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קווירית שואף ' ע
. גילהיות אקולו

חיסכו בהדפסות 
 !את דפיוו ומחזר

, מידהקווירית תומך בלקויי ל' ע
. ומהממימות אחרים, דיסלקטים

 !הטקסטים לא נערכים
 

הוציאו את 
הפיברומיאלגיה 

  !מהארון
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לפנטלפנטאאור ור אאלילי\\םםיקורת סרטייקורת סרטיבב   
 

  רינה 
  

יריד שמגיע שפיסגת שאיפותייה היא ללכת ל, 16ילדה בת , בעיירה נידחת ברומניה גרה רינה
אבל אבא שלה שומר בקנאות על הלוק הנערי . למקום פעם בשנה כשהיא לבושה בשמלה

הוא לא מוכן . אביה מקצץ אותו, כאשר שיערה מתארך. ולא מרשה לה לזוז מהמוסך, שלה
. וגם לא מוכן שתסתובב עם בנים) כ סרבל ענק"בד(שתלבש שום דבר אחר מלבד בגדי גברים 

וכמעט מתה כשהיא , אצל אשתו של חבר, היא לובשת שמלות בהחבא. ברעל היריד אין מה לד
ונענשת , כאישה, בסופו של דבר היא אכן מגיעה ליריד. מנסה לעשות לעצמה חורים באוזניים
  . על המסע הזה לנשיות בצורה אכזרית

  
  

רק . בחברה שלא מוכנה לקבל אותנו, הוא סרט על המלחמות שלנו להיות מי שאנחנורינה 
אנחנו רגילים לסרטים שבהם אישה מתחפשת לגבר על מנת , סרט הזה יש משהו שונהשב

" כיאה"או שנלחמת על זכותה להתנהג שלא , )באפוסים היסטוריים(להשיג מה שהיא רוצה 
, היא רוצה להתלבש כמו אישה, רינה רוצה להיות אישה. כאן המקרה הוא בדיוק הפוך, לאישה

למרות , אבל כשהיא סוף סוף מצליחה לעשות את זה.  אישהלהתנשק כמו, להתנהג כמו אישה
אין מה , כן. היא נענשת בחומרה, ולכן מתנהג אליה כך, ולא ילדה, דעותיו של אביה שרצה ילד

סופן ,  נשים שנלחמות על דרכן–בכל זאת הסרט לא שונה משאר הסרטים בנושא , לעשות
  . שתשלמנה על כך מחיר כבד

  
  

זה כמובן אם אני אי פעם אצליח " (קווירית בעל כורחה"ורינה היא ממש כמו , יתזהו סרט מעניין מגדר
) סרטה של לוסיה פואנזו (XXYלעיתים הוא מזכיר קצת את ) לשים את האצבע על מה זה בדיוק קוויר

  . רק אנמיה, וכאן אין ענייני הרמופודיטים, רק שהוא מצולם הרבה פחות טוב
  
  

, 4.9וביום שבת ,  19:30בשעה , 2.9, ביום חמישי, שים ברחובותרינה יוקרן בפסטיבל סרטי הנ
  . ההקרנה בנוכחות הבמאית רוקסנדרה זנידה ותלווה בשיחה עמה. 14:00בשעה 

 Yid&315=Fid?asp.Films/he/net.iwff.www://http=0201: לרכישת כרטיסים 
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  מיזאקדמיה לדא
  

   לוסי איריגראי של"מין זה שאינו אחד"המאמר 
  א"אוניברסיטת ת, מדעי הרוח, ר אורלי לובין"ד" בין המינים"מתוך הקורס 

  אנונימית :סיכמה

של השפה המוכר לנו ולא יכולה להתקיים מהפכה פמיניסטית ללא הפרה רדיקלית של הסדר איריגראי טוענת ש

רק על ידי כניסה לתוך השפה ומשחק עם מרכיביה אפשר לפרק את ההגמוניה של . המנציחה אותו הבורגנית

  . וליצור שפה חדשה, השמרנית, השפה הקודמת

  

  :שלוש אסטרטגיות מציעה איריגראי

זהו קול שמרחיק , החיפוש אחר ניטרליות הוא חסר טעם. טבע של השפהנשים צריכות לשים לב ל )1(

היא חושפת את האופן שבו המדע מסרב . ת של מי שמדבר ומי שמקשיבאת הסובייקט ואת הזהו

כי המדע טוען לקול אובייקטיבי כדי לכסות על אינטרסים שדרכם , אנחנו, אתה, לעשות שימוש באני

 .היא ממליצה לנשים להתאחד על מנת למצוא אומץ ולדבר בקול אקטיבי. מובנה הכוח שלו

 להגזים אותן ולהפוך אותן  OVERלעשות ,  שנכפו עלינו לכלילהפוך הבניות אלו–חיקוי של החיקוי  )2(

