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אני מתכוונת:  ,כשאני אומרת "לסבית". אשה אינה נולדת לסבית, היא נעשית כזאתאני חושבת כך: 

בגוף; אשה שמרשה לעצמה לא רק ברגש וברוח אלא גם אשה שמרשה לעצמה לאהוב אשה אחרת 

מוצאת את עצמה מתחברת ש (או נערה)שה ; אממנו תותענולה גוף של אשה אחרתעל להתענג 

מניחה להן  –  בית ןבהמוצאת מתנחמת, או מתערערת, חשמלת, מת – מחוזות הנפשב בנות מינהל

   ר.בידיים, בשפתיים, בעורוצה לגעת בהן ; וגם להסעיר, להכאיב ולהזיזלהפיח בה חיים, 

איך  .אוהבת נשיםסאפפית, קווירית, קית, ייד ,ביתלס להיות איך מרגישה שעדיין לא הבנתיעצמי -ינא

 .מהאפשרות המצוינת הזאתלמצות את המיטב 

להשתפר, ללמוד,  מבקשת לשתף אתכן בניסיון שלי אני, אלא אסמכה אינני בת – דריך זהמבוכך, 

באופן במיצוי הפוטנציאל הגלום באימוץ הזהות הזאת, שאותה אני אוהבת כל אוש ככללהגיע רחוק 

 די. יסו

המאמץ לענות על השאלה "איך להיות?"  –עיצוב העצמי של פרויקט אני משוכנעת: ה בדבר אחד קר

 בחוויה האנושית, אתגריםהוא אחד המ –חברה, לבד בת; ביחסים, ביצירה, מבחינה מוסרית, סגנוני

טנה ודה אחת קעסוקים בו בין שביודעין ובין שלא. בחיבור הזה אני מבקשת להתבונן בנק נוולוכ

היות לסבית. אם אני לסבית, זו אינה תשובה בחור להאפשרות לעצם הגדול הזה, והוא רויקט בפ

שבהן אני תרבותיות ה, אלא סימון של אחת הקטגוריות או איך אני לשאלה מי אני או מה אנישלמה 

  אני חושבת.ך כ יכולה לעצב את עצמי.

זהויות, על עצם קיומן של על  חיוניתהנבונה והבמדריך הזה אניח בצד את הביקורת , וממילא

ביני ) הדביקו לךשהאחת לתווית הסכנה או ב בבחירה בזהות אחת קוהרנטיתהטמונה המגבלה 

. לא אכנס (מכולן כוחניתת ּוליאוההטרוסקסשל זו  ;מעצם טבעןאלימות והתגיות וביניכן, כל הזהויות 

 לשרטט את קווי המיתאר שלה,י דכ, ותהר אלהגדי , שכדית"מליהנור"אנטומיה של להיסטוריה וכאן ל

 .החריגהאת ו תאחרהגדיר את הנזקקו ל



 

 

 המדריכה –איך להיות לסבית 
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אולי תאהבת באחרת. ה, תה אחלאש שה: נמשכתמעת כבר לסבית הלכה לולי כבר בחרת. אולי אא

אולי את  ה של מי שמסקרנת אותך.בטבמ את עינייך כשאלה נפגשותאינך מסיטה  ;שירה מבטימאת 

אינך צריכה כל הדרכה. ובכל זהו זה, את יודעת. כבר נוהגת בסובארו פורסטר. אולי את מרגישה ש

, טוב ות ובין שלאלהי איך יודעת בעצמךבנשים אחרות. בין שאת זאת, נשאי את מבטך והביטי 

 התייחסות. הכירי את הטובות שבהן צתבויצור לעצמך קאנון. קאפשרויות נוספות. וטוב למגוון בדוק ל

שכינסתי מופת הדמויות מבין  שלושהשראה. הנה בניסיון חייהן, בסיפורן, . אולי יעניקו לך בשבילך

 ואיך מוטב לא להיות.איך להיות לה. השלידרך וב ועל דרך החיעל  – בקפידה ןאני לומדת אותו עצמיל

הפרטית הן לא מייצגות אלא את עצמן ואת אהבתי אליהן. אל תסתפקי בהן. חברי את הרשימה 

 שלך.

