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דורגת במקום נמוך בתחרות האירוויזיון .מה תאמר לחברייך? )הציטוטים אמיתיים(

"הכל פוליטיקה ,הם שונאים את ישראל ,השיר של יזהר היה הכי טוב מכולם"

אימו של יזהר כהן "עולה עולה" ,מאי '85

"אני ממש בהלם"

ירדנה ארזי "בן אדם" ,אפריל '88

"

אני לא חושבת שהייתי כל כך גרועה שמגיע לי את זה .זוהי התעללות פוליטית

איומה ועכשיו אני בטוחה שאינני בנויה לתחרות כזאת"

ריטה מתבטאת בזעזוע אחרי "שרה ברחובות" ,מאי '90

"אירוויזיון זה לא פסטיבל ילדים"

רפי גינת על גילי נתנאל "דרך המלך" ,מאי '89

"לא ראו אותנו כמעט ,רק אותה"

להקתה של שרל'ה שרון מאשימה את הזמרת בהפסד ,מאי '93

"הם לא עבדו בצוות"

שר'לה שרון מגיבה בהאשמות

"

הפרסום הנרחב שהיה על השמירה הכבדה שלנו הפחיד את השופטים ולכן הם לא

רצו לגלות תמיכה גלוייה בישראל"

"הבטלנים" דטנר וקושניר "הופה הולה" ,מאי '87

"העולם כולו נגדינו ,לנו אין סיכוי לזכות אף פעם"

שלמה ארצי לאחר שהשתתף בתחרות ,מאי 1975

"

בדבר אחד אין ספק :בכמות התירוצים לכשלונות ,ביצירתיות ,במרץ

ובאנרגייה שהושקעו בהם ,אין לישראל שום מתחרים באירופה"

העיתון "מלבאס" מאי '95

ע' בר
D_tv25@hotmail.com
wwwQueerEyeWorld.org

בהצלחה להראל!

ע' קווירית תומך בלקויי
למידה ,דיסלקטים,
ומהממימות אחרים !
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איך שגלגל )אוחבסקי( מסתובב לו )עם דנה(
הרבה א/נשים מסתכלים על מעט הטרנסיות שהגיעו למקום מסויים
כיודעות דבר ולכן מה שהן אומרות הוא קדוש .כול המאמר הארוך
)תקפצו לסוף אם זה מעצבן אתכם( ,הוא בעצם הדעות האישיות שלי,
לצד הראיונות והכתבות .זה ארוך ,אבל לדעתי מסקרן .המסקנה שלי,
שאני מנסה להוכיח ,זה שנכון ,יש את זכות הדיבור ,נכון שכולנו שונות
אחד מהשני ,אבל יודעים מה ,להקשיב לטרנסית ששופכת את כול
הדעות החשוכות שלה על פני  4עמודים צפופים זה לא כיף .המסקנה
שאני הגעתי היא – דנה ,טובה לסטרייטים ,נזק לטרנסים והטרנסיות.
היא גרועה בהסברה ,אני חושב שזה נובע מחוסר הבנה שלה לגבי
הזהויות שלה .בעולם של דנה ,אין הפרדה בין מין ,מגדר ונטיה מינית.
בעיניה אדם נולד ומת איך שנולד .אם אתה נולדת גבר ,אתה תמות גבר,
אם נולדת אישה אתה תמות אישה .משני מגדר הם מיוחסים אצלה
ל'הופכים' או 'מתהפכים' ,טרנסים זוכים לכינוי 'זה' ,טרנסיות מקבלות
שמות כמו 'קוקסינל ,קוקסינלית ,הומו ,הומואית והומואיות סופניות'.
ולדעתה – כולם ,כולם! אוהבים בולבולים.
מצד אחד כתבתי והתעצבנתי ,מצד שני ,אני לא הייתי מתחלף איתה.
השילוב של להיות מבולבל ולהיות מבולבל באור הזרקורים תחת
ביקורת אינסופית ,לא נראה לי מגניב בכלל .דנה לא מייצגת אף אחד
וכשהיא קולטת הנראות שלה גורמת לכך שלבאה אחריה יהיה לה יותר
קל – זה מבאס אותה .היא לא רוצה שזה יהיה קל לעשות שינוי מין
)'להתהפך'( .בסוף אף הגעתי למסקנה המתבקשת )והמצערת  -אותי( –
דנה ,לא רוצה להיות אישה וגם נמענת מלהגדיר את עצמה .זכותה ,אבל
משתמע מצורת הדיבור שלה כלפי אחרות במצבה ,שהיא רואה בהן
הומואיות מאוד מאוד נשיות – קוקסינל ואז היא משנה לקוקסינליות.
בסוף בסוף ,יצאתי בתחושה שדנה ,עשתה את מה שהיא עשתה ,לא כדי
להגשים את הזהות האמיתית שלה ,אלא כדי להיות זמרת מוצלחת .יש
שני צדדים ,כאילו שתי הכרות למה שהיא כותבת .אני הכי מאחל לה
טוב שבעולם .אני מאוד הייתי שמח שדבר כזה מההתחלה לא היה נכתב,
אבל הוא פה ואני לא מתעלם ממנו .חשוב לי שיהיה ברור ,כן ,יש כמה
אנשים שמזדהים עם דברי דנה ,אבל רוב האוכולסיה הטרנסג'נדרית
מוצאת את עצמם בהגדרות שונות לחלוטין ובתחושות אחרות .שגבר
נולד גבר ,רק עם אברי מין אחרים והוא לא 'מתהפך' או 'הופך' את המין שלו ,אלא פשוט
מתקן את הגוף )במידה והוא רוצה( למה שמתאים .אישה נולדת אישה ,לא משנה מה יש לה
)או היה ,או יהיה או מה שלא יהיה( בין הרגליים .אי אפשר להפוך לאישה ,אפשר להפוך את

האיבר לנקבה .כמו הציטוט המבורך“ :גבר ,אישה – בין האוזניים,
זכר ,נקבה – בין הרגליים".
יש לגיטימציה אדירה בעיניי לחברים וחברות שגילו את הזהות
שלהןם רק בגיל בוגר ,לא תמיד זה נמצא במקום נגיש בתוך הלב.
ולפעמים רואים זמרת בטלוויזיה ולאט לאט מבינים שהיא ואני לא
כול כך שונות .ויש עוד מדעותי ,אם זה מעניין ,בהמשך.
התהייה שלי היא ,עד כמה היא וגל אוחובסקי באמת חברים טובים.
לו אני הייתי המראיין )החבר שלה( הייתי עוצר אותה ,מדבר איתה
על החיים ,שואל אותה על ההתבטאויות הקיצוניות שלה ,שואל אם טוב לה בחיים ואם היא
צריכה עזרה .בטוח שגם היא מאה אחוז סבבה ,לא הייתי מפרסם את הכתבה הזו .למה? כי
היא סתם עושה נזק ומעצבנת .אנחנו לא באמת מכירים את דנה יותר טוב ,אלא מכירים את
הבורות והבילבול שלה בין מגדר למיניות .אני לא הייתי מציג את אחד/ת החברים שלי
כחשוכים .וחוץ מזה ,הוא לגמרה היה באותה רמה כמו שלה .השתמש במילים פוגעניות ,אני
מאמין כי יש לו הצדקה 'אם היא אומרת את זה ,אז גם לי מותר' .גל ,לא .לא מותר לך
להשתמש בשפה גסה שסתם פוגענית .היה לוקח לך  4דקות להיות מעט יותר פוליטיקלי
קורקט .ואם זה מעבר לבינתך ,אני לא בטוח שאתה צריך להיות בעמדה שבה אתה נמצא .ועוד
דבר גל ,גל ,אף אחד לא רוצה לראות אותך ערום ,גם אם הבולבול שלך מוסתר בעזרת
דנה ,ומעולם לא שמחתי לראות אותה יותר .בחייך ,תתבגר!

הרי הכתבה של גל אוחובסקי עם דנה אינטרנשיונאל ב ,time outבגליון  ,292ה 12-5ביוני
.2008
השבוע נפטר טומי לפיד .הומואים מהדור שלי התחילו את ההיכרות
איתו כשקראו בשקיקה ,בשנים הנכונות ,את מדריכי לפיד .לילד
מחדרה שחלם לצאת אל העולם ולפרוש כנפיים היו המדריכים האלה
כמעט כמו סם .הקריאה בהם היתה ממכרת ואפשרה לך להרגיש
כאילו אתה באמת מסתובב ברחובות של פריז ולונדון ,הרבה לפני
השערים האלה היו במרחק צ'רטר מכאן.
הקשר הרציני והאמיתי של לפיד עם הקהילה ההומו-לסבית התהדק
בעשור האחרון ,בימיה הטובים של שינוי .לפיד היה מה שקרוי ליברל
שמרן ,כלומר אדם נאור שאוהב את הסדר הקיים והמסורת .נקודת
המוצא שלו ,בשיחות הראשונות שניהלתי איתו על הנושא ב"מעריב",
בשנות התשעים ,היתה :יש לכם זכויות ,הכל איתכם בסדר ,אף אחד
לא מציק לכם ,אז בבקשה תפסיקו לעשות רעש ואל תנדנדו לנו עם
מצעדי הגאווה שלכם.

