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            20092009אביב אביב --דברים שאמרתי במצעד הגאווה בתלדברים שאמרתי במצעד הגאווה בתל
  יוסףה מקייטוןיוסףה מקייטון

נדרקוויר וחלק מהקהילה ’שמי יוסי מקייטון ואני ג

  .נדרית’הטרנסג

. אית”ותוסס של הקהילה הלהטבקנדרית היא חלק פעיל ’הקהילה הטרנסג

  .קווירז ואינטרסקס, ים/ביסקסואליות, נדרז’טרנסג, הומואים, לסביות: א”להטבק

  

נדרים הם לא מיעוט שולי ’שטרנסג, בשנה האחרונה נעשה יותר ברור לכולם

אני . ולא נכון ולא כדאי להזניח את הדיאלוג ואת היחסים עמנו, בתוך הקהילה

ולכל מי שהצטרפה למאבקים , י שהקשיב למסר שלנורוצה לומר תודה לכל מ

  .תקשורתיים ואחרים, שניהלנו מול גורמים רפואיים

, י הערייה”על שהחליט להתנגד לניכוס המצעד ע, נדרי’אני גאה בבלוק הטרנסג

על השלטים שלנו לא כתובות עוד סיבות . ”עוד סיבה לגאווה“תחת הסיסמא 

  .אלא סיבות לחוסר גאווה, לגאווה

, ” לא סיבה לגאווה-ברוך - רדיפת טרנסיות בתל“: ל שלט אחד תוכלו לקרואע

נדריות העוסקות בזנות ’מ כלפי נשים טרנסג”במחאה על אלימות של שוטרי היס

  . ולא מנעה-הערייה יכלה למנוע התקפות אלו . ברוך- בתל

בשלב הזה אמרו לי שהולכים לסגור לי את המיקרופון אז דילגתי לפיסקה [

  ]כל מה שמופיע בהמשך זה מה שתכננתי להגיד ולא אמרתי, כלומר. ההאחרונ

במחאה על צנזורה ”  לא סיבה לגאווה- טיוב -צנזורה ביו“: על שלט אחר כתוב

אמנות הדראג מציעה חוויה . שבבעלותה של גוגל, טיוב-של תכני דראג באתר יו
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חלק דראג הוא . במה ומשחק, של מעבר מגדרי בגבולות בטוחים של הופעה

טיוב על סרטוני דראג - הצנזורה שמטילה יו. חשוב בזהות של רבים מאיתנו

כפי שהחברה , בטענה של הפרת זכויות יוצרים מתארת אותנו כגנבים

  .הטרנספובית רואה בנו מתחזים

, ולפעמים בכוונה, טועה שוב ושוב, ולא רק באינטרנט, התקשורת כולה

בנסיונות להיכנס לנו ,  נכוןנדרים במגדר הלא’בהתייחסה לאנשים טרנסג

  .נדרים’טרנסג-ובחוסר כבוד שלא היו נוקטים בו כלפי אנשים לא, לתחתונים

להזכיר , ” לא סיבה לגאווה- שנתיים המתנה לאישור הוועדה “: שלט נוסף קורא

ופעמים , שאנחנו עדיין תלויים בבירוקרטים המעבירים אותנו יסורים וסחבת

  .הזכות על גופנו, שהוא זכותנו הבסיסיתרבות מסרבים לתת לנו טיפול 

הטרנסים והטרנסיות התייצבו לא פעם בראש המאבק לזכויות הקהילה 

, לכן לא מפתיע לגלות.  שנה40לפני , כמו למשל באירועי סונוול, אית”הלהטבק

נדרז הם אלו שחשפו השנה את המניפולציה שבגיוס הקהילה ’שטרנסג

כדי , בכולנו, המנסה להשתמש בנו, iPrideאית לשירות פרוייקט ”הלהטבק

  .לקדם את מטרותיו הפוליטיות השמרניות

  :]דילגתי לכאן[

על ההתמודדות עם הטרדות , נדרית שלי’אני גאה בקהילה הטרנסג, לבסוף

ובתוך כל זה , הדרה והתעלמות, תקיפות גופניות ומילוליות, מיניות ומגדריות

מחקר , נדרים’אטרון טרנסגמוסיקה ותי, קיום יצירה מופלאה של אמנות

תמיכה הדדית , נדרים’עיתונות ואינטרנט טרנסג, נדרית’ותיאוריה טרנסג

  . תודה. לעצמנו ולאחרות, גאה, המון אהבה נחושה, ואהבה, מפעימה

  
ובאשר ! חג שמח

 שימרו על - תצעדו
 !עצמכם
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QQuueeeerriinngg  FFiigghhtt  CClluubb 
  " מועדון קרב "של הסרטרי יניתוח קוו

    מאת לולה קידרמאת לולה קידר

  
  

ל ניתוח מעולה זה ע
  נשאר רק להוסיף

תקריב איבר ל תזכורת
המין הגברי שמושתל 

 .בסרט שבתוך סרט
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 מבוא

ירית של הטקסט 'קריאה קוו. תוח לקריאות רבותפ" מועדון קרב"סרט הקאלט 

ארוטי באלימות וביחסים -פותחת צוהר להבנה עמוקה יותר של המרכיב ההומו

אינטראקציה בין גברים , הסרט מעלה שאלות של זהות ומהות. בין גברים

הגדרות חיצוניות מול טבע אינהרנטי ושאלות אחרות העומדות בלב , וגבריות

 .  ירית'קווליבה של התיאוריה ה

  