 

 אליזבת בישופ, משוררתאיך להיות לסבית לפי 

, תצא מדעתהואמך  שמונה חודשים, אף שאביך ימות כשימלאו לךלשרוד. חייבת ת את את הילדּו

, צמהנסה לתלות את עים לחולי נפש, ותיעלם מחייך למשך חודשים, ותחזור, ותחולתי בב ותתאשפז

לא תראי ו – 1916-ב –כשימלאו לך חמש לאשפוז  פעם נוספתך תישלח אמאף ש ;ז שובותתאשפ

 . את תעברי מבית הסביםתמשיכי לחיות ותעצבי את חייךאף פעם, בכל זאת תר יומאותו רגע  אותה

את  ,"גוונדולין"כתבי על כך מסות אישיות מופתיות: את רי, שתתבגכים. לבית הדודהסבים לבית 

לפני ה, אותך בבית הסבים בנובה סקוטיה שבקנדבביקורה אחד,  תתארי למשל רגע ."בכפר"

פתחי כך את  .אשפזה ונעלמה מחייך, שבו אמך לא אהבה את השמלה שהתופרת התאימה להשהת

 :הסיפור

 

חה או הד שלה. אף אחד לא שומע ר. צקוטיהנובה סבההוא מעל הכפר חה תלויה רצ"

שמטיילים נוהגים אותה; היא תלויה שם תמיד, ככתם בהיר בשמים הכחולים; שמיים 

להשוות לאלה של שווייץ, כהים מדי, כחולים מדי, עד שנראה כאילו הם מתקדרים עוד 

ל עצי עשל ענן הפריחה הצבע  –או שמא לקראת שולי העין?  –יותר לקראת האופק 

צה, הלילך שמעל שדות השיבולים; משהו שמתקדר לא רק בשמים אלא גם מעל הבוקי

בעבר, בהווה, ובשנים  –ה שם כך, באין שומע, בזיכרון היערות והמים. הצרחה תלוי



ניהם. היא לא היתה גבוהה במיוחד מלכתחילה. היא פשוט באה לכאן לחיות, תמיד ישב

 דר של הכפר...."שלה הוא הת רחיה לנצח. התד לא צרחה רמה, רק –

 

כתבי  ואסר. למדי במכללת הנשיםמשיכי. השל אמא שלך, אבל אף פעם לא תשכחי את הצרחה 

 שלה השיריםקובץ . חפשי עוד מזה. את בהם לי בשירים של מריאן מור. התאהביהיתקשירים. 

Observations  יא תשאיל הש האל אם את רוצ. הספרנית תשולא תמצאי ית המכללהבספריתחפשי

שהיא במקרה עם מריאן מור,  שהיא תארגן לך פגישהאת העותק הפרטי שלה וגם אם תרצי  לך

 (בניו יורק שחיה עם אמה) קרובת משפחה שלה. בביישנות תגידי שאת רוצה. אמצי את מריאן מור

עלייך את חסותה. עשי ממנה אחת הנשים החשובות בחייך. לא  כמנטורית שלך, כמי שתפרוש

 .יםאחר יםחיוני םיהיבטאבל ברומנטי המיני ה רשבהק

, אדריאן ריץ' שלהמסעיר , המאמר "הלסבי קיוםיה והטרוסקסואליות כפוה"את לא תזכי לקרוא את ]

שאת כל  היסודי בו, את הרעיוןהלכה למעשה תכירי אולי ל אב שנה אחרי מותך., 1980-בפורסם יש

יחסים המיניים ה ה מסוימת על הרצף הלסבי;ודקניחסי החברות והאהבה בין נשים אפשר להעמיד ב

