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נוטים להשוות בין המאבקים בין המוטנטים לחברה הרחבה לבין מאבקים של מיעוטים מיניים ומגדריים. באחד  

הסיפורים, קבוצה מסוימת של מוטנטים נדחקת לחיים במחתרת בגלל הופעתם החריגה של חבריה, והם 

ומבקשות לחסלם.   יוצרים חברה משל עצמם. לאקס מן יש קבוצות פונדמנטליסטיות דתיות שרודפות אחריהם

באוכלוסיות   פוגעת  וקטלנית  מסתורית  מגפה  הלהט"בי,  למאבק  ביותר  הברורות  ההקבלות  עם  בסיפור 

המוטנטים, ובסופו של דבר מגיעה גם לבני האדם ה"רגילים". כאשר אוכלוסיית המוטנטים גדלה, נוצר גטו  

לרפא מוטנטים מה"מחלה" שלהם.  ". בקו עלילה אחר, רופאים מפתחים סרום שיכול Xמוטנטים בשם "מחוז 

, אחרי שאייס מן יוצא מהארון כמוטנט בפני הוריו, אמו שואלת אותו 2באחד הרגעים הזכורים ביותר באקס מן  

"בובי, ניסית פעם לא להיות מוטנט?" 

יה שלהם את המוטנטים ניתן לחלק בגסות לשתי קבוצות: אלה ש"עוברים" כבני אדם רגילים, ואלה שהמוטצ    

גלויה ונראית לעין. לראשונים יש את הדילמה האם "לצאת מהארון", ולאחרונים אין כלל בחירה, והם מוכרחים  

להתעמת יום יום עם החברה האנושית. 

קשה שלא להבחין בקוויריות של היקום של אקס מן: הליבה בסיסית של היקום המדומיין הזה היא

גה ולא "נורמלית", ושכאשר היא נחשפת מי שנושא אותה להיוולד עם תכונה מסוימת שנחשבת חרי

הופך ברגע לרשע ודחוי.

התכונה הזו היא ההקבלה הישירה ביותר למאבק הלהטבי. מבין כל המיעוטים וקבוצות מדוכאות, ישנה חוויה   

ם, טרנסג'נדרים  נפוצה בקרב להט"בים שהיא ייחודית וכמעט אינה קיימת בקבוצות אחרות. לסביות, הומואי

גדלים   ואינם  וביסקסואלים,  טרנסג'נדרים  הומואים,  לסביות,  של  למשפחות  נולדים  לא  לרוב  וביסקסואלים 

באותה   גדלים  לרוב  מסוימת  דת  בעלי  שחורות.  וקהילות  במשפחות  גדלים  שחורים  אנשים  כאלו.  בקהילות 

. בנוסף לבדידות הזו, המון משפחות, קהילה דתית. להט"בים לרוב גדלים כאשר הם מבודדים מלהטבים אחרים

קהילות ותרבויות מתנערות מהזהות הלהטבית. לגדול כאשר את.ה להטב, זה לגדול עם הפחד המשותף הזה,  

של להיות דחוי ובודד. לא רק כי אנחנו שונים מהמשפחות שלנו, אלא כי יש לנו חששות מבוססים שהשונות  

הטבים, מוטנטים לא בהכרח נולדים להורים מוטנטים. הם לא  שלנו תגרום לאנשים להתרחק מאיתנו. כמו ל

נולדים לקהילות של מוטנטים או גדלים בתרבות מוטנטית. הם חריגים אפילו בתוך משפחותיהם. כמו להטבים, 

מוטנטים חוששים שמי שידחה אותם זה האנשים הקרובים אליהם ביותר. בדומה ללהטבים, לאורך השנים 

שפחות חדשות. כמו בתרבות הנשפים שמתוארת ב"פריז בוערת", המוטנטים יוצרים  האקס מן יצרו לעצמם מ

בוחרים   אקסבייר  של  ב"בית"  הילדים  חברתיות.  וקבוצות  נבחרות  כמשפחות  שמתפקדים  "בתים"  לעצמם 

– לעצמם שמות חדשים, בגדים חדשים וזהויות חדשות. הם הופכים את שם הבית לשם של הנבחרת שלהם  

 אקס מן. 

היסטוריה    של  הרעיון  את  דוחה  מהן  אחת  דמויות:  שתי  בין  להוט  שיח  מתקיים  הקומיקס,  מגיליונות  באחד 

חולקים.   היחיד שהם  הדבר  היא  מרקעים שונים שחריגותם  וערכים משותפים לאנשים שמגיעים  משותפת 

 ים להטבים? תרבות האם ישנה היסטוריה להטבית משותפת? ערכ  –בהקבלה לקהילה הגאה, ניתן לשאול 

"וגאה "מוטנט 

 אנדרו ווילד
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להטבית? האם העובדה שקבוצת אנשים חולקת היסטוריה של רדיפות, פשעי שנאה, ומחלות, אך גם של חוסן,               

למוטנטים,   בדומה  יחד?  אותם  שקושר  מה  היא  הזרות  האם  ביניהם?  מחברת  בהכרח  והתקדמות  מחאה 

ו יכולים למצוא המון במשותף עם  להטבים מגיעים מכל מקום. ההיסטוריה שלנו משותפת וחוצה גבולות. אנחנ

אנשים שמכל מבחינה אחרת הם מאוד שונים מאיתנו. זה נותן לנו את החירות הרדיקלית לבנות את הזהויות 

 שלנו ולהגדיר ביחד את המורשת שמשותפת לכולנו. 

 
לים מתחזים והם צריכים בגיליון הראשון של אקס מן שאי פעם קראתי, האקס מן מובסים על ידי קבוצה של ָנבָ               

להחליט מה הם עושים מכאן. כאשר אחד מהצעירים מציע לוותר, סופה מתקוממת ואומרת לו: "אם זה מה  

מן. אנחנו כאן כי בחרנו להיות קשורים אחד לשנייה.   Xשאתה באמת חושב, לא הבנת מה המשמעות של להיות  

ה למקום יותר שוויוני וחופשי." אני זוכר שכילד הרגע  בחרנו בקבוצה הזאת כי כולנו רוצים להפוך את העולם הז

שלהם   בשונות  לראות  הבחירה  בחירה.  הוא  מן  האקס  בין  שמחבר  שמה  הבנתי  במיוחד.  אותי  ריגש  הזה 

שליחות, לראות בחריגות שלהם ייעוד. הבחירה לא לוותר על החברה האנושית שדוחה אותם, ולהיאבק כדי  

רה להיות חלק ממשהו שגדול יותר מכל אחד מהם בנפרד, הבחירה שלהם  שתהיה צודקת יותר. ובעיקר הבחי

 להיות יחד. אהבתי את הרעיון הזה מאוד. 

 

 


