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הערה כללית לגבי מינוחי& :בימינו מקובל להתייחס לקהילת הלהט"ב )להט"ב = לסביות ,הומואי&,
טרנסקסואלי& וביסקסואלי&( ,אול& יהיה זה אנכרוניסטי להשתמש במינוח זה בדיו #היסטורי ,שכ #מונח זה לא
רווח בשני& בה #עוסקת עבודה זו .לרוב השתמשתי במונח 'גייז' באופ #כולל או ב'הומואי& ולסביות'.
ההתייחסות החברתית תרבותית לטרנסקסואלי& בשני& בה #עוסקת עבודה זו היתה לרוב כטרנסווסטיטי&
)אנשי& שאוהבי& ללבוש את בגדי המי #השני( .אי #אני עוסק בעבודה זו בענייני מגדר וזהות מגדרית כשלעצמ&
ולכ #לא התעכבתי בענייני& אלו .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".
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שורשיה של התנועה לשחרור גייז נעוצי& אי ש& במחציתה השניה של המאה ה .19למרות זאת,
הומוארוטיקה ופרקטיקות מיניות חד מיניות אפשר למצוא עוד משחר ההיסטוריה .כבר בדיאלוג
המשתה מהלל אפלטו #יחסי& בי #גברי& כיחסי& אידיאליי& .אול& ,חשוב לזכור כי ההתייחסות
האפלטונית ליחסי& בי #גברי& לא נבעה מאיזה סוג של זהות או נטיה מינית כפי שתופשי& אותה
כיו& ,אלא מתו ,התבוננות פילוסופית שקיפלה בתוכה היררכיה מעמדית חברתיתתרבותית,
השמה את הנשי& ,הנערי& והעבדי& בתחתית הסול& החברתי .בתור שכאלה ,לאזרחי& הגברי&
יש את האפשרות לקיי& עימ& פרקטיקות מיניות .העבדי& והנערי& היו תמיד בתפקיד הנחדר,
זאת ג& כסימבול למעמד חברתי נחות יותר .אי #בכוונתי להכנס לדיו #מוסרי בשאלה זו ,אול& אני
מציי #זאת כדי לרמז בכ ,שגילויי& היסטוריי& של פרקטיקות חד מיניות אינ& ניתני& לרדוקציה
פשטנית להומוסקסואליות ,כפי שהיא מובנת כיו& .עדויות לפרקטיקות מיניות חד מיניות אפשר
למצוא לאור ,כל דפי ההיסטוריה ואי #זה המקו& לדו #בה ,#אול& דבר אחד קושר ומחבר בי #כל
אלו – היו אלו בגדר פרקטיקות בלבד ,שלא הגדירו או כוננו זהות ותפישת אד& כוללת ולכ #ג& לא
גררו בהכרח רדיפה שיטתית ומסיבית מצד השלטונות ו"הורדה למחתרת" של הומואי& ולסביות.
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 ,ל ָז .#בתור שכזה יש לו ,להומוסקסואל ,סוג

של עבר ,אופי וצורת חיי&" .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".

3

בשיח על המיניות החל מהמאה ה 19זָ #ההומוסקסואל הוא ג& זָ #סוטה ,טוע #פוקו.
 2פוקו ) ,(1996עמ' .34
 3ש&
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ההומוסקסואל הפ ,למסמ #של זהות ולא עוד לפרקטיקה בלבד .במסגרת הזו הפרקטיקה הופכת
להיות תוצר הנובע מזהות זו ,שהינה פתולוגית ויש לאסור אותה .כתארי ,לידת "ההומוסקסואל
המודרני" ג& כקטגוריה פסיכיאטרית המציינת סטייה מציי #פוקו באופ #סימבולי את שנת ,1870
בה הופיע אחד המאמרי& המכונני& על "התחושות המיניות המנוגדות" .4מרגע בו הפכה
הומוסקסואליות לזהות המגדירה אד& סוטה ,בו בזמ ,#במי #הכרח לוגי ,החלה ג& ההתנגדות
לתיוג זה .התנגדות שהפכה ברבות השני& והמאבקי& לתנועה כלל עולמית חזקה הבאה לשחרר
הומואי& ולסביות מעולה של הגדרת& כסוטי& ולניכוס חוזר של המינוח "הומו" או "קוויר"
ממילת גנאי למילה בעלת כוח המוטענת מחדש בקונוטציה חיובית.
הומואי& ולסביות ה& קבוצת מיעוט הסובלת מדיכוי ,שנאה ואפליה על פי חוק .אי #זו קבוצה
אתנית או מעמדית ,א ,הדיכוי כא #הוא על בסיס נטיה מינית או זהות מגדרית .שלילת האפשרות
לבחור את מי לאהוב ובאיזה אופ #הוא זה המסמ #את קבוצת המיעוט ודיכויה ואת מאבקה
לחופש ולשוויו #זכויות חברתי.
למעשה אפשר לומר ,שהדיכוי ,השנאה והפחד מהומואי& ולסביות נעו 2בבסיסו באותו פחד בסיסי
מכל מה שמוגדר "אחר" או "חלש" ,שבשמו דוכאו במהל ,ההיסטוריה ג& שחורי& ,נשי& ,עבדי&
ורבי& אחרי& .הומואי& ולסביות לא תמיד תפשו את עצמ& כקבוצת מיעוט הנלחמת על
זכויותיה ,א ,במהל ,שנות ה 50של המאה ה 20החלה בארה"ב ההתעוררות התודעתית שהביאה
לסימונ& של הומואי& ולסביות ,קוד& כל בעיני עצמ& ,כקבוצת מיעוט .ש& החל ,בחדרי חדרי&
ובתחילה באופ #מינורי ,מה שלימי& צמח והפ ,לתנועה רחבה הפועלת בגלוי למע #זכויות ושוויו#
של הומואי& ולסביות ,ג& בימי& אלו .הפעילות הזו לא החלה לראשונה בארה"ב בשנות ה.50
בגרמניה למשל ,בתקופת רפובליקת ויימאר היה יחס סובלני יחסית להומואי& והיו א -חיי
תרבות ולילה ענפי& למדי .בהקשר זה אפשר להזכיר את פעילותו החשובה של האקטיביסט מגנוס
הירשפלד בגרמניה בתחילת המאה ה ,20שפעל למע #דהקרימינליזציה של הומוסקסואליות,
פעילות שנגדעה ע& עליית& של הנאצי& לשלטו .#מכיוו #אחר ,נית #לציי #את כתיבתו של אוסקר
ויילד בבריטניה של סו -המאה ה ,19כתיבה שהיתה רובה ככולה בעלת רמיזות הומוסקסואליות
מתחת לפני השטח ,ולבסו -הביאה את ויילד למצוא עצמו בבית הכלא .מפאת קוצר היריעה לא
אדו #כלל בנושאי& אלו או בתקופה זו ואתמקד בארה"ב בתקופה שלאחר מלחמת העול& השניה.
ג& בשנת  2005עדיי #נמש ,הדיכוי של הומואי& ולסביות וה& עדיי #מופלי& ביחס לקבוצת
ההגמוניה ההטרוסקסואלית .הדיכוי בא לידי ביטוי ג& באפליה בזכויות אזרחיות שונות הנשללות
 4ש&.
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מקבוצה זו ,א ,לא רק .ב 12מדינות בעול& עדיי #קיי& כיו& עונש מוות על הומוסקסואליות ,וב
 80מדינות החוק שולח הומואי& ,לסביות או טרנסקסואלי& למאסר לתקופות שונות של בי #שנה
אחת ועד מאסר עול& .רק בחודש יולי האחרו #הוציאו שלטונות אירא #להורג בתלייה בחוצות
העיר שני נערי& ,האחד ב 18 #והשני ב ,16 #כיוו #שהואשמו בהומוסקסואליות .באופ #גס ,אפשר
לומר כי התנועה העולמית לשחרור הומואי& ולסביות צלחה בעיקר במדינות המערב וכי תנועות
בינלאומיות כיו& מנסות למנ -את הכוח הפוליטי שנצבר ע& השני& על מנת לנסות ולהפעיל
לחצי& ג& על מדינות בה& עדיי #רודפי& הומואי& ולסביות ומורידי& אות& למחתרת .ללא כל
ספק ,רשת האינטרנט היו& היא אחת מהצורות המובהקות בה #הומואי& ולסביות ,א -כי ג& כל
קבוצה מוחלשת אחרת ,יכולי& ליצור תשתית רשתית רחבה וענפה לפעילות של התנגדות שקטה,
התארגנויות חתרניות וקבוצות שיח ,במרבית המדינות כמעט באי #מפריע ,מלבד אלו המטילות
פיקוח הדוק ג& על חופש המידע באינטרנט )כמו למשל במצרי& ,בסי #ובמדינות נוספות( .ג&
בישראל לא נעלמה ההומופוביה ,שהיא בעיקרה כיו& בעיה חברתית לא פחות מאשר משפטית או
חקיקתית .רק בחודש יוני האחרו #היינו עדי& לביטוי קיצוני של הומופוביה ,כאשר ניסה גבר
חרדי לרצוח צועדי& במצעד הגאווה בירושלי& ,זאת ,לדבריו בש& האלוהי&.
ע& זאת ,בעבודה זו לא בחרתי להתמקד דווקא במצב בהווה אלא לבחו #את ההיסטוריה הפחות
גלויה של התנועה לשחרור הגייז בארה"ב מתו& מלחמת העול& השניה ועד למהומות סטונוול,
במחשבה כי ידיעת העבר יכולה לתרו& במשהו ג& להבנת ההווה וראייתו בתו ,הקשר רחב יותר.

מבוא
האירוע ,שמהווה אולי יותר מכל את הסימבול לפרו 2התנועה המודרנית לשחרור הגייז הוא
מהומות סטונוול שהחלו בניו יורק בליל שישי ה 27ביוני  1969ונמשכו מספר לילות .המאבק
לזכויות הגייז בארה"ב לאחר אירוע זה הפ ,לגלוי במוחלט ותפס קו רדיקלי מיליטנטי ,זאת
בניגוד לקו שמרני יותר שקד& לו ,שחיפש אסימילציה ואישור של החברה ההגמונית .לאירוע זה
אי אפשר להתייחס בחלל ריק וחשוב לבחו #את התנאי& והתשתית הענפה של הפעילות ,הסמויה
ברובה ,שקדמה למהומות אלו ואפשרה לאירוע הזה – א -כי היה ספונטני – להתרחש כפי
שהתרחש.
בעבודה זו אבקש להתחקות אחר חלק קט #מהאקטי& של ההתנגדות הסמויה והגלויה של
הומואי& ולסביות בארה"ב מסו -מלחמת העול& השניה ועד לפרו 2מהומות סטונוול ב.1969

4
) ©(2005כל הזכויות שמורות למאור ברזני .אין להעתיק או לעשות כל שימוש במסמך זה או בחלקו ,מלבד להפיצו בשלמותו באופן חופשי.

החקיקה ,הרדיפה על ידי רשויות החוק ,ההפחדה וההוקעה החברתית ה #האמצעי& בה& הפעילה
ההגמוניה את כוחה ולמולה אתחקה אחר טקטיקות המאבק שננקטו .מאבק יומיומי זה ,לעתי&
א -נדמה כי סיזיפי ,הצטבר אט אט ע& השני& והביא למהפכה של ממש ,שמהומות סטונוול ,כקו
פרשת המי& של מאבק זה ,הפ ,אותו לגלוי באופ #מוצהר.
בפרק הראשו #אציג את התיאוריה של ג'יימס סקוט ,5שלאורה ולאור עול& המושגי& הסקוטיאני
אנתח את אסטרטגיות המאבק של ההומואי& והלסביות בתקופה האמורה .בפרק השני אסקור
את מהומות סטונוול עצמ #ואציג #כסטורנליה של הכוח במאבק לזכויות הגייז .הפרק השלישי
יעסוק בשיטות הדיכוי של הומואי& ולסביות ע"י ההגמוניה ובאופני& בה& הושלטה השררה.
הפרקי& הרביעי והחמישי יעסקו בטקטיקות ובדרכי ההתנגדות אל מול השררה – ההתנגדות
הסמויה וההתנגדות הגלויה.
בעבודה זו נעשה שימוש במקורות רבי& ,ספרי& ,מאמרי& ואתרי אינטרנט שוני& ,שחשפו פ #קצת
פחות ידוע ופחות מוכר במאבק& של הומואי& ולסביות בארה"ב בתקופה שלפני סטונוול .ברור
לי ,כי אי #בממצאי& שיובאו להל #אפשרות להציג תמונה שלמה וסגורה של מבנה וטקטיקות
המאבק המרובות והמורכבות שנקטו בה #הומואי& ולסביות בתקופה הנידונה.

פרק א'
התיאוריה של סקוט
בספרו " 6"Domination and the Art of Resistanceמציע ג'יימס סקוט ) (Scottדר ,להתבונ #על
הדרכי& והאופני& בה& מתמודדות קבוצות מיעוט מוחלשות ומדוכאות ע& מציאות חייה&.
סקוט מציע הסבר משלו לתפיסה של מהפכה וטוע #כי היא למעשה תוצר של שגרת אורח חיי&
מתמש ,של התנגדות ומאבק דינאמי ויומיומי הננקטת על ידי האנשי& החיי& תחת מכבש
השררה ,ואינה נובעת בהכרח דווקא מקבוצות חזקות המנהיגות ומובילות אותה .ההתמקדות
ביומיומי ובפרקטיקות לכאורה טריוויאליות ,שרוב #לא נראות ולא נשמעות ולרוב ג& לא נתפשות
כאקטי& מחאתיי& בעלי משמעות ,היא למעשה החידוש של סקוט .אפשר לדמות זאת לסיר מי&
העומד על אש קטנה המתחמ& אט אט א ,לבסו -מגיעי& המי& ג& ה& לנקודת הרתיחה .סקוט
מחזיר למדוכאי& את האמונה בכוח& ובאפשרות& להתנגד לדיכוי ולנציגיו ומתאר דרכי& רבות
של אופני התנגדות שוני& ,הנעשי& ברוב& מאחורי גבה של השררה .מכלול האפשרויות להתנגדות
Scott (1990). 5
Ibid. 6
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באות לידי ביטוי במושג אותו מכנה סקוט "הטקסט הסמוי" ) ,(Hidden Transcriptשהוא לכאורה
טקסט תמי& ,א ,משמעותו האמיתית היא בסאבטקסט שלו .הטקסט הסמוי הזה מהווה
למעשה את תוכנה של הפעילות אותה מכנה סקוט אינפרא פוליטיקה.
אינפרא פוליטיקה של קבוצות נשלטות מורכבת מסטי& של פרקטיקות התנגדות קטנות ,חלק#
סימבוליות ונראות לעתי& חסרות משמעות ,המתרחשות לעתי& תו ,מסווה של שיתו -פעולה ע&
השולטי& .לנשלטי& ,טוע #סקוט ,יש אינטרס לשמור על מראית עי #שטחית של שמירה על הסדר
החברתי ואי #מראית עי #זו באה ללמד על הפנמת מצב& וקבלת& אותו ,זאת משו& שה& מצויי&
במצב של איו& ממשי והתנגדות גלויה לשלטו #הפוגע בה& תגרור אחריה בהכרח סנקציות
אלימות 7.סקוט מראה שאינפרא פוליטיקה היא אחותה התאומה של הפוליטיקה הגלויה ומהווה
כמעי #תמונת ראי שלה .כל תופעה פוליטית באה לידי ביטוי ג& בעול& האינפרא פוליטי.

