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ע' קווירית שואף
להיות אקולוגי.
חיסכו בהדפסות
ומחזרו את דפיו!

ע' קווירית תומך בחופש הביטוי ,לקויי
למידה ,דיסלקטים ,ומהממימות
אחרים .הטקסטים לא נערכים.

ע' בר
הוציאו את
מחלת
הפיברומיאלגיה
מהארון!
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אקדמיה

אקדמיה לדאמיז

גילברט וגובר -על כתיבת נשים  /אורלי לובין
מתוך הקורס "בין המינים" ד"ר אורלי לובין ,מדעי הרוח ,אוניברסיטת ת"א
סיכום :זמיר)?(
הנחות היסוד של הכותבות :ישנם אפיונים שונים בכתיבת הנשים מכתיבת הגברים.
הכתיבה לא יכולה להתרחש בוואקום שנשים כותבות שואפות אליו ,אלא בתוך קונטקסט תרבותי קיים.
מחקרן מתנסח במונחי "נשים -גברים" ,בניגוד למונחי "מרכז-שוליים" ולכן "נגועה" בשיירי מהותנות .הנחת יסוד
נוספת היא שראוי לעסוק רק בבחינת הקאנון הספרותי ,תוך התעלמות מז'אנרים אשר נחשבים )והן מאששות
בכך את מחשבה פוליטית זו( נחותים יותר.
מתודולוגיה :הן חזרו וקראו מחדש טקסטים קאנונים נשיים ,ומצאו מה שהן הגדירו בתור ה"רווח" בין הקריאה
המסורתית הגברית ,לקריאתן שלהן .חשיפת המיתוסים התרבותיים בעזרתן מנעו מנשים לכתוב והשקריות
בדבר ההנחה כי "יצירה היא עולם גברי" ,והאופן בו מיתוס זה השתרש.
התזה :נשים אימצו את מודל הדימוי הדואלי של השאישה )שנוצר בספרות הגברית( בכתיבתן שלהן .הגבר הוא
היוצר הבלעדי והנשים מוצגות כדמות כפולה ,מלאך ומפלצת .הדימוי הדואלי מייצר אישה פרגמנטרית ,שבורה,
אשר אל מולה הגבר מבנה את עצמו כשלם .האופן בו הן מסבירות את התופעה הזו הוא שהאישה הכותבת
והיוצרת נאלצת להתבונן בטקסטים המקיפים אותה ולכתוב מתוכם ולמולם ,להפנים את הדימוי הכפול הזה,
ורק ע"י אותה הפנמה הן תוכלנה לחצות את המראה )המראה הגברית בו משתקפת האישה שהוא הבנה(
ולהגיע לצד השני בו הן לא תזדקקנה למודל הגברי יותר ,ולמצוא שם את "עצמן".
אי אפשר להגיע לייצוג נשי אחר וחדש ובלתי תלוי ,מה שהן מציעות היא העתקת המודל הקיים ,ובניית מודל
חדש נשי אל מולו.
האופן בו הן מסבירות את הקבלה וההפנמה הוא ע"י מודל סגור -האישה מקבלת את הייצוג הדואלי המשתף
וכעת היא מייצרת נשים שהן אותו מודל והמפלצת העולם תהיה עמדתה של הסופרת שעצם רצונה להיות
סופרת הופך אותה למפלצת .הדמות הראשית לעולם תייצג את תסכולי המחברת.
המדור אמנם לוקה בשפה
אקדמית מדי ,אך למרות זאת
הסיכומים הללו העבירו כמה
לקוי למידה מוכרים יותר
מתואר אחד .אשמח לקבל
סיכומים נגישים פחות או יותר.
D_tv25@hotmail.com
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שמרית ,הלסבית המעונבת
)"דילברט" בתרגום לקווירית(

במרכז הגאה ,עמק יזרעאל

וולאדי פה כדי להסביר
לנו מדוע חשוב שדווקא
אנשים מהקהילה הגאה
יתרמו דם.

דם זה לגמרי טעים ואני
עצלן מדיי בשביל לנשוך
צווארים.

אתה לא
באמת מקופת
חולים אה?

מה רע
בקצת
תחרות
בריאה?

אלברט ,ההומו המבוגר

שמרית תכירי את אלברט.
הוא הומו מבוגר ,אבל אני
מעדיף לקרוא לו " הומו
מנוסה".

