
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  גברת דאוטפייר
  כריס קולומבוס:  במאי.פירס ברוסנן, סאלי פילדס, רובין וויליאמס

 מדגים את הסטיגמה החמורה המלווה 1993-מ" גברת דאוטפייר"הסרט 
בסרט מגלם רובין וויליאמס בכישרון גבר . טרנסקסואלים וטרנסקסואליות

 אצל ילדיוללת בכדי שיתקבל לעבודה כמטפ, המתחפש לאישה מבוגרת
הסרט אוחז דווקא בגישה ליברלית יחסית בכל הקשור . אשתו בנפרד

 מתאחדיםבמקום סיום צפוי והוליוודי בו . להתפרקות הנישואין שבמרכזו
 מסתיים הסרט במוסר ,כראוי למשפחה גרעינית לדוגמא,  מחדשב והאםהא

, םוגם משפחה בה התגרשו ההורי" יש סוגים רבים של משפחות"ההשכל ש
 בסרט זוג הומוסקסואלי מוצהר מוצגכמו כן ". אמיתית"היא עודנה משפחה 

העובדה שהומוסקסואלים . המדובר באחיו של הגיבור ובן זוגו המוצגים באהדה רבה.  בהתחפשותולוויליאמסהמסייע 
שורשיי בעובדה שהסרט מכיר הם אלה שמחוללים בוויליאמס את המהפך מראה ש

  . מינית חריגהזהותם במקור, המהפך מזכר לנקבה
אליה גברת דאוטפייר . אך הליבראליות הזו אינה שורה על מסרים אחרים העולים בסרט

מושלמת מכל , היא כעין מרי פופינס ריאליסטית, מתחפש וויליאמס אהובה על כולם
עובדה זו אינה מצילה אותה מהתגובה  .על כל צרכי המשפחהבחינה ומתלבשת ככפפה 

מגלה , האח האמצעי, סכרי, הקשה כאשר
אותה בטעות בשירותים כשהיא מטילה 

אנחנו צריכים . "באופן זכרי את מימיה
הוא מזדעק אל !!"  מייד למשטרהלקרוא
 והשניים נכונים להכות את המטפלת ואחות

 .אם רק יהיה בכך צורך, האהובה לשעבר
למרות שהצופה שואב לאורך כל הסרט 

יאמס עונג רב ממהפך המושלם שעובר וויל
הטרנסקסואליות המפורשת , לאישה

  .לסטייה ולפשיעה חמורהמשולה 
  

 מפני ת הצופהדימוי לקו החמקמק הזה בין הנאה מהשינוי שעובר וויליאמס ובין חרד
לאחר .  כחלק מתחפושתוניתן לראות במסכת הלטקס שעוטה וויליאמס, טרנסקסואליות

נראים ילדי המשפחה כשהם צופים בסרט , ית של המסכהשחזינו בפרוטרוט בשלבי השינוי כולל יצירתה הפלאסט
זה הדבר המבחיל ביותר . זה חולני. "לינהכאילו היו פלסט,  פני אדם שאצבעות לשות בהן צורותמוצגותאימה בו 
 יש גם פוטנציאל שעבר וויליאמסרמז לכך שבשינוי זהו כמו . הבת הקטנה למראה, אומרת נטלי!" מימיישראיתי 

כאילו אין מדובר , מסוגל ללוש צורות מגוונות מגוף האדםש, כמו טרנסקסואליות, דומה אך שונה, צתילמשהו מפל
  .בחומר מוצק ויציב בכל מצב

  

  
  

  
  

שהתהליך המוצג בו חושף את עצם , מקובל לאמר על כל סרט בו מתרחשת התחפשות של גבר לאישה או להפך
חושפת דווקא את חוסר  וויליאמסשל תחפושתו המורכבת , ואולם. ותו לאהעובדה כי המגדר לכשעצמו הינו תחפושות 

תודות שוב ושוב ורק להפכו לאישה  הניסיונותתחילה נכשלים . הטבעיות שמייחס הסרט למעבר בין המגדרים
 התחפושת הסופית מכילה. של וויליאמס מתאפשר הדברופניו איברי גופו " םימוחלפ"קיצונית בו " כירורגית"פעולה ל

ליאמס יוו. האח הגיי של מקצועיומיוצרת למעשה בסטודיו לאיפור עיניים , שיניים, שדיים, קפלי שומן, עורתחליפים ל

  קווירית' ע
  סטרייטים במדיה-לייצוגים אקווירי  פנזין

 2009 ספטמבר 11יום שישי  , 4גיליון 



האופן . ועובדה זו היא שמאפשרת לו לחקות אישה באופן אמין, מתפרנס בסרט ממקצוע של מדובב וחקיין, עצמו
 רק אנשי מקצוע מסוגלים לחצות את הקו בין בו מוצגים תהליכי המהפך מבהירים כיכל כך הארכני והמפורט 