לדעתי ,זו גם הדעה של מר אוחובסקי המעידה על רגשותיו ,כי למען האמת ,אין קשר ישיר בין
הכתבה על דנה אנטרנשיונאל ולטומי לפיד המנוח ,כלומר ,למעט העיתוי .הרגשתי היא בקריאה
של טקסט זה ,שאמרה זו דיברה אל ליבו של אוחובסקי ולכן הוא זכר אותה ודאג לצוטט.
הסטטוס קוו שמתרחש לאורך הכתבה הזו ,והתייחסות אל הקהילה כהומו-לסבית בלבד ,מזכירה
את הימים של לפני האורוויזיון באמת .כאילו המילה טרנסג'נדר על הטיותיה היא מילה גסה.

לפיד היה אדם פתוח ,ואחרי ששמע לא מעט הסברים
וקצת התעמק בנושא ,הגיע למסקנה שההומואים
והלסביות צודקים )וכמובן שלא צודקות ,חלילה לצייר את ההומואים
כנשים( .שיש להם סיבה למצעד גאווה .הוא שינה את
דעותיו ,החל להשתתף במצעדים בתל אביב והפך את
העניין ההומו-לסבי לאחד הדגלים של שינוי.
לפני המצעד הראשון שלו נשמעו קולות שקראו להפגין
נגדו ,בגלל התבטאויות משנים קודמות .מאחר שחשבתי שזה לא צודק
להתנכל לו ולהמשיך לנופף מולו בדברים מהעבר בזמן שהוא מנסה
להפוך לידיד ,כתבתי מאמר ב"מעריב" שקרא לפרוש את הזקועות
לקראתו .לפיד צלצל והודה לי ,וטען שבזכותי התגבר על החשש שלו
ובכל זאת יבוא לאירוע )כיפק היי!( .הופעתו והדברים שאמר במצעד
התקבלו כמובן באהדה גדולה.

טומי לפיד העריך מאוד את דנה אינטרנשיונל )סוף סוף הגענו לנושא( .אחרי
שזכתה באירוויזיון הוא שלח לה מכתב אישי ומרגש מאוד .אני בטוח
שאומץ הלב שלה נגע ללבו .הוא היה אדם שמזהה בקלות אנשים
שנאבקים באופן מרשים למען זכויותיהם הצודקות ,וגם הוא הבין
שאינטרנשיונל היא אחד הסמלים החזקים והמוצדקים של הקהילה.
)כמובן שאני מניח שהוא מתכוון לקהילה ההומו-לסבית כפי שהוא חזר מספר פעמים ,אז חכו
בסבלנות ,אולי עוד נשמע את המילה טרנס בכתבה על טרנסית!(.
עשר שנים אחרי האירוויזיון ,אחרי קיץ שבו היא שוב חזרה לשלוט ברדיו
ולהתחרות על תואר זמרת השנה )שבואו נודה ,עד שלא מחשיבים את המוזיקה
הצרובה למשהו במדינה הזו ,התואר הנכסף הזה לא אומר ממש כלום( ,דנה היא דמות
אניגמטית )שניה ,אני עושה ויקי לדעת מה זה – אההה ,יעני דנה לא מובנת לו – מיסתורית,
אניגמה!( מעט .חמימה וידידותית אך תמיד מעט מרוחקת .היא חדת
לשון ,בעלת דעות מעניינות )?( ותמיד מביטה על העולם ממקום לא
צפוי .והיא שומרת את עצמה לעצמה ,מה שהופך אותה תמיד
למסקרנת.
בסוף יולי היא תיסע לשבדיה ותפתח שם את היודופרייד ,מצעד הגאווה
של אירופה .בשנים האחרונות היא פתחה עשרות מצעדי גאווה בכל
העולם .היא לא צריכה את השער של ) Time Outכנראה היא סתם עשתה
טובה( כדי לקבל חיזוק לכך שהיא אייקון בישראל ואירופה כולה .כמו
שתבינו מהשיחה הזאת ,בלי קשר לעובדה שהיא נהנית להופיע
במצעדי גאווה ,היא לא מבינה למה צריך אותם .הנה תמליל השיחה
שקיימנו השבוע בביתי) .נשימה עמוקה כולםן ,אנחנו מתחילות!(.

חלק א' :הגדרות )מגדיר החרקים(
הייתי דווקא רוצה להתחיל מהשאלה הכי
בסיסית בעיני :איך את מגדירה את עצמך
מבחינה מגדרית?
“אני לא עוסקת בהגדרות ,זה לא מדבר אלי .בכלל
לא".
אני אסביר לך למה אני שואל .בואי ניקח לדוגמא את נורה
גרינברג )המהממת ,אני מבקש ,קצת כבוד( ,היא גבר )לא ,ממש לא!(
שהחליט להיות אשה )מעניין שהיא לא החליטה לפקסס לו מכתבי איום( .כמו
שאני רואה אותה ,היא הפכה לאשה די רגילה .היא יצא
מהמשחק ההומואי )כאילו שמישהו רוצה לשחק עם אוחובסקיים למיניהםן(.
אצלך אני מרגיש שזה יותר מורכב .שההגדרה יותר מסובכת.
“אני לא יודעת .איזו הגדרה אתה מחפש?”.
את ההגדרה הבסיסית .עמוק בפנים ,את בן או בת? )תמיד שאלה
נפלאה ,כשאתה מהצד ששואל(
“אני לא אוהבת את הכיוון של השיחה הזאת) .גם אני לא .אני גם הייתי מוותר
כליל על הראיון( .בכלל .אחרי כל כך הרבה שנים אתה חוזר איתי לשאלות
הראשונות ששאלו אותי בתחילת הקריירה?”
בדיוק .אחרי שעשית את כל הסיבוב נראה לי שאפשר לשאול
את השאלות האלה שוב ,באופן קצת אחר.
“כל הנושא הזה של הגדרות ,זה נושא נורא מסובך .כמו שאי אפשר
להגדיר בדיוק מה זה הומו) .ילדים וילדות ,הומו ,זה גבר שנמשך לגברים ,שלא
תתבלבלו(.
כלומר יש מלא הגדרות ומלא סוגים .בקיצור ,אין לי כוח להגדרות
האלה .זה לא מעניין אותי יותר".
אז בואי נעזוב את זה .איך את עם יום הגאווה?
"זה מעליב אותי .אני לא חושבת שאנחנו צריכים יום גאווה .אין לנו
במה להתגאות .על מה? אין מה להתגאות בזה שאתה רוצה למצוא זיין
ואין מה להתבייש" )מסתבר שבעולם של דנה ,רק להומואים היה במה להתגאות וכיום גם
זה לא קיים יותר(.
נו באמת .מה קשור גאווה לזין? מה קשור יום הגאווה לסקס?
“אוקיי ,הבנתי אותך .אז אני חושבת שיכול להיות יום ,אבל שלא צריך
לקרוא לו יום של גאווה .המילה הזאת גאווה גורמת לי להרגיש כאילו