8

האינפרא פוליטיקה מופיעה בצורה שקטה ,אבל מטרתה הסופית זהה לפעילות הפוליטית הגלויה.
סקוט בעצ& מרחיב את ההבנה של מה& אקטי& פוליטיי& ,ובהגדירו את האינפרא פוליטיקה
כאקט פוליטי לכל דבר ועניי #מטעי #סקוט את פעילויות ההתנגדות היומיומיות ,קרי האינפרא
פוליטיקה ,של הנתוני& תחת דיכוי במשמעות ובחשיבות הראויי& לה& .לתפוש את הפוליטיקה
רק באופניה הגלויי& הוא פספוס של המרחב הפוליטי הקיי& והאפשרי לקבוצות המדוכאות.
כותב סקוט:
“So long as we confine our conception of the political to activity that is openly declared we
are driven to conclude that subordinate groups essentially lack a political life or that what
political they do have is restricted to those exceptional moments of popular explosion. To do
so is to miss the immense political terrain that lies between quiescence and revolt and that,
for better or worse, is the political environment of subject classes. It is to focus on the visible
coastline of politics and miss the continent that lies beyond.”9

הדיכוי ,טוע #סקוט ,וכל פרקטיקה של שררה ,מתקיימי& בשני מישורי& במקביל – ה #במישור
הסימבוליתודעתי וה #במישור המטריאלי .כ ,ג& ההתנגדות לשררה מופיעה ג& היא בשני
מישורי& אלו וכוללת ה #התנגדות מטריאלית ,כמו למשל גניבות ומעילות ,עבודה איטית וכדו' וה#
התנגדות סימבוליתתודעתית ,כמו למשל מחשבות מרחיקות לכת על מהפכה ודמי #3מצב חברתי

Ibid, p.193. 7
Ibid, p.199. 8
Ibid. 9
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אחר או תנועות גו ,-מחוות אסורות ,סימני& הידועי& לנשלטי& בלבד ועוד .לפעולת הדמי #3בכלל,
טוע #סקוט ,יש חשיבות גדולה מאוד בפעילות האינפרא פוליטית .ג& ההתנגדות הסימבולית וג&

המטריאלית ,שתיה #אופני& בעלי חשיבות זהה בסט הפרקטיקות של ההתנגדות.

10

סקוט מדגיש כי האינפרא פוליטיקה של ההתנגדות היא אקט פוליטי לכל דבר ,והיא מתרחשת ג&
כיו& בעול& המערבי הדמוקרטי של ימינו ,בו קבוצות רבות מוחזקות עדיי #לא כאזרחי& שווי&
אלא כנתיני& ולכ #מופעי ההתנגדות שלה& עדיי #חשאיי&.

11

לטענת סקוט ,ציות של המדוכאי& לשררה אינו מהווה ביטוי דווקא להסכמת& העמוקה להיות&
נחותי& וא -אינו מצביע על תודעה כוזבת ,כזו המשרתת את האינטרסי& של ההגמוניה .הציות,
טוע #סקוט ,אינו אלא מהל ,מודע ומחושב ,שנוקטי& בו אלו הנתוני& תחת עולה של השררה ,זאת
על מנת לצמצ& ככל האפשר פגיעה בה& ולשמור על סוג של מאז #כוחות .זהו הטקסט הגלוי,
המסתיר מאחוריו את הטקסט הסמוי ,וה& בעצ& שני צדדי& של אותו הדבר .הקושי לאתר את
מקומות ההתנגדות ,טוע #סקוט ,לא נובע מתודעה כוזבת של הנשלטי& ,אלא דווקא מצביע על
שלטו #שהוא יותר דכאני ונוקשה .בכל מקו& בו מופעל כוח ,אפשר יהיה למצוא צורת התנגדות
כלשהי ,טוע #סקוט ,א ,לא תמיד היא תהיה גלויה לעי .#סקוט א -טוע #יותר מכ ,,כי אי#
פוליטיקה גלויה ללא אינפרא פוליטיקה סמויה שקדמה לה ונרקמה בחשאיות א -שני& קוד&
לכ ,#בטר& הפכה גלויה.

12

“It would be more accurate, in short, to think of the hidden transcript as a condition of
practical resistance rather than a substitute for it”13

במקרי& מסוימי& א -לא מתאפשר גילוי פוליטי מוצהר היוצא כנגד האידיאולוגיה השלטת.
למשל ,במקרה בו תידו #עבודה זו ,נראה כי גילוי מוצהר על הומוסקסואליות בארה"ב בתקופה
הנידונה הביא לרדיפה ,למעצרי& ,לפיטורי #ולנידוי חברתי .במקרי& כאלו ,של "הורדה
למחתרת" ,האינפרא פוליטיקה היא היא החיי& הפוליטיי& עצמ&.
תפיסה עצמית של הפרט כבעל מודעות אמיתית למצבו ולא כבעל תודעה כוזבת מחזירה לו את
כוחו ומהווה התנגדות לאופ #שבעלי הכוח ירצו לראות אותו .במסגרת הזו ,כל פעולת התנגדות
אינפרא פוליטית שהפרט עושה לוקחת חלק במה שקורא לו סקוט "ניקוב האידיאולוגיה
השלטת" .זו אחת הטענות המרכזיות של סקוט כנגד התודעה הכוזבת .בעצ& פעילויות ההתנגדות
Ibid, p.184. 10
Ibid, p.199. 11
Ibid. 12
Ibid. 13
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הקטנות מתבצע הניקוב ,ג& א& סימבולי לעתי& ,באופייה של האידיאולוגיה השלטת ,עד שלבסו-
הטקסט הסמוי מתעצ& והול ,ופור 2החוצה ברגע ספונטני ובלתי מתוכנ #של התפרצות רגשות
המונית .ההצהרה הגלויה של הטקסט והתפרצות החוצה זוכה אצל סקוט למינוח "סטורנליה של
הכוח" ) .(Saturnalia of Powerהיא לא היתה אפשרית ללא כל אות #מאות א& לא אלפי פעולות
קטנות וסמויות ,שנמשכו לאור ,שני& ,לעתי& א -במחשבה כי ה #חסרות כל משמעות מוחשית.
א ,זהו בדיוק התוצר של הניקוב באידיאולוגיה השלטת על ידי פעילות אינפרא פוליטית
וטקסטי& סמויי& ,המביאי& לאור ,הזמ #לשינוי אמיתי זאת א -תו ,כדי שמירה על מעטה של
הסכמה כללית בתו ,כדי ההתנגדות הסמויה עצמה.
התודעה תופסת מקו& מהותי בהגותו של סקוט .קיומה של אינפראפוליטיקה ,אומר סקוט,
מוכיח כי העדר התנגדות גלויה אינו נובע מהעדר תודעה או מתודעה כוזבת .התודעה ג& משמשת
כאתר בו יכולה להתקיי& התנגדות סימבולית ,כשזאת יכולה להמשי ,להתקיי& ש& ולחכות עד
שמגיעה שעת הכושר וההזדמנות להוציאה כמעשה מטריאלי .ההתנגדות מתחילה תמיד בתודעה
כפרקטיקה סימבולית ומש& עוברת למישור המטריאלי .באופ #הזה ,מלווה ההתנגדות
המטריאלית באופ #תמידי ברעיונות ,בכוונות ובשפה שמאגדת את הקבוצה הנשלטת יחד ומחברת
אות& זה לזה במאבק&.
דיכוי שיטתי גורר רצו #לתגובה של המדוכאי& .רצו #זה בא לידי ביטוי באינפרא פוליטיקה ,א,
אינו יכול להיות מסופק במלואו אלא ע& הפיכתו של הטקסט מסמוי לגלוי ומעימות ישיר ע&
הקבוצה השולטת .זוהי למעשה הסטורנליה של הכוח ,שהיא למעשה תחושת השחרור וההקלה
העצומה שחשי& המדוכאי& אשר לאחר שני& רבות יכולי& לפתע להתבטא לראשונה בפומבי
ולהשמיע את דבריה& בגלוי מבלי להנזק .זהו קתרזיס של ממש המטהר את הנפש ,וזאת נראה
כעת בהצגת המקרה של מהומות סטונוול.

פרק ב'
מהומות סטונוול ! סטורנליה של הכוח

14

את הדיו #אתחיל דווקא ממהומות סטונוול ,קו פרשת המי& התוח& את הדיו #בעבודה זו ,ואחריו
אבח #את השררה וההתנגדות לה בשני& שקדמו לאירועי& אלו .כותרת המשנה שנות #קארטר

 14מרבית הנתוני& בפרק זה נלקחו מספרו של קארטר ) ,Carter (2004העשיר בתיאורי& ובעדויות מאנשי&
ומשוטרי& ,שהיו נוכחי& במקו& בזמ #המהומות ובראיונות שנערכו אית& בשני& שלאחר מכ.#
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לספרו היא "המהומות שהציתו את מהפכת הגייז".

15

מהומות סטונוול הוא הש& שנית #לכמה

לילות רצופי& ,במהלכ& המוני הומואי& ,לסביות וטרנסקסואלי& יצאו מבתיה& לרחובות וצעקו
בגלוי את מחאת& ,דבר שסימ #יותר מכל את השינוי התודעתי המהותי בתפישת הגייז את עצמ&.
מה היו ,א& כ ,#מהומות סטונוול ומדוע התרחשו דווקא ברגע ההיסטורי בו התרחשו?
בליל שישי ה 27ביוני  ,1969בסביבות השעה  1אחר חצות 16הגיעו כמה שוטרי& לפאב סטונוול
אי (Stonewall Inn) #ברחוב קריסטופר באזור גרינווי '2וילג' ) (Greenwich Villageשבניו יורק .על
דלת הפאב היה השלט "מועדו #פרטי ,לחברי& בלבד" ,מה שסימל באותה התקופה את העובדה כי
זהו פאב של גייז .בשנות השישי& היו ברחבי ארה"ב מספר ברי& של גייז ,שרוב& נשלטו ונוהלו על
ידי המאפיה ולא על ידי הומואי& ולסביות בעצמ& .כ ,ג& סטונוול הופעל ע"י המאפיה .אנשי
המאפיה היו משחדי& את המשטרה באופ #שוט -בסכומי& מוערכי& של כמה מאות דולרי& לפאב
כמעט מידי שבוע ,זאת תמורת קניית שתיקתה של המשטרה .למרות זאת ,פשיטות על ברי& של
גייז ,בעיקר באמתלות של חוסר רשיו #למכירת אלכוהול ,היו עדיי #דבר שבשגרה ג& בסו -שנות
השישי& ,בתדירות של לפחות פע& אחת בחודש וא -יותר מכ ,בזמ #שלפני בחירות ,כאשר
פוליטיקאי& רצו להרשי& את בוחריה& ולהראות עד כמה ה& שומרי& על הערי& "נקיות" ועודדו
את המשטרה לפקוח עי #בצורה יתרה בתקופות אלו 17.סטונוול לא היה בר הגייז היחיד בניו יורק,
א ,לא היו רבי& כאלו וסטונוול ,שנפתח ב ,1967הפ ,לבית& של דראגקווינס ,טרנסקסואלי&
וג& של הומואי& צעירי& ,שלא היה לה& מקו& אחר לצאת אליו .כ ,,למרות שמטרת המאפיה,
שהיו בעלי המקו& ,היתה בעיקר ניצול& של הלקוחות ,עדיי #סיפק המקו& תחושה של קהילה
ומרחב מוג #להיות בו ,דבר שהיה מאוד לא מוב #מאליו באות& ימי&.

18

גייז בתקופה הזו לא יכלו לקבל בעצמ& רשיונות לפתיחת פאבי& ולמעשה היו נתוני& בי #פטיש
המשטרה לסד #המאפיה .באותו לילה ,כמו בלילות רבי& אחרי& ,הגיעה המשטרה למקו& בטענה
שהמקו& פועל ללא רשיו #למכירת אלכוהול .הסיבה לכ ,היתה שמכירת אלכוהול להומואי&
באותה תקופה היוותה עילה מספקת על מנת לשלול את רשיו #מכירת האלכוהול לעסק ,ולש& כ,
בדיוק שיחדו אנשי המאפיה את המשטרה.
בסטונוול עצמו היו בזמ #הפשיטה כ 200איש .הפשיטה עצמה לא היתה שונה מפשיטות קודמות,
שנערכו באזור ובמקו& עצמו .במהל ,השבועיי& שקדמו לפשיטה המדוברת פשטו שוטרי& כמה
Carter (2004). 15
 16למעשה כבר ה 28ביוני.
Ibid, p.82. 17
Ibid, p.88. 18
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פעמי& לפאבי& נוספי& של גייז באזור ,אחת מה #ג& לסטונוול עצמו 19.בדר ,כלל ,על א -מכות,
השפלות ומעצרי& שביצעו השוטרי& ,תמיד התפזר הקהל כמה שיותר מהר כדי להמנע מחיכו,
יתר ע& המשטרה .במקרי& אלו ,את הציות למשטרה אני רואה כאקט סמוי א -הוא של התנגדות
סימבולית ,שלא מלמד ,כפי שראינו בתיאוריה של סקוט ,על תודעה כוזבת של הנוכחי& ואמונה
בהיות& אכ #נחותי& ופושעי& ,אלא הוא בא על מנת לצמצ& את האפשרות לפגוע בה& על ידי
בעלי הכוח .ההוכחה לכ ,היא ההתפרצות הספונטנית בסטונוול ,כמו ג& סט נרחב של פרקטיקות
התנגדות ,כפי שנראה בפרקי& הבאי& ,המעידי& על מודעות מוחלטת.
הפשיטה על סטונוול בלילה ההוא התפתחה בכיוו #שונה לחלוטי ,#שהפתיע ג& את השוטרי&
עצמ& ,שכלל לא ציפו לאירוע שכזה ולכ #ג& לא באו בכוחות גדולי& למקו& ,שכ #לא הניחו שיש
בכ ,צור .,מה שהיה שונה בפע& הזו היתה ההתנגדות האקטיבית הגלויה והמסיבית של באי
המקו& וחוסר נכונות& לסבול עוד את ההשפלה ,הדיכוי והשררה לה היו נתוני& זמ #רב .שני&
רבות של דיכוי ,סבל ,רדיפה והוקעה חברתית התנקזו לרגע הזה והתפרצו החוצה בסערת רגשות
ספונטנית ולחלוטי #לא מתוכננת מראש ,יחד ע& תחושה חזקה של "הגיע הזמ #שזה יקרה ,סו-
סו -עשינו משהו!" 20מה שהחל בסטונוול באותו הלילה נמש ,כמה ימי& והפ ,את האירוע הזה
לסמל ולמיתוס המכונ #של המאבק הגלוי לשחרור הגייז באמריקה וזכה לש& "מהומות סטונוול".
אפשר לומר ,שבאופ #מובהק ,אליבא דה סקוט ,האירוע הזה הוא הסטורנליה של הכוח ואירוע
הפיכת הטקסט הסמוי לגלוי במאבק לשחרור הגייז בארה"ב .ע& זאת ,אי אפשר לראות את
האירוע כניצב בחלל ריק ומנותק מהקשר .על פי סקוט ,כל התנגדות גלויה מקפלת לתוכה
פעילויות רבות של התנגדות סמויה ושקטה ,אינפרא פוליטיקה ,כפי שצוי #קוד& לכ .#ללא
האקטי& הרבי& של אינפרא פוליטיקה והתנגדות סמויה וסמיגלויה ,חלקה סימבוליתתודעתית
וחלקה מטריאלית ,התרחשותו של הרגע הזה באופ #בו הוא התרחש לא היתה מתאפשרת.
פשר לטקסט הסמוי להפו ,גלוי ולפרו 2החוצה במלוא עוזו ,בסרוב חד
שא ֵ
סטונוול היה האירוע ִ
משמעי להמשי ,לשחזר ולאשר את מופע השררה של ההגמוניה 21.באינפרא פוליטיקה ובהתנגדות
הסמויה של גייז באמריקה בשני& שקדמו למהומות סטונוול אעסוק בפרקי& הבאי&.
הפשיטה על סטונוול ,כמו פשיטות אחרות ,תוכננה היטב מראש .באותה התקופה עדיי #היה
בתוק -חוק הלבוש ,על פיו היה נית #לעצור ולשלוח למאסר את מי שלא לבש לפחות שלושה פרטי

Ibid, pp. 143-144. 19
Scagliotti & Schiller, (2004). 20
Scott (1990), p.215. 21
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לבוש ,שתאמו את מינו.