טקסט -קשה להתעלם מן הסאב, יסט המגוחך בסופו של הסרט'למרות הטוו

ואת   שהוצגה לאורכו ארוטי ולבטל ברבע שעה את מערכת היחסים- ההומו

בכוונתי לבחון את מערכות היחסים בין הדמויות  היחסים בין הצופה לדמויות

 .ירית'בהתבסס על רעיונות מרכזיים בתיאוריה הקוו בסרט

  

  ירי' ניתוח קוו–" מועדון קרב"

  :המפגש הראשון בין גיבורי הסרט

הם מתחילים לשוחח לאחר . שני גברים נפגשים במהלך טיסה ומשווים מזוודות

  :אחרי שיחה קלה אומר האחד לשני. שאחד מהם שם לב שיש להם מזוודה זהה

"Tyler, you are by far the most interesting single-serving friend I 

have ever met "  

בדרכו למעבר הוא שואל את המספר , קם ממושבו) בראד פיט(כשטיילר 

  ". Ass or Crotch? "- מה הוא מעדיף  ) אדוארד נורטון(

  

עובד בשדה התעופה מודיע לו . אנו עוקבים אחר המספר יורד מן המטוס

טט הוא הוא מסביר כי לרוב מוצאים שמקור הר .שהחרימו לו את המזוודה

  . מסתבר שזה דילדואבל לפעמים , מכונת גילוח

הוא ממשיך ומדגיש שנוהלי החברה מורים שלא לרמוז בשום אופן שהדילדו שייך לבעל המזוודה 

  .הרוטטת

  

הוא מעדיף להתקשר לידידו החדש . כשמגיע המספר לביתו הוא מגלה כי דירתו נשרפה כליל ואיננה

 לפני כן ושללא ספק הייתה מספקת לו קורת גג וסביר  אישה שהכיר-על פני מרלה , שזה עתה  פגש

  .להניח שגם הטבות נוספות

  

  .טיילר והמספר נפגשים בבר חשוך ושותים

"Three pitchers of beer and you still can't... Cut the foreplay and just ask… " ...,  

ים בחושך ברחבה לפני שהם מוצאים את עצמם מסתודד, אומר טיילר בהתרסה בדרכם החוצה

  .נטושה
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"It really hurts, hit me again "מבקש המספר לפני שמסכם את הסצנה במשפט  

"We should do this again sometime ."חוזרים יחדיו לביתו של טיילר , הם מעשנים סיגריה

  .ועוברים לגור ביחד 

  

  ).1999(, "מועדון קרב "-ר 'סצינה זו לקוחה מסרטו המצליח ועטור הטסטוסטרון של דייויד פינצ

נראה שעל פניו הן אינן עוסקות , למרות האסוציאציות הבלתי נמנעות שסצנות כגון אילו מעוררות

  .ובמפגשים למטרת אלימות, כי אם באלימות בין גברים, במפגשים ואינטראקציה מינית בין גברים

  

  :Masculinity as Spectacle” (1993 Neale(“:  סטיב ניל מתייחס לתופעה זו במאמרו

"The mutilation and sadism are marks both of the repression involved and of a 

means by which the male body may be disqualified, so to speak, as an object of 

erotic contemplation and desire" (1993 Neale , 14)  

  

  מלווי בדבר הדומיננטיות של המבט הגברי ההטרוסקסואלי ניל מאמץ את הנחת היסוד של לורה 

מדוע תמיד הוכחש והודחק המרכיב הארוטי , הנחה זו מסבירה  בין השאר. בקולנוע הפופולארי

  .ביחסים בין גברים

  

משקיעים הון עתק בבלוקבאסטרים על ,  ומאחוריהם-האולפנים הגדולים ותאגידי הענק שצמודים ל

מבוסס , מעצם היותו מוגדר ככזה, קולנוע פופולארי,  בחברה פטריארכאלית.מנת להרוויח הון עתק

המדיום , בהתאם. על מנגנון המשרת ומספק מענה לפנטזיות ולעונג הוויזואלי ההטרוסקסואלי הגברי

אי לכך . הקולנועי והנרטיב עצמו ברוב סרטי הבלוקבאסטר מוכפפים גם לחרדות של גברים סטרייטים

 זה –מלסמן את הגוף הגברי באופן מפורש כאובייקט תשוקה למבטו של גבר אחר נמנעים מבני הכח 

עם גברים חסונים על " מתאבק"שיושב בחשכת האולם או גרוע מכך בביתו וצופה בבראד פיט המיוזע 

  .או מוזיקה אלקטרונית/רקע סאונד טראק של גניחות ו

במידה . הפרט הסטרייט בחברהניתן לומר שמצב שכזה מהווה סכנה פוטנציאלית למבני הכח ו

הטרוסקסואליותו  תעורער והחברה , והצופה הסטרייט מפיק עונג ארוטי מצפייה בגבר אחר

 !הפטריארכאלית כפי שאנו מכירים אותה תקרוס וגברים ברחבי תבל ילמדו בלט ויחמצנו שיער ראשם

 .  