 בעצם המרחק הגדולו כי מה .במקום אחרבשבילך , מריאן מור תהייה והם אולי רק בקצה אחד של

 סקס? אין סקס או השאלה אם יש רק יות? לסּבזוג ה'החברות הכי טובות' לבין בין 

א בא מכיוון אחר. הו. הוא ליאולא המקבילה הנשית לקיום ההומוסקסהקיום הלסבי לפי ריץ' הוא 

, אם היא רוצה שאשה הנחה. הוא כפירה בהתנגדות אפשרית למוסד ההטרוסקסואליות הכפויה

הנחה  ;אל עבר גברים באופן בלעדי –רוס , האהאהבה – להפנות את תשוקותיה אמורה שה,להיות א

, בתי הספר ם,וסוהשמרנים של הפרבכוחותיהם הגדולים מטופחת, מונצחת, מיוצרת, נשמרת, ש

, ההטרוסקסואליות הכפויה .משפטההחוק ו, , הקולנוע, האמנותזיהאגדות, הטלוויספרות לילדים, הה

, את גילוי העריות; תדמת ומחזקת את הסחר בנשים, את הזנּואומרת ריץ', היא זו שמאפשרת ומק

   .בצרכיו של הגבר ךנכר בהכרחגורלה של אשה של והמובלעת בכההנחה את 

ת שלו, כך הגדרה הפטריארכליח לסבית צומצם להקשרים קליניים מגבילים בנמוהש"כשם 

טי, וכתוצאה מכך צומצמה משמעותו של ת הנשית מן האירווהחברּות ופרדו הידידּוגם ה

אבל אם נעמיק ונרחיב את הטווח של מה שמוגדר כקיום ". ה ריץ'כתב ,ו"אירוטי עצמה

סבי, נתחיל לגלות את האירוטי במונחים הל ףהלסבי, כשנשרטט את קווי המתאר של הרצ

 פשטתיה, שלא רק מתנרגאוגבל לחלק אחד של הגוף או לגוף לבדו; כם: כמה שאינו מנשיי

בכל 'שותפות בשמחה, תהיה זו שמחה שרויה  –שתיארה זאת אודרי לורד כפי  –אלא גם 

 .[")...( ובכל עבודה משותפת ,גופנית, רגשית או נפשית'

תודי שכל לימים  – מילר ואחרות ין, מרגרטלואיז קריאלה של י את נפשך וגופך ברככ במכללת הנשים

ו נישנים בווילאג' ב  חרי הלימודים במכללה, אחרי. אשתייההרומנים שלך עם נשים התחילו בחסות ה

ריאן מור על השירים שלך, גת, אחרי אהבה מושגת, אחרי התכתבות עם מאחרי אהבה לא מושרק, יו

קחי לעצמך חופש, להירגע, סעי לדרום  התנסות בהוראה,, אחרי רסומםשירים ופ תבכתיאחרי 



לוטה האדריכלית  ובת זוגה מארי מורסהרקדנית אמריקה לשבועיים. בריו דה ז'נרו יקבלו את פנייך 

אכלי  ברזיליורק ארבע שנים קודם לכן. מיד אחרי נחיתתך ב-, שאותן פגשת בניוסוארסמקדו דה 

. בה תאהביתסעד אותך. ה סוארסמקדו ה . לוטה דתמותיאת אלרגית. כמעט ברר שתי .מאגוז הקשיו

מפורטוגזית. כתבי את ההקדמה לגיליון ברזיל ממואר  שירים, תרגמישנים. כתבי  15ה ישארי איתה

 . "שמפו"אל תכתבי כמעט בכלל על אהבתך ללוטה. אולי רק את השיר של מגזין לייף. 

יותר רס פוליצר לשירה. שתי קפידה, בחומרה. זכי בפ, בארוכות שנים ךשלבכלל, עבדי על כל שיר 

כשלוטה תתמסר הפכי לאחת המשוררים החשובים והמשפיעים בארצות הברית. מדי אלכוהול. 