  .לקול במקום להשתיק אותן

איבר מינה מורכב משתי , כל הזמן" נוגעת בעצמה"האישה . "המורפולוגיה של איבר המין הנשי )3(

ואם מתענגת האישה דווקא בשל חוסר שלמות הצורה של איבר " שפתיים המנשקות זו את זו תמיד

מכאן . מורפיזם-מנה התענגות זו על ידי הציוויליזציה המעניקה קדימות לפאלונמנעת מ–מינה 

לפרוט כל , למספר כל דבר ביחידות, המסתורין שמייצגת האישה בתרבות המתיימרת לספור הכל

 ם.היא אינה אחת ואף לא שתיי. דבר לפרטים

  

,  והליניארית של הגברהאחידה, איריגראי מצביעה על ניגוד בין המיניות הנשית למיניות הפאלית

היא אסטרטגיה שנועדה לתת , לסביות ואוננות אליהם היא מתייחסת, של אירגראי" חגיגת הגוף הנשי"

  .קונטרה למרכזיות של הפין בתיאוריה הפסיכואנליטית

  

  :הביקורת על איריגראי

ת תוך אבל ביקורת כזו לא לוקחת בחשבון שהיא כותב. ביולוגיסטית, נטען שהיא אסנציאליסטית

 .התייחסות לסימבולי ובעצם מאשרת זמנית את ההבדלים בין המינים כטקטיקה

  
  

  

  

  

  

 אקדמיה

 אקדמיה

: המדור מחפש סיכומים נגישים
D_tv25@hotmail.com 
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 הלסבית המעונבת, מריתש

  )בתרגום לקווירית" דילברט("
  

  

 

  

  
  

כולם מקבלים חולצה של 
 !המרכז הגאה

זה טוב 
 .למורל

חוץ ! אופס
דביםמהמתנ

גם לא עובדים 
 .זמניים

 .לא ספקים

בעודפים אשתמש  .לא למי שיקוצץ בקרוב אין במידה שלך
 רצפהכסמרטוטי 

החולצות 
שיפרו את 

 ?המורל

! בהחלט
אני מרגיש 

 !נפלא

 עמק יזרעאל ,ההגאהמרכז 

 עמק יזרעאל, גאהההמרכז 

בשני לחודש אתה 
 .מפטר את טד

ובתשיעי מסיבת 
 .הפרידה שלו

 

את יודעת מה יכול 
 ?להיות יותר יעיל

מה קורה אחרי 
 ?"הפתעה"שצועקים 

 עמק יזרעאל ,המרכז הגאה

אני מאבד את אמוני 
 .בצירופי מקרים

?משבר דחוף ?מקרה חירום
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  ))גריפיתגריפית. . וווו..דד((""ומהומהאאת ת דדהולהול""
  יונייוניצצור הור הדדהמהמ

  

 עמק יזרעאל, משטרת ישראל

איזו פסיכולוגיה 
 ?הפוכה

הפסיכולוגיה ההפוכה 
 .שלך לא עבדה

אני לא מסוגל לראות אותך 
,  בגלל הכובע שלי,כרגע

תה נשמע מושלם אבל א
 .לתפקיד

לאור ריבוי מקרי ההתאבדות על 
החליטה , רקע נטיה מינית

 משטרת ישראל להעסיק אותך 
     כמומחה בעל    

 .   רגישות לנושא
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  ה מקיטוןה מקיטון יוסף יוסף//הילההילה
ואני לא , אבל אני לא מכירה אותו. אני רוצה לכתוב את הסיפור שלה, כמה ימים אחרי שהילה מתה, היום

שגרה איתי רק כמה , כדי להתמודד עם שרירותיות מותה של מישהי, זאת לספר-אנסה בכל. מכירה אותה
  .שבועות

  
המקום שאנחנו ". שם"הן הגיעו מ. אדם ושירן, יויק, אור, ביחד עם דניאלה, הילה הגיעה לגור איתנו לפני כחודש

אבל לא נדע לעולם לתאר איך זה , את האוויר והטמפרטורה בו, את אורחותיו, יודעות לתאר היטב את מידותיו
שבו פעולות החיים הכי בסיסיות כמו , כך קטן-איך זה להיות כלואה עם עוד ארבע או חמש בכלוב כל. לחיות בו

מעל ומתחת . ואין אפשרות לשום פעולה נוספת.  הן מאבק–לישון , לנוח, לשבת, לעמוד, לחרבן, לאכול, לנשום
שאמורה לסתום את הגולל , שבסופו רק מכונת חישמול, מקום זוועתי. וממול כלואות עוד אלפים באותם תנאים