  

רוץ קונטקסטואלי להצגת משמשת כתי,  האלימות בסרטים רוויי טסטוסטרון על פי תפיסתו של ניל

הניסיון להתכחש או לטהר את . הגוף הגברי באופן המשרת את הצופה ההטרוסקסואלי והחרדות שלו

המוטיבציה למבט ולעונג המיני שהוא מעורר מתבצעת לרוב על ידי מיסוך התשוקה המינית על ידי 

השחתת ', וארצנגר ושותשו, בדומה לקלאסיקות הבלתי נשכחות של סטלונה" מועדון קרב"-ב. אלימות

ארוטי שמעורר המבט בגופו של גבר -הגוף מאפשרת את ההדחקה וההתנערות מהמרכיב ההומו

  ). אצל ההומו המודחק באולם הקולנוע(אחר 
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מוסט מן , הצופה) הגבר הסטרייט(ארוטי עשוי לצאת מן הבקבוק כאשר מבטו של - השד ההומו

  .ת את מקומן של הנשים בסרט כמושא ארוטי למבטוהאובייקט הנשי בסרט ודמויות גבריות תופשו

אובייקט "והיותה " מועדון קרב"-היא הדמות הנשית היחידה ב) הלנה בונהם קארטר(מרלה סינגר 

הנשיות שלה כופרת בייצוג . מועלים שוב ושוב בספק,  מבחינת הצופה והגיבור-פוטנציאלי " תשוקה

  . לסלוד ממנה) הגבר הסטרייט(ה הנשי הקלאסי וניכר ניסיון מכוון לגרום לצופ

  

אנו פוגשים במרלה לראשונה כשהיא נכנסת לפגישה של קבוצת תמיכה לגברים שלקו בסרטן 

  :עמו מזדהה הצופה מציג אותה כ, המספר.  האשכים

"  That little Bitch Marla... If I did have a tumor, I'd name it Marla"  

  

אך היא אינה , מורבידית ומסוכנת לעצמה ממש כמו המספר, טהבו, קרה, דמותה של מרלה קיצונית

נטולת חמלה . מגלה את האמפטיה המתבקשת כלפיו כדמות נשית בודדה בסרט שחוגג גבריות

היא מאיימת לחשוף את , מרלה אינה מוצגת כאישה מאיימת בעקיפין, אימהית וודאי לא בטולה

  . מיכה לחולי סרטן שבהן היא מעשנת בשרשרתהמספר באופן ליטראלי ומתמקחת איתו על קבוצות ת

  

ניסיון ההתאבדות שלה . מרלה גונבת בגדים מן המכבסה השכונתית ומוכרת אותם לחנות יד שנייה

ובגדיה המלוכלכים מעוררים " פה מלוכלך"יש לה . על ידי טיילר" Sport Fuck"- והיא מוצגת כ פתטי

  :את האסוציאציה הבאה במספר 

..."         A sex crime victim, underwear inside out, bound in electrical tape "...  

רק בפינאלה יש רמז . או לראות בה מטרד" מהסוג שלה"לפחד , הצופה לא יכול שלא לזלזל בה

עד אז קשה להכפיף . לקרבה בין השניים כאשר מרלה והמספר מחזיקים ידיים על רקע העיר הבוערת

  .  הקלאסית ומעבר לכך לתבנית האנושית האידיאלית שהסרט מציעאת דמותה לתבנית הנשית

  

היא מעבירה את מרכז הכובד הארוטי לדמויות , מחד. לדמותה של מרלה יש תפקיד כפול בסרט

. הגבריות בנרטיב כי הצופה מזדהה עם המספר וכמוהו נמשך לדמותו של טיילר ולחופש שהוא מייצג

נזיין את העולם . מבין-הלא, מובן-הלא, של העולם המסרס האנשה –בהתאם כולם סולדים ממרלה 

ארוטי המתפתח בין הדמויות - מרלה מדגישה ומתווכת את התשוקה והמתח ההומו, מאידך. הזה

  : כאשר המספר מקשיב לסקס של טיילר ומרלה וכשטיילר מציע למספר, לדוגמה. הראשיות בסרט

"(to) finish her off ."  

  

היחסים המשולשים טוענים את , אינם נמצאים באותו החלל באותו הזמןלמרות שלעולם שלושתם 

עצם העובדה שנוכחותה של מרלה מטרידה את המספר . יריים'הקשר המרכזי בסרט באלמנטים קוו

רצון בבעלות , קינאה, ארוטי בהתייחסותו אל טיילר וחושפת רכושנות-מדגישה הפאן ההומו, כל כך

  . תשוקה אירוטית-לקחים לרוב על ידי תשוקה ובלעדיות ורגשות קיצוניים שמת

  

 שהוא יוצר תחושה שיש משהו להסתיר ביחסים" לא תדע עלינו"טיילר מצדו כל כך מתעקש שמרלה 

  :בינו לבין המספר
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"Forget about what you think you know about life, about friendship and especially  

about you and me". 