אנחנו נרדפים על ידידי הנאצים .כאילו זאת הפעם הראשונה שאנחנו
קמים ויוצאים לרחוב ויש לנו זכות קיום .אתה גר בתל אביב )כן ,הוא כן,
אבל אני לא!!!! וכמוני עוד מלאן ,אני מסרב להכנס לגטו התל אביבי ,אגב נאצים ,הגהנום החם
והלח הזה ,שמשלמים את כול המשכורת לבעל הדירה! לא כולם יכולים להרשות לעצמםן! או
רוצים ,(...אתה יודע מה הולך ברחובות .גוש דן מוצף .כל פעם שאני
רואה קוקיצה הולכת ברחוב אני מרגישה יום גאווה .אני לא צריכה יום
מיוחד .הלוואי שהיו נפתחים כל הארונות ויוצאים כל השלדים".
שלך או של אחרים?
“לכולם יש סודות בארון ,בחייך".
בסדר ,אבל למה מותר לחגוג מימונה ואסור לחגוג יום גאווה?
“עזוב את המימונה .אני אומרת שמה שמסתתר מאחורי יום הגאווה זאת
מלחמה מזויפת ,בין ההומואים ובין כל השאר".
מזוייפת?
“לא מזויפת ,אתה נתפס למילה .אנחנו בסך הכל מחפשים סיבה
למסיבה .הטייטל יום הגאווה נשמע לנו יותר נעים לאוזן מאשר למשל
יום האיידס הבינלאומי .למה לא עושים אירוע ביום האיידס עם  20אלף
איש )לא אישה ,כי נשים לא יכולות להדבק באיידס – אני סתם אומר ,זה לא נכון!(? הרי
הומואים ממשיכים להידבק בזה .אבל איידס זה עצוב אז אף אחד לא
בא .הומואים תמיד קופצים על שמחות ,מחפשים סיבה למסיבה".
דנה ,נו באמת.
“אז אני לא חושבת שיש עוד על מה להילחם ,ולכן אין מה לקרוא לזה
יום של גאווה) .לזה אני אתייחס בסוף ,כדי לא להרוס את הרצף של הכתבה( .תקרא
לזה יום האהבה ,יותר יפה .במילא חצי מהאנשים שבאים זה סטרייטים
שאוהבים מסיבות .יש דבר הזה הלאב פרייד ואין הבדל בינו ובין יום
הגאווה ,אז תאחד אותם .אף פעם לא התביישתי באהבת הפינס שלי.
אף פעם לא הרגשתי שאני צריכה) ...סוף עמוד ראשון ,יש עוד (!3
הסבר הסימונים .אני מאיר לעצמי את השימוש במילים של דנה ואוחובסקי ,כדי שאוכל לספור.
הרי אין לי יכולת לספור את השימוש שלהם במילים מסויימות בהפרדה משלי .למה אני סופר,
כי למילים יש משמעות ואת הפירוש שלהם והספירה ,הוספתי בסוף .יש משמעות לעובדה
שמראיינים זמרת טרנסית והמילה טרנסית או כל הטייה של המילה הזו ,כולל בתוך המילה
להט"ב – לא מאוזכר .עצוב .אם אין להם כבוד כלפי הקהילה בה הם נמצאים ,כמובן שאין להם
כבוד כלפי עצמם .זה מראה המון חוסר קבלה של דנה כלפי עצמה והזהות שלה וחוץ מזה ,של
שניהם כלפי הקהילה בה הם נמצאים .במקום זה אני שומע גאווה בצורה צינית .חבל ,לא? אני
עצוב על א/נשים שלא מקבלים את עצמם כפי שהם .במחשבה שניה ,גם אני לא הייתי כול כך
גאה בעצמי להיות הם ...מסקנה באמצע – הם חלק מהקהילה ה-הה"ה – הומואים ,הומואים
והומואים ,אז מה הם עושים במצעדי גאווה באמת? למה חשוב להם לדבר?

)...המשך(ולהגיד :גם לי מותר .זה היה תמיד מול הפרצוף של כולם.
אף פעם לא חיכיתי לקבל אסמכתה של להיות מקובלת".
אבל יש כאלה שכן מחפשים.
“אז זה מה שאני אומרת ,שהבעיות מתחילות בנו .הבעיות מתחילות
בהומואיות עם קומפלקסים .הן יוצרות את הבעיות .בגללן הקהילה
מאוד לא מאוחדת .זאת קהילה מפורקת ,מפפוררת ומחולקת להרבה
תת-קהילות ,שאף אחת לא סובלת את השנייה ,ולכל אחת יש מה
להגיד על השנייה .מי הם גדולי האנשים שתוקעים סכינים בגבם של
הומואים? הומואים .ואלה שהכי משמיצים הומואים? הומואים".

)דנה יקרה ,את לא מובנת .לדבר אל הומואים בלשון נקבה זה מבלבל ,בעיקר כי את לא מבדילה
בין הומו ,ל'קוקיצה' ,לבין טרנסית .אז בואי נעשה סדר .אם את לא תטרחי לדעת באופן מינימאלי
איך לדבר על מישהו ,כך שהוא לא יפגע מהמילים שלך ,איך את יכולה לצפות לתקשר איתו?
כן ,הומואים הם בוגדניים .בדיוק כמו כול שאר האנושות .מצד אחד את ואוחובסקי מאוד
מדגישים שיש רק הומואים ואין שום דבר אחר ומצד שני את נוגעת ולא נוגעת בשאר 'תתי
הקהילות'(

חלק ב' :אזור הדמדומים המיני )כותרת איומה ,אם אתה שואל אותי(
למה את רואה את הדברים באופן שלילי כל כך? את נשמעת
פסימית מאוד.
“אני בכלל לא פסימית ,אני יכולה לתת לך דוגמאות מהחיים.
מהתקשורת שלך .הרי רוב העיתונאים בבידור הם הומואים ושנים
שחלק מהם עושים לי את המוות .עזוב .רוצה לדבר על קבוצות
מתוסכלות? קבוצת הבוגרות ,למשל .אבל רגע ,אני חושבת שלא
הסברתי את עצמי טוב .אתה מדבר איתי על גאווה ,קבלה .גל ,אתה
תמים .אם אני הייתי פותחת את הפה על מה שאני עברתי ועל אנשים
שאני התנסתי איתם ,אנשים שחשובים שנמצאים עם כאלה וכאלה,
ובעלים ששולחים את הנשים שלהם לחפש ילדים במועדון כדי שיוכלו
להסתכל .ועלק נשואים ועלק סטרייטים") .אני לא מבין את ההקשר .אתם
מדברים על הכול חוץ מעל הנושא ,סטרייטים סוטים – זה מה שקשור לקהילה שלנו? זה יותר
רלוונטי מטרנסקסואליות למשל?(
בסדר ,נו ,זה אזור הדמדומים המיני .הוא תמיד קיים ,הוא לא
שייך רק לקהילה שלנו.
“ואני קוראת לזה אזור הדמדומים של לקבל את עצמך .זה מזכיר לי
באייטיז ,הייתי כזאת מפגרת .להייתי נתקלת במועדונים בסטרייטים
שאומרים 'אני לא כזה ,אני בא למועדון הזה רק בגלל המוזיקה' .והכי
מצחיק זה שבהתחלה באמת האמנתי להם .ואז אתה קולט כמה

הגברים האלה מתהפכים כמו שניצלים .בסוף הם שניצלים במיטה
)נשמה ,גם סטרייטים לפעמים אוהבים להשתמש בכול האיברים איתם הם נולדו .והזלזול
להשוות אותם לשניצל או כול מילת תואר או גנאי ,לא לעניין .אני מאוד שמח שיש אחרים לא
מהקהילה שבוחנים את המיניות שלהם ועושים מה טוב להם( .ראיתי את כל הצעירים
שהיו באים למועדונים ,ואז סטופ ,מתחתנים ומביאים ילדים ,ואז בגיל40
הם מקבלים סטירה ,מתחילים לקחת אקסטזי ,מתחילים לצאת שוב
למועדונים ,מתחילים להתגרש ולעשות שטויות ,וחיים את העולם הזה".
אבל מה לי ולהם? מה לי ולסטרייטים או לא סטרייטים
שחולמים בלילה או לא? הם אומרים שהם סטרייטים ,הם
התחחתנו ,חיים עם אשה ,הם לא מעניינים אותי בדיון על ענייני
הקהלה .ואני לא מבין למה האנשים האלה מעניינים אותך
בכלל.
“שמור אותי מאוהבי ומשונאי אשמר בעצמי .לא יודעת איך זה מתקשר,
אבל זה משפט שאני מאוד אוהבת .ולדעתי ,הבעיות נמצאות אצלנו.
בוא נגיד ככה :כשהתחלתי לצאת ביליתי במועדונים של סטרייטים ,אף
פעם לא עצרו אותי בכניסה .איפה כן עצרו אותי? רק במועדונים של
הומואים .איפה עושים הפליות בין הומואיות סופיסטיות ובין כאלה שיותר
פרחות? רק אנחנו בתוך הקהילה .אנחנו בתוך הקהילה מתעללים אחד
בשני ,מתנהגים לא יפה למבוגרים .מזלזלים .כשרואים זקנות בבר
הצעירים עושים פרצוף") .זקנות? אולי פשוט אנשים מבוגרים יותר?(.
אז מה את חושבת שאפשר או צריך לעשות? ההסתייגות עכשיו
אצל הומואים צעירים זה מעצם המושג "קהילה" .הם אוהבים
להגיד "אני לא מהקהילה" .מבחינתם זאת הכרזת העצמאות,
היציאה מהגטו) .גם אני אשמח ביותר להגיד שאני לא מהקהילה ,ואני לא מאשים
אחריםות שלא רוצים להיות חלק מהקהילה של ה-הומואים ,ההומואים ,ההומואים
והקוקיצות – אנחנו לא מאותה קהילה ,זה בטוח(
“צריך לדבר על הנושאים האלה .אנחנו קהילות קטנות בתוך קהילה
של הומואים )אני מוחה על האמרה הזו .אנחנו לא קהילה של הומואים ושות' ,אלא
להטבק”א – לסביות ,הומואים ,טרנסים ,ביסקסואלים ,קווירים ואינטרסקס – ואגב ,גם אלו
שתומכים בנו( .צריך לאוורר את ההגדרות .בוא אני אשאל אותך :אם
ייחקק חוק שהוא נגדנו בכנסת ,והקהילה תרצה שחבריה יתייצבו
להפגין מול הכנסת ,כמה יבואו? מעטים .וכמה יבואו למסיבה ענקית?
הומואים מגיעים למקומות שהם חינם ולמסגרות של פאן .זאת האמת".
זה לא נכון לגבי כל מדינת ישראל? הקהילה שלנו היא רק מראה
של ישראל מה שיש בכל מקום יש גם אצלנו .כיתתיות ,אכזריות,
חוסר אכפתיות .בעיני זה חלק מהנורמליות.
“אז אם ככה למה שאני אתעניין בקהילה? לא בא לי לעשות שום דבר
למען .בא לי להתנתק ,בסדר?”) .דנה ,אני כותב את זה כדי שתדעי ,שהדרך היחידה
שבה את יכולה להתנתק ,היא לא לדבר ,לא להתראיין .רק ואך ורק לשיר .מאה אחוז מנגינה

