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Music is the fiercest grief can charm, 

And fate's severest rage disarm: 

Music can soften pain to ease, 

And make despair and madness please: 

Our joys below it can improve, 

And antedate the bliss above  

 

Alexander pope(1688-1744)ode for music on st.cecilia's day 1708.        
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 מבוא

 :שליוו אותי לאורך חיי היו שני מוטיבים קבועים

 ואוכל  מוזיקה

שתי אהבות שלא אכזבו אותי אף פעם.היו לצידי ברגעים השמחים ביותר ,העצובים ביותר וגם 

 ביומיום הבנלי.

כמו שהיחס לאוכל  רגישה יותר:למה שסביבי,למה שבתוכי.הלימודים בשנה האחרונה הפכו אותי 

 .יותרהשתנה גם ההתבוננות הכללית הפכה ביקורתית 

ועם תובנות הלימודים הבנתי אני מחפשת את מילותיו וטובעת בהן שמתי לב שכשאני אוהבת  שיר 

 .ונשיםשלמילים בשירים יש השפעה על ילדות ,בנות 

העולם שלנו  לחזות המבצעות. -ות המבצעים וברגישות גבוהה יותר זלמילות השירים כמו גם לח

  .שהופך יותר ויותר תחרותי,נוקשה,דורשני ודורסני

 של השמנה שיר) ומבלבל מנוגד לפעמים המסר.ומשודרת מבוצעת היא כתובה רק לא  השירה כיום

 שמריצות אוכל תכניות. האוכל עם גם כך ויזואלית גם שהיום השירה כמו (.טובה דוגמא הוא' לוקאץ

 .רעבים באמת לא אנחנו אם גם למטבח אותנו

 .המודרנית השירה מעולם טקסטים להביא ניסיתי בעבודה

 שאליהם עירומה מלכה מהספר שירים מספר וגם קליפים עם מנוגנים פופולרים שירים חלקם

 .במיוחד התחברתי

לנתח דרך מילות השירים וסיפור הכותבים/ מבצעים את הרגשות, התסכולים  בעבודה אנסה

 . האכילה,שפת הדיאטה ושפת והתובנות שהיו לאומנים בכל הקשור לדימוי גוף

מאחר ויש הבדל בין כותב השיר לבין המבצע, בחרתי למאמר זה שירים בהם המבצעים הם גם 

 .מבצע –למו של המשורר הכותבים כך שיוכלו לשקף נאמנה את תפיסת עו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרגש[: A1]הערה

 ומה עם גברים?[: A2]הערה

מאד מרגשת אותי [: A3]הערה
בחירה הנושא ובכלל המשחבה 

 היצירתית שלך

שכאן לא  מעניין[: A4]הערה
 התייחסת למגדר. למה?
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 )עפ"י אבן שושן,ראה ביבליוגרפיה( הגדרות מילוניות

 

 השוואה,קביעת צדדים דומים בין דברים שונים,הבלטת קווי דמיון. - דימוי

 החלק המוצק בכל יצור חי הכולל את השלד,האיברים הפנימיים והחיצוניים,השרירים והעור. - גוף

הלל,תודה,שמחת נצחון ,תפילה -פיוטית שקולה וקצובה שתכנה דברי רגש נעליםשיר,יצירה  - שירה

וכדומה.שם כולל לרובסוגי היצירה הספרותית האמנותית הנכתבת בחריזה ובקצב בשורות 

 קצרות,להבדיל מן ה"פרוזה".

 ההאסתטיק את וחווה תופס האדם בו האופן  -( ביבליוגרפיה ראה,ויקיפדיה פי"ע) גוף דימוי הגדרת

 אדם אצל שמתעוררות והמשאלות הרגשות, המחשבות את כולל גוף דימוי. גופו של המשיכה ומידת

, רפואה, פסיכולוגיה בהם,שונים עיסוק תחומי במסגרת נחקר הגוף דימוי נושא. גופו לגבי

 .ופמיניזם תקשורת, אנתרופולוגיה, פילוסופיה, סיכיאטריהפ

שפה של שליטה.שפה המנוהלת מתוך   - )עפ"י איילת קלטר,ראה ביבליוגרפיה( שפת הדיאטה

שליטה ,הפחדה,המנעות ואיום ומתוך תכתיב חיצוני המציין מה לאכול ,מתי,כמה,איך להרגיש ומה 

 לחשוב לפני ,בתוך ואחרי האכילה.

הוא מונח שפת האכילה  - )עפ"י אתר שפת האכילה,ראה ביבליוגרפיה אינטרנטית( שפת האכילה

התודעה( לבין  -האנושי )בעברית המילה הכי קרובה  mind -שהתפתח מתוך שילוב בין טבעו של ה

האנושי יצרו שפה שלמה של  mind-ניסיונות השליטה בשילוב אופי ה .התנהגויות האכילה של האדם

 .""שפת האכילה  מילים, מחשבות והתנהגויות. זוהי
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 המודרנית בשירה ומקומו נתונים  מחקרים: גוף דימוי

 הרזון של האידיאליזציה על והצביעו גוף דימוי על התרבותיות בהשפעות עסקו מחקרים אינספור

, לאושר קונוטציות יש לרזון(  Bordo, 2003; Pruis & Janowsky, 2010), למשל) המודרניות בתרבויות

 דקיקה גזרה המערבי העולם של הנוכחי בעידן כי ניכר ואכן, חברתית ומקובלות נעורים, הצלחה

 ואף רצון כוח היעדר, לעצלנות מתקשר משקל עודף, הרזון לעומת. הנשי היופי אידיאל היא וחטובה

 -התרבותיים הסטנדרטים בין ההתאמה בחוסר עסקו רבים מחקרים( Grogan, 2008. )שליטה חוסר

 ונשים גברים של הגוף ומבנה גודל לבין, מהמדיה רבה במידה המושפעים, ליופי ימינו של חברתיים

 & Fredrickson 1997 החוקרים&  Spitzer, Henderson Zivian, 1999, ,למשל) המציאותי בעולם