  

  .ניכרת פמיניזציה מכוונת של דמויות גבריות בסרט, וג של מרלהבניגוד לייצ

המעורר את קנאתו של ) ארד ליטו'ג(לפייס הצעיר יפה התואר 'דוגמה אחת לכך היא דמותו של איינג

שיערו הבלונדיני להחריד ותווי פניו משדרים , כינויו. המספר כאשר הוא זוכה בחיבתו של טיילר

המספר משמיד את .  נתוניה של האישה האידאלית–ירות ונכונות לרצות מס, תמימות, רוך, ראשוניות

  . התחרות באופן אכזרי

  

טיילר , בדרכם החוצה מזירת הפשע, לאחר ההתקפה על מפקד המשטרה במסעדה בה טיילר עובד

  "I am Jack's inflamed sense of rejection: "תגובת המספר .לפייס'כורך ידו בחיבה סביב איינג

  "I wanted to destroy something beautiful:  " הבאה הוא נוקם ומסבירבסצנה

  .לפייס בעמדה השמורה בדרך כלל לנשים'בחירת המילים של המספר מעמידה את עצמו ואת איינג

ארוטית כמו גם המילה כאשר הדובר ) הומו(נטענת במשמעות ,  כתיאור לגבר אחרBeautifulהמילה 

לפייס משחק כאן את התפקיד 'איינג. ר והתחרות היא עם ועל  גברהדחייה היא מגב, הוא גבר

, הנבגדת, הופך את המספר לאישה הדחויהשמה , היפה והצעירה, הקלאסי של האישה האחרת

  .המרירה

  

פולסון " בוב"של דמות גברית בסרט היא דמותו של רוברט " יריזציה'קוו"דוגמה אחרת לפמיניזציה או 

, הוא איבד את אשכיו לסרטן ובאופן אירוני" . Bitch Tits"עם" ר מסורסגב"בוב הוא ). מיטלואף(

  דווקא איתו המספר מרגיש נוח  ומתפרק. הצמיח שדיים בעקבות שימוש בסטרואידים

..."Being there, pressed against his tits, ready to cry "...  

  : וא חווה את עצמוספק פורקן לאופן שבו ה, בחברתו של בוב הוא גם מוצא ספק תירוץ

..." Bob loved me because he thought my testicles were removed too "...  

. הבכי וההזדהות המשתפכת לרוב שמורים למערכות יחסים קולנועיות בין נשים, החיבוק הרגשני

אופקים  הגיבורים לרוב מActionאנרים גבריים כמו מערבונים וסרטי 'בקולנוע הפופולארי ובמיוחד בז

על אחת כמה , אין לגיטימציה לחשיפת חולשה או גילוי רגשות מסוג זה בין גברים. מבחינה רגשית

  ". סירוס עצמי"- וכמה למציאת נחמה ונכונות ל

  

לפייס מן התבנית המגדרית המקובלת מוציאה 'חריגתם של בוב ואיינג, חשוב לציין שבדומה למרלה

  . המספר ומכוון אותו ואת הצופה לדמותו של טיילראותם מן המרוץ המיני באופן המשפיע על

הקנדידט , לפייס הסיסי רק מעצימים את דמותו של טיילר דרדן'בוב הסריס ואיינג, מרלה המטורפת

גבר ויחד עם זאת פטיש מהמם למבטו של הצופה והמספר גם - גבר" מועדון קרב"-הארוטי המרכזי ב

  .יחד
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הוא לובש חולצות צמודות וקאמפיות כשל . גוף של בראד פיטלטיילר דרדן יש פה של קופירייטר ו

מכנסיו תלויים עליו .   ומשתמש בקסמו באופן מניפולטיבי אך מעורר הערצה70- סרסור משנות ה

  . גופו העליון ולעיתים אחוריו חשופים. בקושי או שהוא מסתובב בחלוק בית ורוד

מקשיב לו מזיין , ה לפני שהוא יוצא מהביתמסדר לו את העניב, המספר יושב איתו כשהוא באמבטיה

  . הוא נמשך אליו למרות ובגלל. הוא מקנא בו ומקנא לו. בלילות ומשתגע

  

מפתה , מוחצן אך מסתורי, הוא ספקטקל יפיפה. מבחינה זו טיילר הוא הפאם פטאל של הסרט

 שמבטו - הצופה המספר ו. מושך ומסוכן ושלל הקלישאות ששמורות לרוב לגיבורות הוליווד, והרסני

הם רוצים . אינם יכולים להסיר ממנו את מבטם, ר הבימאי'והעדשה של פינצ, י המספר"מתווך ע

. הכל בסרט ובעלילה נע סביבו. לבחון את הריבועים בבטן, להתקרב עוד יותר, להסתכל עליו שוב

  גופו החשוף .טיילר אם כן הוא מושא התשוקה ומושא למציצנות הגברית בסרט ובאולם הקולנוע- פיט

הוא עדין . רמבו-לה-אך לא בהתאם לדימוי הגברי המנופח א,  שרירי ומעוצב-מוצג לעינינו שוב ושוב 

זה בדיוק מה שמעורר את רגשות האשם והחרדה בצופה .  אך הוא עדיין גברי–יותר ויפה יותר 

שיסטי זה המתווך מבט פטי. טיילר כאובייקט מיני- שאינו יכול אלא לראות את פיט) הגבר הסטרייט(

הוא חושף את המרכיב , ירי ביחסים ביניהם'לא רק חושף את המרכיב הקוו, על ידי דמות המספר

  .בגברים) סטרייטים(דמות של גברים - ההומוסקסואלי ביחסי צופה

  

גם האלימות בינן מתווכת דרך המבט , יריזציה'מכיוון שדמויות גבריות בסרט עוברות קוו, מעבר לכך

כאשר , היא כמעט אירונית מבחינה זו" מועדון קרב"- מרה של מיניות באלימות  בהה. הארוטי

רק מגבירה את המתח , חלקם יפים להפליא, חצי ערומים, המאבקים בין אותם גברים מיוזעים

השחתת הגוף לא מאפשרת הדחקה והתנערות . האירוטי בין הדמויות בסרט ובין הצופה לדמויות