22

חוק זה פעל בעיקר כנגד טרנסקסואלי& .באותו הערב שתי שוטרות

מוסוות בלבוש אזרחי הגיעו לסטונוול כדי לרחרח ולעקוב אחר אלו שלא לבשו מספיק פרטי לבוש
התואמי& את מינ& וכ #כדי לראות מיה& העובדי& במקו& ומי אלו המגישי& משקאות
אלכוהוליי& ,על מנת שאפשר יהיה לעצור אות& לאחר מכ .#הסיבה הרשמית לפשיטה על הבאר,
היתה ,כמוב – #אי רשיו #תק -לממכר משקאות חריפי&.
בשלב מסוי& פרצו השוטרי& פנימה ודלתות המקו& ננעלו על מנת שא -אחד לא יברח מהמקו&.
מיד ע& כניסת& של השוטרי& ה& נתקלו בהתנגדות עזה של באי המקו& .היו שצעקו "אני לא
את #ל ,תעודה מזהה" ו"לא נסבול את זה יותר" 23.טרנסקסואלי& שנכחו במקו& סירבו להלקח
למלתחות על מנת "להבדק" מה מינ& ונאבקו ע& שוטרי& תו ,שה& צועקי& "אל תיגע בי"
ו"תוריד ממני את הידיי& של .",ה& סירבו בתוק -ובמקו& החלה מהומה גדולה 24.חשוב לציי,#
שבדר ,כלל בפשיטות של השוטרי& על פאבי& היו באי המקו& יושבי& בשקט סביר ונשמעי&
לשוטרי& על מנת לסיי& את האירוע כמה שיותר מהר ולהתפזר מש& .הפע& הזאת ,מתו,
ספונטניות ונחרצות החליטו שלא עוד וביצעו אקט שסקוט קורא לו "התנגדות מוצהרת".

25

לבסו -החלו השוטרי& להוציא את באי המקו& החוצה ,במטרה שכמו בדר ,כלל ,ה& יתפזרו
במהרה ויעלמו בחשכת הלילה .אול& ,הפע& א -אחד לא עזב את האזור וברחוב החלה להיווצר
מסה של אנשי& שהלכה וגדלה .א -אחד לא העלה בדעתו שהפשיטה הזו הולכת להתפתח
למהומות גדולות ,אול& הקהל בחו 2הל ,וגדל מרגע לרגע כאשר עוד ועוד אנשי& הוצאו החוצה
מהפאב אל הרחוב .ללא כל ספק היתה זו התפרצות זע& עצור של זמ #רב ותחושה שאי אפשר
יותר לסבול את זה יותר ,כמו שהעיד אחד הנוכחי& באותו הלילה:
"We all had a collective feeling like we'd had enough of this kind of shit. It wasn't anything
tangible anybody said to anyone else, it was just kind of like everything over the years had
come to a head on that one particular night in the one particular place, and it was not an
organized demonstration. It was spontaneous. That was the part that was wonderful".26

 22באותה העת לא עשו אבחנה ממשית בי #מי #לבי #מגדר וההתייחסות אליה& היתה חופפת.
Carter (2004), p.140. 23
Ibid, p.141. 24
Scott (1990), p.203. 25
Carter (2004), p.160. 26
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כמה אנשי& שיצאו החוצה סימנו  Vבידיה& .לא היתה זו התארגנות יזומה ,לא היו סיסמאות
ולא היה כל תכנו ,#א ,משהו החל להתהוות בספונטניות ולקרות מתו ,תחושת הכעס שפשתה
בקהל המתגודדי& מול המקו& .היתה תחושה שמשהו עומד לקרות ,למרות שא -אחד לא ידע מה.
המהומות מחו 2לפאב המשיכו להתהוות לאחר שאחד השוטרי& דח -את אחד הטרנסווסטיטי&
וזה החזיר לו בחזרה מכה ע& התיק שלו .ברגע זה הקהל החל לקרוא קריאות בוז רמות כלפי
השוטרי&.

27

בתמונה :אחת מזירות העימות בי #שוטרי& למפגיני& במהומות סטונוול ,מחו 2לפאב.

הכמות הגדולה של האנשי& והאנונימיות שבהיות& המו #אפשרה לה& להרגיש מרגע לרגע חזקי&
יותר .אנשי& החלו להכות על מכוניות המשטרה בקריאות בוז רמות ,לזרוק לאוויר בקבוקי בירה,
מטבעות או כל דבר אחר שהיה במקו& ,להצית פחי אשפה ולנפ 2חלונות ראווה של חנויות.
המהומות החלו להתפר ,2והשוטרי& ,שהיו מעטי& יחסית במספר נאלצו להג #על עצמ& עד שתגיע
תגבורת וה& נעלו עצמ& בתו ,הפאב כשה& ממתיני& לעזרה תו ,שההמו #בחו 2משלי ,חפצי&
ואבני& אל הפאב במטרה לפגוע בה& 28.אנשי& התקשרו מטלפוני& ציבוריי& לחבריה& על מנת
שיגיעו למקו& ,אחרי& רצו ברחובות הסמוכי& בצעקות כי היתה פשיטה על הפאב .השמועה על
המהומות פשטה כאש בשדה קוצי& וההמו #במקו& המשי ,לגדול.

29

בשלב מסוי& היו במקו&

יותר מ 1000איש .כוחות משטרה שהגיעו לאחר זמ #מה לתגבר במקו& החלו להכות בברוטאליות

Ibid, p.148. 27
Ibid, p.160. 28
Ibid, p.149. 29
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ע& אלות ,ג& אנשי& שרק עמדו במקו& .אנשי& נגררו למכוניות מעצר ומהומה גדולה התרחשה
ש& עד שעות הבוקר המוקדמות .לפי דיווח של הניויורק טיימס 30נפצעו באירוע הזה  4שוטרי&
ועוד מספר לא ידוע של מפגיני& וכ 13אנשי& נעצרו.
השמועה על אירועי הלילה התפשטה במהירות ואנשי& רבי& הגיעו למקו& במהל ,היו& שלמחרת
)שבת( כדי לנסות ולהבי #מה התרחש ש& .כול& היו נרגשי& מעצ& האירוע ,שהסתיי& באופ #כל
כ ,שונה ובלתי צפוי ,שלא כמו כל שאר הפשיטות הקודמות של המשטרה על הברי& של הגייז.
היתה תחושה שהול ,להיות "אירוע ממשי ",בערב הקרוב .המחאה היתה למעשה כפולה .ה #מול
המשטרה ורשויות החוק וה #מול המאפיה .החלה להשמע קריאה למת #רשיונות לגייז לפתוח
עבור עצמ& מקומות בילוי .בשעות הערב המוקדמות כבר נכחו באזור כמה אלפי אנשי& ,שהחלו
לקרוא סיסמאות כמו ", "equality for homosexuals" ,"Christopher street belongs to the Queens

"."we want freedom now" ,"gay power

31

האווירה היתה ספוגה בהפגנת כוח פוליטית גלויה

ומיליטנטית והיתה זו למעשה הפע& הראשונה שהתרחש דבר כזה בגלוי .בעצ& היתה זו הפע&
הראשונה בהיסטוריה שבה הומואי& ולסביות עמדו על זכות& בקול ר& ,בכעס גדול וללא פחד,
הסטורנליה בהתגלמותה .דראגקווינס הסתובבו ברחובות וזוגות של גברי& ושל נשי& הלכו
כשה& מחזיקי& ידיי& וקוראי& סיסמאות .בשלב מסוי& א -חסמו המפגיני& את הכניסה לרחוב
ולא נתנו לכלי רכב להכנס .ג& בערב זה התפתחו מהומות ,פחי זבל נזרקו על שוטרי& ,פחי זבל
אחרי& הוצתו ואבני& נזרקו על מכוניות .שוטרי& ניסו לעצור אנשי& והיכו אות& באלות.

32

כ 200300שוטרי& פעלו בשטח עד לפנות בוקר על מנת להצליח לפזר את ההמוני& מהרחובות,
ששיחקו אית& משחקי "חתול ועכבר" ,חסמו רחובות וסובבו בי #הבלוקי& במעגלי& כדי להטעות
את כוחות השיטור .המהומות לא הסתיימו בלילה הזה ובמש ,ארבעת הערבי& שלאחר מכ#
המשיכו פעילויות מחאה ,א& כי בקנה מידה קט #יותר וללא תקריות אלימות .דוגמה לכ ,,למשל,
היא שבמהל ,יו& ראשו #עברו בפארק בשכונה קבוצות של הומואי& ולסביות וחילקו פלאיירי&
לתושבי& ע& הסיסמה – "הוציאו את המאפיה והמשטרה החוצה מהברי& של הגייז".

33

סקוט משתמש במטאפורה של סכר לתיאור יחסי הכוחות בי #הטקסט הסמוי לשררה .במסגרת
מה שהוא קורא לו "סטרוקטורליז& הידראולי"

34

טוע #סקוט כי ככל שיופעל יותר לח 2של

New York Times, 29.6.1969, p.33. 30
Carter (2004), p.183. 31
 32הרבה מאוד התרחש ש& וקשה לתת תיאור של& וכולל של האירועי& .לקריאה נוספת מרחיבה ומלאת עדויות
אפשר לקרוא בספרו של קארטר Carter (2004) ,בפרקי& .711
Ibid, p.195. 33
Scott (2004), pp.219-220. 34
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השלטו ,#כ ,תגדל ג& עוצמת ההתנגדות .ככל שהדיכוי יהיה כבד יותר ,כ ,תהיה ג& הצהרת
החירות שתגיע לבסו .-במקרה הזה אנו רואי& את עוצמתה וחוזקתה של הצהרת החירות ,שהיא
כעדות חיה ה #לטקסט הסמוי שקד& לה וה #לעוצמת הדיכוי והשררה שהביאה למהומות הללו
בפר 2כה חזק .הרגע המתואר לעיל בסטונוול היה רגע של אי #ברירה קולקטיבי ,בו התמוטטה
האינפרא פוליטיקה ופרצה בגלוי ובעוצמה כזו ,באופ #ששינה לחלוטי #את פני המאבק לשחרור
הגייז ,שלאחר מהומות סטונוול הפ ,לגלוי ,רדיקלי ומיליטנטי והחלי -את הקו השקט,
האסימילטיבי ,הסמוי ברובו ושניסה לשמור על מעטה ההסכמה ההטרוסקסיסטי.

בתמונה :חלק מהפלאייר אותו חילקו במהל ,יו& ראשו #לאחר שני לילות של מהומות.
את הפלאייר המלא אפשר לראות בכתובת http://tobymarotta.com/flyer

בחודשי& שלאחר מהומות סטונוול קמו שני ארגוני& שפעלו בגלוי ובאופ #מיליטנטי למע #זכויות
גייז – ה ) Gay Activist Alliance (GAAוה ) .Gay Liberation Front (GLFכשנה בדיוק לאחר מכ#
נערכה במקו& צעדת מחאה גלויה שציינה את ה ,Gay Liberation Dayמה שהפ ,ברבות השני&
למסורת של מצעדי גאווה שמצויני& כיו& ג& ברחבי העול& .כאמור ,מהומות סטונוול ה #קו
פרשת המי& וגבול התוח& את הדיו #במסגרת עבודה זו ,ולכ #לא אכנס לדיו #בתמורות
ובהתפתחויות שחלו במאבק לשחרור וזכויות הגייז לאחריה.#
אעבור כעת להציג את התנאי& בה& חיו הומואי& ולסביות בשני& שקדמו למהומות סטונוול .היו
אלה עבור& שני& קשות במיוחד ,בה #הוטלה עליה& השררה במלוא עוזה ולמעשה חייבה אות&
לפעול באופני& אינפרא פוליטיי& של טקסטי& סמויי& על מנת להתנגד לה.
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פרק ג'
כוחה המדכא של השררה ! תמונת מצב
"I have no doubt we shall win, but the road is long, and red with monstrous martyrdoms"35

אי #זה סוד או חידוש לומר כי החברה בה אנו חיי& היא הטרוסקסואלית והטרוסקסיסטית
מיסודה .ככזאת ,נותנת החברה חיזוקי& תמידיי& להתנהגות הטרוסקסואלית ,ליחסי ב#בת,
גבראישה .ההטרוסקסואליות אינה רק התנהגות וזהות מינית ,אלא ג& שיטה חברתית וארגונית.
בתקופות שונות ,וג& היו& במקומות מסוימי& ,מי שלא מציית לה נתפש כאיו& שיש להדירו
ולהעלימו בכל דר ,אפשרית ולעתי& א -להענישו בחומרה .במקרי& אחרי& א -גרר אי הציות
לנורמות החברתיות הללו מחירי& חברתיי& ,משפחתיי& או מקצועיי& כבדי& .למעשה,
ההטרוסקסואליות היא כפויה והתנגדות לסוג כזה של ארגו #ומבנה חברתי תהיה בראש
ובראשונה ההתנגדות לייצור מופעי& ופרקטיקות המאשררי& ומכונני& אותה.
הדמוניזציה ,הדהלגיטימציה והרדיפה של הומואי& ולסביות בתקופה המודרנית החלה ,כאמור
בהקדמה ,בסו -המאה ה .19בתקופה ההיא השתמשו לתיאור ההומוסקסואליות במונח
"אינברסיה" 36.הממסד הפסיכיאטרי הגדיר את ההומוסקסואליות כסטיה וכמחלה והשיח שרווח
אז על המיניות היה זה שכונ #זהות הומוסקסואלית מובחנת ,שהפרקטיקה המינית היא תוצר
שלה ,דבר שהיווה היפו ,של דר ,המחשבה שרווחה עד אז .השיח הפסיכיאטרי התייחס
להומוסקסואליות כאל פתולוגיה ,כאשר הדר ,היחידה לחיות חיי& מאושרי& היתה לשנות את
המיניות להטרוסקסואלית .אי #ספק כי טו #הממסד הפסיכיאטרי עזר ותר& לשררה
ההטרוסקסואלית שהוטלה על החברה כולה.
את כוחה של ההשתקה וההטרוסקסיז& התרבותי אפשר להדגי& במקרה משנת  ,1928עת יצא
לאור בבריטניה ובארה"ב הרומ The Well Of Loneliness #מאת הסופרת רדקלי -הול
) (Radclyffe Hallושהפ ,לקלאסיקה בתרבות הלסבית .היה זה אחד הרומני& הראשוני& ,א& לא
הראשו ,#שעסק בלסביות ,או מה שכונה אז אינברסיה נשית .מיד לאחר צאתו של הספר הוא
נאסר לפרסו& ה #בבריטניה וה #בארה"ב בשל טענה להיותו מכיל תוכ #שנחשב בגדר תועבה ונגד

Oscar Wilde, Letter to George Ives. 35
 36במחצית 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 גבר ע& נפש
של אישה.
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הספר עמדו מספר תביעות משפטיות .דווקא בארה"ב פסקו השופטי& שאי #מניעה לפרס& את
הספר ,אול& בבריטניה הוא המשי ,להיות אסור לדפוס ולהפצה במש ,כעשרי& שנה נוספות.

