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יצאו גדולים
גילוי נאות ,אני כותב את שורות אלה מבלי שהספקתי לצפות בפרק השני ,ואולם ,אלא אם נרשמו הפתעות
יוצאות דופן ,כל האמור כאן רלוונטי ועומד בעינו .תחילה יש לאמר דבר אחד בבירור :נדרשה מידה של בגרות
ואחריות ,או לפחות שמץ של מקוריות ,כדי לבחור בסתיו לתוכנית האח הגדול .העיתונים שפכו אמש קיתונות
של לעג על הליהוק" :הפריק שואו הגדול"" ,ביזאר זה הכי ,אחי" וכן הלאה הן רק חלק מהדוגמאות .ואולם,
כמות הקהילות שהולכת לצאת נשכרות מהליהוק הזה ,מהחירשים ועד לחולי הטורט ,היא לא פחות ממרגשת.
אולי בדרך זו ביקשו היוצרים להעניק יותר לגיטימציה לתפלצת המסחרית שבידיהם ,ואכן ,אפילו על יוסי בובליל
הכל כך בעייתי אפשר לסלוח עכשיו.
לא דיווה מוחצנת ,לא פרחה מפורכסת ,לא קוריוז צבעוני אלא סתיו היפה והביישנית .אישה רגילה מהשורה .מי
שצפה אמש בערוץ  20כבר ראה אותה מעניקה שיעור לבנצי חולה הטורט ,על ההבדל שבין גבר הומו לאישה
טרנסית .הוא אמנם אמר לה" :אבל רואים עלייך" ,אבל יש סיכוי שבעוד  3חודשים הוא ילמד קצת טאקט ונימוס
בסיסיים .עד אז סתיו מגלמת סוף סוף את מה שהוצג עד כה כאוקסימורון :טרנסג'נדרית סולידית .שילעגו
העיתונים ואתרי האינטרנט ,ושהיא וחבריה יוצגו בינתיים במלוא אנושיותם בפריים טיים.
הזוגיות בין ארז טל לאסי עזר מקסימה .יש לזכור שזוגיות שכזאת ,סטייל באטמן ורובין ,אפשר למצוא בדרך
כלל רק בסאב טקסט ,אבל כאן את המשוואה הארוניסטית מפרק עזר המוצהר .כשסיימון קאוול וריאן סיקרט
פילרטטו במרומז נרשמה התרגשות בעיתונים ,ואילו אנחנו ,מקבלים כמעט את הדבר האמיתי ,בלי להתרגש,
בלב המיינסטרים .טל ,בימים כתיקונם הומופוב ,טרנסופוב ומזרחופוב ,צועד עם עזר על השטיח האדום וסונט
בו" :אותך תגלם אנג'לינה ג'ולי" ועזר משיב מבלי להתבלבל לרגע" :אמן !"
הפרסומות הארוכות בפרק הראשון אפשרו לזפזפ לערוץ  ,10שם לא ויתרו על הקרב האבוד מראש ,ושידרו
באומץ תרופה מרה נגד אסקפיזם :תחקיר על אסון ורסאי ,כמובן מבלי שיכלו לרייטינג המוחץ של תוכנית הדגל
של קשת .ואולם ,הפעם יש נחמה .יש תמורה בעד האגרה ,יש ערך מוסף בתוך כל המסחרי הזה .למרבה
הצער נגרעה נוכחותה של לסבית ,וכך גם של  ftmאו ג'נדרקוויר ,אבל בשביל זה תהיה העונה הבאה .בינתיים,
"האח הגדול" היא התוכנית הכי להט"בפרנדלי בטלוויזיה ,וזאת עוד מבלי שהזכרנו את גואל .את התחושה
אפשר לסכם בעזרת משפט של עזר מהעונה הקודמת" :אני מתרגש ,חבק אותי ארז !"
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סתיו כל העונה!
להט"בים מצביעים לאישה שלהם בבית האח הגדול
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