אני מנסה לזכות באהדתם של
זקני הקהילה המבוססים.
החלטתי להעסיק להט" ביים עם
רגל אחת בקבר.

אני רק בן .45
אתמול רצתי
מרתון.

ביקשתי
מהקפיטריה
להצטייד
באוכל רך.

אלברט ,ההומו המבוגר
גור ,תכירי את אלברט .הוא
הומו מבוגר אבל אנחנו נכנה
אותו " הומו מנוסה".

תסבירי לו מה זה מחשבים אבל
אל תתני לו לגעת בהם .זקנים
נוטים להתעסק בחפצים יותר
מדיי.

הייתי מהנדס
שבבים
בעברי.

באמת? של
שוקולד או של
שקדים?
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אלברט ,ההומו המבוגר

כשהייתי ילד ,לא היו לנו
פלאפונים ,איי פודים,
משחקי וידאו או מחשבים.

שיחקתי בחוץ .השעשוע
שלי היה טיפוס על עצים.

גודלת ע "י
סנאים?
לא .אני פשוט
מבוגר.

אילנית הצמחונית
במהרה ,משתלט הרעב על
החבורה

לפתע ,אילנית הצמחונית צצה

איפה אתם
רוצים לאכול?
לא משנה.

לא ,אני לא יכולה לאכול באף
אחד מחמישים המקומות
שציינתם .מה עוד יש?

היי חברים ,אפשר
להצטרף?

אילנית הצמחונית

אני לא משתמשת באף מוצר
מן החי!

אני צריכה להתחיל
להחליט על יוצאים
מן הכלל.

הבגדין שלך נוצרו במכונות
תפירה שמ שתמשות בחשמל
מפחם ומשמן ,ואלה באים
מדינוזאורים מתים.

..

ע' קווירית תומך
בצמחונות וצמחוניתים!
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ביקורת סרטים\

ליאור אלפנט

STEFAN BRAUN
איתמר אלקלעי2007 ,
פרס אחד
בהתחלה לא ממש רציתי לראות את "סטפן בראון" ,ידעתי שיש על שמו בר/מסעדה ברחוב אלנבי בתל אביב,
וידעתי שפעם עמדה שם חנות הפרוות שלו .באופן כללי אני נגד לבישת פרוות ,וגם לא ממש ברור לי מי ירצה
ללבוש אותן בחום הזה .אבל בכל זאת ,לקחתי את הסרט הזה כאשר הוא יצא ב ,DVDוממש הופתעתי.
סטפן בראון היה אחד הפרוונים המפורסמים בישראל – טוב ,הוא גם היה אחד היחידים .בנוסף להיותו פרוון
ומאסטר של אופנה ,הוא גם היה הומו מוצהר אפילו לפני קום המדינה ,עוד כשהבריטים היו פה .כולם ידעו את
זה ,ונדמה שלאף אחד לא היתה עם זה בעיה .הסרט מתמקד בבן זוגו ,אליעזר ,שהיה חברו לחיים במשך
כמעט  40שנה .בתחילה ,כולם התייחסו אליו יפה ,באהדה ובקבלה ,אבל כאשר נפטר מר בראון והותיר את כל
רכושו לאליעזר במקום למשפחתו ,החלו הצרות.
זה אמור להיות סרט על בן אדם אחד ,אבל בעצם הוא מראה לנו הרבה יותר – אנקדוטות מעניינות על חיי
הגייז בשנות השלושים למאה הקודמת ,אופנות מתחלפות ,וקצת על מערכות יחסים בגיל השלישי ,שהן במקרה
חד-מיניות .הסרט מציג גם קטעי ארכיון מהשנים עברו ,מה שהופך את הכל למוחשי עוד יותר .סרט תיעודי קטן
ומושקע ,שמצליח לרגש ולגעת ,אפילו אם אתם לא מחובבי הפרוות.