37

בשנת  ,1933כאשר בוטלו בארה"ב חוקי היובש ,נחקקו חוקי& רבי& על מנת להגביל ולפקח על
מכירת האלכוהול וצריכתו .הרשות המדינית לפיקוח על המשקאות ) (SLAהתערבה בחקיקה
ובאישורי& שניתנו לפאבי& למכירת אלכוהול .באופ #זה שימשה למעשה ג& מדיניות הSLA

להשרשת ההומופוביה ולהידוק הדהלגיטימציה של הומואי& במרחב הציבורי – נקבע כי
מספיקה היתה בפאב עצ& נוכחות& של הומואי& ,שנחשבו לאנשי& גסי& ,תאוותניי& והוללי&,
על מנת להביא לביטול רשיו #למכירת אלכוהול לעסק וא -להביא לסגירתו 38.זוהי דוגמה מובהקת
לאופ #בו פועלת השררה ומייצרת את בסיס השליטה ההטרוסקסיסטית.
ג& הקולנוע לא הדיר רגלו מהטלת השררה ההטרוסקסיסטית והדרת& של הומואי& ולסביות
לשוליי& .החשיבות של תעשיית הסרטי& ההוליוודית בעיצוב דעת הקהל האמריקאי הביאה את
התעשייה לרגולציה עצמית ,זאת מתו ,לחצי& ואיומי& לצנזורה חיצונית שתציב מגבלות על
תכני& שנחשבו כלא מתאימי& מוסרית לקהל האמריקאי .מתו ,רצו #להמנע מצנזורה חיצונית
ק& בהוליווד בשנות ה 30של המאה ה 20גו -ביקורת פנימי שהיה אחראי לפיקוח על התכני&
ששודרו ודאג שלא יהיו בה& מסרי& ותכני& לא ראויי& .בראשותו של וייל הייז ) (Will Haysכונ#
גו -הביקורת בשנת  1935את ה–  motion picture codeשהיה ידוע בכינויו "קוד הייז" .מטרתו של
קוד הייז היתה להבטיח שסרטי& הוליוודיי& לא יתרמו להפחתת נורמות המוסר של הציבור .על
פי קוד הייז אסור היה להראות בסרטי& כל דבר שאינו מוסרי ,אינו טבעי או נוגד את החוק .כ,,
נאסר להראות בסרטי& ייצוגי& קולנועיי& של זנות ,ניאו -או סטיות מיניות ,היינו הומואי& או
לסביות .כתוצאה מכ ,,הומוסקסואליות ולסביות בסרטי& הוליוודיי& היתה נעדרת ומודרת
כמעט לחלוטי #מסרטי& לפחות עד סו -שנות ה ,50כאשר ייצוגי& כאלו ,כשהופיעו כבר בשנות ה
 ,60היו מוגבלי& לכאלה בה& הגיבור או הגיבורה הופכי& לבסו -להטרוסקסואלי& או לחילופי#
מתי& במהל ,הסרט.

39

הסרט הראשו ,#שלמעשה שבר את המודל הזה היה הסרט

GLBTQ (2002). 37
Carter (2004), p.17. 38
Grounds (1997/8.) 39
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 40The Boys in the Bandמשנת  ,1970שבוסס על פי מחזה מ 1969והיה הסרט הראשו #בו עמדו
במרכז מספר דמויות של הומואי& ,שאינ& מתי& בסו -או "חוזרי& למוטב".41

אחרי המלחמה
בתקופה שאחרי מלחמת העול& השניה הפכה העיר ניויורק למטרופולי #גייז של ממש למאות
אלפי מהגרי& ,שהגיעו אליה מתו ,ומחו 2לארה"ב ,כל זאת כמוב #בצורה לא מסודרת או
מאורגנת ,לא גלויה ולא מובחנת ממש .באותה תקופה ,עקב לח 2פוליטי מקרב הימי #השמרני,
שוכללו שיטות הפתיו ,#הבילוש ופשיטות המשטרה בניו יורק והמשיכו לעצור הומואי& ולזמנ&
למשפטי& ,לעתי& למשל רק בשל המצאות& במסיבה פרטית .המשטרה היתה עוצרת ואוסרת
הומואי& באופ #שוט -בברי& ובאתרי קרוזינג 42.המציאות החברתית באמריקה שלאחר מלה"ע
ה 2היתה קשה ביותר להומואי& ,שהשררה הוטלה עליה& במלוא עוזה מכל כיוו #אפשרי.
מבחינת החוק והחברה ה& נחשבו לפושעי& ,סוטי& ,חסרי מוסר ,אנסי& וא -לקומוניסטי&.
השיח הפסיכיאטרי עשה פתולוגיזציה להומוסקסואליות וה& נתפשו כחולי& נפשית וא -אנשי
הדת והכנסיה הציגו אות& כחוטאי&.
באופ #מסורתי ,בשל המורשת הפוריטנית ,דיכאו החוקי& בארה"ב את אלו שעסקו בפרקטיקות
מיניות חד מיניות .ע& העלייה החדה בכוחו של הימי #השמרני לאחר מלה"ע ה ,2המדיניות
האנטיקומוניסטית הקיצונית והדרישה לקונפורמיות חברתית טוטאלית שאפיינה את שנות
החמישי& ,נחקקו חוקי& קשי& נגד הומוסקסואליות ,שחלק& היו דרקוניי& .הממסד השקיע
רבות בדהלגיטימציה של ההומוסקסואליות ובדחיקתה לשוליי& .אחד הצעדי& הברורי& היתה
חקיקה אנטי הומואית ורדיפה אקטיבית של רשויות החוק את ההומואי& .בשני& אלו
ההומוסקסואליות היתה מחו 2לחוק.
הסנטור ג'וז -מקארתי הפ ,את ההומואי& לשעירי& לעזאזל כשהוא מאשי& אות& בכשלונות של
מדיניות החו 2ובסקנדלי& שוני& בשירות הציבורי .בזמ #שבתקופת המקרתיז& הוקשחו החוקי&
ג& כלפי הומואי& ,שנחשבו אז לסיכו #בטחוני למדינה ,ג& היחס של החברה כלפי הומואי&
הושפע מכ ,ונעשתה דמוניזציה להומואי& באשר ה& .הומואי& נחשבו כאנסי ילדי& ,בוגדניי&
ונטולי כל ערכי& וההנחה הרווחת כלפי הומואי& ולסביות היתה שמכיוו #שה& מצויי& כל כ,
The Boys in the Band. Directed by: William Friedkin, 1970. 40
 41כתבה הבוחנת את ייצוג ההומוסקסואליות בסרט הזה אפשר למצוא בקישור הבא:
http://www.nrg.co.il/online/25/ART/768/348.html
 42הכוונה באתרי קרוזינג היא לאות& המקומות בה& הומואי& חיפשו סקס מזדמ ,#כגו #גני& ציבוריי& ,שירותי&
ציבוריי& ,רחובות מסוימי& וברי&.
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בשוליה של החברה ה& בוודאי ג& שותפי& לאידיאולוגיה האסורה מכל – קומוניז& .ואכ,#
האשמת& של הומואי& ולסביות בהיות& קומוניסטי& שימשה צידוק נוס -להפיכת& למטרות
לרדיפה פוליטית על ידי הממסד .וכ ,,חוקי& אנטיהומוסקסואליי& הפכו חמורי& בהרבה
במהל ,שנות החמישי& .לח 2חברתי רב ופחד גדול הביאו הומואי& רבי& להתחת ,#שכ #היה זה
בלתי אפשרי לחשוב על צורות חיי& אחרות באקלי& חברתי וחוקי שכזה.

43

מדינות שונות ברחבי ארה"ב העבירו חוקי& חדשי& רבי& שהחמירו ע& הומוסקסואלי& .לדוגמה,
בשנת  1949הועבר בקליפורניה חוק מיוחד המתייחס לעבריינות מינית – חוק ההתמהמהות
בשירותי .על פי חוק זה חל איסור על שהייה ממושכת בשירותי& ציבוריי& .שמו של כל אחד
שהואש& בהימצאות יתר בשירותי& ציבוריי& נרש& והוא היה יכול להיות נתו #למעקב ויכול היה
א -למצוא עצמו נידו #למספר שנות מאסר בכלא .דוגמה נוספת היא למשל האיסור בחוק במדינות
רבות על "התקהלות" של יותר משני הומואי& ,דבר שיכול היה להוביל למעצר בפועל .בנוס,-
כמעט בכל המדינות בארה"ב רשיונו המקצועי של אד& יכול היה להשלל ממנו על בסיס גילוי
היותו הומוסקסואל ,מה שהביא לכ ,שאנשי& רבי& יכלו להשאר עקב כ ,ללא פרנסה .חוקי&
אלה וחוקי& מיניי& נוספי& נחקקו ב 29מדינות ברחבי ארה"ב ,כאשר ההומואי& היו היעד מספר
אחת למרד -בחוקי& אלו.

44

בשנת  ,1950העיד סג #רוי בליק ) (Roy Blickממחלק המוסר בוושינגטו #בפני הסנאט ומסר כי
לפחות כ 5000הומוסקסואלי& עובדי& עבור הממשלה .בעקבות עדותו אישר הסנאט את הקמתה
של וועדת חקירה על מנת לבדוק את הנושא .בדו"ח הוועדה נמסר כי "אלו המעורבי& באופ #פומבי
בסטיות כאלו הינ& נטולי יציבות רגשית שיש לאנשי& נורמלי& .הומוסקסואל אחד יכול לזה&
ולהשחית משרד של&" 45.הוועדה דרשה כי מדיניות טיהור הומוסקסואלי& מהצבא תהווה מודל
ג& למשרדי& ממשלתיי& אזרחיי& .הדבר הביא לידי פיטוריה& של מאות הומואי& מהשירות
הציבורי ,כאשר מספר המפוטרי& ההומואי& גדל פי עשרה במש ,שלוש השני& הבאות 46.מדיניות
זו כלפי הומואי& נבעה מההנחה הגורפת כי הומואי& ה& בלתי יציבי& רגשית ונפשית ,כי רמת
המוסר שלה& ירודה בשל התמכרות& לתאוות מיניות וכ #מההנחה שבשל כ ,הומואי& יותר
נוחי& לסחיטה ,דבר שעלול להוות ג& סיכו #בטחוני במידה ויועסקו הומואי& בשירות הציבורי.

47

Bernstein (2002), pp. 540-542. 43
Carter (2004), Chapter 1. 44
Ibid, p.14. 45
D'emilio (1992), p.25. 46
Ibid, p.60. 47
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הנציבות לשירות אזרחי ) (CSCוה FBIחברו יחדיו לקמפיי #אינטנסיבי על מנת לחשו -ולגלות
את ההומוסקסואלי& שבשירות המדינה ,זאת למשל ,על ידי ביצוע מאסרי& ברחבי ארה"ב עפ"י
רשימות של עובדי ממשלה והשוואת טביעות אצבעות של מועמדי& לעבודה מול רישומי ה.FBI
הדמורליזציה והדמוניזציה של ההומוסקסואליות בארה"ב נעשתה בש& הטבע .היינו –
ההומוסקסואליות נתפשה כתופעה לא טבעית ,ולכ #ג& לא מוסרית שיש לרדפה ,לגנות את גילוייה
ולנקות את הרחובות מאות& אנשי& לא מוסריי& ,חולי& ,סוטי& ,המהווי& סכנה לאומה.
כאמור ,בתקופת המקרתיז& בשנות ה ,50נקשר שמ& של הומוסקסואלי& ג& ע& קומוניז& ,מה
שנת #לשלטו #לגיטימציה נוספת לרדו -אות& .אייזנהאואר  ,נשיאה ה 34של ארה"ב ,חת& ב27
באפריל  1953על הוראה מספר  ,10450שהוסיפה את ה"סטייה המינית" כבסיס לפתיחת חקירה
ועילה לפיטורי #נגד מי שנחשד בכ .,על פי הוראה זו ג& נאסרה העסקת& של אלו שנחשבו ל"סוטי
מי ."#האינטרס מאחורי תקנה זו היה הרצו #להביא לפיטוריה& של כמה שיותר הומוסקסואלי&
משירות המדינה .ואכ ,#נעשה שיתו -פעולה בי #הממשלה ,המשטרה והצבא בבדיקת תיקי
הנתוני& האישיי& של עובדי& ,מה שהביא לפיטורי& נוספי& של מאות גברי& ונשי& הומואי&
ולסביות 48.ג& השפה בה השתמשה התקשורת לא הותירה מקו& לספק כי מדובר בסוטי& .המילה
"סוטי&" הופיעה תמיד בכותרת הראשית ,כאשר המילה "הומוסקסואלי&" הופיעה רק בכותרת
המשנה.

49

אי #ספר שהחיבור בתקשורת בי" #סוטי&" לבי" #הומוסקסואלי&" ,כאשר "סוטי&"

מופיע ככותרת ראשית שימש ככלי בידי התקשורת והשלטו #לעיצוב דעת הקהל.

50

מסע הרדיפה של אייזנהאואר כלפי אות& "סוטי& מינית" החל כבר כמה שני& עוד קוד& לכ,#
בזמ #מלחמת העול& השניה ,עת היה מפקד הכוחות של צבא ארה"ב באירופה .אייזנהאואר פנה
לסמלת פלפס ) ,(Johnnie Phelpsאחת הסמלות המצטיינות באחד הגדודי& והורה לה להכי#
רשימה של כל הלסביות בגדוד ,זאת על מנת להפטר מה .#את ההוראה הזו נת #לה לאחר ששמע כי
ישנ #לא מעט לסביות בגדוד .פלפס ,בעצמה לסבית ,אמרה לאייזנהאואר כי תשמח להכי #עבורו
את הרשימה ,אבל היא תהיה הראשונה שתופיע בה .זה היה למעשה אקט של התנגדות תו,
בדיקת הגבולות וחשיפת הטקסט הסמוי .פלפס היתה יכולה לשל& על כ ,ביוקר .סמלת נוספת
שעמדה לידה אמרה לו "היא תהיה השניה ברשימה ,אני אהיה בה הראשונה" .פלפס אמרה שא&
Carter (2004), p.14. 48
Ibid. 49
 50אמנ& תקשורת ההמוני& והאופני& בה& היא מעצבת את דעת הקהל אינה נושא הדיו #בעבודה זו ,אול& מעניי#
יהיה לעשות בעניי #זה מחקר על האופ #בו עיצבה התקשורת את דעת הקהל האמריקאית באופני& בה& סיקרה
ודיווחה )או שהדירה( ענייני& הנוגעי& להומואי& וללסביות לאור ,השני& .מתודת המחקר של נוע& חומסקי ,כפי
שמופיעה בספרו – אוטופיה לאדוני& ,מחשבות על טבע האד& והסדר החברתי ) ,(2000יכולה לשמש נקודת מוצא
למחקר כזה.
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הוא רוצה להחלי -כמעט את כל הפקידות ,מפקדות המחלקות ,הנהגות – היא מוכנה לערו ,את
הרשימה .בסופו של דבר ויתר אייזנהאואר בפע& ההיא על הרעיו #ואמר לה."forget the order" #

51

כבר כא #אנו יכולי& לראות ביטוי ממשי להתנגדות מול השררה .במקרה הזה גרמה ההתנגדות
המקומית הזאת לאייזנהאואר ,מייצג השררה במקרה הזה ,להתקפל אל מול אקט מקומי זה של
התנגדות ,כיוו #שידע שהוא יכול להפסיד מכ .,זוהי אינפרא פוליטיקה שבאה לידי ביטוי בהתגרות
ובדיקת גבולות אל מול השררה .אי #ספק שהמקרה הזה יכול היה להסתיי& בצורה אחרת לגמרי,
בהתחשב בהקשר ובזמ #בו התרחש .תוצאות האינסידנט הזה מלמדות בבירור כי יש חשיבות רבה
ג& למופעי התנגדות מקומיי& מול השררה והדבר מאפשר לעתי& א -שינוי מקומי מיידי.
אי #ספק ,שרדיפה אקטיבית ומכוונת כזו נגד הומוסקסואלי& תביא לפחד גדול ול"ירידה
למחתרת" של אנשי& רבי& בעלי נטיות הומוסקסואליות .גברי& רבי& ,שפשוט פחדו מהשלטו#
היו מתחתני& ומקימי& משפחות – הסמל המובהק להטרוסקסואליות נורמטיבית – זאת רק על
מנת שלא יחשדו בה& בהיות& הומוסקסואלי& .דוגמה קטנה ,מסרט קולנועי אמנ& ,א ,כזה
המשק -היטב את רוח התקופה והדרישה לקונפורמיות ,אפשר לראות בסרטו של הבמאי טוד
היינס משנת " ,2002הרחק מג #עד 52,"#המתאר את החיי& בארה"ב בשנות החמישי& ובו הגיבור
הראשי ,אד& משכיל ,מצליח בעסקי& ומפורס& בקהילתו נתפס במקרה על ידי אשתו בזרועותיו
של גבר אחר בשעת לילה במשרד .אותו גבר פונה בהמש ,לטיפול רפואי ואומר לרופא "אני יודע
שאני חולה ,חשבתי שהבעיה הזאת תעבור לאחר שאתחת ,#א ,כנראה שלא .אני מוכ #לעשות הכל
כדי לא לתת לבעיה החמורה הזאת להרוס לי את החיי& ואת הקריירה" .הרופא מציע לו טיפול
בשיחות וא -בחשמל ,והוא נעתר ברצו .#המקרה הזה מראה שלא תמיד ולא כול& היו מודעי&
למצב& האמיתי והיו שחיו בתודעה כוזבת וקיבלו עליה& את שררת השלטו #והכפייה
ההטרונורמטיבית .במקרה האמור זו דוגמה מסרט ,א ,לאור הנתוני& העולי& בפרק זה ,בטוחני
כי מקרי& רבי& כמו זה התרחשו ג& במציאות החיי& עצמ& באות& הימי& .לעומת זאת ,היו
גברי& הומוסקסואלי& רבי& ,שפנו לטיפול פסיכולוגי ,כיוו #שידעו שזו הדר ,היחידה עבור& שלא
יפטרו אות& מהעבודה או ירדפו אות& .במקרה שכזה זו דוגמה מובהקת לאקט של אינפרא
פוליטיקה מודעת לגמרי ,תחת שמירה על מעטה ההסכמה הכללית.
ג& בסו" -העשור הרע" ,כפי שכינו רבי& את שנות החמישי& ,לא היה מצב& החוקי של הומואי&
ולסביות טוב בהרבה .בשנת  1961היו החוקי& נגד הומוסקסואליות בארה"ב חמורי& בהרבה א-