אפס מילים שלא קשורות למוזיקה או מזג אוויר .ברגע שאת פותחת את הפה על החיים שלך ,זה
מתחבר לקהילה בה את חיה – ליד או בתוך .רק טיפ(
השאלה היא הם זה אפשרי .הרי כל דבר שאת עושה הוא בעצם
בעל משמעות .את מבינה שאם בהמשך הקיץ תוזמני להופיע
בטקס הפתיחה של פסטיבל המחולות בכרמיאל יש לזה
משמעות? שזה סוג של פתיחת דלת?
“אני מודעת ,אבל אני לא יודעת אם זאת דלת נכונה .אני לא יודעת אם
זאת דלת שהתכוונתי לפתוח או שאנשים בעטו בה ופתחו אותה
בטעות .קודם כל אני לא עושה דברים כדי שילכו אחי או שישאבו ממני
משהו .אני חושבת שזה פסול .אני עושה בשביל עצמי ,אני חיה את
החיים שלי ,אני לא חושבת על מה אני עושה ואיך".

חלק ג' :בולבולים)באמת? עד כמה רדוד אתם עוד תגיעו?(
אוקיי ,בסדר .לצורך העניין גם אני וגם את לא מנהיגים רשמית
אף אחד .אנחנו לא פולטיקאים )אם אתם תהיו פוליטיקאים אני יורד מהארץ,
טוב בעצם ,אתם לא תעשו יותר גרוע ממה שכבר קורה פה( .לא התמודדנו
בבחירות להנהגת הקהילה .אבל בהרבה מהדברים שאחנו
עושים יש משמעות שהיא יותר גדולה מהמעשה הקטן שלנו.
לטוב ולרע ,כמובן .ואי אפשר להתעלם מזה ולעשות
כאילו זה רק החיים הפרטיים שלי ואין לזה משמעות.
הרי יש מטרה בחיים שלך) .חשוב לי שתבין את זה ,במקרה
שאתה קורא את מה שיש לי להגיד – אין לך כול השפעה על אנשי
הקהילה .אך ורק מה אחרים חושבים על הקהילה שלנו – זה הכול! כול
מה שאתה וחבריך עושים פנים קהילתי זה לעצבן ולהשתלט .לקרוא
נאומים מיגעים בכול מקום שיש מצלמה ומקרופון ,כמו פוליטיקאים לפני
בחירות ,אז בבקשה תרגיע(.
“המטרה הטבעית שלי זה שאנחשים ילכו אחרי בשירים .יאהבו אותם,
ילמדו את המילים בעל פה .אני זמרת .לא יותר לא פחות .ולצערי יש
התעוררות מאוד גדולה של קוקיצות שרוצות לשנות את הזהות המינית
)זהות מגדרית כפרה ,את לא הופכת סטרייטים להומואים או הומואים לסטרייטים או לסביות
לסטרייטיות ולהפך ,מה שאת עושה זה נותנת דוגמא ולגיטימציה לשינוי הזהות המגדרית(
שלהן .זאת לדעתי השפעה איומה") .את לא בעלת כוח כזה שאת יכולה לגרום
לא/נשים שפויים בדעתםן לעבור ניתוחים ושינויים הורמונאליים(.
את אומרת בעצם משהו די דרמטי .את אומרת שאת מרגישה
שבגללך ,בגלל הלגיטימציה שנתת להחלפת המין ,יותר
מאנשים מרשים לעצמם כיום לשנות את מינם ,ושלך לא נוח עם
זה.

"נכון .יש התעוררות מאוד כדולה של חציית קווים בנושא המיניות
)מגדר!!!( ,דבר שמאוד מרתיע אותי .אנשים לא חושבים פעמיים לפני
שהם עושים את זה )איפה את חיה לעזאזל??? בלה-לה לנד? נראה לך שמישהו/י באמת
יתנתח רק בגללך ובלי לחשוב שבעים מליון פעם???( .שזה נהיה קל מידי) .אוקי ,פה
לא נראה לי שאת מבינה בכלל על מה את מדברת .זה היה לך קל? ברור שלא ,אז למה את
חושבת שלבאות אחרייך זה יהיה קל? ייתכן ובעקבות השינוי שעשית – ועשית ,תהיה יותר
קבלה והבנה – אבל ניתוחים ,שינויים גופניים והורמונאליים תמיד יהיו קשים ותמיד מלווים
באפליות חברתיות( יש קלות בלתי נסבלת .מישהו שם פאה ,אודם ,זה נראה
נחמד בהתחלה וורוד .ואז אתה נכנס לעולם הזה ,ואני מכירה הרבה
שלא מכירים את עצמם בעולם הזה".
תסבירי .אני לא מכיר את הפרטים .אף אחד כמעט לא מכיר.
“אין פרטים .מה אתה לא מבין? אתה חולם על משהו ,אוקיי? למה
אנשים עושים את זה? הרבה אנשים מגיעים לזה כי הם חושבים שזה
יביא להם כסף אבק כוכבים ,יש כאלה ...סוף עמוד ) 2יש עוד  – 2אלוהות
אדירים(
… המשך "שסתם נגררים כי זה נראה זוהר.
הרבה פעמים אלה אנשים שהיו מאוד ביישנים
לפני ,ואז הם שמים איפור והופכים להיות מאוד
אגרסיבים וכוחניים )קוראים לזה דראג מותק( .אתה
שם פאה ואודם ,ואז מחזרים אחריך ורוצים
אותך ,ואתה מקבל סוג של כוח .אני רואה
ונתקלת בזה בכל העולם ,שהכמות עולה
בהיסטריה ,באחוזים גדולים ,ויש לא מעט סיפורים שנגמרים לא טוב.
אנשים מתחרטים ,מגלים מאוחר מידי שזה לא מתאים להם") .את סתם
מנסה להפחיד .אני מצטער בכלל שקראתי את הכתבה הזו ,שהתחתנתי ,שלא הלכתי לבנק
אתמול ,שנולדתי ,שהולדתי ילדים ,שלקחתי משכנתא ,שלא ברחתי לטימבקטו .אז מה .יש
א/נשים שיתחרטו .צריך לעזור להם .להבין ולזהות למה הם חשבו שזה מה שהם צריכים ,כדי
לעזור לאחרים ,אבל ראשית – לעזור להם ולתמוך בהם .לא להשים אותם על במה ולהצביע –
תזהרו שלא תהיו כזה!(
מה שאת בעצם אומרת זה שאנשים שוכחים שהחלפת המין לא
תהפוך אותם אוטומטית לזמרת השנה? )לא דיברנו על זה כבר?(
“יש אנשים שחלק מהרצון שלהם לעשות את המהפך זה להיות כמו.
אם מזדהים עם מה שאני עושה ,גם אם זה לא אחד לאחד .הם לא
מבינים שכשהם חוצים את הגבולות ,הם לא מקבלים כלום .בסך הכל
הם מקבלים את ההגדרה של טרנסג'נדרים )הם אמרו את זה!!! סוף סוף!!! כבר
חשבתי שזה לא יקרה( .ואז הם צריכים להתמודד עם החיים ,והחיים לא
כאלה פשוטים .שהדשא של השכן נראה תמיד ירוק יותר".
רגע ,אם נחזור להתחלה ,מה רצית להיות קודם כל – אשה או
זמרת?