Roberts s )החיצונית ההופעה סביב חברתיות -התרבותיות הנורמות, המודרניות בתרבויות כי טענו 

 רבות פעמים. גברים בקרב ופחות נשים בקרב יותר החיצוני המראה חשיבות את ומדגישות נרחבות

 וערך מעמד להשיג עשויים שגברים בעוד, החיצונית ההופעה באמצעות וערך מעמד משיגות נשים

 .(Wilcox, 1997) פיזי כוח או כלכלי עושר, אינטליגנציה כגון, מאפיינים של יותר רחבה מקשת

  ביונסה של שירה שבחרתי.לדוגמאניסיתי להנגיש את תוצאות המחקרים דרך השירים  שלי בעבודה

 (pretty hurts,)ולכן כל  שהמראה החיצוני הוא החשוב האמונה ברכי על שמחונכת הנערה על

 .האמצעים כשרים ע"מ להשיג את המטרה)ניתוחים,הזרקות,הקאות,הרעבות ועוד(.

 כי עד, נשים בקרב שלילי גוף דימוי של הגבוהה לשכיחות באשר בספרות נרחב קונצנזוס קיים

, בכל לא אם, ברוב ונשים בנות בקרב" נורמטיבית" חוויה נויה שלילי גוף שדימוי סבורים רבים חוקרים

 ,Cash, 2004; Cash Pruzinsky, 2002; Rodin, Silerstein, & Striegel-Moore)&  המפותחות החברות

1985.) 

 עצמה על פלס קרן של בכעס השלילי הגוף דימויחווית התסכול מ את להרגיש ניתן שהבאתי בשירים

. מורעבת להיות קורקט פוליטיקלי לא זה כי מורעבת שנולדה כך על," אותי ישפוט אלוהים רק" בשיר

)עצם הבחירה בשם"שמנטוזה"מבטא כ"כ הרבה המשוררת בכאב  להרגיש ניתן שמנטוזה בשיר גם

 .עצמיתשנאה 

 לה לתת בחר שבעלה שמנה מטופלת של חוויתה מסופרת )ראה בבליוגרפיה(גולן מרים של בספרה

 שמייני,טעיתם לא,כן,כן.בעלי לפעמים לי קורא כך שמייני". (שמנה מלשון)שמייני החיבה שם את

 גוף,כדור: עצמי את רואה אני...שלו הביקורת את מרגישה אני אבל.חיבה שם יעני....שמנה מלשון

 ..."צורה חסר

 מייחסות שהן החשיבות מתבגרות שנשים שככל נמצא, החיים לאורך קבוע נותר הגוף שדימוי למרות

 עם: ןמסקנת Tiggemann 2004Tiggemann & Lynch, 2001))   ופוחתת הולכת החיצונית להופעתן

. ומשקלו שלהן הגוף לצורת, החיצונית להופעתן מייחסות שנשים בחשיבות ירידה מתרחשת הגיל

 סביב דאגות של השליליות ההשפעות מפני מבוגר בגיל מגן גורם לשמש עשוי, ןלדיד, זה שינוי

 להיות היכולת בו תהליך מתרחש מתקדמים בגילאים, ןלטענת  העצמי ערך על החיצוני המראה

 רצון שביעות פני על עדיפות תופסת הגוף של והבריאותיים התפקודיים מההיבטים רצון שבעת

-התפקודיים בהיבטים להתמקד נוטות המעבר גיל לאחר נשים כי יתכן, כלומר. החיצוניים מהיבטיו

 בחשיבות ירידה מתרחשת הנראה ככל, מכך כתוצאה. החיצוניים באלו ופחות, הגוף של בריאותיים

 נותרת הגוף של בריאותיים -התפקודיים ההיבטים סביב שהחשיבות בעוד, החיצוני למראה המיוחסת

 .הגוף בדימוי עלייה חלה לעיתים, ומעלה 60 בגיל דווקא כי למצוא מפתיע. עולה שאף ויתכן בעינה

 מהמשתתפות אחת שמדווחת כפי epoch time (sifferlin 2017) במאמר גם נמצא לכך אסמכתא

 :במחקר

 יפה עידית[: A5]הערה
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“You have to accept that you’re never going to be a willowy model,” she says. “But I am at a 

very good weight that I can manage”. 

 

 כבר החיצונית ההופעה אלו שבגילאים כך המפתיע הממצא את מסבירה( tiggerman 2004)החוקרת

 החשיבות בבחינת כי נובע מכאן.האישה של העצמית זהותה בהגדרת מרכזי כה תפקיד משחקת לא

 דימוי של שונים היבטים בין יותר ברורה בהבחנה צורך עולה, ממנו הרצון ושביעות לגוף המיוחסת

 .בריאות או לתפקוד הקשורים אלו לבין חיצונית להופעה הקשורים היבטים בין למשל, גוף

 epoch timeמגזיןב שפורסם ממאמר לצטט ברצוני ובריאות דיאטה בין הקשר של בהיבט דווקא

(sifferlin 2017) )המניע כאשר להצליח נוטה ההישג על ושמירה במשקל ירידה כי מחקר מסקנת על 

 .חיים ואיכות בריאות שיפור הינו המניע כאשר להצליח נוטה היא ובעיקר היקפים צמצום רק אינו

A March 2017 study found that people who internalize weight stigma have a harder time 

maintaining weight loss. That’s why most experts argue that pushing people toward health 

goals rather than a number on the scale can yield better results. “When you solely focus on 

weight, you may give up on changes in your life that would have positive benefits,” says the 

NIH’s Hall 

 ?במשקל לעלייה הגורמים מה. הדיאטה שפת בפירוש הוא(  the weight loss trap) בטיים המאמר

 שרכשנו החדשים האכילה הרגלי את לשמר לנו שיעזור חיים אורח נאמץ איך ?נכשלות דיאטות מדוע

( personal nutrition project)ויצמן ממכון סגל ערן' פרופגם המחקר של  ?והמטבוליזם פוינט הסט

 .מפרט נושאים אלו בהרחבה המיקרוביום בנושא

 שבאה (ביבליוגרפיה ראה) TEDב  הרצאתה עם( Kelli jean drinkwater)דרינקווטר ין'ג קלי ומנגד 