Kaiser (1998), p.47. 51
Far From Heaven, Director: Todd Haynes, USA 2002. 52
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מאלו של רוסיה ,קובה או מזרח גרמניה ,מדינות שאות #ביקרה ארה"ב על עריצות .#על בגיר,
שהורשע בפשע של קיו& יחסי מי #בהסכמה ע& בגיר אחר מאותו המי #וא -שהדבר נעשה בפרטיות
בביתו ,יכול היה להגזר עונש מאסר קל עד לעונשי מאסר של  20 ,10 ,5שנה וא -עונש של מאסר
עול& .בפנסילבניה ובקליפורניה יכלו לאשפז בכפייה את עברייני המי #במוסדות לחולי נפש למש,
כל חייה& ,ובשבע מדינות אחרות בארה"ב אפשר היה א -לסרס אות& ,כל זאת על פי חוק .באחד
מבתי החולי& לחולי נפש הידועי& לשמצה בקליפורניה ,שהיה ידוע בש& הגנאי "דכאו לקווירי&",
נית #היה ,על פי חוק מ 1941לסרס ,לטפל בחשמל או א -לעשות ניתוח להסרת האונה לגברי&
שהואשמו במעשי סדו& בהסכמה.

53

ג& על הטרנסקסואלי&

54

לא פסחו בחקיקה וג& ה& סבלו

מהחקיקה המדכאת ומעולה של השררה .נראה היה ,שרשויות החוק רק חיפשו תירוצי& שוני&
למעצרי& .משטרת ניו יורק השתמשה בהנחיות החוק לפיה #אד& הלובש פחות משלושה פרטי
לבוש המתאימי& למי #שלו ,הינו על פי סעי 240.35 -סעי -קט 4 #לחוק העונשי #בניו יורק,
"מתחפש ע"י בגדי& שאינ& טבעיי& לו" ולכ #דינו מאסר.

55

סעי -זה בחוק גר& למעצר&

ולמאסר& של אנשי& רבי& ,בעיקר במהל ,פשיטות שנערכו בשגרה בפאבי& של גייז במהל ,שנות
השישי&.
אמנ& ,במקומות רבי& אפשר למצוא אזכורי& לכ ,שהחקיקה לא אסרה את ההומוסקסואליות
עצמה ולמעשה לא היו חוקי& כלפי עצ& היות הומו או לסבית ,אלא היו אלו רק מעשי& מיניי&
חד מיניי& שהוצאו אל מחו 2לחוק .באופ #טכני הדבר אמנ& נכו ,#א ,האפקט הכולל של החקיקה
ומדיניות המשטרה שננקטה כלפי הומואי& ולסביות הפכו את עצ& ההיות של הומו או לסבית
לפשע הלכה למעשה .כ ,הומואי& ולסביות חיו תחת השררה במצב תמידי של פחד ודיכוי חברתי.
ברגע שחוקי& וענישות נחקקו על מנת להקשות על הומואי& לפגוש האחד את השני ,המשטרה ג&
החלה לפטרל במקומות מפגש שוני& בה& ה& לעתי& הסתובבו .שוטרי& במסווה פטרלו בברי&
שוני& בה& הסתובבו הומואי& ,היו מקומות בה& השתילו השוטרי& מיקרופוני& סמויי& על
ספסלי& בפארקי& כדי לחשו -פעילות הומוסקסואליות אסורה וא -הותקנו מראות דו כיווניות
וחורי הצצה בחדרי שירותי& על מנת לעקוב אחר הפעילות ש& ולאתר את ההומואי& שהיו
מגיעי& למקומות הללו.

56

מרבית המעצרי& של הומואי& היו על עבירות שידול ,התנהגות בלתי

Carter (2004), p.15. 53
 54טרנסקסואלי& במידה רבה כונו בתקופה ההיא טרנסוסטיטי& ) .(transvestiteטרנסוסטיט הוא גבר או אישה
האוהבי& ללבוש את בגדי המי #השני ואינו בהכרח טרנסקסואל .כמו כ ,#אי #טרנסוסטיטיז& מעיד בהכרח על נטיה
מינית חד מינית או על רצו #להיות ב/#בת המי #השני ,אלא על פרקטיקת לבישת הבגדי& בלבד .ע& זאת ,בשנות ה60
לא נעשו אבחנות כאלו והשתמשו במונח טרנסוסטיט ג& עבור טרנסג'נדרי& וטרנסקסואלי&.
Ibid. 55
 .Ibid, p.16 56כמו כ ,#עצ& המפגש במקומות אלו היה סוג של אינפרא פוליטיקה ושל חתירה תחת החוק.
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הולמת וחוקי שוטטות שוני& ,שהיו מבוססי& רוב& ככול& על ההנחה כי הומואי& ,שלא כמו
הטרוסקסואלי& ,ה& על פי הגדרה אנשי& המעורבי& בפעילות אסורה.

57

בשנת  1966נעצרו בניו יורק יותר מ 100גברי& בכל שבוע באשמת "שידול להומוסקסואליות"
כתוצאה ממלכודות שטמנו לה& שוטרי& סמויי& בלבוש אזרחי ,כאשר ידיעות על מעצרי& אלו
לוו בדיווחי& באופ #תדיר בעיתונות היומית ,שדיווחה על סוטי& מינית שנעצרו ולעתי& א-
פורסמו ג& תמונותיה& וכתובת&.
בשנות ה 60עדיי #אסור היה על פי חוק למכור אלכוהול להומואי& .עובדה זו יצרה סיטואציה
שרק הזמינה את הפשע המאורג #להכנס בתוו .,כ ,קרה שהמאפיה החלה לפתוח בארי& לגייז,
שכ #ה& גילו את הפוטנציאל העסקי שטמו #בכ ,,דבר שהוביל לניצול מה של הלקוחות ע"י
המאפיה וכ #ג& להשחתת המשטרה .למאפיה זה היה נוח ,שכ #ה& שיחדו את המשטרה על מנת
שאלה לא יפשטו על הבארי& ,ולהומואי& לא היתה ברירה אחרת ,שכ #אלו אכ #היו המקומות
היחידי& בה& ה& יכלו להתרועע באופ #יחסית בטוח .למרות השוחד של המאפיה עדיי #היו
נערכות מפע& לפע& פשיטות ומעצרי& של המשטרה ג& בפאבי& עצמ& .נוס -על כ ,,מעורבות
המאפיה בברי& של הגייז הגדילה את עצ& הפגיעות בפני החוק של הומואי& ולסביות בכ ,שזיהו
אות& ע& הפשע המאורג ,#דבר שלא תר& לתדמית& הציבורית.
ג& הממסד הפסיכיאטרי נותר ברובו עדיי #שמר #בשנות ה 60ביחסו להומואי& וללסביות .בכתבה
שפורסמה בניו יורק טיימס ב1963

58

צוטטו שני פסיכואנליטיקאי& אמריקאי& ביחס לנסיונות

הגלויי& של הומואי& ולסביות לפעול למע #שוויו #זכויות .אירבינג ביבר ) (Irving Bieberטע#
בכתבה זו כי אינו מקבל את נסיונותיה& של ההומואי& לקד& את הרעיו #שה& מייצגי& עוד
מיעוט מדוכא בחברה וזאת מאחר והסטטוס שלה& מבוסס על מחלה .האנליטיקאי השני שדבריו
הובאו בכתבה בו ,Charles Socarides ,טע #כי הומוסקסואליות היא מחלה ,וכל מי ששוא-
להסתיר את העובדה הזו מקטי #את סיכוייו לחפש ולקבל טיפול מתאי& לה .נוס -על כ ,הוא טע#
כי א& ישיגו הכרה חברתית זה יגדיל עוד יותר את הקושי לקבל את הטיפול.

59

אפשר לראות

שהשררה המשיכה לפעול בכל החזיתות ג& בתקופת שנות ה ,60שנחשבה יחסית ,לפחות בדימוי,
כתקופה של התעוררות חברתית וחופש יחסי .מצב& של ההומואי& והלסביות ,ג& בשנות ה,60
היה רחוק מכ.,

Bernstein (2002), pp. 540-542. 57
New York Times, 17.12.1963. 58
Isay (1989), p.4. 59
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הדברי& שהובאו לעיל ה& חלק קט #מעוצמת השררה המטריאלית והתודעתית שהושתה על
הומואי& ,לסביות וטרנסקסואלי& באותה התקופה ,א ,ה& משקפי& בצורה שאינה משתמעת
לשתי פני& את מציאות חייה& העגומה והקשה של אלו שחיו באותה התקופה בארה"ב .הדה
לגיטימציה וה"הורדה למחתרת" חייבו את אלו שחיו אז למצוא לעצמ& את הדרכי& לחיות את
חייה& בכבוד ולמצוא את הדרכי& בה& אפשר יהיה להתנגד לשררה מבלי שהדבר יגרור סנקציות
חמורות .הדבר לא היה פשוט ,וברובה ההתנגדות נעשתה בצורה סמויה ומקומית ,א ,לא רק.
אעבור כעת לבדוק את דפוסי ההתנגדות ,שאפיינה את אות& האמיצי& שחיו בתקופה ההיא תחת
השררה ונלחמו למעשה על חייה& ועל עצ& קיומ& והישרדות&.

פרק ד'
התנגדות

60

"When you ain't got nothing, you got nothing to lose"61

בפרק הזה אבקש לבחו #כיצד באה לידי ביטוי התנגדות& הסמויה של הומואי& ולסביות לאופני
הדיכוי שהושת עליה& במסגרת ההגמוניה ההטרוסקסיסטית .התנגדות זו הפכה בהדרגה ותו,
בדיקת גבולות מתמדת ג& לגלויה יותר .את מופעיה של ההתנגדות הגלויה אסקור בפרק הבא.
המדיניות הרשמית שננקטה כלפי הומואי& ולסביות בארה"ב בי #השני&  19401969הציבה אות&
כקבוצה המתמודדת ע& אקלי& פוליטי חברתי ותרבותי עוי #ומצב& היה עגו& למדי .השררה
שהוטלה עליה& ,הפחד מהחוק ,המעצרי& ,ההוקעה החברתית והדיכוי הורידו אות& למעשה
למחתרת .אול& ,לא כול& קיבלו על עצמ& את עולה של השררה ולמרות שקבוצות שונות של
הומואי& ולסביות הגיבו ופעלו במהל ,השני& מול האפליה הזאת בדרכי& שונות ,מחאות
ציבוריות גלויות עדיי #לא היו חלק מהרפרטואר הפוליטי שלה& בשנות ה 40וה .50אול&,
מחאות שקטות ופרקטיקות של אינפרא פוליטיקה ננקטו בצורה רחבה.
אליבא דה סקוט ,ראינו שככל שהדיכוי כבד יותר ,כ ,ג& תהיה יותר התנגדות וככל שלא נית#
להתנגד באופ #גלוי ,ההתנגדות תהפו ,לסמויה ,מה שמתקרא אינפרא פוליטיקה ,שלה יש חשיבות
עצומה במאבק #של קבוצות מדוכאות .הפעילות האינפרא פוליטית מתרחשת ,א& כ ,#מתחת לפני
השטח ,ללא מניפסטי& והצהרות .סקוט מדגיש את הקושי הרב באיתור עקבותיו של הטקסט
 60ברצוני להדגיש כי במסגרת הדיו #כא #לא אוכל למצות ולו א -אחוז קט #מפרקטיקות ההתנגדות ורבי& הדברי&
שנאלצתי להשאיר מחו 2לדיו .#ישנו עושר בלתי נדלה של מידע שלא יכולתי להביא כא ,#א -שהוא נכלל בתו ,מסגרות
התקופה בה אני ד .#לכ #בחרתי לציי #מספר נקודות בודדות ודרכ #להציג את הנושא האמור.
'Like a Rolling Stone', Bob Dylan, 1965. 61
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הסמוי ,המעיד על קיומה של האינפרא פוליטיקה .מטבע הדברי& ,התנגדות סמויה תהיה קשה
לאיתור ,שכ #היא לא תמיד משאירה אחריה עקבות .לטענת סקוט ,האינפרא פוליטיקה ,על א-
שהיא מתנהלת ברובד חשאי ובלתי מוצהר היא תנאי הכרחי לפוליטיקה גלויה ,וכל גילוי של
התנגדות גלויה טומ #בחובו היסטוריה של קד& פעילות סמויה ,שמעידה על מאבק מתמש,
ויומיומי ,שרק הוא זה המאפשר ע& הזמ #את גילויי ההתנגדות הגלויי&.
מופעי& מקומיי& של התנגדות סימבולית ואינפרא פוליטיקה אפשר למצוא עוד בשנות ה20
וה 30של המאה ה ,20כאשר "קודי& התנהגותיי&" שוני& ,שהיו ידועי& להומואי& שימשו אות&
על מנת להכיר הומואי& אחרי& .כ ,למשל שימשה העניבה האדומה כסמל הכרות וכאקט של
התנגדות סימבולית דרכו יכלו הומואי& לזהות האחד את השני .פרקטיקה נוספת של התנגדות
סמויה היתה למשל הליכה חוזרת ונשנית מסביב לבלוק מסוי& ,כאשר שאלות כמו "יש ל,
גפרור?" או "מה השעה?" שימשו לבחינת האד& שממול ,א& הוא "בעניי "#או שלא 62.פרקטיקה
נוספת להתנגדות היתה התחפשות .זוג נשי& ,שאחת מה #היתה "עוברת" כגבר ,היו יושבות בפאב
של סטרייטי& ונראות כמו גבר ואישה לכל דבר ,מה שאפשר לה #לשבת בפומבי ש& בלי להחש-
או להחשיד את עצמ #בפני הסביבה 63.ג& מפגשי& מזדמני& בתאי שירותי& או בגני& ציבוריי&
היוו פתח מילוט של התנגדות סמויה של הומואי& להכנע לדיכוי שהושת עליה& ואפשר לה&
למצוא פרטנרי& למי #או לשיחה .שימוש בפרקטיקות האלו היווה ג& הוא סיכו #מסוי& ,מאחר
ולעתי& היו שוטרי& מגיעי& למקומות הללו בלבוש אזרחי ומתחזי& על מנת ללכוד הומואי&
בצורה הזאת או שהיו בולשי& אחריה& ,כפי שנכתב בפרק הקוד& ,למשל ע"י השתלת מיקרופוני&
סמויי& על הספסלי& הציבוריי& או מראות דו צדדיות בחדרי שירותי&.
סיפורה של ליסה ב (Lisa Ben) #ג& הוא סיפור על אקט מטריאלי של אינפרא פוליטיקה .ליסה ב#
הוא פסבדוני& 64ולמעשה זהו משחק אותיות של המילה  .lesbianבשנות ה 40עבדה ב #כמזכירה
במשרד בלוס אנג'לס וש& הדפיסה במכונת כתיבה את המגזי #הלסבי המחתרתי הראשו– #
 .Vice Versaהבוס של ב #אמר לה ,שכל עוד היא נראית עסוקה והעבודה נעשית ,היא יכולה
לעשות ככל העולה על דעתה ,כל עוד היא לא קוראת מגזיני& ונראית בבטלה .ב #רצתה להעלות על
הדפוס כמה ממחשבותיה על חייה& של הומואי& ולסביות כמו ג& ביקורות על ספרי& או סרטי&.
לא היה לה מושג כי מה שהיא עושה הוא חסר תקדי& .את הגליונות ,שהפיצה מדי חודש ,היתה
מדפיסה ב 810עותקי& במכונת הכתיבה ואות& הפיצה לחברותיה ,תו ,שהיא מבקשת מה#
Carter (2004), p.16. 62
Scagliotti & Schiller (2004). 63
 64לא הצלחתי לאתר את שמה האמיתי בא -מקור.
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להעביר אות& הלאה לאחר הקריאה .ב #הדפיסה את  Vice Versaבמש ,כמעט כשנה ,החל ביוני
 .1947במכוו #היא לא הדפיסה דבר שהוא גס או סקסי ,מכיוו #שחשבה מראש על האפשרות שהיא
תתפס ותועמד לדי #ולא רצתה להדפיס דבר שיכול מיידית להחשב כעבירה על החוק.