“לא רציתי להיות אשה .רציתי להיות מה שאני".
נו ,את ממש מרימה לי להנחתה .ומה את?
“תרשום שאני שיבוט של קוף ושועל .תעשה מה שבא לך .אני עייפה
מהגדרות .אין הגדרה .זה מאוד מורכב .כל כמה מילימטרים יש הגדרה
חדשה".
בואי אני אנסה לעזור לך .את רצית להגדיר את המין שלך
אחרת? מחדש?
“לא היה כאן בכלל עניין של להגדיר את עצמי מינית .זה לא שאני
אהבתי נשים וביום בעיר אחד החלטתי להגדיר את עצמי כמי שאוהבת
גברים .מגיל  1-12המוח שלי חושב אותו דבר במובנים מיניים .אני לא
נכנסת להגדרות  ,אי אני רק יוצאת מזה מבולבלת .מה זה הומו? )גבר
שנמשך לגברים( מה זה סטרייט? )גבר שנמשך לנשים( מה זה דו-מיני? )בן אדם
שנולד עם אברי רביה לא ברורים ,או שניהם ,מה שנקרא בצורה יותר הולמת – אינטרסקס ,אבל
את מתכוונת לביסקסואל וזה גבר שנמשך לגברים ולנשים( גבר שהולך עם אשה
שנראת גברית ,מה הוא? )גבר שהולך עם אישה גברית – זה מה שהוא( מי שהולך
עם קוקסינלית שנראית אשה ,מה הוא? )תלוי איך הוא מגדיר את עצמו .הוא יכול
להיות ביסקסואל ,הומו או סטרייט וקוקסינלית זו לא מילה הולמת או מכבדת( מי שהולך
עם אחד שרק מתחפש ,מה הוא? )תלוי בו .הוא יכול להיות מה שהוא רוצה
ולפעמים זה גם תלוי בקשר עצמו ,אם למשל זה עבד-אדון ,אז הוא יכול להיות חופשי הסטרייט
שבסטרייטים ולא קוראים לזה להתחפש אלא להתלבש( ההגדרות האלה מבלבלות,
אני לא מוצאת שום הגדרה שאני יכולה להשתחל אליה .חייתי את
החיים שלי ועשיתי את השינוי שעשיתי כדי שהיהיה לי יותר קל בחיים".
והשינוי הוא להפוך מגבר לאישה.
“אני צוחקת על אלה שאומרות שהן עושות הכל בשביל להרגיש כמו
אשה .איך אני יודעת מה אשה מרגישה? מאיפה אני יודעת איך המוח
של אשה עובד? איך אשה מתנהגת? צורת החשיבה שלי כל כך רחוקה
מחשיבה נשית .זה שבנאדם שם אודם ומתלבש כמו אשה זה הופך
אותו לאשה? )אישה נולדת אישה ולא הופכת לאחת כזו( אני צוחקת על ההגדרות
האלה )הפוסלת ב'מומה' פוסלת .חבל שאת צוחקת על אחיותיך( .אתה רוצה את זה
יותר קיצוני? בבקשה .רק נכה שאין לו רגל יכול להבין מה זה לחיות
בלי רגל ,אוקיי?) .לא יודע מה איתך ,אבל אני יכול לדמיין איך זה להיות בלי רגל ,אבל לי
באמת מאוד קל להיות אמפטי(.
אז מה רצית להיות?
“כלום ,רציתי בולבולים .רציתי גברים שהיה קשה לי להשיג אותם.
והשכל שלי תדרך אותי ככה ,שאם אני אהפוך למה שאני עכשיו יהיה
לי יותר קל .וצדקתי .כשהייתי בת  16היו פונים אלי בלשון נקבה ,כאל
סיסי ואני ראיתי בזה קללה .אמרתי' :רק שלא יחשבו שאני אשה' .לא
ידעתי שמסתלבטים עלי ,שפונים אלי בלשון נקבה כי זאת סטייה של

הפרטנר שמדבר בלשון נקבה .שזה מה שהוא בעצם רוצה" )דנה ,לא כול
דבר שונה זה סטייה .מה גם שכנראה הם זיהו את הנשיות שלך ואולי אף חשבו שזה מה שאת
מעדיפה .כמובן יכול להיות שגם זה הקטע שלו בסקס ואם זה טוב לפרטנר ,אז מה זה משנה?(.

חלק ד' :אש או גיהנום
רגע ,רגע ,את חייבת להסביר לי .את בעצם אומרת ,שגבר
סטרייט שמדבר להומו נשי במין נקבה )תגיד ,שכחת את האוצר מילים
שלך בבית? כול דבר אצלך הוא מין! מגדר<-מין ,מין<-מין ,סקס<-מין ,לשון נקבה<-מין
נקבה ועוד ועוד ,אם אתה לא יודע להתבטא בזרגון הנכון ,אולי תכתוב על משהו אחר?(
הוא בעצם לא סטרייט ושזאת ההעדפה שלו – בחורים נשיים
מאוד.
“בדיוק .הרי מה זה כשהומו אומר 'הפלתי סטרייט'? אם גבר שוכב עם
גבר איך הוא סטרייט? פשוט הומואים אוהבים לטפוח לעצמם על
השכם להגיד הפלתי סטרייט .מי שנוגע בבולבול הוא לעולם לא
סטרייט.
זה קצת מיושן לחשוב ככה .אפילו אני בשנות העשרים העליזות
שלי היתי כמה פעמים עם בחורים שברור לי שהם סטרייטים
והנסיון איתי היה הפעם היחידה שלהם .ולכן עם חלק זה נעצר
באמצע ונתקע וכאלה .ואני יודע שאצל בני העשרים ומשהו
עכשיו עניין הניסיון החד-פעמי או אפילו הרב-פעמי ,כלומר
רומן או משהו כזה ,מקובל מאוד .וזה גם נראה לי הגיוני
ומתאים.
“אתה מחמיא לעצמך .למה אתה צוחק? )כי קטלת אותו ולא היה לו משהו
אנטיליגנטי להחזיר לך והוא מנסה להראות כאילו לא נפגע( אתה חיה חד-פעמית,
נכון? ואתה כל כך מיוחד שבגללך הם לא התאפקו .נו ,באמת .אני
יודעת שזה לא היה חד-פעמי .אתה יודע כמה גברים שהייתי איתם
אמרו לי שזאת הפעם הראשונה? יש כאלה שאמרו לי את זה גם בפעם
השישית שהם היו איתי .אני נשבעת לך בבריאות שלי .וזאת לא היתה
הפעם האחרונה .נכון ,אחרי שגומרים ,אחרי ההרפיה ,יש תחושה של
קצת גועל ,חרטה ,למה עשיתי את זה ,אבל חלק מהם זה בצורה
קיצונית .יש משפטים כמו 'יותר אני לא מתקרב לזה'' ,זאת פעם
אחרונה' .ואני טוענת :הוא רצה בולבול .כשהוא חשב על זה הוא רצה
לשכב עם גבר .אןי דבר כזה לנסות .מה זה לנסות? סמים אפשר
לנסות".
זה עדיין שמרני מאוד .אני מאמין גם בסקרנות ,ברצון לבדוק .זה
חלק מזה שאנשים פחות נרתעים מהרעיון .את נורא קיצונית
בזה.

