ע' קווירית
גיליון  ,7יום א' 4.10.09

יפי הבלורית והנפש

שיא הבהמיות בסרט הכמו רגיש "אחד משלנו" )אורי
ברבש ,('89 ,הוא בסצנה בה אלון אבוטבול משגל את דליה
שימקו כנגד הקיר ,עליו מוקרנות שקופית חבריו ,רפא )שרון
אלכסנדר( ועמיר )דן תורן( .שימקו משמשת כלא יותר מאביזר,
שתפקידו לקודד את המשגל שמתקיים בין אבוטבול לתמונת
רעיו האמיצים .תמונתם נשארת מוקרנת על הקיר על רקע
אנחותיהם של אבוטבול ושימקו .גם הפעם ,האישה אינה אלא "אליבי" למערכות היחסים הגבריות מלאות
הפאתוס שבסרט .הערצתו של הסרט לגבריותם מביאה אותו לזגזג בזהירות רבה בין אחווה גברית ,שאישה לא
תבין או תדע לעולם ,ובין הומוסקסואליות" .את לא צריכה להיות צינית .בראש שלי הם מחוברים .ואת לא יכולה
להבין את זה בכלל" .מסביר אבוטבול לשימקו ומרחיב עוד ועוד על חברותם האבירית תוך שהוא מלטף את שדיה,
מחזק את הקשר בין החברות הנ"ל ולאירוטיקה .אכן לפי ברבש ,נפלאה החברות בין גברים מאהבת נשים.
האישה היא רק סטטיסטית ,בדרמה של הרעות הגברית המקודשת .למעט מלהוות סימן להטרוסקסואליתם ,אין
לה כל תפקיד אחר ולכן הופעתה מצטמצמת באופן נצלני לרמת האיברים .כשרפא ויותם חבוקים זה בזרועות זה,
הם עדיין שרים את הטרוסקסואליתם ,פן נתבלבל" :מה אני רואה? מה אתה רואה? אני רואה כוס נפוח ולידו זין
מתוח".

מורשת קרב :המפקד מצביע על האזור והחיילים מדקלמים בהתאמה" :גבע"" ,ואדי".
כשיותם מבקר את רפא הפצוע ,מזנק למיטתו ,נושק לו ממושכות על שפתיו ופונה אליו בנקבה" :מה שלומךְ ?".
הוא מנסה לשווא לשכנע את רפא לחזור ליחידה המשותפת" :בוא נעביר קו על הכל ונתחיל מחדש .קיבינימט
רפא ! האוהל שלי נהיה ריק בלי כל הסמרטוטים שלך .אתה יודע מה? הביצים שלי מתגעגעות לברך שלך .אפילו
הריח של המלק )תרופה( שלך חסר לי".

הסרט מצליח לקומם דווקא ביומרנותו לצייר את דמות החייל הרגיש והמתייסר .כפי שהגדירה יעל ישראל במאמר "דמות הגבר בקולנוע
הישראלי" :גם לצברינו החמודים הגברים שבגברים מותר להזיל דמעה ][...בהתאם לערך ה"יורים ובוכים" ,שמאפיין את מוסר הלחימה של
צה"ל" [...].למרות מוסרניותם הנעלה ,שמאלה במפה הפוליטית ,גיבורים אלה עדיין מתקשים לוותר על סממן הגבריות הכי בולט :הפייטריות.
המלחמה נותנת להם את האפשרות לחבור בחבורות גבריות הומוגניות ,להתפרק בהומור גברי ובקודקס גברי הזר לגמרי לנשים ,ולשמור בלהט
על שמורת הגבריות הקדומה .זהו טווח בטוח לגמרי של פולחני גבריות מקומית[...] .אכן יורים ובוכים ,אז למה נדמה שבעצם הם די נהנים?"