 והדיאטנים הרופאים,shaming לי שעושים ברחוב אתם.כולכם.ממני רדו" – הביטחון בשיא ואומרת

 כראות חיי את לחיות לי תנו .שלי המשקל עודף עקב הסיכונים על איתי שמדברים למיניהם

 שלה העכשווי הפרויקט את לראות ניתן בביבליוגרפיה ."מהשמנה לפחד די" נקראת הרצאתה".עיני

 .משקל עודף עם  רקדנים על כולו שמבוסס nothing to lose  בשם מופע:

 :שואלת ואני

 ואפילו להתחבא בלי, וסרק כחל ללא שלו נדה'האג את ולתת לבוא כזה בגודל מאדם נדרש אומץ כמה

 ובעטיו אותו עשה המשקל האם '.לוקאץ איתי הראפר את נראה אצלנו פה?  שחור בגד ללבוש בלי

 ,במה על לעלות ממבצע נדרש אומץ כמה ?להתפרסם הצליח הוא המשקל אף שעל או התפרסם הוא

 .משקלו אף על .רחמים חסרי לטוקבקיסטים ,ושופטות בוחנות לעיניים למצלמות חשוף

 מאבקה את בעיתון ובטוריה שלה בהופעות ,איתה בראיונות ,בשיריה הרף ללא מבטאת פלס קרן

 צפה גופה עם שלה הנוחות חוסר תחושת הישנים ובטוריה איתה ישנים בראיונות.במשקל הסיזיפי

 האם אבל.עצמית אהבה ואפילו השלמה, נינוחות איזו מרגישים האחרונות בשנתיים .תכופות ועולה

 הרבה מדוברת היום ומצוקתן הדרך כל לאורך מאפלייה סובלות מלאות ושחקניות זמרות ?אמיתי זה

 וצוברות הרזון במישטור שמאסו נשים של גל צומח פוביה והשמנו ההפחדה שלצד הרגשה יש .יותר

  . שווה יחס ולדרוש שלהן את ולומר לבוא כח

 ליהיא של קולה כולל.קולן את לשמוע ניתן( אינטרנטית ביבליוגרפיה ראה)"מחמד דבות" בכתבה

 .המדובר לנושא רלבנטית אינה כבר שכיום גרינר

 

 מחשבה נכונה[: A6]הערה
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   קילוגרם" 25 הורדתי"  -השיר הראשון שבחרתי הוא שירו של אנריקו מסיאס 

 )עפ"י ויקיפדיה,ראה מקור אינטרנטי( ביוגרפיתקציר  –אנריקו מסיאס 

 למשפחה גרנסייה גסטון בשם נולד .יר'אלג.11.12.1938 יליד מסיאס אנריקו

 כינור נגן היה אביו.ביותר ראשוני למוזיקה שלו החיבור .ספרדית יהודית

 לעבודתו במקביל, צעיר מגיל לשיר התחיל אנריקו שבה יר'באלג בלהקה

סוזי -אביו של הלהקה מנהל של לביתו נישא מסיאס אנריקו .הוראה בפיקוח

 התגברות עם .1956 בשנת איסלמים פורעים י"ע שנרצח סוזי של אביה

 אנריקו  הצרפתי מהקולוניאליזם יר'אלג והתנתקות האיסלמי הפונדמנטליזם

 מעמדו את לבסס החל הגיעו לצרפת עם.לצרפת 1961 בשנת עקר  מסיאס

 שעקב אלא שכתב רבים בשירים זאת ומביע יר'לאלג להתגעגע מפסיק לא מסיאס אנריקו .המוזיקלי

 מחצבתו לכור הגעגועים .ילדותו במחוזות לבקר מורשה אינו בישראל מסוייגת הבלתי תמיכתו

 .משיריו ברבים מבטא הוא שאותם וטעמים בריחות שזורים ומורשתו

 קילו 25איבדתי  – אנריקו מסיאס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui Madame et j'en ai la preuve  
Tout à l'heure quelqu'un m'a dit  
Tu ressembles à Françoise Hardy  
Que tu es beau  
Enrico  
Vous ça va, mettez la sourdine  
Paëlla, tchouktchouka, c'est fini, bien fini pour moi  
Aïe, aïe, aïe que ce fut dur  
J'ai souffert et je souffre encore  
Mais voyez le résultat  
Le régime est passé par là  
Aïe, aïe, aïe que ce fut dur  
Tu as souffert et tu souffres encore  
Mais voyez le résultat  
Le régime est passé par là  
Le matin je prends du thé  
Sans croquer la moindre biscotte  
Ensuite un citron pressé  
Et plus rien jusqu'au déjeuner  
Le sauna, ça me tue  
Ca me tue, vraiment ça m'épuise  
Tu pourras très bientôt  
Te cacher derrière ton micro  
Quand j'invite des amis  
Chaque fois c'est un vrai supplice                                                   
Pendant qu'ils mangent un méchoui  
Je dévore un bon riz bouilli  
C'est mauvais, c'est mauvais  
C'est très bon, très bon pour la ligne  
Mais je rêve de merguez  
Devant un yaourt à la fraise  
Enrico nous t'aimons tous  
Nous allons t'offrir un couscous  
Un couscous, un couscous  
Chaque fois que je suis à table  
Un couscous, un couscous  

 

J'ai perdu 25 kilos  
Mais je vais les reprendre bientôt 

 