“לא מקובלת עלי החשיבה הזאת.
תשמע ,אני למשל לא יכולה להיות עם
אישה .אני לא מסוגלת לנסות .אני
יכולה להקיא מזה ,רק מהרעיון .ואתה
תגיד לי ,יש אשה שאתה רואה אותה
ובא לך ללכת אתה באותה השנייה?”
)הבלטתי את זה ,כדי שלא נתעלם מהמיזוגניה ,אלא נכיר בה ,כדי ששום דבר
פה יכנס בלי סינון לתת מודע .נשים הן אחלה!!!(
אהה ...לא ממש ...לא כשאת מציגה את זה ככה .אבל אפשר
לשחק אש או גיהנום.
… המשך בעמוד הבא.
נניח ,עם מי היית הולכת? עם שלמה שרף או לינור אברג'יל .לי
ברור לי שאני הולך למיטה עם לינור לפני שאני נוגע בשלמה
שרף .ואת? )אני הייתי מעדיף סרוס כימי על פני להזדיין אם אחד מכם .לינור כול כך
מהממת שאתה היית מת! שהיא רק תלחץ לך את היד .עדיין הייתי מעדיף את שלמה שרף
על פניך ועל פני דנה(.
“לא זה ולא זה .לא מכירה את המשחק .לא מעניין אותי .אתה יודע מתי
נפל לי האסימון? כשהתחלתי לחשוב מה קורה עם נשים שהופכות
לגברים .הרי זה אותו הדבר .ופתאום שמתי לב שכשאני רואה אשה
שהפכה לגבר בטלוויזיה מיד יורד לי .לא מתגרה מזה .בוא נאמר שיש
בחורה שהפכה לגבר ונראית חתיך מדהים ולא קולטים עליה לשנייה,
אוקיי? ושיהיה מלך היופי עם איבר המין הכי גדול ,רק אומרים לי שזה
פעם היה אשה ,מאותה שנייה אני לא מסוגלת לחשוב לכיוון מיני .זה
אומר שאני סטרייטית לחלוטין" )להיות טרנספובית שונאת טרנסים ,לא הופך אותך
לסטרייטית ,אלא סתם מראה שאת בעלת שנאה עצמית אדירה ולקרוא לבן אדם זה? את לא
חושבת שהדיבור שלך מעליב?(.

מצחיק) .מה-זה מצחיק(
“זה לא מצחיק .תחשוב על זה הפוך על הפוך .זה אומר שכשאני
נתקלת בסטרייט לחלוטין מספיק שהוא ידע מה עברי ולא משנה כמה
מראי משכר את חושיו ,הוא לא לא יהיה מסוגל לגעת בי .לא פעם
אחת ולא כלום") .אני באמת לא חושב שיש סטרייטים שיתעסקו איתך אם את מגדירה את
עצמך הומואית ומבלבלת אותם בין מין למגדר ובין נטיה מינית ולנטיה מגדרית .גם אני הייתי
מעדיף לעבור הלאה .אבל בהחלט יש לא מעט גברים שאין להם שום בעיה להיות בקשר ממושך
או קצר עם נשים טרנסיות ,הרי למה לא?(
את חושבת שבכלל שאת מה שאת ,את מושכת אלייך אנשים
שהם יותר הארד קור?

“בכלל לא .אני מושכת אלי את כול סוגי האנשים .עם נשיות הייתי ,עם
קוקיצות ,עם גברים .הייתי עם אנשים מעל הסוגים וההגדרות )כל עוד הם
לא נולדו אישה או היה להם פעם משהו שונה( .וזה לא משנה אם יודעים עלי או לא
יודעים לי .חלקם ,אגב ,לא ידעו שזאת אני".
נו ,ומה המסקנה?
“הגעתי למסקנה שרוב האוכלוסייה חובבת בולבולים )מאוד קשה להגיע
למסקנה כזו שאת יוצאת רק עם גברים הומואים ,הא?( .רובה דו-מינית בתת-מודע או
באיזה אופן .תיכנס לכרטיס באטרף תראה כמה פניות יש אתה תהיה
בשוק )נו לכול אחד יש שבעים פרופילים(”.
אז יש לך כרטיס באטרף.
“זה לא העניין )כלומר – ברור שכן ,אני לא יכולה לחיות בלי בולבולים!!!( ,העניין
הוא שאנשים אוהבים בולבול )דנה ,זה באמת מה שחשוב????( .אחרת אני לא
יכולה להסבר את כל ההיענות הזאת באינטרנט .אני לא יכולה
להסביר את כל החיילים ,כל הגברים ,אני לא יכולה להסביר את אלה
שמייצגים את שיא הגבריות והמאצ'ואיזם .הכמויות ,הכמויות  ,זה לא
יאומן".

חלק ה' )ואחרון( )יש!!!!!( על דיוות וחייזרים
בואי נחזור להתחלה .שאלתי אותך מה המגדר )ידעתי שאתה יודע מה
זה אומר ,אתה סתם לא מכבד!( שלך ,ואני יודע את התשובה .את הומו.
זהו .הבנתי את זה ,את סוג של הומו.
“כל קוקסינלית היא סוג של הומו".
אבל את מסכימה עם ההגדרה שלי?
“תגדיר איך שאתה רוצה ,אני לא מוכנה להגדיר .לא מתעסקת בזה".
למה?
“כי בעיני קוקסינל שמגדריר את עצמו כאישה צריך טיפול .למה? כי זה
שקר איום .יום אחד תשלם את המחיר .הבועה תתנפץ".
ראיתי לא מזממן סרט תיעודי על טנסג'נדרים באנגליה .היו שם
לא מעט כאלה שהיו נניח עד גיל  40סוג של פקידים בבנק ,ואז
התחילו תהליך שבסופו הם הפכו לנשים .אבל לא נשים כמוך,
אלא פקידות בנק אנגליות ורודות כאלה .כלומר גם בתור גבר
וגם בתור אשה הם נשארו באותו מקום בעולם .איכשהו הם לא
נראים לי אנשים שהבועה שלהם תתפוצץ.

“אתה טועה .תנסה לחשוב מה קורה לנפש שלו .מה קרה לנטייה
שפתאום עכשיו יצאה החוצה? איפה זה היה עד גיל
 ?40זה היה בתוך הכלא .יש בעיה עם זה .ביום
שתמצא לי בעולם רופא שיפתח את הגולגות ,יחליף
את המוח וישים במקומו מוח של אשה נקבה )תגידי ,את
פסיכית??? מוח של אשה נקבה? יש בכלל דבר כזה? חוקרים שנים את
ההבדלים בין מוח של אישה למוח של גבר ומצאו כולה איזה חצ'קון קטן
שלפעמים קצת שונה בין נשים לגברים .אין כזה דבר .יש פשוט מוח של
אנשים מפגרים ומוח של אנשים קצת יותר אנטיליגנטים .מוח של נשים
ומוח של גברים זו הגדרה כול כך שטותית .זה כמו מחשב לנשים ומחשב
לגברים .זה אותו הדבר!!!( ,אז אני אוכל לראות את העולם
כמו אשה אמיתית .מה זה טרנסג'נדר? יש חומה שאי אפשר לעבור
אותה .אתה מוגבל רק לשינוי חיצוני .את מי אנחנו מרמים? אנחנו לא
משנים את המוח ,אלא רק את הבחוץ ,אנחנו אף פעם לא הדבר
האמיתי )כן ,אז טרנסים הם בובות מפלסטיק? הם אמיתיים ומהממים .אם החיצוניות משתנה
מהורמונים ממראה של אישה למראה של גבר ,את לא מסוגלת לדמיין מה זה עושה מבפנים?
ומה השינוי החברתי והמעמדי עושה? וכן הלאה .איפה היית בכמה שנים האחרונות ,בקומה?(.
אני בכלל לא יודע איך להתמודד עם מה שאת אומרת .אני
לגמרי לא מסכים איתך ,אני חושב שאת טועה לגמרי .אבל קשה
לי לעצור את שטף הדיבור שלך.
“אז אל תעצור .תשמע ,אתה יודע מתי הכי נופל לי האסימון? כשאני
קמה בכל בוקר ורואה את עצמי מול הראי .מה אני רואה? את עצמי,
נכון? אז אני לא יכולה לשקר ,ומה אני רואה? לא גבר ,לא אשה .תקרא
לזה חייזר .לא משנה .ונגיד שאני אצליח לשקר את כל העולם .נגיד
שלא קולטים עלי .ובאמת אני מסתובבת בעולם מרגישה אשה
לחלוטין .מתחילים איתי והכל .אבל כשאני הולכת לראי כל בוקר אני
יכולה לשקר לעצמי? לגרום לעצמי לשכוח את העבר שלי? איך אני
יכולה? זה יפה להגיד שאפשר לשכוח ,אבל איך אני שוכחת את
העבר? איך אני מתעלמת ממנו?”.
את בכלל רוצה להתעלם ממנו?
“לא .אלי התת-מודע שלי בריא ולכן משדר לי לא לשכוח .אני ריאלית.
אני יודעת מי אני .אני רוצה דברים שיכולים לקרות .אני מעולם לא
רציתי לטוס לשמש .קוקסינליות כל הזמן נאבקות .הן כל הזמן עסוקות
בשאלה אם הן נראות כמו אשה או לא נראות כמו אשה .זה מרכז
ההאיבקות בחייו של גבר שהופך לאשה .רוב הפעולות נעשות למען זה
שהסביבה לא תקלות שהוא בעצם מה שהוא או מה שהיא .יש כאלה
שנהפכות לאשה ואמורות 'עכשיו אני אישה עם כוס' .איזה משפט
מטומטם .יש אישה בלי כוס? )כן ...ולא מעט והן מהממות ברמות על!( לכן אני
מגדירה את כל הקוקסינלים כהומואים )כאילו שזה תלוי בך!( .או יותר נכון
קוקסינליות הן גרסאות צבעוניות יותר של הומואים נשיים )ואם הן נמשכות
לנשים??? הן עדיין הומואים?(.