  . עשוי היה להיות מבהיל ומערער, הינו קל ופשוטעבר בין מגדריםלפיו המ, הפוךמסר . המגדרים שהוא כתהום פעורה
  

  
  

  
  

אין הסרט מעודד שהבהיר  יותר מפעם אחת במטרתה לרטסההסתייגות המפורשת מטרנסקסואליות שולבה ב
מתחזה טלפונית למטפלות כושלות במיוחד בכדי להגדיל את וויליאמס , בתחילת הסרט. תופעות בלתי רצויות אלה

 ." מאחר שהייתי אחד כזה,אני לא עובדת עם גברים": בין היתר הוא מחקה אישה עבת קול האומרת. סיכוייו להתקבל
  . טורקת את הטלפון בחלחלההשומעת האם 

המתוארות כמו , ם תגובות אלה שנה לאחר יציאת הסרט לאקרני16 הרי שגם ,ככל שיהיה הדברובלתי הוגן מצער 
  . ריאליסטיות בהחלטעודן ,טרנסקסואליותבסרט כלפי גילוי פתאומי של 

  
  

 ופיעמ ,של ארז טל" מועדון לילה"בתוכנית 
על ענייני  פאנל בדרנים שמספרים בדיחות

אדם הוזמן  1.9.09- בשודרשפרק ל. השבוע
על . תוכניתלהופיע ב , מדונהעלמתלונן שצולם 

 :יםוגאלדיה לןהל ."נשיותו"על שום ? שום מה
" ?...אמרת בחור ",פותח טל" ...הבחור הזה"

   ממש. "וםלרוזנב  עידומתפלא" נכון ",קוטע אותו אבי נוסבאום
, תגיד"אומר נוסבאום "  אני גם רוצה לשאול שאלה" .מישהומעיר " ...שהשם שלו זה שרוןמפתיע 

אין לי בעיה ) "הקהל מתפרץ בצחוק( לא חשוב... ריטילא ק... לא משנה... אה ...כאילו לא ...גבר
   : ופונה אליוצוחק טל"  שהוא נמצאאיפהזה אבל . "עונה שרון" להגיד שאני הגבר היחיד פה

, צועק ארז" אם לא איכפת לך אני מותק, כן אני מותק. "נזעקים אנשי הפאנל!!" מותק", עונה שרון" ?מותק, כן". "שרון"
שתי דקות אחרי הוא  ",אומר נוסבאום לטל" תראה את המזל שלך). "הקהל מריע. (ר לו שרוןאומ" אתה חמוד ארז"

פותח שוב טל " שרון מותק, תגיד") תרועות(". ישבה פה ערב שלם לא הסתכלה עלייך) רפאלי(קורא לך מותק בר 
" את הסלולארי שלי אחר כךאני אתן לך , אל תדאג, ארז". קורא ארז!" תנו לי לדבר איתו, נו. "והפאנל מזדעק מחדש

  , נוסבאום ורוזנבלום מחקים נעימה רומנטיתו ,ושניותלוחש מישהו בח" ה טם'ז ".קורא שרון והפאנל והקהל מתמוטטים
  . בקושי מסוגלים להכיל את הצחוק מהבדיחות של עצמם

, "רק בישראל"המנייריסטי מ" אדוני"כך היה עם . אין זו הפעם הראשונה שחריגותם של אנשים מפרנסת את תוכניותיו של ארז טל
סיפקה את ואף  (עונה הראשונהששולבה ב" הגברית" כך היה עם אוהדת הכדורגל ,שהונצח בסופו של דבר דווקא בשיר של עברי לידר

 שיכולים לפרנס את, אין מדובר רק בחריגים מגדרית אלא בחריגים בכלל. )"תעשי לי ילד: "מאיה דגןל בשידור הסחורה כשפנתה
 ידליןהמבקרת נועה . רוקד בעירום חלקי סנטימטרים 80 גבר מבוגר בגובה םג  הוצגבאותה תוכנית עם שרון.  על חשבונםצחוקיםה

  ". יש בזה המון לעג והתנשאות.  מן העממימזויפתהיקסמות "כ יםלבובלילאת יחסו של טל בעבר הגדירה 
הוא רק .  הפאנללחבריי את העבודה המלוכלכת אך להשאיר, מעין פריק שואולנו  ביא לה:זו השיטה של טל
 בכבוד  מושאי הבדיחותהוא לכאורה מתייחס אל, מטעהמתעתע ו משהויש במעשיו . מכין את הטרף

לכאורה יש בכך פן . ")אדוני"כפי שקרה עם  (ו הופך אותם למעין גיבורי תרבותלעיתים אפיל, וברצינות
 אבל אל תטעו ואל תתנו לו,  של טלאת דרכם למיינסטרים בחסותושכן כך מוצאים אנשים חריגים , חיובי

  .כדי שילעגו להםשם מובאים להם , קרדיט על כך
  
  
  בר' ע

  d_tv25@hotmail.com: הערות והארות, לתגובות

  .הוכיח הומור עצמי
 .שרון