 הוכחה לי ויש ורבותי גבירותי קילו 25 הורדתי

 לי אומרים אנשים הזמן כל

 (ש.ע-מאוד רזה זמרת)הרדי לפרנסואז דומה אתה אנריקו היי

 ,שתרצו מה לפני לשים יכולים אתם

 שתבחרו מעדנים איזה

 מבחינתי נגמר זה אבל

 .נגמר זה מבחינתי

 קשה זה כמה אוי אוי אוי

 סובל עדיין ואני סבלתי

 הדיאטה של הנהדרות התוצאות את תראו אבל

 תה שותה אני בבוקר

 איתו כלום ללעוס בלי

 סחוט לימון בהמשך

 הצהריים ארוחת עד כלום ואז

 אותי שהורגת לסאונה הולך אני

 אותי הורגת היא באמת

 .פוןהמיקרו מאחורי הסתתרל אצליח אני מעט עוד

 חברים מזמין כשאני

 רציני עינוי באמת זה

 טובים דברים מנשנשים כשהם

 מאודה באורז מסתפק אני

 ואיום נורא זה

  לגזרה מצוין זה

 נורא פשוט זה אבל

 מרגז נקניקיות על חולם אני

 תותים עם יוגורט על לא

 שלנו יקר אנריקו

 מאוד אותך אוהבים אנחנו

 קוסקוס לך הכנו ולכן

 אוהב כך כל שאתה קוסקוס

 הקוסקוס הקוסקוס אוי

 לשולחן מתיישב שאני פעם כל

 קוסקוס על חולם אני

 ...בחזרה אותם אעלה בקרוב אבל קילו 25 הורדתי
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 בשיר: אוכל ושפת הדיאטה

 :הדיאטההשיר כולו הינו שיר הלל לשפת 

 ..הוא סובל  והוא יסבול 

 מותר לו רק אוכל מגעיל 

 הגעגועים לאוכל הטוב 

 "האוכל התפל=מה ש"מרזה 

 שקשוקה,קוסקוס,נקניקיות מרגז ...()הערגה לאוכל הטוב 

 על אוכל... החלומות 

  האיסוריםשסובב סביב הסבל מיסורי  עולמו 

 :סופה הידוע מראש של כל דיאטה  -ץ ולבסוף שורת המח

קילו אבל בקרוב מאוד אעלה  25 (בסאונה,הסאונה כמשל ונמשל-נכון,אמנם הורדתי)ביזע ודמעות

 למה? אותם בחזרה.

 התנזר מהמאכלים שהם הוויתך ותמצית ילדותך?כי כמה אפשר ל

ה.נהנה עד תום מהמחמאות הוא ממצה כרגע את סטטוס הרז לכןכמה אפשר לחלום מבלי לממש. 

 אבל סובל.

הפירוט:רשימת האיסורים וההיתרים.הרשימות הן החלק המאפיין כל דיאטה.יוצאים מהדיאטנית עם 

פינוק או ארוחה מותרת.כל מי שחווה דיאטה יודע רשימות מה מותר ,מה אסור,מה נחשבת ארוחת 

וזוכר את ההתעמקות:את שינון הרשימות והדיווח למכרים שצמאים לדעת מה הסוד:אולי גם להם זה 

 יצליח

הסבל הוא  הסבל אינו רק מהמחסור והרעב)לא אוכל כלום עד הצהרים וגם אז זה כמעט כלום וכו...(

ימיה קצרים כי המחוג יתחיל לזוז  המחמאות שלצידה,, מהירידה במשקל וגם מהידיעה שההנאה

 .בקרוב ימינה

הסבל קורע לב.כל מי שלמוד דיאטות הוא גם למוד הסבל שלצידן.והסבל שלו זועק מכל מילה.אפשר 

 .רעבלדמיין אותו כותב את השיר ומזיל ריר של 

 אוכל ודיאטות. ,קצת על אנריקו מסיאס

  בהופעותיו ובראיונות שנותן שוזר תמיד את ניחוחות וטעמי  ילדותו . אנריקו מסיאס

האוכל הינו מרכיב מרכזי בחייו.האוכל וההנאה ממנו.החיים הטובים.האוכל הינו גם געגועיו למולדת 

בזיכרונותיו שזורים הסיפורים על האוכל בבית אמא,האוכל בחגים,הפינוקים שהיו תמיד  ממנה נקרע.

וכמובן לצד סיפורי האוכל הוא מביא גם את סיפורי מאבקו במשקל .דיאטות על  בצורת מאכלים.

 .בה סיזיפיהתסכול התמידי מהנטייה להשמנה והמאבק ה .דיאטות

 

 : קישור לשיר

ow-https://www.youtube.com/watch?v=kbfw2euK 

 

 

 נכון[: A7]הערה

הייתי מרחיבה ומראה [: A8]הערה
שבעצם השפה הזאת היא לא רק 

לגבי האוכל אלא גם לגבי מהות 
 החיים

 נכון[: A9]הערה

 חד ש לי[: A10]הערה

https://www.youtube.com/watch?v=kbfw2euK-ow
https://www.youtube.com/watch?v=kbfw2euK-ow
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)עפ"י ויקיפדיה,ראה  ביוגרפי תקציר - כהנא וגלעד ירפות'הג להקת

 מקור אינטרנטי(

 שהכירו קז ויאיר כהנא גלעד י"ע 1992 בשנת הוקמה ירפות'הג להקת

 :הלהקה חברי.הצבאי שירותם במהלך

 תופים - ששון אסי

 גיטרה - רוסו ארז

 מילים/מלחין/זמר - כהנא גלעד

 קלידים - ברוך בן לוי

 בס - קז יאיר

 כינור/מנדולינה - מוקד תומר

 הלהקה של רבים שירים (.2013 ב והאחרון 1999 ב הראשון)היום עד אלבומים 4 הוציאה הלהקה

 .ליף דפני על שנכתב דפני דפני השיר לדוגמא כמו חברתית נדה'ואג בוערים נושאים של ביטוי הם

  כהנא גלעד

 להקת ותמלילן סופר,פזמונאי,יוצר,שחקן הינו ,בנוסף. הלהקה סולן הינו גלעד. 01.09.1970 יליד

 המקומית בזירה .תשע בגיל ארצה עלהו בשליחות הוריו שהו בה במקסיקו כאמור נולד. ירפות'הג

  . אריאל למאיר הושווה אף והוא השמרן בממסד לוחם של לדימוי זוכה כהנא

 .הדיאטה ושפת עצמי דימוי,אוכלשירים של הלהקה העוסקים ב 2בחרתי להציג כאן 

 אין כניסה לפילים
 

 גלעד כהנא: מילים ולחן

 