בואי לסיום נדבר קצת על הקריירה שלך .לפעמים את נראית לי
חסרת אמביציה.
“אני עצלנית שאלוהים ישמור .אין יותר עצלנית ממני ,אין יותר חסרת
אמביציה ממני .כל דבר שעשיתי בחיים עשיתי בזכות אנשים שדחפו
אותי .חלום חיי היה לזכות באירוויזיון ואחר כך לשבת רגל על רגל .אני
עצלנית פחד .כל דבר שאפשר לדחות למחר אני דוחה למחרתיים".
מעניין איך זה קשור לעובדה שעשית צעדים כל כך דרמטיים
בחיים.
“לא יודעת .מההתחלה זה היה ככה .אני מרגיעה את עצמי בזה שאני
אומרת שאפשר להגיע להצלחה חומרית כזאת או אחרת ,אבל מה
קורה בדרך לנפש? ואולי האדישות שלי היא מגננה לנפש".
ומה קורה לנפש?
“הרי אני לא באמת דיווה ,גל .אני לא באמת מתה על אור הזרקוקרים
גל .אני לא באמת נהנית להתלבש .אני ליידי שמעטס .אני בנאדם
מאוד מאוד ממוצע וצנוע .כסף לא מדבר עלי .אני מאוד עממית .כל
הדברים שעשיתי היו מתוך איזה חישוב .ידעתי שהקהל לעולם לא

יקבל אותי כזמר ,ואיכשהו הבנתי בחושים של נער הומו
מבולבל ,שלצאת לקהל זמרת כוסית זה מה שינצח".
את רוצה להגיד לי שכל התהליך שעברת ,וכל מה שעשית ,זה
כדי להיות זמרת מצליחה יותר מזמר כושל? תני לעצמך יותר
קרדיט.
“לא בדיוק .אבל אני זוכרת את עצמי בהתחלה ,עוד לפני שהתחיל
משהו ,שואלת את עצמי מה אני יכולה לעשות בחיים שלי? איפה אני
יכולה להתקדם? הבנתי שאני רוצה להיות זמרת בתחום של שואו
ביזנס .לא התאים לי להיות קוקסינלית עורכת דין .הייתי כאילו
ההומואית הטיפוסית הנשית .לא מהמעצבנות )הרשי לי להאיר את עינייך
בנושא( ,אבל נשית .ישבתי מול עצמי והתחלתי לחשוב למה בעצם
דיברתי אל עצמי בלשון נקבה? למה אני נהנת לעשות פוזות נשיות?
למה אהבתי חולצות בטן? ואז נפל לי האסימון .בהתחלה בכלל
הגדרתי את עצמי כדראגיסטית ,אם אתה זוכר .וזה היה מאוד קשה,
לפחות בהתחלה".
נו ,אז למה את מתעקשת על זה שלא צריך גאווה?
“למה אני נגד גאווה? כי אין יותר ארונות .כולם בחוץ )ואם לא ,אז שניכם
דוחפים אותם יחד החוצה( ,כולם מקבלים את כולם .מה שנשאר לנו עכשיו זה
רק לחגוג") .לי לא בא לחגוג אחרי קריאת הכתבה הזו.(...

את יודעת שזה לא נכון )אבל אני נורא משתדל לעזור לך להוציא את כולםן
מהארון(.
“בסדר ,אז חלק חושבים שהם נשארים בארון .הבעיה היא שהם לא
מבינים שכולם סביבם יודעים הכל .כשצילמנו את התוכנית 'יום בחיי',
עברה ברחוב אחת ,הכי קוקיצה שיש ,וקפצה וחיבקה אותי .ואז היא
ראתה מצלמה ואמרה' ,אוי ,שלא יראו אותי ,אמא שלי לא יודעת' .אז
אמרתי לה' :מה היא לא יודעת? נראה לך שאת ככה והיא לא יודעת?'.
נו באמת".
סוף הכתבה!!!

אוצר מילים
המילים שנאמרו הכי הרבה

המילים שנאמרו הכי מעט או בכלל לא

הומואים – במקום הראשון ,כבר מהפסקה
הראשונה –  28פעמים

ביסקסואל/ית – אף לא פעם אחת ,אך נעשה
שימוש שגוי ונאמר דו-מיני – 2

גאווה –  ,19אך לרוב בקונוטציות שליליות

מגדר – פעם אחת

סטרייטים –  14פעמים

סטייה – פעם אחת

הקהילה )ומכיוון שנאמר הקהילה ההומו-
לסבית ואחר כך הקהילה ,אני מייחס לזה
משמעות של הקהילה ההומו-לסבית בלבד( –
 10פעמים

בושה  -פעם אחת

קוקסינליות –  7פעמים

איידס –  2פעמים

בולבולים וזיין )כולל מאנגלית( –  7פעמים

'שניצלים במיטה' –  2פעמים

מצעד –  6פעמים

פרחות –  2פעמים )פרחה זה שם של אישה
ממוצא מזרחי ,רק שתדעי ,את לא אמורה
לדעת את זה?(

ארון –  4פעמים

כוס –  4פעמים

קוקיצה –  4פעמים

ועוד הרבה ביטויי שנאה...

לסביות –  ,3מהפסקה השניה

תהייתי אם לספור גם את המילים מתחפש,
מתהפך ומין/מינית ומיניות – אבל לא היה לי
כוח

)ונעבור לצבע יותר נורמלי כדי שלא תתעוורו(
היה לי חשוב לכתוב את זה בנפרד:


בכל הכתבה ,היה אזכור למילה טרנס או טרנסג'נדר רק  3פעמים ,החל מהעמוד
השלישי בלבד של הכתבה .לידיעתכןם.



עוד הערה  -הומואיות סופיסטיות – האם הכוונה לנשים שעברו ניתוח לשינוי מין,
ומגדירות עצמן כנשים? כי אם כן ,הן לאוו דווקא נמשכות לגברים ובטח שלא 'הומו'.
 אזכור אחד.

מסכנות מתבקשות:







ראשית ,זה נשמע שיחה בין שני א/נשים שאתמול נכנסו לקהילה ,או שני א/נשים
שפשוט לא ידעו לאמץ להם את הלקסיקון הקהילתי שאולי יקח להם עשר דקות
מחייהם )בהנחה שיש להם אנטיליגנציה בסיסית( ,אך העדיפו להמשיך בדרכם הלא
מובנת ולא נעימה בעליל .לא מובן ,כי כאשר כולם הם הומואים וכאשר כולם רוצים
בולבולים ,קשה להבין למי בדיוק היא או הוא מדברים כרגע.
דבר שני בהמשך לראשון ,איך יכול להיות שמי שפותחת כול מצעד גאווה להט"בי
לא מכירה את המונח ביסקסואל? או להגיד את המילה להט"ב?
מתבקש מהשפה שלהם ,רק מהמילים בהן הם השתמשו שבאמת אין סיבה לגאווה,
לפחות להם לא .השימוש בשפה גסה ,הכוללת שניצלים ,קוקיצות וקוקסינליות,
שבואו נגיד את זה ,אף בן אדם שמכבד את עצמו לא מדבר ככה ובטח לא במילים
שאחרים משתמשים לגנות את המיניות והמגדר של שניכם.
בעולמה של דנה ,יותר מאוחובסקי ,מתבהר שהמטרה היא להשיג בולבולים .זהו .כול
מה שנעשה ,נעשה לשני מטרות .להשיג בולבולים ולהתפרסם .עצוב ,לא? אני גם לא
הייתי גאה בכלום ,אם אלו היו שתי המטרות בחיים שלי .לפחות את חלום חייה היא
הגשימה – לזכות באורוויזיון .המטרה לדעתי האישית של אוחובסקי זה תהילה,
פרסום ,כוח והשפעה .זו דעתי והיא לא תשתנה כנראה.