?POURQUI PAS MOI
סטפן גיוסטי ,צרפת1999 ,
 3זכיות
את "למה לא אני?" גיליתי במקרה בספריית הוידאו הקרובה לביתי ,העטיפה שלו היתה צבעונית ומגניבה ,והוא
היה בצרפתית ,אז לא היססתי הרבה ולקחתי .מאז אני משתדלת להמליץ עליו .הוא מפתיע ,שנון ,אופטימי,
אמנם קצת קיטשי אבל אפשר לקבל את זה ,ובעיקר – לא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות.
מדובר בחבורת בנות לסביות ,גבר הומו אחד וסטרייטית אחת ,שחיים ביחד בברצלונה ועובדים ביחד .כולם
מחוץ לארון בחיי החברה שלהם ,אבל רק אחת מהן מחוץ לארון גם בבית .הם מחליטים להזמין את ההורים
שלהם לסופשבוע ארוך שבו כל אחד מהם ייצא מהארון בפני הוריו .מה שאמור להיות יותר קל מכיוון שהם יעשו
את זה בחברותא .אט אט מתברר שחיי ההורים הרבה יותר מסובכים ממה שילדיהם )והצופים( חשבו.
זהו אחד מסרטי היציאה מהארון הטובים שראיתי .הליהוק שלו מפתיע לטובה )ג'וני הלידיי ,הזמר המוביל של
צרפת ,בתור אחד ההורים שדווקא לא מקבלים יפה את מה שמגלים להם( ,הוא צבעוני ,מצולם יפה ,הלסביות
מיוצגות כמו שצריך )לא כולן בוצ'ות ולא כולן נשיות מדי( ולמעשה יש לו רק בעיה מהותית אחת – לא ברור למה
כל הצרפתים האלו נמצאים בברצלונה ,למה זה לא קורה בצרפת? אבל חוץ מזה ,סרט נהדר ,קליל וכיפי.
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יוסףה מקיטון

גלעד פדבה ביקש ממני לכתוב  10תחנות תרבות למדור בעריכתו בגו-גיי .כתבתי .הוא סירב לפרסם את
התחנה הרביעית .הצעתי שהיא תפורסם בבלוג שלי ונשים לינק אליה .הוא סירב .הצעתי להחליף אותה
בטקסט שמספר שהיתה כאן צנזורה .הוא סירב .שאלתי מה הסיבה לצנזורה ,ולא קיבלתי תשובה .אז הנה
לפניכןם ,ללא צנזורה ,הטקסט השערורייתי שנדחה מגו-גיי ,מוגש לכןם בחסות ע' קווירית ,הפנזין שלא
נכנע לשב”כ!
)את תגובת גו-גיי לא ניתן היה להשיג טרם מועד סגירת הגיליון(

 10תחנות התרבות של יוסףה מקיטון
יש אינסוף דרכים לסדרת הכתבות ' 10תחנות תרבות' ללכת בהן .מתוכן שתיים הן בולטות
ומנוגדות:
הסידרה עלולה להתכנס ,להגיע לאיזו משמעות פחות או יותר מוסכמת של מה זו תרבות )נגיד,
סרטים( ,ומי ראוי להגדיר מהי תרבות )נגיד אנשי תקשורת אשכנזים( .היא עלולה לבסס את
מעמדן של דמויות משפיעות ממילא ,וצורות תרבותיות מקובלות ממילא.
אך הסידרה עשויה גם להתפזר ,למוסס את המושג 'תרבות' ,לנשוך אותו בפיטמות שיצעק .לא
לתת לשום הגדרה של 'תרבות' לנוח בלי להציק לה .להתנגד לתהליך בו גלרית המשתתפות
בסידרה לאורך זמן יוצרת חבורה סנובית של מי שמגדירים מהי התרבות.
למען האפשרות השניה ,הנה  10התחנות שלי ,ועוד קצת:
 - 1התחנה המרכזית בבאר-שבע
המקום מושלם .אפשר לאכול פלאפל בזול ,או לעשות קעקוע או פירסינג ,נוח להגיע לכאן מכל
מקום ,ובניגוד לדעה הרווחת בת"א ,לא לוקח הרבה זמן .האפרטהייד הישראלי סובל כאן את
העירבוב האקראי של סטודנטית בדואית ליד חיל בצבא הכיבוש ליד היפי אשכנזי ליד קשישה
אתיופית .התחנה פתוחה ,היא רחוב ולא קניון .אחת התחנות היחידות שנשארו כך בערים
הגדולות בארץ .האבטחה רגועה-עד-לא-מורגשת .והעיקר :השירותים .תמורת שקל אחד תוכלו
לקבל את אתר הקרוזינג ההומה והמספק ביותר שתכירו .יש גלורי הולז )חורי הצצה( ,יש מבטים
במראה ,יש סקס באוויר ,וכמובן בתאים .מהחיל הפסיבי המהגר מברה"מ לשעבר ,דרך הבחור
היהודי-דתי המבוגר ועד הדובון הפלסטיני הנאנח  -עוד לא קרה שהלכתי לשם ולא יצאתי
מסופקתhttp://zochrot.org/index.php?id=452 .
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 - 2תחנת רכבת ארלוזורוב
גם לת"א יש את המקומות שלה ,ותחנת הרכבת בארלוזורוב מקבלת חשיפה מחודשת אחרי
נסיונות הטיהור-המיני )כמו טיהור אתני ,רק מיני( של גן העצמאות הזכור לטוב .אם יש לך
סידורים בת"א ,בואי כשעה לפני הזמן וצא לתור את הגן שסביב התחנה .השבילים נאים ופינות
המסתור מפתיעות .יש פרטיות בין השיחים  -ויש שם גם בחורים חרמנים .אם לא מצאת מישהו
לטעמך ,יש צל ,ספסלים ורכבות ואוטובוסים לכל מקום בעיר ומחוץ לה .אה ,וגם פה יש
שירותים.