סיכויים טובים שלא שמעתם כלל על התוכנית "מלחמת המינים" של ערוץ  .10הסדרה שובצה במקור לקרב הלא הוגן מול "האח
הגדול" ו"ארץ נהדרת" והייתה כישלון צורב ומביך ברייטינג ,אפילו במושגים של הערוץ למוד הסבל .במסגרת התוכנית ,חמישה
מתמודדים הטרוסקסואלים וללא נגיעה בקהילה ,נדרשו לעבור כבני המין הנגדי .מורג ,שירה ואורלי אופרו והולבשו כגברים ,ועופר וקופר
הגברים ,כנשים .הפתיח מבטיח הרים וגבעות" :ניסוי חברתי פסיכולוגי .בפעם הראשונה בטלוויזיה :הצצה מבפנים .מה גברים באמת
חושבים ומה נשים באמת רוצות? הכל על המלחמה בין המינים" .אך בפועל משהו התפספס לחלוטין ,החל בלוגו הכעור והלא מובן ועד
לעריכה שמשאירה סיפורים בלתי קוהרנטיים בחלקם הגדול .חלק ניכר מהתוכנית משעמם והאשמה נופלת על ליהוק כושל של
המתמודדים ,שרובם אינם מעניינים ,נטולי אישיות טלוויזיונית או כישורי דראג .יוצאי דופן הם שירה ועופר ,שלא רק עוברים בהצלחה,
אלא גם משכילים להשתלב בצורה מושלמת כמעט בסביבה חשדנית ,ולהפיק תובנות מעניינות .ברגעיה הטובים ,ומבלי להתכוון ,הסדרה
הופכת להיות מסמך טעון ורלוונטי על הקושי ואף הסכנות שבלא לעבור .כך כאשר המתמודדת מורג נכשלת בפרק השני ונחשפת בקרב
הבס טיונרים בשוק כאישה ,התוצאה היא הטרדה מינית מכוערת ,לעיני המצלמות )דמות המטריד טושטשה ,אך דיי לרמוז שהיה לבוש
חולצה צהובה( .הפרק החמישי מלווה את עופר שמשתלב בגן ילדים כסייעת .אם בפרק אחר קיבל מחמאות כנות על הופעתו הייצוגית
כאישה ,הפעם תגובת הילדים היא שיעור חברתי מאלף ומטריד .כמה ילדות מזהות שלסייעת יש קול "של בן" ודוחות אותה
אינסטינקטיבית ,מסרבות לדבר איתה ואינן רוצות שתחזור אל הגן .הן משפיעות גם על שאר הילדים .עופר מנסה לדבר אל ליבם "אני לא
נחמדה?" הוא שואל שוב ושוב" .למה את מדברת כמו בן?" מקשה ילדה" .יש לי בעיה בקול"" ,אז תלכי לרופא" עונה הילדה .נראה
שעופר ,שהעיד על אהבתו והחיבור שלו לילדים ,נפגע על אמת" ,קשה לי .מבפנים אני שובר את כל הגן הזה .שמישהו יהרוג את כל הגן
הזה .הגעתי לפינה".

עופר
ברגעי השפל של התוכנית ניתן להאשים את המתמודדים כמו את היוצרים .למשל מורג ,מגלמת בחור כאילו לא הייתה מעולם אישה.
כשהיא בתחפושת גבר ,היא פונה אל נשים ברחוב ,מציעה להן להיכנס אל המכונית שלה ומתפלאת שהן מסרבות .קופר ,היה אולי יכול
להיות ליהוק מעניין בהיותו מורה לריקוד שוביניסט .אך יכולותיו התיאורטיות במימיקה אינן מנוצלות כלל לתחפושת והוא משעמם למדי
לכשעצמו .בשלב מסוים הוא מתחיל עם לקוחה במספרה בעודו מחופש לאישה ,והתוצאה היא התרחקות מיידית של הלקוחה במשפט:
"סיימנו כאן" .כל העמדת הפנים של אורלי כגבר מסתכמת בהנמכת הקול אבל איכשהו ,זה כנראה פועל על הסובבים אותה .הסדרה

נמנעת מלראיין את המגיבים לתחפושת )האים חשדו? מה הייתה תגובתם?( ובכך מחמיצה את רוב התובנות שהיו יכולות לעלות
מהניסוי .היא גם אינה מראה כמעט את תהליך השינוי והתחפושת שעוברים המתמודדים וחבל.