הרגישי לבד. חזרי  –על חוף הים רק ענק פאלתכנן  –הגדולה שתקבל מהמושל של ריו  לעבודה

תמות. גם לה ששכבת עם אשה אחרת ותבלע כדורים וגתו לבקר אותךלארצות הברית. לוטה תבוא 

חת" שיהיה אחד השירים כתבי את "אמנות אמצאי לך אהובה אחרת. את זה את תשרדי. 

זה לא הדבר שלך. אף  – יםמעט שירי אהבה לנשרק כל השנים כתבי המפורסמים ביותר שלך. 

  ה.שאלית את יכולה לכתוב כך שלא יידעו, בעצם, אם השיר פונה לבאנגש

 :"אינסומניהאת השיר " , למשל,כתבי

 

 אליזבת בישופנדודי שינה מאת 
 

 הלבנה במראה שבשידת האיפור
 מביטה ממנה והלאה, אלפי מילין

 ,בבואתה)ואולי, בגאווה, ב
 (להאיר פניםאבל בלי 

 הרחק מעבר לשינה, זה ברור,
 או שהיא מאלה שישנים בבוקר.

 
 לצד תבל שנשכחה,
 הרוחות,ל כלהיא תגיד לה ללכת 

 והיא תמצא גוף של מים,
 .ות בה לכל הפחותהשלה, מראאו 

 בקורים את ההשגחה, יאז עטפ
 אותה אל הבאר.י ושלשל

 
 אל העולם ההפוך,

 וא תמיד שמאלה,שבו ימינה ה
 שבו הצל הוא בעצם הגוף,

 ת כל הלילה,שבו נישאר ערֹו
 שבו השמים רדודים כמו שהים
 עכשיו עמוק, ואת אוהבת אותי

 
  

 מבקרת רת,סופסוזן סונטג, פי ל איך להיות לסבית

תכתבי אולי הייתי שתויה, אחרי הכל, כי זה היה כל כך נהדר כשה' התחילה לעשות איתי אהבה", "

רק כי לא היה זה וד הייתי נוקשה, אבל . "בפעם הראשונה שה' נישקה אותי ע16ביומן שלך בגיל 



 ך שהציפוי שלתלוצצה על איהעם ג'ים(...היא שהיה  ומא אהבתי את זה )כמשום שלידעתי איך, ולא 

הכרתי בכך שאני משתוקקת דיברנו עוד קצת, ובדיוק כש .קלף עכשיוהשיניים שלה מתחיל להת

 (...) ידעהגם היא אליה, 

תפישת המיניות ( ...) הדברים האלה? לא פחות מאדם אחר לגמרי ומה אני עכשיו כשאני כותבת את"

דחייה כנה ו –האינדיבידואל של כביטוי לשלמות ביסקסואליות  –לאל!  תודה –תה כל כך שלי השתנ

שלה,  תפיזיּומה ת המיניותשמגבילה התנסויות מיניות, שמנסה לפרק אהזאת הסטייה  –כן  –של 

, כל האדם הנכוןתפגשי את ס עד שההימנעות מסקשל זציה של הצניעות, כמו האידיאלי תפישותב

 (...) תנית בלי אהבה, על הפקרּוופג האיסור הזה על התרגשות

אני יודעת מה אני רוצה לעשות עם החיים שלי. כל זה כל כך פשוט אבל בעבר היה לי קשה כל כך "

ולא אשלים  היה מרצהאמות. לא ל לשנואלהבין. אני רוצה לשכב עם הרבה אנשים. אני רוצה לחיות ו

שלי  טלא מתכוונת להניח לאינטלק יודים לתואר שני אחרי שאגמור את התואר הראשון. אנלימ