 - 3תחנת המשטרה הבריטית באם-רשרש
לפני  1948אם-רשרש היתה כנראה ישוב בדואי עונתי .אחרי הכיבוש הרסו את בקתות המגורים,
אך השאירו את צריף תחנת המשטרה הבריטית .המקום ,הנושק לחוף מפרץ ים-סוף ,יפהיפה .או
היה כזה לפני שריצפו את הרחבה וכלאו את החורשה הדלילה ממילא בין מלון לקניון .כשהיתי
נער באילת משכו אותי ההורמונים לשם ,כשגדלתי נמשכתי גם להיסטוריה המוכחשת .עוד
אפשר לפגוש פה אילתים ותיירים שמחפשים מישהו לגפף ,תחת פסל "דגל הדיו" המזדקר
בגאווה לאומית מטופשת.
/http://bligeula.wordpress.com/2009/11/20/13
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 - 4תחנת המשטרה בדיזנגוף
בתחנת המשטרה ברחוב דיזנגוף בת"א יש חדרים שהם של השב"כ .קראתי כבר כמה דיווחים
על חברות וחברים שתושאלו שם ,והיה לי הכבוד להיות מוזמן למקום בעצמי .התחנה נוחה
באופן כללי ,יש מים ומיזוג ,הרבה מדרגות ומסדרונות .לשיחות עם השב"כ לא חיבות להגיע,
מסתבר .אפשר לסרב ולא קורה כלום .חבל שידעתי את זה מאוחר מדי .התישאול יכלול בדרך
כלל חוקר ,פסיכיאטרית ומאבטח .יהיה אסור לך להקליט או לרשום .יבקשו שלא תספרי
שנחקרת שם .אני מקווה שבשב"כ קוראות את ע' קווירית באדיקות .אגב ,בין השאר הם שאלו
אותי אם אני מזדיין עם ערבים/http://www.shabak.gov.il .
 - 5תחנת הרדיו "רדיו ראסיה"
הדבר הכי קול אחרי תחנת רדיו פיראטית ,הוא תחנת רדיו-אינטרנט פיראטית .כש-ד' הזמין אותי
להשתתף בהרפתקאה הזו ,זה היה מרגש .הקלטנו תכניות ,בנינו אתר אינטרנט ויצרנו תוכן
שענין אותנו ועוד כתריסר א/נשים .בסופו של דבר זה נגמר ,כמו הרבה דברים טובים ,ולא נשאר
אפילו קישור .אז הקישור שאתן הוא לתחנת רדיו-אינטרנט אחרת :רדיו קול החיות.
http://www.animalvoiceradio.com/?cat=4
 - 6טחנת הרוח בשכונת ימין משה
ג'נטריפיקציה היא מושג מכוער ,לתיאור מעשה מכוער של נישול כלכלי של תושבות מבתיהן.
בשכונת ימין משה בירושלים גרו מהגרים מטורקיה וכורדיסטן עד שהאשכנזים ששלטו בעיר
החליטו להפוך את המקום ל"שכונת אמנים" ולגרש את המזרחים העניים שגרו שם .טחנת הרוח
)'טחנה' ב-ט' כי טחנו שם קמח( שהוקמה במקור כדי שאפשר יהיה למכור קמח בזול לעניים,
הפכה לתפאורה לעשירים .כשהיתי קטנה ,סבתי עליה השלום ,היתה לוקחת אותי לטיולים
רגליים לטחנה .ראינו שם את הכירכרה של משה מונטיפיורי והיא היתה שרה את "השר משה
מונטיפיורי" של יהורם גאון .והרי חלק ממילות השיר ,הטופלות שוב על העות'מנים את אותם
דימויים גיזעניים שחוקים:
וכשהיה השר מונטיפיורי בן תשעים
אמרו לו" :תעלה ,כי שם למעלה
מבקשים"
שאל אותם השר" :הגידו איך אוכל?
איך עלילת הדם בדמשק תבוטל?
הלא צריך ללכת לפחה הנבזה,
ל'גיד לו :תתבייש ואיך מרשים דבר כזה
ואם צריך לשים לו ביד איזה בקשיש
מן מתנה גדולה ,אך שאיש בה לא
ירגיש
אז מי אם לא אני לתורכי את זה יגיש?"