מסקנות המשך – דנה ואוחובסקי לא יודעים על מה הם מדברים ,מסתבר .למה לא? כי הם לא
משתמשים בשפה נכונה .אם כול דבר אצלהם הוא מין )מגדר ,מיניות ,לשון כזו או אחרת
ועוד( ,ואם כול נטיה מינית או מגדרית היא הומו; החל מהומו ,כולל ביסקסואלים ,סטרייטים
שמתנסים ,נשים טרנסיות ,אז איך אפשר להבין? פשוט תגידו – אני הומו ,אתה הומו ,כולם
רוצים מין ותסגרו סיפור ,בשביל מה כול הנסיון הנואש להיות מובן וקוהורנטי? מכיר את
סאות'פארק? יש כוכב של חייזרים שהשפה כולה מכילה אך ורק מילה אחת )מאגלאר( .ככה
זה נשמע אצלכם .אבל אתם יודעים רק  – 2הומו ומין .ההפך מהומו הוא סטרייט ,אבל זה לא
קיים כי 'כולם רוצים בולבולים' וכמובן שכולם רוצים מין ומי שלא – הכי רוצה והוא בעצם
מתהפך כמו שניצל .וזה עוד הקולקטיב של שניכם!!! זה מה שיצא משניכם יחד! כלומר ביחד
יש פה איזה שבע-מאות )מינוס פלוס( של שנות קהילה .ועד לפה הגעתם ופה נעצרתם .אני
מצטער להיות זה שינפץ לכם את הבועה ,אבל יקירי ,אתם חסרי משמעות ולא מעודכנים.
נעצרתם בשנות השבעים – בערך ,של מדינת ישראל.

הערות:


אם אין מלחמות ,אז למה המצעד בירושלים ,כשלוש שנים לפני הכתבה הזאת ,נגמר
בדקירה? ולמה מאז בקושי רב מצליחים לעשות מצעד בירושלים? אז סתם תופסים
חברים וחברות שלי ברחוב ומרביצים להם? זה היה יותר מיועד לדנה .ממרום מקומך,
הגאוגרפי והציבורי ,אין לך כול קשר אל הקהילה בה את חיה .וזה הכי ברור שיש.
מתי בפעם האחרונה הלכת לרופא וביקשת שיסתכל על משהו באיזה איזור אנטימי?
מתי בפעם האחרונה לקחת מונית שירות וקיללו אותך?



מיזוגניה .אתם שונאי נשים .זה מה שאתם .כול אחד ומסיבותיו/ה שלו/ה .שלא תחשבו
שלהגיד דברים כמו" :לא יכולה להיות עם אישה .אני לא מסוגלת לנסות .אני יכולה
להקיא מזה ,רק מהרעיון" זה בסדר .כי זה הכי לא .איך אתם מעיזים? בעיניי להגיד
איכסה על אוכל זה בסדר .להגיד איכסה על א/נשים? תתביישו!!! ואני אומר את זה
בלשון )לא במין (...רבים ,כי כול מה שאוחובסקי יכל לעשות זה להציב לדנה ברירת
מחדל ושאלה .עם מי היית שוכבת .עם מישהי שאני חושב שהיא יפה ומחפצן אותה או
למישהו שאני חושב שהוא הדבר הכי דוחה בעולם.

תהיה אחרונה לנושא הזה .תגידי ,דנה ,למה את ,כן את ,כול כך סולדת מנשים?

מנושא לנושא ,באותו נושא.
בפלורידה ,יש אשה טרנסית הרצה להיות בקונגרס ,מטעם המפלגה הרפובליקנית ...שמה אגב
הוא ,דונה מילו  .Donna Miloדונה ,התבטאה שהיא לא בעד חתונה של זוגות חד מיניים.
היא רואה בחתונה כמשהו דתי בלבד החייב להיות בין גבר לאישה .היא אומנם תומכת
בזכויותיהם הדמוקרטיים של זוגות חד מיניים ,אבל למשל לא בעד תמיכה ממשלתית
לניתוחים לשינוי מין והיא אמביוולנטית לגבי אמוץ ילדים על ידי להט"ב .היא בעד שילדים
יהיו חלק מבתים 'מסורתיים' ומתכוונת שהם יהיו במודלים של אבא ואמא ,גינה וכלב.

בעיניי שתי הנשים האלו )ואני קצת התבלבלתי איך לפנות אל דנה אחרי הראיון הזה ,אך
מכיוון שהיא מתנערת מהגדרות ,אך פונה אל עצמה בלשון נקבה ,וברור שכך אעשה גם אני.
התהיה לא היתה כדי להתיחס אליה לא יפה או יפה ,אלא באמת – מה היא רוצה? אני רוצה
להיות בעדה ולא נגדה( ,בעלות סתירה מובנת .מצד אחד הן עושות שינוי מגדרי ומצד שני הן
נגדו כמעט באופן נחרץ .מצד אחד הן נגד זה שיהיה קל לאחרים לעשות את מה שהן עשו
ומצד שני ,עצם המעמד המיינסטרימי שלהן ,הוא מקל על הבאים אחריהן .אחת רצה למען
השם ,לקונגרס בתפקיד רפובליקני ואחת בערוץ  ,2בין מרגלית צנעני )השפויה היחידה שם,
אם אתם שואלים אותי( לבין צביקה הדר .היש דבר יותר מיינסטרים מזה?

באותה שנה ) (1998שבה דנה אנטרנשיונאל ייצגה את המדינת ישראל באורוויזיון ,באותה
השנה האגודה ,שהייתה עד אז ,האגודה להומואים ולסביות )וזהו( ,החליפה את שמה או
הוסיפה לשמה את המילים טרנס וביסקסואל )אבל עדיין אני תמיד מקבל מהם מיילים של
'הומו-לסבי' פה ו'הומו-לסבי' שם( .עד לאותו הזמן ,לא היה בכלל הכרה בזהויות האלה ,גם
פנים קהילתית .ואגב ,לאורך כול הראיון של אוחובסקי-אינטרנשיונאל ,היה אזכור של
הקהילה ,כהקהילה ההומו-לסבית ,כנראה הם נתקעו קצת לפני  ...1998אז מה אני אומר? אני
אומר אוף .כן דנה ,לא רק את היית שמחה לייצג את עצמך ותו לא .אני חושב שהיית רלוונטית
ביותר לקהילה ולמדינה שלנו ותרמת בקידום )לא בהסברה( של נראות טרנסית בפריים-טיים.
רק הנוכחות שלך בערוץ  2מראה את הלגיטימציה שיש לך ולטרנסיות היום והכול אגב ,אלו
הפירות שלך ושל סתיו המהממת בקודש )ועל סתיו אין לי מילה אחת רעה להגיד .את מהממת
נקודה .לא ראיתי האח הגדול ,כי החיים שלי ראלטי ,אבל קראתי דברים שלך וכול מה שיש
לי להגיד – דוס פואה ונשיקה(.

אותה אישה שרוצה להיות בקונגרס .להיות טרנסית בתוך קונגרס ,ולהיות רפובליקנית שלא
תומכת במערכת בריאות לכולםן ,אלא רק לא/נשים ללא בעיות מגדריות .היש שנאה עצמית
יותר גדולה? אני חושב ,וזו דעתי ,שאתן לא מייצגות את הטרנסקסואליות שלכן או את
הקהילה שלכן או את עצמכן .אתן מייצגות ,בדיוק כמו בריטני ספירס ,מייקל ג'קסון ,את
הכאבים והמכאובים שלכן .ולי זה מרגיש ,שבגלל חוסר השלמות שלכן עם עצמכן )וגם
אוחובסקי שהצטרף בהתנדבות( ,את מנסה לגרור אחרים לאור הזרקורים הקהילתי .תחשבי
פעמיים .מצד אחד את אומרת שאת לא מייצגת ,שאין קהילה ,אין ארונות ומצד שני ,מי
מאיתנו התראיינה לפני מספר שבועות לרדיו והוציאה מישהו שמוכר לכול עם ישראל
מהארון? צביעות מאצ'?

מאחל לכולםן הרבה שלמות עצמית.

שלכן ,יד טרנסית .הצעות מגונות ,וחיבוקים ,ניתן להפנות למייל של ע'
 d_tv25@hotmail.comולקוות שזה יגיע אלי

ע' קווירית תומך בלקויי
למידה ,דיסלקטים,
ומהממימות אחרים !

איורים :הלבריטר
נחצ'ה ,העובד המסור של המרכז
הגאה בעמק יזרעאל.
הגיע הזמן
להתלונן על עומס
עבודה

אני טובע במטלות!

אני מוצף במשימות!

קמצוץ של תלונה
ימנע עבודה רבה

יש לי מטלה
בשבילך

אני עובד יום ולילה!

פתרתי את
הסינוור.