היא מתגלמת כמניפסטציה , נהפוך הוא, רוטי ביחסים בין הדמויותא-אמיתית מן המרכיב ההומו

  .אלימה של תאוות בשרים לשמה

  

הסרט לא מנסה להדחיק את המוטיב הארוטי באינטראקציה בין גברים הטרוסקסואלים או בגוף 

ארוטי באלימות בין גברים -הוא  מנכיח את המרכיב ההומו, להפך. הגברי על ידי  שימוש באלימות

לא מנסה " מועדון קרב", בניגוד לסרטי טסטוסטרון אחרים". טבעית"חברתית -נטראקציה הומוובאי

בפן אחר של גבריות ואינטראקציה , אירוטית) גברית(להמיר פאן אחד של גבריות ואינטראקציה 

  .  אלא חושף את החפיפה ביניהם, )אגרסיבית(

  

ישנן דוגמאות . ם האינטימית שלהםארוטי בין טיילר למספר בולט במערכת היחסי- המתח ההומו

  ". נורמטיבית"חברתית -רבות לחריגה ממוטיב הנתפס  כהתנהגות הומו

המספר מוכן להקריב את כל רכושו וערכיו כדי . הולכים מכות ומיד עוברים לגור ביחד, הם נפגשים

  ,”  Most of the week we were Ozzie and Harriet“: הוא מעיד כי. להיות עם טיילר

  :אך הוא בספק אם יוכל להגיע למצב דומה עם נשים

..."I can't get married I'm a 30 years old boy…..We're a generation of men raised by 

women, I wonder if another woman is really the answer we need."...  
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מהחוקרות , וויק'ובסקי סדגטבעה איב קוס ) Sedgwick 1985" (חברתית-תשוקה הומו"את המונח 

במטרה להסביר את המנגנון שבאמצעותו קוטעת התרבות , המובילות של התיאוריה הקווירית

  . הפטריארכאלית את הרצף המתבקש בין קשרים חברתיים לקשרים מיניים בין בני אותו מין

  .”חברתית-הומו“מנגנון זה מאפשר את ההכחשה של האספקט המיני באינטראקציה 

  

היא בוחנת את ההיבט המבני של . וויק מנתחת באופן ביקורתי כיצד מובנים היחסים בין גברים'סדג

מסגרות אילו המרכיבות את החברה . חברתיות-תשוקה במסגרות הומו-אותה תשוקה כביכול נטולת

  כמו כל , תפיסה זו. מושתתות על הרעיון של חברותא נטולת מרכיב מיני בין גברים, הפטריארכאלית

  . היא הומופובית בבסיסה אך הכרחית לכינון גבריות סטרייטית, קה של הומוסקסואליותהדח

נחוצה על , הגבר השם את עצמו בעמדת אישה, הנחדר, החרדה מעצם הרעיון על ההומו הפסיבי

אישה שעשויה בכל רגע להיחשף כפיקציה תרבותית /מנת לשמר את הדיכוטומיה המגדרית גבר

    .שרירותית ואינטרסנטית

  

בין התנהגות ) ההגיוני(הומופוביה מהווה תנאי הכרחי לקשרים בין גברים כי היא מנתקת את הרצף 

קיטוע זה משרת ומשמר את מערך הכוחות בין גברית . מינית)- הומו(חברתית לבין התנהלות )-הומו(

  : שלגברים כאמור יש אינטרס לשמרכ, ונשים

"Changes in the structure of the continuum of male 'homosocial desire' were...bound 

up with ...more visible changes; that the emerging pattern of male friendship, 

mentorship, entitlement, rivalry, and hetero and homo sexuality was in an intimate 

and shifting relation to class; and that no element of that pattern can be understood 

outside of its relation to women and the gender system as a whole" (Sedgwick,  696) 

  

יק מתעסקת ביסודות ההומוסקסואלים המודחקים 'סדגוו, כמו הסרט וסוג היחסים שהוא מציג

 הנדחית באופן אלים כל כך היא מוצאת שההומוסקסואלית. חברתית-בהתנהלות  ובמסגרת ההומו

מהווה איום מכונן וחלק מובנה בתהליך ההגדרה העצמית של החברה , ממסגרות גבריות

  .  הפטריארכאלית ונציגיה עלי אדמות

  

הדיאלוג עצמו משחק את משחק ההמרה כאשר תיאורים . ארוטי ניכר גם בשפת הסרט-המתח ההומו

  : תאר את קולות הקרבהמספר מ. רבים של אלימות משתמעים לשתי פנים

“...Flap, hard packing sounds ... “ עד הסוף כאשר :  

“...Someone caught their breath and sprayed... ”  

  .לבין מין אנאלי שמסתיים באורגזמה, נוצר כאן הקישור הבלתי נמנע בין קרב שסופו הכנעה

..."It really hurts, hit me again "... ו- We should do this again sometime" ”  

מעורר את האסוציאציה הבלתי נמנעת לסיגריה ,  על סיגריה-משפט זה הנאמר אחרי הקרב הראשון 

האיסור  לדבר עם , המשמעות הקונוטטיבית של דברי המספר ושל  טיילר ). אקט מיני... (של אחרי

המאירות את הקשר בינם היא הערה אחת מני רבות " עלינו ועל מה שקורה בבית הזה, עליו"מרלה 
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מתאים גם הוא לסטריאוטיפ של קשרים , "Single Serving Friend"הביטוי . באור אחר

כפי שניתן להבין מן הציטטה הפותחת את המאמר (הומוסקסואלים כמפגשים חד פעמיים לצרכי סקס 

  :של ליאו ברסני ) Bersani 1987" (האם הרקטום הוא קבר"

"These people have sex twenty to thirty times a night...from anus to anus("...   

