותר נכון, יחסי המין בינה ובין בת זונה צריכים

 להתאים לסרטי הפורנו ולהיות זמינים לעינו של הגבר הצופה

 בהם (״...כל הזמן הזה והנה יש לי פה לסבית מתחת לאף...

 אפשר להצטרף?״). חובת ההוכחה, כמו כל מיעוט חלה על

 המיעוט עצמו. היחיד צריך להוכיח שהוא נורמלי וראוי להיות

 חלק מהחברה. משפחה המורכבת משתי אימהות צריכות

 להוכיח את תקימתה, זוגיות גיית חייבת להוכיח את יציבוחה

 על מגת לקבל זכויות.

 קיומה של הזהות הלסבית על הרצף לסבי לאורך השנים

 הראתה כי מהברית שנשים כורתות זו עם זו מרוויחים כל

 היחידים בחברה, כיחידים וכחברה. אדריאן ריך מסבירה