אחפש עונג  (...) לשלוט בי והדבר האחרון שאני רוצה לעשות הוא להעריץ אנשים שיש להם השכלה

 "?בעולם קייםמה עוד  ותו, כי הוא נמצא בכל מקום. ..אני חיה, אני יפה...אבכל מקום ואמצא 

רבות, אינטלקט, לביקורת תחייך ל תדישי אקצת דווקא תק  יגרתבכשת. 16תכתבי בגיל וד ועכל זה 

לעומת  וניות והמאתגרות שיש.מהמסות החילתרבות כמה ותעניקי להוראה, לכתיבה, למחשבה, 

לקשר עד , נשים לפחות ארבעתהיה בקשרי אהבה וסקס עם את  –זאת, את יחסייך עם נשים 

כל את  –עד מותך בדירות נפרדות שתקיימו  קשר, הצלמת אנני לייבוביץ' שלך עםך והממושהאחרון 

לא אמנם תכתבי עליה ביומנייך. תחיי אותה. אמנם תשמרי פחות או יותר בסוד.  האהבה הזאת

 . דברא ללתעדיף הפרסונה הציבורית שלך על העונג אבל העונג. תוותרי על 

ראה נ ;ץזכה להצי, נמותיאחרי שתלך, יראה אור כשהספר של אנני לייבוביץ', חברה שלך, מאהבת ש

המבט העייף שלך  באמבטיה, אתעירום הגוף היפה שלך  אתהפס הלבן בשיער, ת א –תמונות שלך 

 יסה גסהתום באת המוות שלך, וגם את הגופה שלך, רגעים של הטיפול הכימותרפי, ה תאעל הספה, 

ינית, ההרפתקנות הרגשית והמ, טיתשוקה הפוליהתיהיה שם בחוץ, לעיני כל, האומץ השכלי,  והכל –

המשיכה גברים,  רות עםחבהיקליות המופנמת שלכן, הרדות שלך ושל אנני, ימיהאינטההצטנעות, 

 כתיבה.ל מסירותקולנוע, ההאהבה ללנשים, 

 

 טובה יאנסון, סופרת ומאיירתאיך להיות לסבית לפי 

, את את האיורים שלך, את הסיפורים – שיצרתהמומינים עולם יכיר את כבר העולם  41כשימלאו לך 

, ךויאהב אות –טול רוע ומלא השראה ו וחברים אחרים; עולם של הרפתקאות נתמומינטרול ומשפח

השנים הקשות, המדכאות, של  מאחורייך יהיו .1955השנה תהיה  .ובזכות ,אותך אפילו יעריץ

דוברי השבדית בפינלנד, שאת  תוגם בקרב קהיל ,דנגם בפינל דהדו, שהמלחמת העולם השנייה

בשלב הזה את לבד, אבל נשים. עם עם גברים וסוערים עזי מבע ו יחסי אהבהמאחוריך . מהנמנית ע

ת חג המולד של גילדת ביבמס, הנהותשישות מעומס עבודה. ובדידות, במלנכונליה, זה כבר שרויה 

שאותה הכרת באופן , אמנית גרפית ,(Tuulikki Pietila) ילהאת טוליקי פייט תפגשיהאמנים הפינית, 



כרטיס לח לך כעבור זמן מה היא תשאבל  היא תסרב. לרקוד איתך.בעבר. הפעם תציעי לה  שטחי

זה  סינקי.ותזמין אותך לבקר אותה בסטודיו שלה בהל ת פסים,בעל פרווציור של חתול ברכה עם 

דסקאר. האהבה תפרח. אחרי תבקר אותך באי שלך, בר היה בחורף. בקיץ של השנה הבאה, טוליקיי

תהיה ן כהאהבה של". זו שאיתה אני רוצה להיותעם נמצאת : "סוף סוף אני תכתביהביקור הזה 

 : "אני אוהבת אותך, אנימכתבבלטוליקי  כתביפגשו. אחרי הביקור הזה באי, תישלמה ברגע שת