65

בתמונה :העמוד הראשו #בגליו #הראשו #של המגזי.Vice Versa #
את הגליו #המלא אפשר למצוא בקישור הזה:
http://www.queermusicheritage.com/jun2004lb.html

המצב החברתי והדיכוי הכבד שהושת על הומואי& ולסביות לאחר מלחמת העול& השניה ובמהל,
שנות ה 50השפיע על הדר ,בה ה& תפשו את עצמ& .חשוב לזכור ,כי אי אפשר לדבר על "קהילה
הומולסבית" כלשהי בשני& בה #אנו עוסקי& .לכל היותר אפשר לדבר על קבוצות קטנות ועל
אינדיבידואלי& .הומואי& ולסביות לא ראו את עצמ& כקבוצה או כקהילה ,וודאי שלא חשבו על

Marcus (2002), pp.6-10. 65
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כוח פוליטי ולא ראו עצמ& כמיעוט נרד -ומדוכא באופ #כוללני .הומואי& ולסביות רבי& חשו
שה& לבד בעול& ושאי #עוד כמות&.
למרבה ההפתעה ,לצבא ארה"ב בעצמו היתה חשיבות בקידו& השחרור התודעתי של הומואי&
ולסביות .למרות שבמלחמת העול& השניה לא היה שיפור או שינוי כלשהו בדר ,שבה תפשה
החברה האמריקאית את ההומוסקסואליות ,היתה לה השפעה דרמטית על האופ #שבו אלפי
הומואי& ולסביות החלו לתפוש את עצמ& .צבא ארה"ב פעל ,שלא במודע ,כסוכ #שינוי סמוי על
ידי יצירת הריכוז הגדול ביותר של הומואי& ולסביות בתו ,מוסד יחיד בהיסטוריה האמריקאית,
דבר שאפשר אינטראקציה ביניה& והחלפת דעות בצורה לא רשמית וסמויה .הומואי& ולסביות
מכל רחבי ארה"ב ,שהיו בטוחי& שה& יחידי& במינ& ,למדו ש& שה& בעצ& לא לבד 66.זהו שלב
ראשוני וחשוב במופע של הטקסט הסמוי ,אליבא דה סקוט .זהו הדלק הראשוני ,שהניע באיטיות
את גלגלי המהפכה ,שיפרצו שני& מאוחר יותר.
למעשה ,האד& הראשו ,#לו מייחסת ההיסטוריה של התנועה לשחרור הגייז באמריקה את
ההסתכלות על הומואי& ולסביות כעל קבוצת מיעוט מדוכאת הוא הארי היי ).(Harry Hay
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מטצ'י )(Mattachine
למטצ'י ,#הארגו #הפוליטי הראשו ,#שפעל בגילוי יחסי במהל ,שנות ה 50של המאה ה 20ברחבי
ארה"ב ,יש מקו& חשוב בהתפתחות והתקדמות המאבק לשחרור הגייז .הארי היי היה האיש
והרוח שמאחורי מטצ'י #והוא הסתובב כמה שני& ע& הרעיו #הזה במוחו שהפ ,בהמש ,למציאות.
בצהרי אחת השבתות בנובמבר  1950נפגשו חמישה גברי& בביתו של היי בלוס אנג'לס .הנוכחי&
כול& היו הומואי& וה& דנו בהצעתו מרחיקת הלכת של היי לשחרר את אחת מקבוצות המיעוט
הגדולות במדינה ולהבטיח לה& אזרחות שווה ומכובדת .האקלי& הפוליטי והחברתי ומצב&
החוקי של הומואי& ולסביות בתקופה זו נסקרו בהרחבה בפרק הקוד& ,ולכ #אי #זה מפתיע מדוע
התחייבו הגברי& בחדר לשמור על סודיות ,מחשש מפני ההשלכות שיכולות להיות לכ ,א& ייוודע
תוכ #שיחת& ומטרותיה& לאוזניי& הלא נכונות .מה שהעצי& עוד יותר את חשש& היה היות&
אקטיביסטי& רדיקליי& וג& קומוניסטי& ,דבר שהגדיל עוד יותר את הסכנה לה ה& היו נתוני&,
בתקופה שהמקרתיז& בארה"ב היה בשיאו וקומוניסטי& ותומכיה& היוו ג& ה& מיעוט פוליטי
הנרד -על ידי השלטונות והנתו #ג& הוא תחת דיכוי כבד .בראיה לאחור אפשר לומר שפגישת& זו

Kaiser (1998), p. xii. 66
 67בחלק מהמקומות בספרות הוא מאוזכר כ ,Henry Hayא ,מדובר באותו אד& .בשנת  ,2002בהיותו ב 90 #התגלה
אצל היי סרט #ריאות ומספר שבועות לאחר מכ #הוא נפטר בשנתו בביתו אשר בס #פרנסיסקו.
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היתה היסטורית ובעלת חשיבות מכרעת בתחילתו של המאבק לשחרור גייז בארה"ב .אמנ& ,כפי
שציינתי קוד& ,היו פעילויות של התנגדות חתרנית עוד בשני& קודמות ,כאלו שעזרו בניקובה
המקומי של האידיאולוגיה השלטת א ,א -פע& לא היתה זו יומרה כה מרחיקת לכת כמו זו.
היי וחבריו נפגשו עוד מספר פעמי& .בפגישותיה& ה& דיברו בשקט ,כדי להמנע ממי שיכול היה
להאזי #לה& ולהסגיר& לרשויות החוק .באות& מפגשי& ה& עזרו קוד& כל האחד לשני להבי#
שה& לא אנשי& רעי& וחולי& כמו שעושה מה& החוק .למעשה בפגישות האלו עזרו הנוכחי&
קוד& כל האחד לשני לסלק את התודעה הכוזבת שהטילה עליה& השררה ההטרוסקסואלית,
שלפיה ה& נחשבו לחולי& ,לנטולי ערכי& ולסוטי&.
כמה חודשי& לאחר מכ #ה& ייסדו ארגו #וקראו לו " ."Mattachine Societyמקור הש& מטצ'י #הוא
בקבוצת פעילי& צרפתי& מתקופת ימי הביניי& ,שהסתובבו במסכות בי #הכפרי& והיו מופיעי&
בקטעי שירה ומשחק כדי למחות על חוסר צדק חברתי .הש& מטצ'י #נבחר בהקשר זה על מנת
להדגיש את המציאות בה הומואי& ולסביות חיי& כמוסווי& במסכות וכמעט אנונימיי& לגמרי
בחברה .היי בעצמו ,שהיה חבר המפלגה הקומוניסטית עוד משנות השלושי& ,ראה שזה בלתי
אפשרי להביא לידי ביטוי את נטייתו המינית בגלוי ,שכ #המפלגה הקומוניסטית היתה שותפה
לגינוי החברתי הכללי של הומוסקסואליות .הדבר הולי ,את היי להנשא לאישה ולהדחיק את
נטייתו ההומוסקסואליות כ 14שנה ,עד לקי ,1948 2בו פגש במסגרת פעילותו במפלגה
הקומוניסטית קבוצה של מוסיקאי& שבמקרה היו כול& הומואי& .ה& דיברו ביניה& בצחוק על
הקמת קבוצה למוביליות של הומואי& בתו ,המפלגה .אמנ& משיחות אלו לא יצא דבר מטריאלי,
אול& הרעיו #עצמו המשי ,להתגלגל במוחו של היי והוא החל לחשוב שקיי& פוטנציאל
להתארגנות פוליטית .אירוע זה הוא ביטוי מובהק לחשיבותה של האינפרא פוליטיקה ג& בשדה
הסימבולי .הרעיונות והמחשבות ,הדמי #3של אפשרות אחרת ה #מה שמקדי& את הפעולה
המטריאלית .יתר על כ ,#התנגדות ורעיונות המצויי& בתודעה יכולי& להשאר ש& באי #מפריע ,עד
שתגיע שעת הכושר לגלגל& הלאה אל המציאות המטריאלית.
לאחר המפגש המקרי הזה החלה אצל היי התעוררות תודעתית והוא החל להבי #כי הוא למעשה
"פסאודוהטרוסקסואל" ,שנכנע לתכתיבי החברה ההטרוסקסואלית על המיניות ודיכא את רצונו
האמיתי .היי המשי ,לגלגל במוחו את הרעיו #ששמע וקצת יותר משנה לאחר מכ #התקיימה בביתו
אותה פגישה היסטורית חשאית .עוד לפני הפגישה הזו ,ניסה היי לעניי #ברעיו #הזה כמה מחבריו,
אית& עשה סיעור מוחות .בשיחות לא רשמיות ה& בדקו בינ& לבי #עצמ& אי ,נית #לפעול בלי
להסתכ #מול רשויות החוק .זה לא היה פשוט למשו ,אנשי& לפעילות כזו ,שטמנה בחובה סיכו#
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עצמי שכזה .אחד האנשי& שחברו להיי היה רודי גרנריי .(Rudi Gernreich) ,כדי למצוא הומואי&
שמאליי& בדעותיה& הלכו היי וגרנריי ,לחופי הי& בה& היו גברי& הומואי& והחתימו כמה מאות
מה& על עצומות כנגד המלחמה שהתנהלה אז בקוריאה .חתימות ה& אמנ& הצליחו לאסו ,-א,
כאשר ניסו לעניי #את האנשי& שמשהו חייב להיעשות כנגד מדיניות הרדיפה של הממשלה את
ההומואי& ,ה& לא הצליחו לגייס א -אד& שיצטר -אליה& ליוזמה .אנשי& פחדו לחשו -את
זהות& המינית על ידי הצטרפות לארגו #זכויות להומואי& .ע& זאת ,האינפרא פוליטיקה שעולה
מכא #משולבת באקטי& סימבוליי& של נסיו #להביא אנשי& לחשוב ,וה #פרקטיקות מטריאליות.
כל השיחות הללו והנסיונות הראשוניי& הללו היו בגדר מה שקורא לו סקוט – שיח שמאחורי
הקלעי& ) .(offstage discourseאחת השאלות שמעלה סקוט היא הא& שיח כזה של התנגדות
סימבולית מאחורי הקלעי& אינו אלא בגדר העמדת פני& ותו לא .הא& אי #בטקסט החשאי הזה
יותר מאשר עמדה ריקה שלא באה באמת לידי ביטוי? כפי שנית #לראות ,ללא פעילויות ראשוניות
אלו של התנגדות סימבולית אינפרא פוליטית ,לא נית #היה להעלות על הדעת רגעי& גלויי& יותר
או מטריאליי& של התנגדות ,שבאו ע& הזמ .#בכל מקו& שבו יש התנגדות גלויה ,טוע #סקוט
ובצדק ,זוהי עדות לקיומה של התנגדות סמויה המצויה בצל ומתחת לפני השטח .הטקסט הסמוי
מהווה תנאי לקיומה של התנגדות גלויה בהמש.,
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ג& את המבנה הארגוני של מטצ'י #אפשר לאפיי #בקווי& של טקסט סמוי .היי הציע כי חברי&
יצורפו לארגו #רק על ידי המלצות זהירות ובטוחות וכי כל חבר יתחייב לשמירה מוחלטת על
סודיות .כמו כ #הפעילות בוזרה לתאי& תאי& ,ועל מנת למקס& את הבטחו #של חברי הארגו#
נדרש כי החברי& בכל תא יישארו אנונימיי& ולא מוכרי& לחברי תאי& אחרי& .ההתחלה של כל
העניי #היתה בחוגי חברי& וחוגי בית שוני& ,סמיציבוריי& ,שלא אזכרו כלל שיו ,לארגו #זה או
אחר .הפגישות התקיימו פע& בשבועיי& והיו פתוחות לכל מי שרצה להשתת -בה .#בפגישות האלו
היו מדברי& על אספקטי& שוני& וכלליי& של הומוסקסואליות ,כמו ג& על גילוי הנטיה המינית
והכוח הפנימי שנבנה בחיי& בחברה עוינת כל כ .,אנשי& שהגיעו לש& היו מדמייני אי ,החיי&
יכולי& להיות אחרי& ואי ,נית #לשנות תפישות חברתיות רווחות על הומוסקסואליות.

69

דמיו#

זה ,מה ג& שנעשה במשות -בקבוצת דיו ,#שימש במובהק כאתר להתנגדות סימבולית תחת
שליטתה של הכפייה התודעתית ההטרוסקסואלית .בפרק על "תודעה כוזבת" מייחס סקוט
לפעולת הדמיו #את המוצא השכיח של קבוצת נשלטי& תחת עולה של השררה .סקוט רואה את
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הדמיו #כאתר פורה בו צומחת התנגדות סימבולית ובו ג& מוטענת מחדש משמעות הקיו& של
אד& אל מול עוולות וחוסר צדק .הדמיו #הוא למעשה אתר נוס -בו מתרחשת אינפרא
פוליטיקה.
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הפגישות הללו נערכו באופ #שקט ובצורה כזו ,שתראה לעי #מבחו 2כמשהו שאינו