  אמא שלה חזרה מהודו

  לפני חצי שנה

  שיער לבן קצוץ

  לא חוזרת לאבא

  כפכפים ומכנסיים רפויים

  ”?״מדוע נשים צריכות להתפקע מתוך הבגדים

 

  הזה״אל הבית 

  ”.אין כניסה לפילים

  הפסיקה בשר

  חיה על תמרים

 

  לאחר שיחה

  עם עולמות עליונים

  עברה לכרכור

  החליטה לעשות שינויים

  יש לה חבר חדש

  הכירו בטיול

  ילד בן עשרים

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=269&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=269&lang=1
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 מי שלא חולם, כועס

 אסף ששוןו יאיר קז, כהנא גלעד: מילים

 אסף ששוןו יאיר קז, גלעד כהנא: לחן

 

 

  קם מהשינה, זיעה קרה, לא ישן

  ומי שלא ישן לא חולם

  ומי שלא חולם כועס

  ומי שכועס כועס

  ומי שלא אוכל רעב

  ומי שרעב זאב

  ומי שזאב זאב

  וכמה מדרגות נעלה עד שנראה

  ?זה את זה

 

  ,חוזר אל המיטה, שמיכה עבה

  לא נושם

  ומי שלא נושם לא עוצר

  ומי שלא עוצר שובר

  ומי ששובר יישבר

  ומה שלא עובר לא עובר

  וכמה מדרגות נעלה עד שנראה

  ?זה את זה

 

  ואם ההר אלי לא בא

  אבוא אני

  סיבהללא 

  ואם ההר אלי לא בא

  אבוא אני

  והנה הוא, הנה אתה

  והדיבור הוא מדרגה

  ההר גדול

  ולא רואים את הפסגה

 

  ומי שלא ישן לא חולם

  ומי שלא חולם כועס

  ומי שכועס כועס

  ומי שלא אוכל רעב

  ומי שרעב זאב

  ומי שזאב זאב

  ומי שלא נושם לא עוצר

  ומי שלא עוצר שובר

  יישבר ומי ששובר

 ומה שלא עובר לא עובר

 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=269&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=269&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1529&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1529&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=6366&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=269&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=269&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1529&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1529&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=6366&lang=1
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  "אין כניסה לפילים"השיר 

 השיר נכתב לאחר מסע של הלהקה להודו ובהשראתה.

בראיון שנערך עם גלעד הוא אמר שהשיר נכתב על אמה  הכרזת תיגר על הקונפורמיזם. הינושיר ה

הפילים  . חייהחיקי לכת בועשתה שינויים מר הגיעה שם לתובנות ה טובה שלו שנסעה להודודשל ידי

כל הנושאים שזוגות שנשואים זמן ממושך נמנעים מלשים על השולחן והוא אף לטענתו היו לדבריה 

 מה כוונתו.לאמר למראיינת שמי שנשוי שנים רבות יבין טוב מאוד 

הפיל הוא  :יר ומנתחת את השיר לפי ראות עינישל גלעד כהנא לש ואם אני לא מתיחסת לפרשנות

כביטוי לחוכמתו  )ראשו הגדול של הפילהאלים בהודו.לפיל מיוחסת חכמה רבהאחת מדמויות 

.אולי הכוונה בשיר שבהודו היא הבינה את החכמה האמיתית בחיים ושלחכמה  (הרבה,עפ"י ההודים

 הזו אין מקום בבית הנוכחי ולכן :

  לאחר שיחה"

  עם עולמות עליונים

  עברה לכרכור

 ".... החליטה לעשות שינויים

בעולמות העליונים  - הרוחניות בהודו שאין לה מקום באורח החיים בעולם שלנו - העולמות העליונים

 .יש מקום לשונה,לנונקונפורמיסט,לאחר

 המתמיד אחר רמז אולי לחיפוש -ם צריכות להתפקע מתוך הבגדים"..."מכנסיים רפויים...למה נשי

 קנייה לפי מידה נחשקת? המידה הקטנה?

כמה קל  - את הכי יפה כשנח לך.( )ראה הפרסומת:צריכים ללבוש בגדים שלוחצים?למה באמת 

למול הזעקה  /מיינסטריםקוד הלבוש,קוד המראה,החיוב להומוגניותלהזדהות עם השורה הזו, 

 לייחודיות!

הנשים היום יותר ויותר זועקות את זעקת המידות הקטנות בחנויות.שהבגדים מתאימים לנערות ולא 

 אין התאמה בין צרכי/מידות האישה הממוצעת לבין המוצע על מדפי הבגדים בחנויות.לנשים וש

ואני מחדדת את נושא ההתפקעות מתוך הבגדים: מאחר שחוויתי על בשרי את תחושת המצוקה של 

 בגדים לוחצים:

 הלחץ הוא להיות במידה מסוימת,להתלבש לפי צו אופנה ספציפי)שלא בהכרח מתאים לכל אחת(.

השביע את רצון הסובבים .במקרה שלי:בעיקר את ההורים.להצליח להשתחל למכנסיים הלחץ ל

חץ החיצוני שמפעיל מכבש לחצים פנימיים אדיר:ההתפקעות לבמידה נחשקת,לא להתבלט כשמנה.ה

 מהבגדים היתה שקולה להתפקעות האינפורמציה בראש:

כולן,להיות ילדה כמו כולן,לא  לספור קלוריות,להיות ילדה טובה,להשביע רצון,ללבוש בגדים כמו

 להתבלט,להיות כמו כולן,להיות ילדה טובה.

 כי להיות ילדה טובה זה להיות ילדה רזה.

 ואם אני לא ילדה רזה אני לא ילדה טובה.אני לא ילדה אהובה.

 זו המערבולת שצפה אצלי למקרא מילות השיר הזה.

 וש,קוד התנהגות,חיי אישות.מרד!תזונה,לב הסכמות חברתיות:קריאת תגר על  מבטאהשיר 

 .החברתיות ואת המרד הזה אנחנו רואים היום יותר ויותר במדיות  

 מדוייק[: A11]הערה

 מסכימה[: A12]הערה
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בעיקר בפייסבוק באתרים שקוראים לנשים מלאות,שמנות,גדולות)הקף את האופציה 

 המתאימה(להפסיק להתחבא.