  

, חברתי-סקסואליזציה ומוציאה את האלימות הגברית מן הארון ההומו-כפי ששפת הסרט עוברת הומו

המזרונים . של העיר" תחת"-ביתו של טיילר נמצא ממש ב. כך גם השפה הויזואלית של הסרט

המרתפים ומגרשי החניה השונים הם תמיד , תרותהזירות המאול. מטונפים והתקרה מטפטפת

 שוב בהתאם -המקומות סודיים ואפלים וגניחות עמומות נשמעות ברקע . לחים ומלוכלכים, חשוכים

  . לסטריאוטיפ הרווח על מקומות מפגש מאולתרים לגברים

  

שה הכל נע. פעם אחר פעם יש מתנדבים למה שנראה כאקט מזוכיסטי, הסודי" המועדון"המסגרת 

. נאבקים אחד בשני ונאנקים בקול, חשופים למחצה, שני גברים מיוזעים, פעם אחר פעם. בהסכמה

המצלמה יורדת מטה ומתמקדת בפניו של הגבר . האחד אוחז בשני ומכניע אותו על רצפת בטון

  . זוג נוסף מתנדב. הוא מדמם וגונח בקול, שריריו מתוחים. המוצמד לקרקע

  

הנכונות להיות , כי התרבות הפטריארכאלית תופסת מין כאקט של כוח ולכןטוען  ברסני , במאמרו 

כי המיניות של , בנוסף לכך הוא טוען.  דבר הנתפס כתכונה נשית–נחדר מתפרשת כנכונות להיפגע 

  .הגבר הנחדר מיוצגת לרוב כתאווה ותשוקה להרס עצמי

  

  . נכונות ואף רצון להיפגע,  עצמילגברים יש תשוקה רבה להרס, מינית של מועדון קרב-במסגרת החד

A guy who came to Fight Club for the first time, his ass was a wad of cookie dough""  

כשלו תופס אותם הולכים .הוא מבקש מהמספר שירביץ לו, בקרב הראשון טיילר לא מרביץ למספר

. הוא נשאר פסיבי  לחלוטין. יץ לוטיילר מתגרה בו עוד ועוד כדי שירב,  מכות במרתף המועדון שלו

חברי המועדון , המספר מפקיד את ידו המבעבעת בידיו של טיילר. הוא בכלל לא מנסה להתגונן

מתנדבים " מועדון קרב"-הגברים ב,  שורפים את כריות האצבעות שלהם עם חומצה ולכל אורך הסרט

  .  שוב ושוב לפגע בעצמם

  

בעודו בוחן את הדוגמן . לר מקביל בין סקס והרס עצמיטיי,באחת מהברקותיו הבלתי נשכחות  

  :הוא אומר, בפרסומת של קלווין קליין

..."            Self preservation is masturbation, now self destruction "...  

  

מגוחכת לחלוטין אם תופסים ,  הצהרה כזו מגבר שנראה כמו דוגמן של קלווין קליין, ברמת הפשט

ירי 'טקסט הקוו- ניתן עם זאת לזהות את הסאב. קפיטליסטי-אנטי, צרכני-יטמנט אנטיאותה כסטי

  " . מועדון"- המשותפת לכל עקרי הבית הנואשים ב" נטייה נשית התאבדותית"באותה 
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-בעיית ההומו"- למרות שהסרט חוטא בכך שמספק תירוץ אף יותר מגוחך מזה שמצא סטיב ניל ל

 הם - המספר לא נמשך לטיילר (,  לציין כי מהלך הסכיזופרניהיש, בסרטי טסטוסטרון" ארוטיקה

למרלה או , עד שלב זה אין הדבר ידוע למספר. מופיע רק בשלב מתקדם בעלילה!) למעשה אותו אדם

גברים המגלים שיש עוד . אלו עדים למעשה להתפתחותה של מערכת יחסים בין שני גברים. לצופה

, קהילה ענפה ומגובשת הדואגת לחבריה. ית אקסקלוסיביתהרבה גברים כמוהם ויוצרים חברה זכר

  :אך ההשתייכות אליה צריכה להישמר בסוד והיא בעלת חוקי יסוד ברורים

"                     The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club "  

            The second rule of Fight Club is, you DO NOT talk about Fight Club"        "  

מועדון , מרמזות כי הוא מדבר על השתייכות לחברה סגורה מסוג אחר, אמירות נוספות של המספר

המצריך חיים כפולים ומגדיר " וייס'לייפסטייל צ"-מועדון הארון גם נתפש כ". מועדון קרב"-שונה מ

  :  טיילר להתכוון באומרווהרי למה עוד יכול. ומדכא את המסתתרים בו גם יחד

"                It was on the tip of everyone’s tongue, Tyler and I just made it visible"  

  :ולמי התכוון כשאמר

      "We are the people you depend on. We cook your meals. We haul your trash  

       We drive your ambulances …".  

 - הכוונה גם אינה לשחורים ". מועדוני הקרב"- הכוונה אינה לנשים כי אין נוכחות נשית בברור כי

  נוצרת אם ". בסוד גלוי"-גם סצנת הדילדו בתחילת הסרט עוסקת . מאחר ויש בהם נוכחות שחורה

   That dares not speak its' nameכן הקבלה בין האהבה והמועדון 

  

"You're not your job. You're not how much money you have in the bank. You're not 
the car you drive. You're not the contents of your wallet. You're not your fucking 
khakis…"; "…I flipped through catalogs and wondered: What kind of dining set 
defines me as a person ..." 

  

  תפיסה של זהות .  מביעות את התפיסה של זהות כמשחק תפקידים או מסכה נרכשתהצהרות כגון אילו

  "Language, gesture, and all manner of symbolic social sign"(Butler, 270: (כתוצר תרבותי

מביעה רעיון דומה בכך שהיא תופסת ) Butler,1990(ודית באטלר 'תיאורית הפרפורמטיביות של ג

  .מהותי וקבוע, פעה שהחברה מחייבת להציג ושמאחוריה אין כל תוכן טבעיזהות כסוג של הו

  

  

  ": אנשים רגילים"-כ" עברו"- חברי המועדון לדוגמה שחקו תפקיד במשך היום ו

"        Who you were in fight club is not who you were in the rest of the world"  

דמותו של טיילר מנסה לחשוף את המנגנון . ת המסכהלעומת זאת הם חופשיים להוריד א, במועדון

הוא מחפש דרכים להשתחרר מן . ואיך הוא פועל בחברה" גבר"התרבותי שמייצר את הזהות 

  : הדפוסים הקיימים וההגדרות שהוכתבו מלמעלה

   "People do it everyday... they see themselves as they'd like to be, they don't have     

      the courage to just run with it ." 
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  תחפושת או , מסכה תרבותית. כפי שבאטלר תופסת מגדר" Condo Life "- טיילר תופס את ה

  A corporeal style, an 'act'" (Butler , 272)" :פרפורמנס של זהות שלא מעידה דבר על מהות

שכל , הולמת אחת היא אשליהדרך והתנהגות , דמותו של טיילר מבינה שהמחשבה שיש קיום

לא אכפת אם , לו. מטרתה היא למשטר על התנהלות הכלל ולשמור על הסדר החברתי הקיים

  :החברה מגדירה דרכים אחרות כלא ראויות והוא לא זקוק לאישורה

"Fuck damnation, man! Fuck redemption! We are God's unwanted children?  

So be it." 

  ". I am free in all the ways that you are not: " פרכשהוא אומר למס

אלא לשחרור מהניסיון להתאים לתבנית החברתית ,"  Condo Life"-הוא לא מתכוון לחופש מן ה

  .  הנורמטיבית

  

  

  

  סיכום

  :לסיכום ברצוני להגיש את הנקודות הבאות

 על אף היותם קיצוניים כל ,"מועדון קרב"-האלימות בין טיילר למספר והיחסים בין הדמויות ב  •

אלימות רק , )כמו בסקס. (אינם מאפשרים הדחקה של המתח המיני הנבנה במקביל לאורך הסרט, כך

  . מחזקת אותו

  

-ארוטי לרווחתו של הצופה ההטרו-אינו מתאמץ להדחיק את המתח ההומו" מועדון קרב"  •

ין גברים ומעודד את הצופה  ארוטי הגלום באלימות וביחסים ב-אלא מכיר במרכיב ההומו, גברי

הזדהויות רבות ולעתם סותרות החורגות וחותרות , הסרט מפעיל תשוקות שונות ונזילות. לעשות  כן

   . תחת קטגוריות הזהות המקובלות

  

חוץ מאלטרנטיבה פחות , יסט הסכיזופרני המגוחך בסוף הסרט אינו תורם דבר לעלילה'הטוו  •

יריים על מסך הכסף תחת ההגבלות של קוד 'תקדמות בייצוגים קוואולי ניתן לראות זאת כה. מאיימת

  .הבלוקבאסטר ההוליוודי

  

הוא . זהות והגדרה עצמית גברית כערך משתנה, הסרט מציג עמדה מעניינת כלפי מהות  •

  .לשחרור ממוסכמות חברתיות מגבילות, מבטא את התשוקה של גברים דווקא

  

  .     הרצף והקשר בין אגרסיביות ואינטימיות בין גבריםהסרט נוגע בטאבו תרבותי ומנכיח את   •

  

יריים פתוחים  'למרות הסוף המאולץ ולמרות שהמוטיבים הקוו, למרות שהוא בלוקבאסטר  •

אינני חושבת . זוכה במקום מכובד בספריות וידאו של הומואים ברחבי העולם" מועדון קרב", לפרשנות

אלא הזדהות , אלימות שהנפיקו ניתוחים אחרים- או פרוצרכנות-שזה נובע מהזדהות עם מסר האנטי

  . עם הדמויות בסרט והשאלות שהוא מעלה
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  ללא ללא 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  פורום נשים לייצוג הולם ושוויוניפורום נשים לייצוג הולם ושוויוני/ / מיליםמיליםללא ללא 

  
  

  

  
  
  

 2010 יוני ,כנס הגאווה בכנסת
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  ירהירהצצפינת היפינת הי

  

  
  

 מתי שמואלוף / לשחק בחייל מת
 

 אני החיילת המת
  עודלהולידילדים עזרו לי 

  אגיע הביתהוכך
 בחתונה

  
  
  