מורג

שירה

אבל ,למרות כל האמור לעיל ,זיבלון ריאליטי כושל זה ,הוא הדבר הקרוב ביותר לתוכנית על  passingששודרה בפריים טיים .לעת
עתה נסתם הגולל על הרעיון בשל הביצוע הכושל ותוצאותיו העגומות .אבל ז'אנר הריאליטי עדיין חי ובועט ,וכך גם תוכניות ה"מהפך"
למיניהן .ייתכן שיום אחד ,מתוך הצורך לחדש בהן ,זכיין כקשת ימציא מחדש את הגלגל .ואולי יעזו לעזור שם לטרנסג'נדרים אמיתיים?
ייתכן שדווקא המרדף אחרי הרייטינג יסייע לרעיון כזה להתממש .עד אז נסתפק בזאת .והאינטליגנטים מהצופים יסיקו מהתוכנית על
שגרת יומם של טרנסג'נדרים אמיתיים .לרוב ,כפי שנאמר כאן ,התוכנית היא בעיקר משעממת אך לרגעים מעטים מדיי ,כאשר מסתכלים
עליה דרך עיניים קוויריות ,אז ,לא תאמינו ,היא עדינה ,מדויקת וצובטת לב באמת .למשל כשעופר מתוודה לאחר היום האומלל בגן":אין לי
בעיה עם השיער והציצים ,מצידי כל יום אני לובש את זה .יש לי בעיה ש 24 -שעות ביממה כל התנאים מסביב ,בצורה פשוט מדהימה
,מכניסים אותי ל" "psychשל אישה ,למחשבה של אישה וכל הגוף שלי צועק :לא!
התוכנית מוקרנת כעת בימי שבת בשעה  .23:05בפרקים הקודמים ניתן לצפות באתר נענע עשר:
) http://gender.nana10.co.il/Section/?SectionID=10700פרקים  2ו 5-מומלצים יותר באופן יחסי(.
מומלץ לצפות .טובה או גרועה ,היא רלוונטית אלינו.

ע' בר
D_tv25@hotmail.com
אתר ע' קוויריתqueereyeworld.org :
ע' קווירית

בפייסבוקhttp://www.facebook.com/group.php?gid=148196341462 :

למה מוניקה מ"חברים" היא עקרה?
מה הנטייה המינית של בוב ספוג?
האם סילבסטר סטאלון הוא פמיניסט?
למה "הקוסם מארץ" הוא סרט תעמולה פטריארכאלי?
מה זה פטריארכאלי?

סדנת חוקרים ומבקרים קוויריים
לקולנוע ,טלוויזיה ושאר מדיה
יחד ננתח יצירות נבחרות ,נזהה להט"בפוביה או מסרים
קוויריים חתרניים,
נסביר איך הם מתקיימים בו זמנית באותם הטקסטים,
נלמד איך לנתח ולמה לשים לב ,מה הבמאי ניסה לומר ומה
אפשר לומר על הבמאי?
כולל טעימות ידידותיות למשתמש של תיאוריה קווירית.
למי ששם לב לכל פרט בסרט ,למי שמכיר כל סדרה על בורייה
למי שסתם אוהב לנתח ,לחפור ולכתוב ואוהב קולנוע וטלוויזיה
בואו להתנסות בניסוח וכתיבת ביקורת פרי עטכם\ן!
ביקורות שיכתבו במסגרת הסדנה יפורסמו בפנזין "ע' קווירית".
אין כל צורך ברקע קודם.
פעם בחודש ביום א' ,החל מה,25.10-
בשעה  19:00במרכז הגאה ,גן מאיר.
להרשמהd_tv25@hotmail.com:

