הומוסקסואליות שמתחבאת מאחורי ווגיניסמוס
הם הגיעו מבוישים בשנות השלושים ,הם נשואים כבר שנה וכמה חודשים ואינם מקיימים יחסי מין,
היא רופאה שעדיין עושה תורנויות ,והוא עוסק בהיי טק ונמצא בנסיעות רבות ,הם חברים נפלאים,
נפגשים רק לעיתים בעיקר בשבתות וחגים כי הם גם דתיים .לשאלתי למי מהם זה מפריע – היא
ענתה שלה ,הוא כל כך עייף ולחוץ שהדבר ממש לא מלחיץ אותו .הוא טוען שניסה כמה פעמים ולא
הצליח והפסיק לנסות גם כי הוא דואג לה שלא תסבול וגם כי לו ,לא ממש נעים לעמוד בכישלון
שהוא חווה בכל פעם שמנסה.
כשבדקתי מה בדיוק קורה כשהם מנסים התברר שהיא כנראה נרתעת ,חוששת  ,נבהלת  ,והוא מיד
נסוג ומוותר ,מאבד את הזקפה ,גם אם היא מעודדת אותו להמשיך ולהתעקש.
התמונה הזו כבר ממש מוכרת אפילו לכן ,האישה כנראה עם ווגיניסמוס ובן הזוג האוהב והרגיש לא
רוצה להכאיב ולא יכול לגרום לה סבל .הוא מעדיף אפילו לאבד זקפה או לקיים יחסי מין בחוץ
ובלבד לא להרע לבת זוגו .הסברתי להם את הבעיה והתחלנו בטיפול הקלאסי של שיחות איתה
בעיקר אך גם איתו מפעם לפעם ,פיזיוטרפיסטית מומחית לשרירי הנרתיק ובמהרה היא היתה מוכנה
להתחיל לקיים את המצווה .בפעמים הבאות שהגיעו ראיתי שהם מתמהמהים – בהחלט לא מתאים
לזוג צעיר שרוצה בילדים .הם ביטלו פגישות ,וכשניסיתי לבדוק מה קורה ומה הבעיה קיבלתי
תירוצים של "עייפות" ו "לא ממש יצא" חיכיתי עוד שבוע כדי להיות בטוחה והפרדתי שוב בין
שניהם בכדי לרדת לעובי הקורה.
התמונה שהתבררה עכשיו הייתה בהחלט שונה היא המשיכה להכחיש ולא יכלה לתת מענה למה הם
לא מקיימים יחסים כשהיא עכשיו ממש יכולה .לא הרגשתי שהיא מונעת את האפשרות בדרכים
עקיפות ואז חיכיתי לפגישה איתו שנדחתה עוד ועוד אך בסוף התקיימה .לאחר מספר שאלות ישירות
הוא "יצא מהארון" וסיפר על בן זוג בעבודה ,שהיא יודעת מהעבר אבל לא שזה נמשך גם עתה.
הווגיניסמוס שלה פתר לו בעיה ,משך זמן ,ואין לו כל עניין להתמודד עם ההצלחה שבשבילו היא
בעיה הוא בכלל חשב שזה ייקח הרבה יותר זמן .בדקתי איתו אם הוא הולך לשוחח איתה "ברחל
ביתך הקטנה" ולשים על השולחן את המצב כי אני לא יכולה להמשיך לשמש לו יותר כסות וכי זה
לא הגון כלפיה .היא השקיעה היא רוצה הריון ,היא לא יודעת איפה היא נמצאת והיא לא יכולה
לקחת החלטות נכונות לגבי העתיד שלה .הוא ספר על ההחלטה הקשה להתחתן ,על הידיעה שזה
הולך להיות קשה ,ועל כך שספר לה והבטיח שיתנזר מהחיים ההומוסקסואלים שלו – והוא באמת
התכוון ,רצה להאמין שזה פתרון נכון ,אך לא עמד בדבריו.
הטלפון הבא היה שלה – היא רצתה לבוא לשיחה נוספת בעצמה ,מה היא תעשה? מה איתה? אם
תספר היא תפגע בו פגיעה אנושה הוא לא יוכל להראות את פניו במשפחה ובחברה – והיא אוהבת
אותו,
אם לא תספר ותתגרש – איך היא תראה? איך תסביר שהיא עדיין בבתוליה?
מה זה אומר להישאר נשואה לגבר הומוסקסואל ולהיכנס להריון בהפריה?
מה זה אומר לא לקיים יחסי מין כל חייה? האם תוכל לעמוד בזה?
אז חשבתם שכשאישה מגלה שלבן זוגה יחסים הומוסקסואלים היא עוזבת? במקרה הזה היא עברה
הפריה הא דוחה את ההתמודדות שלה ,וממשיכה לשתף פעולה עם הסוד שלו.
וחשבתם שכשמגיעים לטיפול אומרים את כל האמת?
וחשבתם שכל מי שמגיע לטיפול באמת רוצה להירפא? אז טעיתן!

