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הידעתן.ם? קנאת רחם נפוצה יותר מקנאת פין ,ואת ביטוייה מקובל לראות בסרטי אימה ומד"ב .כיום טריוויאלי
למשל לטעון שהחייזר בסרט הנוסע השמיני עוצב בהשראת מיתוסים על הווגינה והרחם הנשיים והוא מהדהד
חרדות ומיתוסים אפלים הקשורים לצמד האיברים המשוכללים הללו .זוהי הסיבה שסיגורני וויבר ,כמו נשים
רבות אחרות בסרטי אימה ,היא היחידה ששורדת את החייזר האלים.
'הנוסע השמיני' הוא סרט אונס עם קורבנות ממין זכר" ,אמר דייוויד מקינטי ,מחבר המאמר " Beautiful
" ."Monstersהוא גם מראה את השלכות האונס הזה :ההיריון והלידה .זה סרט שמשתעשע בפחדים הגבריים
מהריון הנשי" .ואכן ,באחת הסצנות המפורסמות והזכורות ביותר מהסרט פורץ חייזר מבטנו של אחד מאנשי
הצוות ,לאחר שעובר ע"י היצור.
החייזר עצמו ,ומערכת השיניים הנוספת ,הנשלפת ללא אתרעה ,מהדהדים את המיתוס ה"ואגינה דנטטה"
שפירושו "הכוס הנשכן" ,אגדת עם עתיקה ורווחת בתרבויות השונות ,לפיה איבר המין הנשי מצויד בסט שיניים
מאיים שינשוך ויסרס את הקרבן ברגע האמת .מיתוס אחר שמהדהד בסרט הוא "ראשה של המדוזה" ,כינוי
שטבע פרויד לאיבר המין הנקבי ,לפיו הוא דומה לראשה של המפלצת המיתולוגית ,שנחשים מעטרים את
ראשה וכל המביט בה מתאבן על מקומו מרוב אימה .ההתאבנות ,עפ"י פרויד ,איננה אלא משל לזקפה
הגברית .אתםן מוזמניםות להסתכל בתמונות ולתהות מה עוד מזכירים לכם העיצובים של הסרט ,פרי עבודתו
של האמן השווייצי ה"ר גיגר.
הווגינה דנטטה לעומת מערכת השיניים
של החייזר ושאר דימויים.

חטאתי במחיקה ביסקסואלית בניתוח של "השכנים של ג'ונס" ( .)2016להלן תיקון :בקטע הנפרש
מדקה  33:00לערך ,הזוג ג'ונס רב בטלפון ,הוא מתרה בה שלא תעקוב אחרי נטלי המרגלת,
המודדת הלבשה תחתונה ,היא מאשימה אותו בקראש גברי .מכאן מתפתחת סצנת פיתוי בין הנשים,
המגיעה לכך שהן מתאמנות יחדיו בקגל (כיווץ שרירים טבעתיים) אבל תחילה מתאגדות בשנאה
לאישה שלישית (מג) .בסיקוונס הבונדינג הגברי שולבו אלמנטים מקפיאי הדם הכוללים ראש כרות
של נחש ,המוסיף לרשוף ,ואף מכיש וכך בין הגברים מתקיימת חדירה (הזרקת הנוגדן לארס) אלא
שהיא קיבלה צביון מבהיל הכולל סכנת מוות ממשית (מה שלא מונע מג'ף להתענג על הזריקה).
לכאורה הקטעים הולכים עד הסוף ,אך נמהלה בהם אימה צרופה ונדרשה סכנת חיים כדי לחלץ
מהגברים רגשות ,ואחר כך שניהם הולכים להתרומם ביחד (במתקן תעופה) .מעל לכל העריכה
הצולבת ,הניגודית ,מכחישה את הרצף ,את החיבור האורגני האינהרנטי שיכול להתקיים בין שני
הקטבים ,משיכה לגברים בו זמנית עם משיכה לנשים .הכחשת הרצף היא הכרחית כדי להגן על
הרעיון שלא ניתן חלילה להמיר סטרייטים ללהט"ב (לעומת ההפך) .פעם רמיזות להט"ביות התחרו
בערפול ,וכיום הן מתחרות בבוטות ,ועדיין זה להט"בופובי.
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*ג'ון ארבקל ,בעליו של החתול הנודע גארפילד ,הוא הטרוסקסואל גמור ,מעולם לא נרמז אחרת .עם זאת דברים נראים מעט שונה בתרגום ללהט"בית.
במקום לצקצק על הגניבה הבוטה ,אתם מוזמניםות לברך על עוד ניכוס ,ולהתענג על הקלות בה הסטרייט המוצהר הופך להומואי האולטימטיבי ,ועולם
מצויר מוכר מואר בצורה חדשה.