 - 7יצירה קלאסית גרמנית שאני לא מכירה בביצוע ספציפי מאד
למי שחיכו ל"קצת תרבות" ,הנה :מעולם לא האזנתי לאופרה "ארגנור" מאת המלחינה ופטרונית
המוזיקה פרידריקה סופי וילהלמינה ) 1709עד  ,(1758אך מספרים לי שזוהי יצירה מורכבת
ומענגת במיוחד .אם תוכלו למוצאו ,האזינו לביצוע החינני בניצוחו של ויקטור לוקאס מ .1995
לצערי יו-טיוב גילה בורות מוחלטת בנוגע לאופרה זו ,ולכן אתן קישור ליצירה אחרת של
המלחינה הנשכחת והדגולה הזו .אני בטוחה שתתאהבו מיד.
http://www.youtube.com/watch?v=qClx-xn3q_4

 - 8דוב 30באטרף
כמובן שהכינוי בדוי ,כדי לא לחשוף את הפרופיל של המתוק הזה ליותר מדי פניות  -הוא עוד
עלול להיות עסוק מכדי להיפגש איתי .סקס משובח ויזיזות משובחת לא פחות .תחומי ענין
שנעים מאמנות לנפש האדם ,כישורי שיחה ונימוסי מיטה מהמעולים בפלסטין .אם מתאמצים
למצוא חסרונות ,הוא ציוני ולא-צמחוני .מחפשים בן-זוג מונוגמי? דוב 30הוא בחירה מעולה .אני
לא מחפש בן-זוג ,ודאי שלא מונוגמי ,אז אנחנו מסתפקים בזה.
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בן 30
עיר :באר שבע
אזור :אזור הדרום ,ישראל
סטטוס :רווק
דת :יהודי חילוני
מעוניין בגבר
מראה :טוב
גובה 172 :ס"מ
שיער :חום
עיניים :חומות
מבנה גוף :גוף מלא
שער גוף :קצת
עישון :לא

 - 9התחנה הישנה  -טיפקס
אי-אפשר להשאיר את הטור בלי שיר הנושא שלו ,שראוי שיהיה זה.
http://www.youtube.com/watch?v=X_ZTR5_N4Wg

 - 10לינקים לתחנות שאנשים בחרו לפני
נכון לזמן כתיבת טור זה 30) ,ליולי  (2010אספתי תחנות שמתאימות גם לי ,מכל הכתבות
בסידרה שהתפרסמו עד כה .כדי להראות שתרבות היא קופי-פייסט )העתיקי-הדבק( ,כדי
להראות שאני כמו כולןם ,וגם כי מרוב התחכמויות שעשיתי בטור הזה לא נשאר לי מקום לפרט
תחנות שרציתי .למזלי אחרות כבר בחרו בהן .לתשומת לבכןם :מופע הקולנוע של רוקי ,הסרט
שיער ,נחום גוטמן ואולי עוד כמה שפיספסתי מופיעים הכי הרבה כתחנות תרבות )ספרתי(
ומראים גם כמה אנחנו דומות ,בנוסף לשוני .באסה.
http://www.gogay.co.il/content/article.asp?id=8806
תחנה מס'  4של ניצן אביב
http://www.gogay.co.il/content/article.asp?id=8826
תחנה מס'  1של ליאור קיי
http://www.gogay.co.il/content/article.asp?id=8835
תחנה מס'  4של ליאור אלפנט
תחנה מס'  5של עינת ויצמן-דיאמונד http://www.gogay.co.il/content/article.asp?id=8861
תחנות מס'  6ו  10של סיגל ברקאי http://www.gogay.co.il/content/article.asp?id=8943
http://www.gogay.co.il/content/article.asp?id=9002
תחנה מס'  6של שז
תחנה מס' ) 3וגם קצת  4ו  (5של יאיר הוכנר
http://www.gogay.co.il/content/article.asp?id=9068
http://www.gogay.co.il/content/article.asp?id=9077
תחנה מס'  7של נועה רז
http://www.gogay.co.il/content/article.asp?id=9113
תחנה מס'  7של שירי אייזנר
http://www.gogay.co.il/content/article.asp?id=9165
תחנה מס'  1של יאיר קדר
תחנות מס'  3ו  6של נדב שטכמן http://www.gogay.co.il/content/article.asp?id=9207
http://www.gogay.co.il/content/article.asp?id=9253
תחנה מס'  9של חנה ספרן
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ע' קווירית תומך בחופש הביטוי ובלקויי
למידה ,דיסלקטים ,ומהממימות אחרים.
הטקסטים לא נערכים.

יד טרנסית
לפני הכל חשוב לי להגיד בבמה הזו שניסיתי ליצור קשר עם כמה גורמים לטובת פרסום
המדריכים שלי במקומות של טרנסים ברחבי האינטרנט ,אך לא נענתי בחלק מהמקרים .אם
אתם הייתם רוצים את המדריכים במקומות נוספים ונגישים יותר ,אני ממליץ לקשר בין העורך ע'
קווירית לבין העורך של האתר הספציפי.
טרנס מחפש משמעות

מוקדש בעיקר לאתגר קרת ,אך במקום קרוב ללב )מעיים או משהו( ליואב זאבי

לפני כמה ימים הלכתי לקנות ברשת ספרים את הספר החדש של אתגר קרת .באותה הרשת
היה מבצע שכלל את הספר אחד+אחד .אתה קונה ספר ,ומקבל אחד במתנה מרשימת
הספרים.
בחנות היו שתי מוכרות ואמא עם ילד וילדה שקנתה ספרים לילדים שלה .שאלתי אותה אם היא
מעוניינת לעשות איתי חצי-חצי בהתחלה והיא לא רצתה .הסתכלתי על כל הספרים שהיו ואף
אחד לא קרץ לי מביניהם .יש לי כלל כזה שלא לקרוא את גב הכריכה .בלי ספוילרים .את זה
אני משאיר לסוף.
אחרי שהבנתי שאני לא מעוניין בעוד ספר ותוך כדי שאני תופס לילדה הקטנה את הבלון גבוה
גבוה ,בהתחלה זה הפתיע אותי ואותה ואחרי זה זה נהיה משחק .אמרתי לאמא  -תבחרי ספר
מתנה ,אני לא מעוניין וחבל לא לקחת ,זה לא עולה כסף .אז היא בחרה באופן עיוור את הספר
החדש של אתגר קרת ומאוד שמחה .גם המוכרת שמחה לראות שהמבצע לא הולך לריק .קצת
אכזב אותה לראות שאני לא מתעניין בספר אחר .האמת ,אני חושב על הספרים שיש לי בבית
שאני לא חוזר לקרוא שוב וחשבתי על הספריות שיש לי יחסית קרוב לבית שמעולם לא נרשמתי
אליהן ,על בזבוז העצים ,על בזבוז הכסף וקצת התבאסתי לקחת ספר שאני לא בטוח אהנה
לקרוא.
שמעתי שהאמא שוחחה בשקט ,בהחבא ,בערבית עם הילדה וחייכתי לעצמי .מצד אחד ביאס
שהיא שוחחה בשקט ,כי מספיק עם הגזענות והבושה ומצד שני חייכתי לעצמי ,אולי היא קלטה
שאני הבנתי שהיא ערביה ושזה לא הזיז לי .אולי תרמתי באותו היום קצת לסובלנות .הידד.

כמה ימים אחרי )היום למען האמת(
בעודי הולך במחשבות קיומיות ,האם יש טעם בחיים ,בתחושה שאני עומד למות בכל צעד
שאעשה ,בלי תחושה שגם מחר תזרח עלי השמש ,קלטתי ארגז ע-נ-ק של ספרים ברחוב ,ככה
סתם .התיישבתי ליד והתחלתי להסתכל .קשה לי לבחור ספרים ,כי אני לא קורא את גב הספר.
בסוף לקחתי משהו עם שם מעניין באנגלית .לקחתי ספר אחד .שיהיה גם לבאים/ות אחרי.