 .משם באה הילה. על שנתיים של עינויים

במוות ממכונת החישמול של ,  אלפי קורבנות התעשיהכמו הסיפור של מאות, הסיפור שלה אמור היה להסתיים
הילה וכעשרים מחברותיה חמקו מהסוף הזה וזכו . במזל שלא יאומן הוא לא הסתיים כך. משרד החקלאות
  .כל השאר חושמלו מבלי יום אחד של שלווה בחיים. להתנועע בחופשיות, לראות אור שמש, ללכת על אדמה

הכנו . והעברנו אותה ואת החברות שבאו איתה לחדר שלהן בחצר הבית, יתישנונ, מפוחדת, היא הגיעה בלילה
השמש מזמן שקעה והן אוהבות , הן היו עיפות מאד. והשכבנו אותן לישון, מראש מיטות ומוטות וכלי אוכל ומים

  .לישון מעט לפני השקיעה

  .היה קשה לזהות אז ליד השמת רשמנו סימנים. נתנו שמות. ניסינו להבדיל בינהן

היא נולדה עם המון אפרוחות ואפרוחים . התנור סיפק חום לביצה ממנה בקעה. הילה נולדה ללא אב או אם
, שמו אותה בארגז של הנקבות. שהושלכו לפח, הפרידו מהאפרוחים הזכרים, מיד מיינו אותה. אחרים במדגרה

  .מיועדת למשלוח לתעשית הביצים

אני לא יודעת מה מהמאכלים החדשים שנתנו לכולןם היא , וניתאו ישנ, אני לא יודעת אם היא אמיצה במיוחד
  .נגמר לה הזמן. נגמר לי הזמן, והנה, היתי רוצה להכיר אותה יותר. אהבה במיוחד

אולי גידול ? האם היתה זו מחלה באברי הרביה. קרס, שעוות במשך דורות של שליטה על התורשה, הגוף שלה
אנחנו אמורות לצפות לשיעור . מרובים וקשים" שם"הנזקים לטווח ארוך של החיים . לדעתקשה ? ממאיר

  .מוות שרירותי ומכעיס וכואב. זאת זה מוות-ובכל. תמותה מסוים אצל הניצולות

מה אפשר לספר על ? רגע לפני שנכסה אותה באדמה, ומה אפשר לעשות כשאני מחזיקה את הילה בידים
  ?להמה אפשר להבטיח ? חייה

חנון 'כשאזמין ג, "עוף"כשאראה אנשים קונים בסופר . ציפור חמודה וסקרנית, הילה, אחשוב עליך לעיתים
אחשוב עליך ואנסה להמשיך . כשמישהי אחרת בשם הילה תתקשר להגיד שלום, "?עם ביצה"וישאלו אותי 

  .כדי שידעו, אותו אינני מכירה מספיק, לספר את סיפורך
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                                   טרנסית טרנסיתדדיי

  קווירית קווירית ' ' המוסף הטרנסי של עהמוסף הטרנסי של ע
  

 גליון מורבידי של יד –לא לבעלות לב חלש 
 טרנסית

  

הגיע . אם יש, שהגיע היום לעבור לעולם הבא, אחרי מחשבה מרובה, החלטתי היום
  ?לא, הזמן

הרבה לפני שידעתי מה יש לעולם הזה , עוד בטרם ההרהורים במיניות ומגדר
. ידעתי שאני לא אמור לחיות כאן, מה זה טרנסקסואל או אפילו סטרייט, להציע

, במקום דפוק מידי, כאילו נולדתי מוקדם מידי. משהו אף פעם לא הסתדר
חשבתי שאולי השינוי מין ישנה משהו . בטעות, ביקום מקביל, למשפחה לא מכילה

הגעתי . י מיןזה שינו, כל מה ששינוי מין עשה לי. אבל לא, לגבי התחושה הזו
בקשת בענן שמקיפה את . אבל נשארתי באותו המקום בדיוק, לתובנות מעולות

רק השמש החזקה . זה ערבוב בין אפור לחום. אין את הצבע שלי, הקהילה שלי
  .מצליחה להוציא ממני איזה גוון קצת יותר אדמדם וגם זה מלווה בכאבים, ביותר

  

  לחיות או לא לחיות

את זמן במימד הספציפי הזה סביבי חושבים שלא כדאי לי האנשים שקיימים בלול
. הם חושבים שיכול להיות יותר טוב. אבל מוות זה משהו שיבוא בכל מקרה. למות

כבר היה . אני יודע שיכול להיות יותר טוב, אני לא חושב שיכול להיות יותר טוב
  .ה לחדולאני רוצ, מעולה או רע, פחות טוב, אני לא רוצה טוב. הרבה יותר טוב