רשמי או מאורג ,#דבר המהווה צורה מובהקת של אינפרא פוליטיקה .מארגני הפגישות הללו ידעו
טוב מאוד כיצד עליה& לפעול בתו ,שדה הדיכוי הקיי& כדי לנקב אט אט את האידיאולוגיה
השלטת תו ,כדי בדיקת הגבולות האפשריי& לפעילות בכל זמ #נתו .#כאשר היה מישהו ,שהגיע
בקביעות לפגישות ותר& באופ #משמעותי לדיוני& שעלו בה ,#היה ניגש אליו בחשאיות לאחר
הפגישה אחד מחברי "המעגל הראשוני" של מטצ'י ,#מספר לו על הארגו #ומזמי #אותו להצטר-
לשורותיו .כ ,,הבטיחו אנשי מטצ'י #לעצמ& את האפשרות לבחור את האנשי& לצר -אליה& תו,
מקסו& החשאיות וצמצו& האפשרות שיהא זה גור& עוי #סמוי מטע& השלטונות 71.בנוס ,-מחשש
לרדיפה ע"י השלטונות ,מרבית המצטרפי& לארגו #עשו זאת בשמות בדויי&.
היי וחבריו מייסדי מטצ'י ,#ניסו להבי #מהו המקור לדיכוי החברתי כלפי הומואי& ולסביות.
בהעדר מחקרי& קודמי& ה& פשוט ניסו להבי #את הדברי& דר ,התנסויותיה& האישיות
במציאות חייה& וההיסטוריות האישיות שלה& עצמ& .ה& שיתפו האחד את השני בקשייה&,
ביציאה מהארו ,#בבדידות ובניכור החברתי .ה& תהו הא& הומואי& ה& באמת חולי& כפי
שמציגי& אות& ,הא& יש אפשרות להתגבר על הנידוי החברתי והא& הומואי& ה& אכ #קבוצת
מיעוט או שאי #ה& אלא אוס -של יחידי& שאינ& חולקי& דבר אלא נטיה מינית .ה& הגיעו
למסקנה כי מבנה המשפחה הגרעינית כאמצעי מכונ #למשטור חברתי וכמוצא לדחפי& חברתיי&
מגדיר דפוס חברתי ידוע מראש של מערכות יחסי& 72.אנשי& גדלי& במשפחות ולמעשה מקבלי&
את מבנה המשפחה ואת התפקידי& החברתיי& המסורתיי& של הגבר כאב וכבעל בלבד ושל
האישה כא& וכרעיה בלבד כדבר טבעי ומוב #מאליו ,שאי #עליו עוררי .#הומואי& ,כ ,ה& חשבו,
אינ& מתאימי& למודל ההטרוסקסואלי של אהבה ,נישואי #והבאת ילדי& ,מודל שעליו מושתתת
ובנויה התרבות הדומיננטית .לכ #מוצאי& עצמ& הומואי& מודרי& מהחברה באופ #הבסיסי ביותר
ומסומני& כלא רצויי& ונבזיי& .ללא מודל חברתי מאפשר לאורח חייה& ,פועלי& הומואי& בצורה
אוטומטית ומקבלי& על עצמ& מעי #חיקוי ריק של הפרקטיקות החברתיות ההטרונורמטיביות
ודני& את עצמ& באופ #יומיומי לסבל ,הונאה עצמית ,צביעות ותחושה עמוקה של חוסר ער,
עצמי .למעשה ,הומואי& ה& קורבנות של השפה והתרבות ההטרוסקסואלית ,שלא ראתה ולא
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הכירה בקיומ& כקבוצת מיעוט וראתה בה& יחידי& בעלי התנהגות מינית סוטה ולא מוסרית .כ,,
שרויי& ושבויי& מרבית ההומוסקסואלי& עצמ& בתודעה כוזבת ולמעשה ה& מיעוט חברתי
הכלוא בתו ,תרבות דומיננטית המכתיבה לו את ערכיה .השחרור הוא ,א& כ ,#קוד& כל שחרור
תודעתי ופיתוח כלי& ביקורתיי& להתמודדות ע& התרבות הדומיננטית.
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למותר לציי #כמה

חתרנית ורדיקלית היתה עמדה זו ולמה חשוב היה שעמדות כמו אלו לא ישמעו בפומבי על ידי
סוכני ההגמוניה .בניית תודעה הומוסקסואלית עצמית כחלק ממיעוט מדוכא היתה המטרה
הראשונית של הארגו #וזאת כדי להביא לשחרור& של הומואי& קוד& כל מכבלי התודעה הכוזבת
עליה גדלו כל חייה&.
הפעולה הציבורית הראשונה של מטצ'י #היתה למעשה ג& היא סמויה ,שכ #היא לא היתה קשורה
כלל לדיכוי ההומוסקסואלי .באירוע בו הפגינה המשטרה אלימות ברוטלית בצורה קיצונית כלפי
הקהילה המקסיקנית בלוס אנג'לס ,אירוע שקיבל חשיפה תקשורתית רחבה ,הגיעו מייסדי מטצ'י#
לשימוע בנושא ודיברו באופ #כללי על הצור ,לנקוט בפעולות משמעתיות כנגד שוטרי& העוברי&
על החוק .זוהי פעולה שהתאפשרה במסגרת מעטה ההסכמה הכללית והמניע הנוס -להשתתפות&
היתה האמונה שלכל סוגי הדיכויי& החברתיי& כלפי מיעוטי& שוני& יש משהו במשות.-
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בדיקת הגבולות והתנגדות סמי גלויה
המקרה של דייל ג'נינגס ) (Dale Jenningsיכול ללמד על נסיו #אחד ,מיני רבי& ,של בדיקת
הגבולות .סקוט טוע #כי הנשלטי& מבצעי& "בדיקת גבולות" ,תו ,ניסוי ותהייה ,שמטרתה לבדוק
את כוחו ונחישותו של היריב ולאתר נקודות תורפה ,זאת כדי ללמוד על האפשרויות בנות הקיימא
ועל תכנו #צעדי ההמש.,
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בפברואר  1952נעצר ג'נינגס ,אחד ממייסדי מטצ'י ,#באחד הפארקי& בלוס אנג'לס על ידי שוטר
סמוי שהיה במארב שגרתי של "ציד הומואי&" .נגד ג'נינגס הוגש כתב אישו& באשמת התנהגות
גסה ומושחתת .חבריו במטצ'י #החליטו להשתמש במקרה הזה כדי לפעול פעולה גלויה ראשונה.
לש& כ ,שכרו עו"ד איתו היו מיודדי& על מנת שייצג את ג'נינגס .דר ,הפעולה בה החליטו לנקוט
היתה שג'נינגס יודה כי הוא הומוסקסואל א ,יטע #שאינו אש& בעבירות של התנהגות גסה או
מושחתת .זו היה כמוב #לקיחת סיכו ,#כיוו #שהומוסקסואליות והתנהגות גסה ומושחתת נחשבו
בימי& הה& לאותו הדבר והודאה בהומוסקסואליות בבית המשפט היתה גזר די #כמעט ידוע
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מראש .לצור ,כ ,ועל מנת לא לחשו -את קיומה של מטצ'י #באופ #ציבורי וגלוי ,הוק& ארגו#
אדהוק לצור ,פרסו& המקרה .אול& ,כל הנסיונות להגיע לתקשורת על ידי שליחת הודעות רבות
לעיתונות ,לטלוויזיה ולרדיו נתקלו בהתעלמות והדרה טוטאלית ,דבר שעוד יתקלו בו רבות ג&
בשני& שלאחר מכ ,#כאשר ינסו לפעול בצורה גלויה יותר .אי לכ ,,השתמשו שוב בטכניקות של
סמויות יותר של אינפרא פוליטיקה על מנת שהמקרה ייוודע לכמה שיותר הומואי& ולסביות.
לש& כ ,חולקו פלאיירי& בחופי& בה& היה ידוע ששוהי& הומואי& .שמו פלאיירי& בשירותי&
ציבוריי& בה& נהגו להסתובב הומואי& ,הודבקו מודעות קטנות על ספסלי& ציבוריי& בפארקי&
ובתחנות אוטובוסי& באזורי מגורי& בה& היה ריכוז גבוה של אוכלוסייה הומואית .כמו כ #נפגשו
הפעילי& ע& בעלי חנויות הומואי& ,על מנת שאלה יחלקו פלאיירי& בהחבא ללקוחותיה&
ההומואי& והיו אפילו מספר מוכרי מכולות שהיו חברי מטצ'י ,#שצירפו פלאיירי& למשלוחי& של
לקוחות שידעו כי ה& הומואי& או לסביות 76.פעולה כזו ,במעי #מבנה רשתי דינאמי של קשרי&,
המתאימה עצמה לנורמות שמכתיב השלטו ,#מקשה על הפעלת סנקציות והגבלת הפעילות
האפשרית .זהו היתרו #העצו& של פעולה ברשתות קשרי& כמו זו שהפעילו אנשי מטצ'י.#
בפלאיירי& שחילקו והפיצו הוצג הנושא בגלוי ונעשה קישור ברור בי #האלימות של השוטרי&
וטכניקות הסחיטה ,החיפושי& ללא צו ,ההפחדה וה"שידול לדבר עבירה" כלפי הומואי& לבי#
השימוש באות& האמצעי& בדיוק ג& כנגד כלל האוכלוסייה .במשפטו של ג'נינגס ,שהחל ב23
ביוני  1952הודה ג'נינגס כמתוכנ #כי הוא הומוסקסואל וכפר בהאשמות נגדו .העו"ד שייצג את
ג'נינגס נשא נאו& הגנה אותו כינה היי "יריית פתיחה מיליטנטית של מה זה אומר להיות הומו
באקלי& הסוציופוליטי בימינו".
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לאחר דיוני& ארוכי& בבית המשפט ,לא הצליחו חבר

המושבעי& להגיע להסכמה ביניה& ,כאשר מושבע אחד פסק להרשעה מיידית ואילו האחרי&
פסקו לזיכוי .השופט הכריז על משפט חוזר ,אול& כמה ימי& לאחר מכ #משרד התובע המחוזי
הסיר את התביעה והחליט לבטל את כל ההאשמות נגד ג'נינגס .אנשי מטצ'י #ראו את הפרשה
כניצחו #גדול למיעוט ההומוסקסואלי ויותר מכ ,היה זה עבור& נסיו #מוצלח בבדיקת הגבולות,
שהיו לו השלכות על הפעילויות בהמש .,המקרה הזה הפ ,לשיחה המרכזית בחוגי& החברתיי&
של מטצ'י ,#מה שהביא את מטצ'י #להיות ארגו #בעל ש& דבר בקרב ההומואי& ורבי& הצטרפו
אליו לאחר מקרה זה .מבנהו המבוזר של הארגו #נשמר בקפידה וכ #כל הליכי החשאיות .הארגו#

D'emilio (1992), p.32. 76
Ibid, p.33. 77
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החל להתרחב ג& מעבר ללוס אנג'לס ובמאי  1953היו כ 2000איש המעורבי& בפעילויות שונות
בארגו #בערי& שונות ברחבי ארה"ב.
ONE
ב 1953הקימו כמה חברי& באחד מתאי מטצ'י ,#ביניה& ג& ג'נינגס ,את הארגו ONE #ותחתיו
החלו להפי 2את המגזי ,ONE #שהיה המגזי #הפרוהומוסקסואלי הראשו .#המחשבה שעמדה
מאחורי הוצאת המגזי #היתה כי הומואי& לא יכולי& להיות תלויי& בעיתונות הכללית כדי
לפרס& ולהביא למודעות את הדיכוי בו ה& מצויי& .לגישת& ,שהיתה אז שנויה במחלוקת,
ההומואי& והלסביות עצמ& ,ולא רשויות הדת או הממסד הפסיכיאטרי ,ה& המומחי& לעניינ&.
המגזי ,#שיצא על בסיס חודשי ,סיפק נקודת מבט אלטרנטיבית על הומוסקסואליות .את המגזי#
ה& הפיקו בלי שאפשר יהיה להתחקות אחר המוציאי& לאור ,שכ #זו היתה יכולה להיות סכנה
ממשית להתנכלות כלפיה& .עד סו 1954 -היו למגזי #אלפי מנויי& ברחבי ארה"ב והוא הופ 2ע"י
הדואר .אול& באוקטובר  1954הגדירה רשות הדואר את המגזי #כתועבה וסירבה להמשי,
להפיצו ,כשהיא גונזת את הגליו .#חברי  ONEהחליטו שוב לבדוק את גבולות השררה והגישו
תביעה משפטית כנגד רשות הדואר בטענה כי זוהי הפרה של חופש העיתונות .משפט& נגרר כארבע
שני& א ,ב 1958זכה המגזי #במשפט ורשות הדואר חויבה להמשי ,להפיצו .המגזי #המשי ,להיות
מופ 2דר ,הדואר עד לשנת .1967

78

מימי :#שער המגזי ,ONE #אוגוסט .1953
משמאל :כרטיס חבר ב.ONE

Devor & Matte (2004), p.184. 78
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מתמונת השער של גליו #אוגוסט  1953אפשר ללמוד ,שכבר אז אתגרו את המחשבה והדמיו #על
נישואי& הומוסקסואליי& ,שכיו& 52 ,שנה לאחר מכ #אפשריי& רק ב 4מדינות בעול& 79.ארה"ב
היא לא אחת מה ,#ומתנהל בה מאבק סוער בנושא זה.

80

ג& עצ& קבלת דברי דואר ע& תכני&

הומואיי& ,כמו למשל מגזי ONE #או א -התכתבות בינאישית היתה סכנה מוחשית .מעקבי&
שנעשו על ידי משרדי הממשלה ברשות הדואר עקבו אחרי דברי דואר בעלי תכני& הומואיי&.
לעתי& השתמשו במידע הזה כדי לעקוב אחר אנשי& נוספי& שנחשדו בהומוסקסואליות .במקרה
אחד פוטר פרופסור במרילנד ממשרתו לאחר שפקידי הדואר גילו למעסיקיו כי הוא מקבל דברי
דואר המרמזי& על פעילות הומוסקסואלית.

81

בנות ביליטיס )Daughters of Bilitis (D.O.B
הגוו #הלסבי למאבק הסמוי בשנות החמישי& הגיע בדמות הארגו #בנות ביליטיס .הארגו #הוק&
בשנת  1955בס #פרנסיסקו ע"י זוג לסביות – פיליס ליו (Phyllis Lyon) #ודל מרטי,(Del Martin) #
שהיו ג& הכוח המניע שמאחורי הארגו .#כמו המטצ'י ,#ג& ראשית #של בנות ביליטיס היתה
בפגישות ובשיחות שהיו לשתיי& ע& נשי& לסביות אחרות .מקור שמו של הארגו #נעו 2בספר
שירי& צרפתי  Songs of Bilitisמהמאה ה ,19שהכיל שירי אהבה בי #נשי& וייחס את הש&
ביליטיס לאחד האיי& בקבוצת איי לסבוס ,בו חיה המשוררת הלסבית  82Sapphoביוו #העתיקה.

83

השמירה על פרופיל נמו ,היתה צור ,קיומי של ממש ,מסיבות ברורות שהוסברו כבר בפרקי&
הקודמי& .הש& "בנות ביליטיס" עצמו היה ש& חתרני ,כאשר מקימות הארגו #לקחו בחשבו#
שש& שכזה יהיה בעל משמעות לנשי& לסביות משכילות ולעומת זאת יהווה מעי #צעי -הסתרה
עבור הציבור המיינסטרימי .בתחילת דרכו של הארגו #היו חברות בו רק  8נשי& והוא שימש יותר
כמועדו #חברתי ,א ,ע& הזמ #גדל מספר החברות בו באופ #משמעותי וב 1958כבר היו תאי& של
הארגו #בערי& נוספות בארה"ב ,בי #השאר בלוס אנג'לס ,ניו יורק ,שיקגו ועוד .בנות ביליטיס
שיתפו פעולה ע& מטצ'י #וע&  ONEומלבד לכ ,שסיפקו ללסביות מקו& מפגש מחו 2לברי& ,ה #ג&

 79המדינות המאפשרות כיו& נישואי #חד מיניי& ה #הולנד ,בלגיה ,ספרד וקנדה.
 80דווקא זה מעיד על הנסיו #לאמ 2את המודלי& המארגני& של החברה ההטרוסקסואלית ,אבל במונחי& בה #הדבר
נתפש בחברה ההטרוסקסואלית ,נישואי #חד מיניי& מאיימי& על יציבות החברה .אי #זה המקו& ,כמוב ,#לעסוק
בביקורת המשמעות האמיתית של נישואי #חד מיניי& ,א ,כדאי לציי #זאת כנקודה למחשבה.
D'emilio (1992), p.62. 81
 82אפלטו #כינה את סאפו ה"מוזה העשירית" והיא נודעה בתור "המשוררת".
Marcus (2002), p.52. 83
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תיעדו את חייה ,#ארגנו קבוצות דיו #שונות ,ערכו מחקרי& על לסביות והציעו תמיכה לנשי&
ואמהות לסביות בודדות.

84

אחד ההישגי& הניכרי& של בנות ביליטיס היה הוצאת המגזי #הלסבי  ,The Ladderהחל מחודש
אוקטובר  ,1956מגזי #שהופ 2ברחבי ארה"ב .בהפצת העיתו ,#כמו מגזי ONE #לקחו על עצמ#
הנשי& סיכו #עצו& להרד -ע"י המשטרה ולהעצר The Ladder .הופ 2ברשת תקשורת סמויה מפה
לאוז #וג& בחשאי דר ,רשות הדואר.