ע' קווירית 10
www.QueerEyeWorld.org

המשכתי בתהיות על היקום שלי והרהרתי על הספר תוך כדי הליכה איטית וגמלונית ותוך כדי
האזנה לנגן .ברקע היתה זמרת פופ-רוק כזו ופתאום המחשבות התחלפו .פתאום אני מרגיש שזו
היתה הדרך של היקום שלי להגיד' ,הי תודה' ו'נחמד מצדך' .נתת למישהי אחת ,יכלת לבחור
איזה ספר שרצית במתנה מתוך ערמה של חמישים ספרים )בערך( בעברית ואנגלית.
ופתאום ההליכה שלי לא היתה יותר גמלונית .אני דרכתי על הקלידים של הפסנתר .פתאום בלי
להשים לב ,כל צעד שעשיתי היה בול על פסנתר שנגן כמה אוקטבות קצרות ,כמו בסרט ההוא
של הבחור ששיחק את פורסט-גאמפ ,אבל בסרט יותר מוקדם שלו .לצעדים שלי היו כיוון -
הביתה והיה להם ליווי פסנתר .הפסנתר דיגדג לי את כפות הרגלים .זה הרגיש קצת כמו עננן
מוזיקלי .קצת לא בא לי לקרוא את הספר .הוא יאכזב אם הוא לא יהיה מעניין וגם ככה יש לי
את הספר החדש של אתגר קרת.

הפחד
כאשר התעוררתי מהניתוח שמעתי את השיר של לילי אלן ,הנקרא "הפחד" .כולו קיבל משמעות
חדשה ושונה ממה שלדעתי התכוונה המשוררת .החלטתי לתרגם אותו כפי שאני חווה אותו והוא
ממש לא נאמן למקור.
לפני שאתן מתחילים לקרוא ,כנסו ללינק ונגנו את השיר ברקע:
http://www.youtube.com/watch?v=q-wGMlSuX_c
"הפחד" לילי אלן ,בתרגום שונה מאנגלית – יד טרנסית
אני רוצה להיות עשירה ואני רוצה המון כסף
לא אכפת לי מהגיגי חוכמה וגם בדיחות לא מצחיקות אותי
אני רוצה המון בגדים ופנינים/ות
שמעתי שא/נשים מתיםות בזמן שהם מנסות למצוא אותם
ואני אפשוט את הבגדי וזה יהיה חסר בושה
כי כולם יודעים שרק כך מגיעה התהילה
אני אסתכל על השמש ואסתכל במראה הקטנה ,על הזקן הצלקות בחזה והתספורת הקצוצה,
או כן ,אני על הדרך הנכונה ,אכן הצלחתי לעלות עליה
אני לא יודעת יותר להבדיל בין מה נכון למה אמיתי
אנ'לא יודע איך כל זה אמור להרגיש
מתי אתם חושבות שכל זה יתבהר?
כי הפחד עוטף ולוקח אותי איתו
החיים הם של כוכבי קולנוע ופחות על אמהות
החיים הם למכוניות מרוץ ולקלל אחד את השניה
אבל זה לא משנה כי אני מחביא בתוך גופי פלסטיק
וזה מה שהופך את החיים שלי לכל כך פאקינג-פנטאסטיק
וגם אם אני נשק של השמדה המונית
זה לא באשמתי זה איך שתוכנתתי
אני אסתכל על השמש ואסתכל במראה הקטנה על המפשעה,
או כן ,אני על הדרך הנכונה ,אכן הצלחתי לעלות עליה
אני לא יודעת יותר ת'הבדל בין מה נכון למה אמיתי
אנ'לא יודע איך כל זה אמור להרגיש
מתי אתן חושבים שכל זה יתבהר?
כי הפחד עוטף ולוקח אותי איתו
תשכחו מרובים ותשכחו מתחמושת
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כי אני הורג את כולם במשימה הקטנה שלי...
נכון ,עכשיו אני כבר לא קדוש יותר ,אבל אני גם לא חוטא
עכשיו הכל נהיה מגניב יותר ,כל עוד שאני מרזה
אני לא יודע יותר להבדיל בין מה נכון למה אמיתי
אנ'לא יודעת איך כל זה אמור להרגיש
מתי אתם חושבות שכל זה יתבהר?
כי הפחד עוטף ולוקח אותי איתו

"הולדת אומה"

)ד.וו .גריפית(

המדור הציוני

מתוך:
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