  למעלה/מה יש להם שם למטה

כמו שאחרים מאוד סקרנים מה יש שם ללידי , כנראה שלו הייתי יודע מה יש שם
אלוהים היא טרנסית שלא רוצה להגיד לי מה היא . כבר ממזמן הייתי מתאבד, גאגא

, שכשאני בא לרדת לה. שלא תראה. אני מכבד את זה. מחביאה בתחתונים
אני אהיה . אם היא מוכנה, אבל שתיתן לי לגעת, מבחינתישתשאיר את האור כבוי 

, מידהקווירית תומך בלקויי ל' ע
. ומהממימות אחרים, דיסלקטים

 .הטקסטים לא נערכים
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, רק אם לא אכפת לה. אני אעשה את זה בדיוק כמו שהיא רוצה. עדין אוהב וחם
אבל לפחות אוכל לדעת איך לגשת ומה , היא לא חייבת. שתגיד לי מה ואיך מראש

  .היא מעדיפה שאעשה

נשים יקחו אותך /ת שאיכול להיו, אתה לא חושב שבגלל הבמה שלך, יד טרנסית
  ?ברצינות מידי ויקחו את חייהם בידיהם

הייתה , שמי שהייתה מחליטה להתאבד בעקבות טור כזה או אחר* אני חושבת
בוחרת להתאבד עם הבת זוג שלה היתה עוזבת אותה או אם היא המזגן שלה היה 

אבל זה , נשים/אני כן מפחד לדכא א. אז לא. מטפטף לה על המחשב כל הלילה
וגם נמאס לי מתמונת המצב שטרנסים . המוות הוא חלק מהחיים. חלק מהחיים

יכול להיות שתהיה מאושר מבחינה מגדרית ! לא הכל מושלם, לא. נותנים במדיות
  .וחרא מבחינות אחרות

אני מרגיש ששוב אלוהה . חבר קיבל בשורות רעות לגבי מצבו הבריאותי
כל , זה כל כך אקראי.  לו במקומיהיא שכחה אותי ונתנה. התבלבלה בכמה בתים

כל מה . כך תמונה אקספרסיוניסטית עם נקודות וקווים שמקרוב אי אפשר להבין
  .שאני רואה מסביבי יוצא מרוח ואולי היא רואה סחלבים

  החיים והמוות

החיים והמוות ביד , בסופו של דבר. רק ואך ורק כסף? מה יגרום לך לרצות לחיות
לה של לקחת כדורים שיגרמו לי לחשוב שהכל נפלא או זו לא שא. שיש לה ארנק

, אם אין לך כסף. אתה לא שווה כלום, אם אין לך כסף. זה עניין כספי, לאמץ דג
אני יכול להמציא לי . אין לך אוכל, אם אין לך כסף, אתה תקוע עם מנתחים דפוקים

אבל אני  ,שני חברים דמיוניים ואני יכול להכין לעצמי מרק מהגרביים של אתמול
אני רוצה . דירה שנעים לחיות בה, הורים אוהבים, לא יכול להמציא לעצמי בריאות

להחבא בתוך דירה שבוע . להגר לעיר רחוקה בה אף אחד לא ידע איך קוראים לי
לטבול , להוציא את זרת כף רגלי הימנית, לאחר שבוע. ולא להוציא את האף החוצה

להרגיש את המים ולשחות לחופים רחוקים  .פושר או חמים, במים ולהחליט אם קר
כמו מנורת הלילה שדלוקה מעלי כי אני . עם שמש נעימה בדיוק מעל הראש שלי

  .ער רק בלילה

, אוכלות זבובים. החלטתי שאני לטאה והחלטתי שלטאות חיות רק בלילה
החלטתי שזה מי שאני או שהחליטו לי שזה . מתחבאות מתחת לסלעים ובצבע ירוק

לא הייתי אמור . טעיתי, אבל נראה לי שכאשר נולדתי. אני כבר לא זוכר, מה שאני
. לזכרים יש ראש כחול כשהם חרמנים. סיני-אלא לחרדון הר, חווה-להוולד לאם בת

  .נראה לי אחלה של דרך לזהות אם מישהו חובב טרנסים או לא

  ?טוב, תגידו לה שאני מחפשת אותה, ת פה/י מוצאת את האחרי/אם מישהו

שמחר בבוקר , ל לילה אני מתפלל לעצמי ולאלוהים הטרנסית הסקסית שליכ
  .תזכרו את זה. אני רוצה בגלגול הבא להיות תמנון. אקום במקום אחר

אין קשר בין הרגשות שלי לשפה . התחשק לי לכתוב בלשון נקבה קצת ולא מתוך בלבול (*
  ).העברית האקראית

  
                                                                                       