גדלה להיות פחות ואני חוזרת אל עצמי:אולי אם זה היה האקלים החברתי כשהיתי נערה,אולי היתי 

 באוכל ,אכילה,דיאטה והרעבה. סוקהעשמתוסבכת 

 

 

 אוכל,דימוי עצמי ושפת הדיאטה בשיר מי שלא חולם כועס:

הדבר הראשון שעלה בראשי כששמעתי את השיר הזה היה פירמידת הצרכים של מסלו שאליה 

 נחשפתי בראשונה בלימודי התואר הראשון בעבודה סוציאלית.)להלן(

 .תא כל כך בסיסיים של מסלו היהצרכ פירמידת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נוטים אף לפעמים אנחנו ו בעולם המודרני אנחנו נוטים להתעלם מהם,להזניחש הצרכים הבסיסיים

להתייחס לזמן שינה נכון  אין זמן בתוך המירוץ, קצב חיים מטורף,עבודה מסביב לשעון. לשכוח

 אין זמן לבשל אז קונים משהו על הדרך., ומומלץ

 מי שלא חולם כועס"..."מי שלא ישן לא חולם ו

לזכור חלום אחד.אני זוכרת  איזו אמא לא זוכרת לילות טרופי שינה כשהערגה היא רק ללילה רצוף,

אבל המירוץ לא הספקתי לחלום עצמי שאני אפילו את עצמי קמה בבקרים אחרי לילות כאלו ואומרת ל

 ילדים ונוסיף על חוסר השינה את התכתיב להיות רזה  ,בית ,חייב להמשך ויש עבודה

 "ומי שלא אוכל רעב ומי שרעב זאב"....

איזו אישה למודת דיאטות לא תדע לספר על לילות שלא  ?ב של חוסר שינה ורעב ומה גרם למההמצ

או שאולי חוסר השינה  האם הרעב מונע את השינה מרעב.הצליחה להרדם כי הבטן כ"כ קרקרה 

 שורה מעניינת[: A13]הערה
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.זאב=זאב )ראה מחקרים על הקשר בין מיעוט בשנות שינה לבין השמנה(? מגביר את הרעב

כ"כ בודדה.כאילו שאף  עצמית הרגשתיבודד.כמה פעמים במהלך דיאטות,בושה בגוף שלי ,שנאה 

 רגשי הנחיתות.ו מיתאחד לא מבין אותי.את הסבל ששולט בחיי בגלל השנאה העצ

איזו התקדמות אנחנו צריכים לעשות על מנת להצליח  -"וכמה מדרגות נעלה עד שנראה זה את זה"...

מה נדרש מאיתנו על מנת שנראה באמת  ? מה השינויים בחיים שנדרש להם? למשקללראות מעבר 

אינו סכום מה נדרש מאיתנו על מנת שנבין שיופי הוא בעיני המתבונן ושהשלם  את האחר?

.שליופי אין נוסחה אחת יחידה. שיופי הוא רק יופי.וגם הוא נעלם.הלוואי שהיתי מבינה את חלקיו

 המשמעות העמוקה של זה כשהיתי ילדה ונערה.

 "ואם ההר אלי לא בא

 אבוא אני 

 ללא סיבה...

 והנה הוא,הנה אתה 

 והדיבור הוא מדרגה

 ולא רואים את הפסגה" ההר גדול

לרדת במשקל אני צריכה ואני מפרשת:ההר הוא שפת הדיאטה/הדיאטה עצמה.אם אני לא מצליחה 

לשנות את השפה.לשנות אותה משפת הדיאטה לשפת האכילה אבל שפת הדיאטה היא הר גדול 

 ועצום והשינוי הוא רק בתחתית ההר והפסגה)הנחלת שפת האכילה(בחיתוליה.

  ומי שלא נושם לא עוצר"

  ר שוברומי שלא עוצ

  ומי ששובר יישבר

 "ומה שלא עובר לא עובר

.נשימה.עצירה לצורך נשימה )מדיטציה?( לקחת נשימה עמוקה ולעצור -"  מי שלא נושם לא עוצר"

 מאפשרת אתנחתא לחשיבה.חשיבה מאפשרת הבנה עמוקה ולא שטחית.

 שפוגע באחר?(עוצר לפני שאומר או כותב משהו  )עוצר כדי לחשוב? -" מי שלא עוצר שובר"

לחשוב פוגע ובסוף אין מנוס מפגיעה  לעצור, מי שלא לוקח את הזמן לנשום,)" ומי ששובר ישבר"

 עצמית(

 זה לא יעבור מעצמו.אם לא נשתנה ונשנה זה לא ישתנה.  -" ומה שלא עובר לא עובר"

השינוי  ופי,את ההכרה שרזון אינו בהכרח בריאות וי אם לא נשריש את שפת הדיאטה,  -ואני מפרשת 

 לא יקרה.

 ואני סוגרת עם מה שפתחתי:מסלו.

בספר פסיפס גופנפש:בריאות נשים בישראל)ראה בבליוגרפיה(.מתואר מחקר שענינו חווית האמהות 

של תכני הפרעות  דוריתנהביבקרב אמהות עם הפרעת אכילה.נחרדתי לקרוא בפרק ההעברה 

 (:164אכילה)עמ' 

מאמץ עיקש וכואב של האימהות לשלוט בצריכה הקלורית של "...אחד הממצאים העיקריים הוא 

כך,לדוגמא,בקרב על חרדה עצומה למראה הגוף של הילד. ילדיהן .המרואינות דיברו מפורשות
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בילדותן,או תיאבון בריא והתענגות  אמהות שזיהו אצל הילד נטיה למבנה גוף מלא שממנו הן סבלו 

 הילד"מאכילה,התעוררה תכופות דחייה  רגשית של 

..."דיווחו על בעיות של אנמיה בקרב ילדיהן הצעירים ,שנוצרו לדבריהן עקב האכלה לקויה....הפגיעה 

 במנגנוני הרעב והשובע של האם משפיעה על האכלת הילד."