  ."צופן לנו העתידמשום דבר ש, ואני לא פוחדת שלווה גדולהמכושפת ושרויה בבה בעת מרגישה 

 . בדרכהה חזיר לך אהבטוליקי ת

מחצית המאה. תעבדו יחד, כעד מותכן בעוד אהבה טובה כזאת? אתן תחיו יחד  על לומר מה יש

קחו ילכל מקום ת ;שלכן, תצאו למסעות לאי המבודדמכל תשומת הלב הציבורית תיצרו, תברחו 

ת א יניכן.בפריד יסינקי, רק מסדרון בהל לכןשתעבדו בחדרי הסטודיו , הסקיצאיתכן את מחברות ה

, עבודה Labora et amareלמבוגרים.  יוצאים מן הכללרבה מומינים. וגם סיפורים תכתבי ותצרי עוד ה

 מתקיימים. את שני אלה תמצאי מוטו של החיים שלך. קודם עבודה אחר כך אהבההזה  –ואהבה 

י, טיק-ת בת דמותה של טוליקי, טואדמות חדשה, את תכניסי למומינים ה עם טוליקי. ייחד בהרמונ

ה למומין לבדה, מעניקמסתובבת עם סכין, חזקה, היא  – ם בחורף"מומינטרול פוגש ב"מומיניש

אהבה  –הבחירה באהבה המסוימת הזאת תהיה בדיוק זו עולם תהיי גלויה ופרטית. כלפי ה .השראה

מה יש לומר על קשר ה בכך. העניין המגדרי יהיה בשבילך עניין של מא. מסוימת טובה ובת קיימ

מתחים. אבל בסך הכל  תיצורזית של אמא שלך בחייך ית המרכפעמים הנוכח. לתריבו? לפעמים כזה

, Fair Play שתכתבי, טעום מזה בנובלהליהיה . אפשר הדדית בה וחירותהיסוד הוא טוב. עבודה ואה

-ת הכתיבהקוטית, תציג אתורגם לאנגלית משבדית אחרי מותך. אלי סמית, הסופרת הלסבית הסתש

איך לנו המומינים. היא תראה דרך רק כה עד  אותךכיר הש ,לעולם דוברי האנגלית שלך יםלמבוגר

 ספקת מרחבמ הןהבה שלניחות זו לזו לעבוד זו לצד זו בשתיקה. איך האדמויות מה , שתינובלהב

 על כך אין להוסיף דבר. כל אחת להיות היא עצמה.ל

 

 

* 

 

 

 משלך. כאלהחפשי לך . יממדף דמויות המופת של דוגמאותאלה היו שלוש 

 

, קראיהזאת. . הכירי את ההיסטוריה של הזהות ותועל אודות לסבי קראי הרבה ספרות לסבית

זה ספר היסטוריה מרתק שסוקר רמן. מאת ליליאן פייד Odd Girls and Twilight Loversאת  למשל,

 של המאה העשרים.ת באמריקה פתחות הזהות הלסביאת הת

https://www.amazon.co.uk/Girls-Twilight-Lovers-Lillian-Faderman/dp/0231074891/ref=sr_1_1?hvadid=80814136530751&hvbmt=be&hvdev=c&hvqmt=e&keywords=odd+girls+and+twilight+lovers&qid=1559373170&s=gateway&sr=8-1


של  חדר משלך. קראי את לא מאוחרדבר. אף פעם  אין ?ן כלואה ואוליביה? לאאת יודעת מי ה

היא או לא כתבו, בשוטטות שלה בעקבות הספרות שכתבו נשים, בחיבור שלה,  וירג'יניה וולף.