 מתי שמואלוף / ותצחק
 

 מתרוטט, רטט, מרטט, מתרוטט
יי יי ריטוָט  מרטטת לי בכל ריטוֵט

 אל תלכי לעבודת הרטט שך, רטט מתרוטט
 ארי איתי רטט מתרוטט בכל גופך וגופי'צ

 .ובין כל מה שמתרוטט בינינו
 

 גופי רוטט כל היום שיר, ריטוטיי
 הי והבהמי ששלחברוך הרטט האלו, לריטוטייך

ט ֵט  ובריטוטינו הרטט המתרוטט, אותנו לָר
 רטט מיוחדת, בקיומו

 
 אני מדברת שטויות

טּות מולך  ולא מפסיקה לרטט גם גם גם, מרוֵט
 רטט מתרוטטת, גם גם אחריי

 
 ...אל פי, רטטי, רטטי

  

  

  

  

' הטקסטים המובאים בע
יש לך . קווירית אינם נערכים

! גם אתה יכולה? משהו להגיד
 - בהשמיעו את קולכן

D_tv25@hotmail.com 
 

, מידהקווירית תומך בלקויי ל' ע
ומהממימות , דיסלקטים

אינם הטקסטים . מותאחרי
 .נערכים

 

  חן ללוש/שממה
 .שממה

 .אצלי בלב
 ,מוזיקה אינסופית מנגנת

 .שתיקות מקצבים רועשים של
 

 .את הקיץ הזה אני אזכור
 .קיץ חם וגשם של דמעות

 
 .רוקדת על אנדרטה של נצח ואותי
 .יבה של כל שבורי הלבבותבמס
 

 ,נוגעת באמת ואיך שאף אחת לא
 . כנראה שמת- מה שמת

 
 ,כוכבים שהתעייפו להאיר

 .חסרי שינה, מנוח לילות חסרי
 

זמרים שרים על רגשות שאני כבר 
 .לא מכירה

 .רועשת מוזיקה
 .לילות של שיכרון חושים

 .או סתם בדידות
 

 ,חיוכים של בכי
 .נטול דמעות בכי
 

 ,ארוכיםכבישים 
 .ודרך לא מוארת

 
 .מקולפות ,שכבות של הגנה

 
 .את הקיץ הזה אני אזכור

 .מהולה בדמעות, זיעה שנוטפת
 

 .חצוי אצלי בלב הכל
 
 
 .חי

 
 .מת
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  קומיקס

 
  
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

אז אם שבוע הבא זה ...
 .בסדר תהנהני פעמיים

  
כעת נשאר רק לאלתר תקשורת 

 .לוויינית ורשת רדיו

  
הדייט שלי ניסתה לברוח אבל 
הצמדתי אליה מכשיר מעקב 

 .קטן

 
  

 .תצטרכי לחכות. הוא בטלפון

 

  
אל . חכי פה בלי לזוז

תלכי ואל תנסי לנהל 
 .איתי שיחה

 

שערת מרפק 
 LX-943מספר 

. צומחת כשורה

 

 

נהל שיכור המ,  יחיאלמזכירתו של, נאווה
 עמק יזרעאלבהכוח של המרכז הגאה 

  
.  אותךים להכירהיה נע

אני אמשיך בכוחות 
 .עצמי

  

כמעט הגענו לדירה 
 .שלי

מוטב שאצמיד אליה 
 .את מכשיר האיתור

 הקטן

 

 
ארוץ אני 

במורד 
הסמטה 
  ואתחבא

עד ואתחבא 
 שהיא תעזוב

  

 יצהבּב

 יצהבּב

  !!קומיקסקומיקס
  ילברט בתרגום לקוויריתילברט בתרגום לקוויריתדד

  ")")הלסבית המעונבתהלסבית המעונבת, , שמריתשמרית: ": "אואו((
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פספסתי את , או או
 .ההתחלה

אני אשתמש באינסטינקטים שיש 
כדי הגאה לי כמנהל המרכז 

 .לזהות מי האנשים החשובים

רק אדם חשוב באמת יכול 
להרשות לעצמו להיראות 

 .כל כך מנותק

אני אחקה את שפת  
הגוף שלו כדי שיחבב 

 .אותי

וכעת 
להערת 
ביניים 
 :שנונה

זה יקרה ! הא הא
יעופו לי כשקופים 

 !מהתחת

הוא בוודאי כל כך ! אין תגובה
 !חשוב עד שאין לו שום חוש הומור

 

  
אני נשבע אמונים לך 

 !ולך בלבד

שמעתי שנשבעת אמונים 
 .לבחור מת

לפחות לא יהיו לו הרבה 
 .דרישות

 
 

 

 קהילות גאות בכנס קואליציית
 .בעמק יזרעאל

כגבר הומוסקסואל אשכנזי אני 
 הפכתישכך מודה לכם על 

בצורה כמעט כלכלית וסס מב
 . מגונה

 

חדשה אתמול בניתי מרפסת 
כשחבילות של כסף משמשות לי 

 . בניהיבניבתור ל
אני צריך כותב נאומים 

 ...חדש

כנס קואליציית קהילות גאות בעמק 
 .יזרעאל

  
 ר פוינטאהרעלת פאו

כמו שניתן לראות 
 - הבאהמצגתב

!!!!!!!אההההה

Z 
Z 

בכנס קואליציית קהילות גאות בעמק 
 .יזרעאל

 
  בר' ע

D_tv25@hotmail.com 
wwwQueerEyeWorld.org 

 