.."חרדה מהשמנת הילד..החרדה הזו עזה יותר כשמדובר בבנות,שהן דור ההמשך הפוטנציאלי של 

ו על הבנות,הן נטו להביע סלידה ביחס לגוף הנשי,דיווחו על יותר הפרעת האכילה.כשהאמהות דיבר

 קשיים בהאכלה ובאכילה ,יותר חשש מהשמנת הילדה וכדומה."

נשים/אמהות שעסוקות ללא הרף באכילה/ הרעבה מגדלות דור שני להפרעות אכילה.אנחנו רואות 

תזונתי,בטחון קיומי(ומה לסיכום:כשהצרכים הבסיסיים ביותר לא מסופקים)בטחון את זה היום.ו

שחשוב הוא רק המעטפה הריקה איך נגדל דור שיהיה עסוק בדברים החשובים באמת ולא בהבלים 

 ובתפישות מגבילות ומיושנות?
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)עפי ויקיפדיה ,ראה מקור ביוגרפי תקציר  - טריינור מייגן

 אינטרנטי(

 .מוזיקלית ומפיקה יוצרת,כותבת,זמרת.טריינור אליזבט מייגן

 .ב"ארה ,מסצוסט 22.12.1993 נולדה

 .אלבומים חמישה הוציאה 2009 משנת

 .11 מגיל שירים כותבת.שש מגיל לשיר התחילה

עיתנות מייגן ומשפחתה עולים הקשיים אותם חוותה כילדה מלאה שהסבלה מדימוי איונות שנתנו לבר

 אותם ימים של בדידות חברתית.גוף נמוך.אותו סבל הוא ששלח אותה לכתוב שירים בכל 

All About That Bass" Meghan trainor 
 

Because you know I'm all about that bass 
'Bout that bass, no treble 
I'm all about that bass 
'Bout that bass, no treble 
I'm all about that bass 
'Bout that bass, no treble 
I'm all about that bass 
'Bout that bass... bass... bass... bass 
 
Yeah, it's pretty clear, I ain't no size two 
But I can shake it, shake it, like I'm supposed to do 
'Cause I got that boom boom that all the boys chase 
And all the right junk in all the right places 
 

I see the magazine workin' that Photoshop 

We know that shit ain't real, come on now, make it stop 

If you got beauty, beauty, just raise 'em up 

'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top 

 

Yeah, my mama she told me "don't worry about your size" 

(Shoo wop wop, sha-ooh wop wop) 

She says, "Boys like a little more booty to hold at night" 

(That booty, uh, that booty booty) 

You know I won't be no stick figure silicone Barbie doll 

(Shoo wop wop, sha-ooh wop wop) 

So if that's what you're into, then go 'head and move along 

 

Because you know I'm all about that bass… 

 

I'm bringing booty back 

Go 'head and tell them skinny bitches that 

No, I'm just playing, I know you think you're fat 
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But I'm here to tell you... 

Every inch of you is perfect from the bottom to the top 

 

Yeah my mama she told me, "don't worry about your size" 

(Shoo wop wop, sha-ooh wop wop) 

She says, "Boys like a little more booty to hold at night" 

(That booty booty, uh, that booty booty) 

You know I won't be no stick figure, silicone Barbie doll 

So if that's what you're into, then go 'head and move along 

 

Because you know I'm all about that bass… 

Hey! 

Yeah yeah... ohh... You know you like this bass... Hey. 

 ניתוח השיר ,שפת הדיאטה ,שפת האכילה ודימוי גוף:

הצליל  - בסים. לא בטרייבלים שיהיה ברור רק בבסיםמדובר בבסים :כבר בכותרת השיר המסר ברור

טרייבלים אלו . כשאתה שם מוזיקה על ווליום גבוה והבסים גבוהים הרצפה רועדת הכבד הדומיננטי.

אני  אני זו שמרעידה את הרצפה בנוכחות שלי -. מייגן טריינור לדעתי מבהירה פה הצלילים העדינים

בשיר היא אומרת שהיא לא מידה . ת שאי אפשר להתעלם ממנהיש לי נוכחו לא עדינה ובלתי מורגשת

או אולי  נצלותהתיש.)האם אני שומעת כאן  36אבל יש לה "את זה" כמו שלאף אחת במידה  36

 ?(הצטדקות

ואז באה דוגמניות למודל יופי לא מציאותי היא יוצאת כנגד השימוש בפוטושופ במגזינים שהופך את ה

אבל גם  האמא שלימדה אותה לאהוב את עצמה בדיוק כמו שהיא. ומשקלההטפה לאהבה בכל מידה 

למה ". הנכוניםגברים אוהבים אותך יותר כשאת מלאה במקומות "כי פה לא התחברתי להצדקה 

יש גם הדרת . )הצמאון ללגיטימציה( למה לא פשוט לאהוב את עצמך כמו שאת? לחפש את האישור?

 שהדרת שמנים לא מקובלת. פילת בדיוק כשלא מקוב (skinny bitchesרזות )

 All Bass, No"בתחילה עבור אמן אחר. קוין הציע לקרוא לשיר   Kevin Kadishעם השיר נכתב יחד 

Trable"  ומייגן שבאותו זמן המוטו שלה היה"I'm all about that Mexican food".  הציע לשלב בין

. מייגן טענה כי ההשראה היתה "I'm all about that bass, no treble"הדברים ולכן נקרא השיר 

 קונטרבס  ההבדל בין החלק התחתון לעליון ב

 כפי חיובי גוף דימוי מקדם לא השיר כי שחשו מוזיקה מבקרי בקרב מחלוקתלסלע  הפכו השיר מילות

. (skinny bitches)מייגן הואשמה באנטי פמיניזם ובביצוע "שיימינג" לנשים רזותאמן. ה שמכוון

"החלפתו של אידאל אחד באחר" ובמיוחד כנגד הטענה שגברים אוהבים המבקרים גם יצאו כנגד 

 נשים מלאות.

