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הסרט "אייס ונטורה" משנת  1994היה הסרט שהזניק את ג'ים קרי לכוכבות .בלש חובב החיות מנסה לפתור תעלומה הקשורה לאדם בשם ריי
פינקל .תוך כדי חקירותיו הוא נקשר מינית לאישה בשם לואיס איינהורן .כאשר מתגלה לונטורה שלואיס איינהורן היא למעשה ריי פינקל הוא
פורץ בבכי ,שורף את בגדיו ,מנקה פיו בעזרת פומפה ולועס כמות אדירה של מסטיקים .בסצנה הסופית נערך לאיינהורן משפט שדה שבו ונטורה
מנסה להוכיח שהיא גבר .הוא קורע ממנה בגד אחר בגד תוך שהיא מעורפלת מכדי להגיב .לבסוף מתבצעת ההוכחה –איבר המין שלה מתגלה לקול
קריאות הגועל של הסובבים וכל השוטרים שככל הנראה היו במגעים מיניים עם איינהורן מתחילים לירוק ולהקיא .תחת מעטפת ההומור של הסרט
בועטות בו זמנית הומופוביה ,טרנסופוביה ושנאת נשים בכל אלימותן ובוטותן.

בפרק הראשון של הישרדות הישראלית נשארה שלישיית הנשים -הדס יעל וליעד ,עומדת עם המשקולת
מעל לראשן דקות ארוכות אחרי שכל יוצאי הסיירת נשברו .אין זו הפעם הראשונה ש"נס" מסוג זה מתחולל.
לאורך הסדרה האמריקאית נראו באופן עקבי נשים צנומות מביסות גברים שריריים באתגרי כוח הסבל ,כבד
ככל שהיה המשקל שנשאו .כך קורה שסדרת ריאליטי זו ,השנויה במחלוקת עקב הסבל הפיזי שסובלים
משתתפיה ופרשיות הטרדה מינית שנתגלעו בין השחקנים מארה"ב ,מציגה את הגוף הנשי במלא אונו
המושתק והמוסתר.
הדס המנצחת ,ה"יורמית" המוזרה והכובשת המדמה עצמה ללא הרף לגיבורה בספר ,כבר הספיקה לשבור
יותר מסטריאוטיפ אחד ומסתמנת כרגע כדמות החביבה ביותר
שאיי פעם לוהקה לתוכנית הישראלית.

המתמודדת טרסה והמתמודד קלרנס מהעונה השלישית.
הביסה אותו בקרב נשיאת דליי מים" .לא אשכח זאת כל חיי"
אמר אז.

מתוך "אחי ,איפה האוטו שלי?" )?2000 ,(dude, where's my car
אשטון קוצ'ר ושון ויליאם סקוט מתנשקים .למרות שמדובר בפרוטגוניסטים של
העלילה ,הסצנה הומופובית ,שכן הדמויות הצופות מביעות גועל מהאקט
)קידוד המאפשר לצופים הסטרייטים לצרוך את הנשיקה ללא רגשות אשם(.
ולמרות זאת ,נשארו התמונות] ...ניתן לצפייה ב[YouTube-

בי-סקסואליים ,מתנגדי הבינאריות
מבולבלים נצחית ,בוגדניים ,תאווי מין ,מבצעי "ניסויים בבני אדם" ,פוליגמיים מטבעם ועוד ,מוסריותם
של הבי-סקסואלים מוטלת בספק בשל מיניותם ,מצב שרחוק מלהיות זר ללה"טים ולמרות זאת אין הם
מתקבלים בשמחה בשורותיהם של אלה .אכן ,מי שהוקעו מהסדר החברתי יחושו מאוימים בצדק ממי
ש"בכל רגע" עשוי להפוך לכאורה למשתף פעולה של סדר זה .ואולם יש אפשרות גם להניח שדווקא בי-
סקסואליים שמתנסים בהתאהבות בשני המינים חווים את חוסר הזכויות והאפשרויות במלוא שרירותם
וחוסר הגיונם .היעדר כזה יכול להיות מוחשי ביותר ,דווקא כאשר אין הוא מובן מאליו ומותנה בבלתי
אפשרי :להתאהב במין "הנכון" .הבי-סקסואליים נחשבים למי שרוקדים על שתי חתונות אך בפועל הם על
תקן חשודים בשני העולמות והם נאלצים להגן על קיומה ,אמיתותה ואמינותה של הזהות המינית שלהם,
גם כאשר מתקיימים תנאים שלכאורה מפריכים אותה )למשל ,זוגיות מונוגאמית בת שנים עם גבר אינה
מייצרת את הביסקסואלית כסטרייטית( .מתוך כך ,הם בעל כורחם ,סוכנים ושגרירים של כל מי שזהותו
המינית עומדת בספק בגלל שהיא נחשבת לחריגה או שלאחר קשה לתפוס אותה במושגיו ,שכן זהותם
שלהם כמעט לעולם איננה יכולה להיות "מוכחת באמת".
איזו תפיסה מייצרת את הבי-פוביה? לפי קלוד לוי שטראוס העולם מורכב מרצפים אינסופיים והומוגניים
ומתופעות שלמות ,אך התודעה האנושית איננה מסגולת לתפוס אותם ולכן מבצעת הפשטה של חלוקה
לניגודים .כך אנו מגיעים למושג החביב על חוקרי וחוקרות מגדר  -דיכוטומיה בינארית .הבינאריות היא
כברירת מחדל גזענית שכן אין היא מסוגל לראות תכונות של יחידים אינדיבידואלים אלא שופטת אותה
עפ"י קבוצות של ניגודים הדדיים לה הם משויכים .כך למשל בשביל להבין עניין מורכב כזהות או הזדהות
מינית צומצמו האפשרויות לשתי אופציות בינאריות :גבר או אישה ,הומו או סטרייט ,כאשר כל אחת
מאלה מייצגת כעין "זן" אנושי נפרד .ג'ודית באטלר מצביעה על הפרדוקס שבחלוקה הבינארית הזו .בספר
"קוויר באופן ביקורתי" היא מסבירה שהאיסור על הומוסקסואליות הוא למעשה העיקרון החברתי
שמארגן ומאפשר את החלוקה המגדרית הבינארית גבר/אישה שבבסיס התרבות שלנו .בלעדיו ,מתגלה
ההיגיון ההטרוסקסואלי כהיגיון מדומה שכן ,ההטרוסקסואליות גורסת שהזדהות ותשוקה מוציאות זו
את זו – אם אדם מזדהה עם מגדר נתון )למשל גבר( ,הרי שהוא מחויב להשתוקק למגדר שונה )אישה( .אך
אם הזדהות כגבר אין פירושה בהכרח השתוקקות לאישה,ואם השתוקקות לגבר אינה מצביעה בהכרח על
זהות או הזדהות נשית – אזי הנוסחה ההטרוסקסואלית קורסת .זו הסיבה שבתשתית התרבות שלנו
מונחת "הטרוסקסואליות קומפולסיבית ,המנסה להסתיר את היותה אפשרות אחת בלבד של קיום מיני,
ואת היותה קשורה בטבורה ,הן התפתחותית והן מבנית ,בקיום האופציה ההומוסקסואלית" .ההסתרה
וההכחשה הזו מאפשרות את המשך קיום הסדר ההטרוסקסואלי כפי שאנו מכירים אותו ושהמושרש
המשך
בתרבותנו כפי שמסבירה מירי רוזמרין:

"אותו משחק שאנו נכרעים לשחק כגברים או נשים מעוגן במבנה העמוק של הנפש ,אולם אין זה מבנה
נתון ,אלא תוצאה של איסור חברתי על הומוסקסואליות המוליד את ה"סימפטומים" התרבותיים אותם
אנו מכנים נשיות וגבריות .הזהות שלנו היא  acting outשל מלנכוליה שבבסיסה האובדן של סוג התקשרות
שאין לו מקום בעולמנו המודע .במידה וכך ,הרי שלא ניתן עוד להבחין בין הומוסקסואליות
והטרוסקסואליות כנטיות נתונות ,עצמאיות זו מזו ,או שאחת היא המקור הברור של האחרת .שתי
הקטגוריות הללו תלויות ומאפשרות זו את זו".
כלומר ,החלוקה הבינארית יוצרת פרדוקס :הטרוסקסואליות מבנה עצמה באמצעות הומופוביה  -איסור
ודחייה של ההומוסקסואליות ,לפיכך היא תציג עצמה כשונה באופן מוחלט ונעדרת כל קשר עם
ההומוסקסואליות ,אך אלמלא אותה הומוסקסואליות עצמה ,שאפשר לאסור עליה ,לא יכולה הייתה
להתכונן מלכתחילה.
מה הקשר לבי סקסואליות? הבי סקסואליים הם אויבי השיטה הבינארית בהוכיחם קיומם של אופציה א-
בינארית או רצף .דווקא בגלל שהמלה "בי-סקסואליות" מתייחסת ספציפית לשתי אופציות הנחשבות כל
אחת לניגוד המוחלט של השנייה ,ומייצרת את החיבור הבלתי אפשרי בינהן כאשר באותו זמן היא גם
מפריכה את אותה הבינאריות אשר ייצרה אותן .וזוהי הסיבה שמדובר כאן על האופציה הבי-סקסואלית
ולא זו הפאנסקסואלית הנחשבת "נאורה" יותר" .בי-סקסואליות" היא מלה שמצד אחד היא תולדה של
חשיבה בינארית המניחה שני מגדרים אפשריים בלבד ,ובו בזמן היא מפריכה בעצם קיומה את אותה
הבינאריות שהם תולדה שלה .כלומר במובן מסוים ,היא התגלמות הפרדוקס של הבינאריות כפי שמזהה
אותו באטלר .זו הסיבה שהביסקסואלים אינם אהודים בקרב שתי הנטיות שהם לכאורה "מייצגים",
ואשר כן תומכות בחלוקה בינארית  -ההטרוסקסואליות וההומוסקסואליות .ואולם ,מי ששולל את קיומה
של הבי-סקסואליות תומך מבלי לדעת באותה שיטה תפיסתית בינארית המייצרת את ההומופוביה,
הלסבופוביה והטרנס ופוביה ,ואת זאת רובינו איננו יכולים להרשות לעצמינו.

דמות בוצ' נוספת ,אף היא כבשבוע שעבר ,פרי יצירתו של ג'יימס קמרון )"טיטאניק"" ,שליחות
קטלנית"( היא ,ליסה סטנדינג ,מהסרט "מצולות" ) (The Abyssמ .'89-או כפי שהיא מכונה:
 ,Lisa 'One Night' Standingברמיזה ,אולי ,לכיבושיה הגבריים .ליסה סטנדינג היא "אחד
מהחבר'ה" עד כדי כך ,שבתחילת הסרט היא מאוחדת ביחד עם הגברים בשנאה לאישה
השנייה שעולה על הסיפון .היא נוהגת בכלים כבדים ,כשבאחד מהם ,בעל זרועות מתכת
כבדות ,היא משתמשת כדי לצבוט בישבנו של קולגה.
השחקנית קימברלי סקוט,ילידת  1960נראתה לאחרונה בסרט "מגדלי התאומים" .2006
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