אחת, נניח קוראים סופרת  רומן שחיברהב . זה"ה את אוליביהחיבבכלואה "פתאום נתקלת במלים 

של נשים שאוהבות  עיני רוחה את האפשרות שיהיו דמויותולף מנסה להעלות בומרי קרמייקל. לה 

 בידי גברים. עד לזמנהנשים בספרות, שנשלטה 

 

-מ של רדקליף הולדכדך המ "תהום הבדידות"ית. את קראי אבני דרך בדרכה של הספרות הלסב

את הסיפורים הקצרים של אלי  .1952-מ יסמית'פטרישיה הי שלהמרגש המעודן ו "קרול"את . 1928

ל מיני צורות של כבאלה ובספרים אחרים רדמן. תמצאי  אם-את הבלשיות הלסביות של ג'יי .'סמית

שתוכלי להזדהות איתה,  שוקהתתמצאי שם . אהבה ומתח ודכדוך והתגברות על קושי ושקיעה בו

 .לפנטזיה בנה לך מרחבשת

 

 ם את עשויה לומרעצמך. אל תגיעי למצבים שבהם לנסי לא לדבר בלשון זכר כשאת מתכוונת בעצ

זור, והבטן שלך כואבת, ואתה רוצה לבכות, כי אתה קיבלת מחמרגיש שתה שאכ": משפטים כאלה

דברי בלשון נקבה גם כשאת מבקשת  .", אז אתה יודע, שהחיים ממשיכיםבין שאתה לא בהיריוןמ

 היא.-באשר-אדם, על האשה-לדבר על כל

 

במה אני מאמינה וכמה אני עומדת "היות" לאזור ה"איך אני אמורה לאזור המ האת המבוכ יטהסי

לא חייבת להסיר שיערות מהרגליים. את לא חייבת את כלומר,  מאחורי איך שאני ומה שאני עושה".

וגם את לא את לא חייבת להיות רזה. יבת לעשות שפם. לא חי להסיר שיערות מבית השחי. את

את לא חייבת לנעול דוק מרטנס ובירקנשטוק. את לא חייבת ללכת על  חייבת להימנע מכל אלה.

עד כמה את מרגישה בבית עם  חשביץ מלכבד את הזולת. חואת לא אמורה לעשות כלום עקבים. 

 עצמך. 

 

 

את התבנית  חקותמ)הקטגוריות האלה  החציני את הלסביות שלך. בין שהיא פמית ובין שהיא בוצ'ית

שאת בין ין שהיא משתנה כל העת, וב מעורפלת יאשהבין  (,וח שזה הכרחילא בט, ההטרוסקסואלית

: המרחב הציבורי צריך כמה שיותר נשים החוצה מעצמךצאי  ;הבוכבנוח ובין שאת במבה ישה מרג

אל  שיותר נשים מכמה שיותר סוגות.הזירה הציבורית צריכה כמה סליחה: מכמה שיותר סוגים. 

 אל תצניעי.תצטנעי, 

 

היי יפה. סוד. אל תיכנעי לתרבות השיתוף והחשתעשעי בחיי ה. השךירי את הלסביות שלאו: הסת

. לא בעבודה. לא אצל ההורים. בחוץ תנסי להיות מישהי אחרת. ון, אבל לא בחוץלסבית בבית, במועד

מהסיבה בעצמך רק אל תתביישי הי. קטגוריה מינית כלשמחוץ ללהיות או תנסי סטרייטית, נניח? 

https://www.ybook.co.il/book/4343/%D7%97%D7%93%D7%A8-%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%9A-%D7%97
https://ornacoussin.co.il/2016/02/15/%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%9C/


: כזהדבר שאין  ידע. התביישמיותר וכואב ל. כי זמן רב מדיתתביישי  לפחות אל נאמו כולן. ת לא כאש

ו הפוליטיקה ז ברה שנהנית ממגוון.טובה היא ח  אנושית ברה ח  אחת היא לא כמו כולן.  ולן. כלכמו כ

בקשת לבטל את האידיאל של היא מ הבושה.של הגאווה. היא מבקשת לבטל את העריצות של 

 .האחידות

 

קווי עלילה לסביים  "יוביו ט"מעלות לעמיתותייך  עקבי אחרי סיפורים לסביים בסדרות טלוויזיה.