85

הקו השמרניהומופילי שאפיי #את בנות ביליטיס בשנות ה ,50שבמסגרתו ה #כיוונו יותר לסוג של
קונפורמיות מיינסטרימית במסגרת מעטה ההסכמה הכללית ,ע"מ שלא להראות שונות וחריגות,
שינה את פניו לקו יותר פמיניסטי רדיקלי ומיליטנטי במהל ,שנות ה ,60זאת במקביל לעליית&
של ארגוני& רבי& של נשי& סטרייטיות בתקופה זו .בנות ביליטיס ומטצ'י #היו שני הארגוני&
החשובי& ,הגדולי& והפעילי& ביותר בארה"ב בשנות ה 50וה ,60ופעלו בצורות רבות תו ,נקיטת
טקטיקות אינפרא פוליטיות ענפות.

בתמונות:
עמודי השער של המגזי#
TheLadder

משמאל :גליו #יולי 1968
מימי :#גליו #פברוארמר1965 2

Susan (2004). 84
Marcus (2002), p.52. 85
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פרק ה'
לקראת פוליטיקה גלויה
"Get up, stand up: stand up for your rights! Get up, stand up: don’t give up the fight!"86

אליבא דה סקוט ,כפי שכבר ציינתי בתחילת הדיו ,#ההתנגדות הגלויה והסמויה שייכות שתיה#
לאותו סט פרקטיקות של התנגדות .במסגרת בדיקת הגבולות ובמצבי& מסוימי& מנצלי& לעתי&
הנשלטי& ג& את המגרש של הטקסט הגלוי כדי לשפר את מצב& 87.ג& ההתנגדות הגלויה עדיי#
פועלת בשני המישורי& –הסימבולי והמטריאלי ומעידה כמוב #על טקסט חשאי והתנגדות אינפרא
פוליטית שהיוותה תשתית לצמיחתה של אותה התנגדות גלויה .המעבר לפוליטיקה יותר גלויה
ונועזת של הומואי& ולסביות בארה"ב הגיע לשיאו במהל ,שנות ה ,60עת פרצה קבוצת המיעוט
של ההומואי& והלסביות לתודעה הציבורית בדרכי& שונות .למשל ,לאחת מתוכניות הרדיו
הוזמנו לדבר על נושא ההומוסקסואליות שוטר ,פסיכיאטר והומו ,שאמנ& עלה לשידור בש&
בדוי ,א ,עצ& העימות שנעשה ברדיו ובגלוי בי #מייצגי הממסד והחוק לבי #נציג של האוכלוסייה
המדוכאת ,כבר הוא יש בו מ #הטקסט הגלוי והתעוזה באות& ימי& חשוכי& .הרעיו #המרכזי היה
פרסו& ,וכמה שיותר .זאת נעשה בדר ,כלל באמצעות אנשי& פרטיי& יחידי& שהפכו את עצמ&
לטקסט גלוי.

88

ניו יורק בכלל ,ובעיקר אזור ה Greenwich Villageהיוו מקור עליה לרגל להומואי& וללסביות
רבי& בשנות ה .60השמועה על תת התרבות ההומולסבית שרוחשת ש& הביאה הומואי&
ולסביות רבי& להתגורר באזור הזה .בסו -שנות ה 60היו בניו יורק כ 26ברי& 12 ,מועדוני&
ומסעדות 4 ,בתי מלו #ו 2מועדוני& פרטיי& שסיפקו שירותי& להומואי& ,כמו ג&  5ברי& של
לסביות – כל זאת באזור  ,Greenwich Villageבו נמצא כאמור ,ג& פאב סטונוול.

89

לרוב היו

מוגדרי& הברי& האלו כ"מועדוני& פרטיי&" והיו פתוחי& לתקופות קצרות בלבד עד לסגירת& על
ידי הרשויות ,ובכל מקרה היו ש& "שומרי ס ,"-שהכניסו רק את האנשי& שהיו מוכרי& לה& או
כאלו שהגיעו ע& מישהו מוכר ,זאת כדי להמנע ככל האפשר מחשיפת המקו& לשלטונות .זוהי
דוגמה נוספת למקו& שבו התקיימה האינפרא פוליטיקה ,בצורתה הלא מאורגנת והלא מסודרת,
א ,ללא ספק פעלה את פעולתה .למרבה הפרדוקס ניו יורק היא ג& העיר שבה היתה המדיניות
האגרסיבית ביותר של החוק כלפי ההומואי& והלסביות ,כאשר ה& נרדפו כפושעי& באופ #שיטתי.
'Get Up, Stand Up', Bob Marley. 86
Scott (1990), p.184. 87
Scagliotti & Schiller, (2004). 88
Carter (2004), p.17. 89
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במהל ,שנות ה 60חלה עליה במספר ארגוני זכויות הומולסביי& שקמו ,חלק& לאחר מקרי&
שוני& של אפליה ורדיפה מצד השלטונות וכ #ג& לנוכח ההשראה שקיבלו אקטיביסטי& הומואי&
ולסביות מההתעוררות הפוליטית והנראות ההולכת וגדלה של ארגוני זכויות נשי& ושחורי&.
במקביל החלו להתפורר ולאבד מכוח #התנועות הארציות ,דוגמת מטצ'י .#שנות החמישי& שחלפו
וההתעוררויות החברתיות של שנות השישי& הביאו לנראות גדלה יותר ג& של הומואי& ולסביות
ולהסתכלות של המדינה עליה& כעל קבוצה .אול& ,הומואי& ולסביות עדיי #סבלו מחקיקה מפלה,
מפיטורי #משירות המדינה והצבא במידה וסוד& יתגלה ומהתנכלויות של המשטרה בפאבי&
ובאזורי בילוי.
חיבור& של אקטיביסטי& הומואי& ולסביות ע& ארגוני זכויות אזרחיי& אחרי& לא היה ממש
מוב #מאליו והנושא ההומולסבי טואטא לרוב מתחת לשטיח .אקטיביסטי& מארגוני& אחרי&
חששו מהחיבור ע& המאבק הזה והעדיפו להדיר את ההומואי& והלסביות ,מחשש שהזדהות
אית& תפגע במאבק& ה& .אחת הדוגמאות היותר מוכרות לכ ,היא המקרה של האקטיביסט
השחור ההומו ביארד רסטי ,(Bayard Rustin) #שהיה אחד ממארגניה המרכזיי& של צעדת
וושינגטו #ב ,1963בה נא& מרתי #לותר קינג את נאומו המפורס& " ."I have a dreamחבריו של
רסטי #לארגונה של צעדת וושינגטו #לא הסכימו כי ג& הוא יעלה לבמה לנאו& ,זאת מחשש כי
עצ& היותו הומו תביא לאיבוד קרדיט למחאת& .במקרי& אחרי& ,לסביות שהיו מעורבות
בפעילות בתנועות שונות לשחרור נשי& מצאו לרוב כי האינטרסי& שלה #מושתקי& שוב ושוב על
ידי חברותיה #למאבק לזכויות הנשי& .כ ,למעשה מצאו עצמ& הומואי& ולסביות בדיכוי חברתי
ג& על ידי קולגות שלה& עצמ& ,שהזדהו אית& במאבק אחד ,כשחורי& ,כנשי& וכדו' ,א ,דחו
אות& כהומואי& וכלסביות.
אחד הארגוני& הנוספי& שפעלו לשוויו #זכויות של הומואי& ולסביות ושצמח במהל ,שנות ה60
היה ה  .(SIR) Society for Individual Rightsהארגו #ק& ב 1964והפ ,לאחד הארגוני& הגדולי&
בארה"ב שג& פעל בגלוי למע #זכויות הומואי& ולסביות .בערב של מהומות סטונוול היו קיימי&
בארה"ב קרוב ל 50ארגוני& למע #זכויות הומואי& ולסביות ,כמעט בכל חלק של המדינה ,למעט
בדרומה.

90

במהל ,שנות ה 60החלו ארגוני& הומו לסבי& להשתמש הרבה בטקטיקה של תביעות משפטיות
כאקט פוליטי גלוי על מנת לדרוש את זכויותיה& ולדרוש העדפה ואפליה מתקנת .הוגשו תביעות
שונות ,למשל כנגד פיטורי #ממשרות בשירות הציבורי .פסיקה אחת ,למשל ,של בית המשפט
D'emilio (1992), p.54. 90
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המחוזי לערעורי& בקליפורניה מ 1969בעניינו של אד& שפוטר רק כי היה הומו ,דרשה כי על מנת
להצדיק פיטורי ,#צריכה המדינה להציג קשר הגיוני וברור בי #התנהגות העובד כשאינו בתפקיד
לבי #ביצועיו בעבודה.

91

מאחר ובשנות ה 60עדיי #היו פאבי& שלא מכרו להומואי& ולסביות אלכוהול ,בשל המדיניות של
הרשות לפיקוח על המשקאות,

92

היו מגיעי& הומואי& לאות& פאבי& ודורשי& שימכרו לה&

אלכוהול כהומואי& מוצהרי& .כאשר נתקלו בסירוב היו מגישי& תביעות משפטיות כנגד
הרשות.

93

בשנת  1965התקיימה בוושינגטו #ובפילדלפיה המחאה הגלויה הראשונה בה השתתפו הומואי&
ולסביות 94.אמנ& זו היתה מחאה גלויה ברחובות א ,אי אפשר לראות בה כאקט של סטורנליה
כפי שמגדירה סקוט ,א ,כ #היתה זו הצהרה ראשונה של הטקסט הסמוי שבוטא באופ #הזה.

בתמונות :צועדי& במחאות ב1965

ארגוני& הומולסבי& ,שפעלו בארה"ב במהל ,שנות ה 60התאפיינו ג& ה& במחלוקות פנימיות
ביניה& ובינ& לבי #עצמ& .פעילי& רבי& ראו בפוליטיקה ה"הומופילית" של שנות ה ,50שטבעה
היה בעיקר נסיו #לאסימילציה בחברה ההטרונורמטיבית ,טקטיקה שכבר אינה מתאימה לרוח
הזמ #ודגלו בכיוו #יותר רדיקלי ומיליטנטי ובחיבור למאבקי& חברתיי& בצורה רחבה יותר

Bernstein (2002), p.543. 91
 92על מדיניות ה SLAראה בפרק ג' ,עמ' .16
Carter (2004), p.47. 93
Bernstein (2002), p.542. 94
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וחבירה לפעילות מול דיכוי חברתי באשר הוא ,לאו דווקא בתחו& של הומואי& ולסביות בלבד.
כמו כ #הנחתה אות& המחשבה כי על הארגוני& ההומולסביי& להיות פוליטיי& מיסוד& ולשת-
פעולה ע& ארגוני& אחרי& כמו תנועות לשחרור הנשי& ,הפנתרי& השחורי& וכדו' .אפשר לומר
שמאורעות סטונוול הביאו את המחלוקת הפנימית הזו לקיצה כאשר בחודשי& שלאחר המהומות
קמו שני הארגוני& ,הGLF

95

וה ,96GAAשהפכו לשני הארגוני& שהובילו את חזית המאבק

ההומולסבי בשנות ה .70ה GLFוה GAAהיו מיליטנטי& הרבה יותר וויתרו לחלוטי #על שרידי
הפוליטיקה ההומופילית כשה& ג& פועלי& בגלוי באופ #טוטאלי .אי #באפשרותי להרחיב בכ,,
כיוו #שהנושא חורג מגבולות הדיו.#

סיכו
“Under the appropriate conditions, the accumulation of petty acts can, rather like
snowflakes on a steep mountainside, set off an avalanche.”97

ראינו את הדר ,הארוכה שעשו הומואי& ,לסביות וטרנסקסואלי& בארה"ב החל מסו -מלחמת
העול& השניה ועד למהומות סטונוול ב .1969מהומות סטונוול ,שאי #עוררי #כי היו רגע של
סטורנליה במאבק לשחרור הגייז הביאו עימ #ג& שינוי רדיקלי באופיו של המאבק ההומו לסבי
שהמשי ,אחריה.#
לעתי& מציגי& את סטונוול כמיתוס מכונ #של הקהילה ההומו לסבית .סטונוול הוא אכ #מיתוס
מכונ ,#א ,סטונוול לא התרחש בחלל ריק וזאת לרוב שוכחי& להזכיר .התפרצות הרגשות העצומה
שהתרחשה בסטונוול ,כמו ג& האלימות הרבה שליוותה את האירוע ,לא יכולה היתה להתרחש
ללא התשתית העמוקה והענפה של כל גילויי ההתנגדות ,ה #הסמויי& וה #הגלויי& שנקטו בה&
הומואי& ולסביות במהל ,אות #שני& ,שקדמו לאירועי& אלו.
כפי שראינו ,זרעיה הרבי& של המהפכה כבר פרחו בחלק& בגלוי עוד לפני הלילה בו פרצו
השוטרי& לפאב שברחוב קריסטופר והכריזו " ."We're taking the placeמהומות סטונוול היו
התפרצות אותנטית וטבעית של רגשות מול דיכוי שנמש ,שני& רבות מדי ושימשו כזרז שאפשר
להומואי& ולסביות לאמ 2לעצמ& את הקו הרדיקלי של התנועות לשחרור הנשי& ,השחורי&,

Gay Liberation Front. 95
Gay Activists Alliance. 96
Scott (1990), p.192. 97
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השמאל החדש ותנועות אנטי ממסדיות של תרבותנגד ולצאת למאבק גלוי ובלתי מתפשר בגאווה,
בראש מור& ובתביעה ישירה – דבר שלא היה כמותו לפניה.#
הפעילויות הרבות של אות& אמיצי& ,שבמש ,שני& רבות סירבו בתוק -יו& יו& וכל רגע בחייה&
לראות את עצמ& כחולי& ,כסוטי& ,כלא מוסריי& או כמהווי& סכנה בטחונית למדינה פרמו אט
אט את השררה האדוקה של ההגמוניה וניקבו יו& יו& את האידיאולוגיה השלטת והחלישו את
כוחה בסירוב& לוותר על מה שה& הרגישו .ה& אלו שהביאו בסופו של דבר לאותה התפרצות
ספונטנית ,סטורנלית והיסטורית ,שלאחריה המאבק לשחרור הומואי& ולסביות שינה את פניו.
בכ ,אולי טמונה חשיבות& העצומה של מהומות אלו ,שכ #המאבק לשחרור הגייז לפני סטונוול
ולאחריו – לא נשאר אותו הדבר.
המאבק לשחרור הומואי& ,לסביות וטרנסקסואלי& עדיי #לא הסתיי& ג& היו& ,כ 36שנה לאחר
סטונוול ובפתחה של המאה ה .21אי #ספק ,כי מצב הקהילה הגאה בארה"ב ובמדינות רבות
אחרות ברחבי העול& הוא טוב בהרבה כיו& ממה שהיה בתקופה ההיא .אול& ,ההומופוביה עדיי#
משתוללת ברחבי העול& .טרנסקסואלי& והומואי& נרצחי& ,מועדוני גייז מוצתי& ורבי& חיי&
בפחד חברתי .ג& כיו& ישנ #מדינות בה #החוק עדיי #אוסר על הומוסקסואליות ,כשנציגי החוק
רודפי& את ההומואי& על מנת לשלח& למאסר או א -חמור מכ ,,מוציאי& אות& להורג.

98

אני תקווה ,שהומואי& ,לסביות וטרנסקסואלי& ברחבי העול& ובאות& המקומות בה& ה&
נתוני& תחת מכבש שררה כבד יכירו את היסטוריית המאבק של אחיה& וינקטו בכל עוז&
באינפרא פוליטיקה ובטקסטי& סמויי& עד שיגיע רגע שחרור& הסטורנלי ,שכ ,#כפי שטוע #סקוט,
ובצדק ,בציטוט המופיע בראש פרק זה ,ג& הצטברות מספקת של פתיתי שלג על צלע ההר ,יכולה
להביא לבסו -למפולת שלגי&.

 98כתבה הסוקרת את מצב& של הומואי& ולסביות בעול& כיו& אפשר למצוא בקישור הבא:
http://www.nrg.co.il/online/40/ART/947/025.html
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