 ת בית המשפטה בסדרנאקלינדה ולהקטעים של את כל ברצף למשל  . ראיטלוויזיה מעשרות סדרות

"כתום הוא השחור של אלקס ופייפר בסדרת הכלא או את כל רצף הקטעים "האשה הטובה". 

 ירוטיאל מרוקנתה. זו התמסרות יטלוויזאמנות החותר תחת , שקפקבילוי זמן מפו והז. החדש"

סבית שאפשר להזדהות במרכזן דמות לאו סדרות שולרומנטי. אבל הרשי לעצמך. אין מספיק סרטים 

עליית הסדרה . The L word  נה הסדרהישב, טום המסויימים של התשוקה שלה. איתה, עם הפרטי

קנית כבר את הסדרה . שפתח אופקים חדשיםאירוע טלוויזיוני  היתה באמת 0420-בידור שלהזאת 

בלית ברירה צפי גם . וחקתצפייה בה בפעם העשירית שאבל הלצפייה.  נההיה זמיתש ,יוידיבד

בת זוג של מטופל. קסואלית שמתאהבת בס-ג'יפסי" עם נעמי ווטס, שמשחקת פסיכולוגית ביבסדרה "

 לנית".לסבית קט"החיוני ל ביים בפסטרטסלכל ה לכי נהדר.איום וזה נורא ו

 

עומדות . הידבקי באופן שבו הן למלים שלהן, הקשיבי למוזיקה שלהןאהבי את אליוט, את רונה קינן, 

בכל מובן.  שרון. עם הקול הצלול, הברוריכוהישירות וה ות שלהן, עם האמנותם על הבמה בנינוחש

ג'ואן אמרטריידינג. צ'פמן, גירלז, טרייסי  די לאנג, אינדיגוואני דיפרנקו, קיי ליסה את'רידג'הקשיבי למ

ת שאת אוהבת, שמנגנות בנינוחות את התשוקה נונושאת אוהבת, בסגאחרות מצאי מוזיקאיות 

 שלהן.

 

בשביל הנשיקה על הלחי ובשביל  "תעגבניות ירוקות ומטוגנו"אפילו ב .שוב ושוב בכמה סרטיםצפי 

רי לואיז פארקר ון. צפי בכל דבר שמסטיוארט מסטררי סרי לואיז פארקר לממשעומד בין  המתח

בבידור מרשימות לסביות של  קבי אחרי דמויות ע. וגם בסרטים עם קתרין קינר. בו תמשחק

כל מה שתצליחי  טינה.כת שוודיה קריס. מל, סינת'יה ניקסוןאלן דג'נרס .הווה ובעברב  ובפוליטיקה

 למצוא.

 

הרגישי שהכל משחק ודבר אינו ציווי.  בחנויות בצד של הנשים ובצד של הגברים.בחרי בגדים 

 צפון.ריים, של המ, שאינם ציוויים מוסהשתחררי מציוויים

 

כל הזדהות לאומית או קבוצתית לם חזקה יותר משלך עם לסביות בכל העוישי שההזדהות הרג

מישראלים או כמו שיהודים מתרגשים מיהודים וישראלים אחרת. התרגשי מלסביות שזוכות בפרס 

https://www.haaretz.co.il/misc/1.976075
https://www.lethallesbian.com/


ת עריצותה של ההטרוסקסואליוהו השחרור מלי זמשהו מחבר ביניכן. אוה. הרגישי שמשהו כז

 שה בעלת רצון ותשוקה. הכפויה. אולי זו האפשרות לעצב בעצמך מה זה אומר להיות א

 

סיפור היי המחברת של האחרים.  המציאיכמה מהכללים ו עברי עלחברי לעצמך את המדריך שלך. 

 שלך.

 

 

* 
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