 שלי הגוף לביטחון לעזור כדי השיר את כתבתי, רזים אנשים לשנואכדי  קשה עבדתי לאמייגן ענתה " 

 ". לאחרים ולעזור

"I didn't work this hard to hate on skinny people, I wrote the song to help my body  

confidence and to help others". 

 בעיני הדרת נשים על רקע משקל אינה מקובלת בכל מקרה.

או אולי פשוט קביעת [: A14]הערה
 עובדה 

 נכון ויפה[: A15]הערה
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בפועל השיר הפך להמנון "הנשים האמיתיות".באתרי אינטרנט שונים המבקרים מפנים את הנשים 

מקפידה על צילומי פנים בלבד,ישנה טענה )לא ברור עד כמה מבוססת(  להתבוננות מושכלת :מייגן

 שנעשה שימוש שלה בכפילות גוף עקב יחסיה המסוכסכים עם גופה.

המבקרים מפנים את קהל המעריצות שלה לשאלה האם היא באמת מאמינה ועומדת מאחורי 

 האג'נדה שאותה היא מתיימרת לשווק?

 :ימודים השנהורלוונטית לל נקודה נוספת חשובה

 ברצף בקורס הדרכה של הצופים .נושא הסדנא היה )זהות(סדנאות 3העברתי  2017בחודש יולי 

נאות אני דדימוי גוף,הפרעות אכילה,שפת הדיאטה ושפת האכילה.כמו תמיד,כשאני מעבירה ס

משלבת שירים והבאתי את השיר הזה של מייגן טריינור ואת השיר מעבר לקשת בביצוע ישראל 

 י)מהוואי(.איז

 :ובדינמיקה ופה אני חייבת לשתף בתגובות

.רוב מכריע 14-23חניכים וצוות הדרכה בגילאים מ מורכבותקבוצות שונות  3 :הקבוצות 

 .(90%בנות)ל

 .14-18הרוב היו בגילאי 

חניכות וחניכים.קבוצה מאוד מגובשת ורגישה  50-בה כ הקבוצה הראשונה היתה הגדולה ביותר.היו

והיו בקבוצה הזו לא מעט עם עודף משקל.היה מדהים לראות את שפת הגוף של החניכות המלאות 

קמו לתחייה עם השיר של מייגן.אולי זו הרגישות או  ממשיותר משתנה,כשהקרנתי את הקליפים.הן 

,מחייכות,מפרשנות את השיר .בשיר השני בביצועו פותאותן מזדקהנוכחות שלי  שגרמה לי לראות 

של איזי היתה ממש התרגשות מהביצוע ומהעומד מאחורי הקליפ)ההלוויה שלו והורדת הדגל לחצי 

 .פרטים ביוגרפים על הזמרהתורן בהוואי ביום מותו(.הן רצו לדעת 

ניכה עם עודף משקל חניכות(ומאתגרת יותר.לא היתה אף ח 30-הקבוצה השנייה היתה קטנה יותר)כ

 בקבוצה הזו.

הן בחרו להתייחס להדרת הרזות בשירה של מייגן טריינור.אני לא יודעת אם מקרי או לא אבל רובן 

היו רקדניות ואמרו שהן ממש לא מתחברות למסרים בשיר.לשירו של ישראל הן ממש לא התחברו 

 ולא התעניינו בזמר ובסיפורו האישי.

 חניכות(..20-)כמשלושתןהמאתגרת  הקבוצה השלישית היתה

היא מקדמת מייגן טריינור.טענו שמטבעוניות וכולן היו רזות עד רזות מאוד.הן הביעו סלידה  8היו בה 

אג'נדה של השמנה וצורת חיים לא בריאה!הן סלדו  מאיזי וחלקן דיווחו שלא יכלו להסתכל עליו כי 

 מפלי השומן גרמו להן לדחייה קשה עד כדי בחילה.

בשלושת הקבוצות שרר שקט מופתי כשהעברתי את החומר העיוני.היו המון שאלות ומעט שיתופים 

 על סיפורי הפרעות אכילה ,דיאטות וכדומה.

 ואני?יצאתי הביתה בתחושות מעורבות:

בראש ובראשונה שמחתי שהקבוצה האחרונה היתה אחרונה כי אני מאמינה שהתגובות שלהן היו -1

 בפני יום ארוך. מרפות את ידי ועמדתי

הקבוצות  3שאלתי את עצמי אם זה תמהיל מייצג ומה קורה בנקודות החיבור ביומיום בין -2

הללו?האם גם הבחירה של המוזיקה מוטית אג'נדות)כן,אני שומעת את החניכים בפנימייה שרים 

 הפרשנות שלך?[: A16]הערה
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הם שירי דכאון ואומללות במזרחית או שירי ראפ בועטים=מתחברים למי שמבטא את המצוקות של

 במוזיקה שלו(

תהיתי מה השפה המדוברת בבתים של הבנות הללו.שמעתי את האמהות שלהן מדברות דרכן -3

 וחשבתי כמה היתי רוצה לראות מי האמהות שעומדות מאחורי הבנות האלו )בשלושת הקבוצות(

 

 :ביוטיוב לקליפ קישור

ttps://www.youtube.com/watch?v=7PCkvCPvDXkh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7PCkvCPvDXk
https://www.youtube.com/watch?v=7PCkvCPvDXk
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 ביוגרפי תקציר - אנקרי אתי

 .טוניסאי ממוצא להורים שלישית בת, לוד 04.01.1963 ילידת

 הצבאי שירותה יתרת ואת שנה חצי הבטחון במשרד שירתה

 בשנת ברימון לימודיה את סיימה .החינוך חיל בלהקת עשתה

 כתלמידה בתשובה חזרה בתהליך החלה 1995 בשנת .1990

 .ברסלב חסידות עם נמנית והיא(ימימה שיטת)אביטל ימימה של

 תשעה והוציאה הלחינה כתבה .ילדים לשלושה ואם נשואה

 נשים מול מופיעהכיום  .רבים וסרטים בהצגות והופיעה דיסקים

 .בלבד

 לוליטה

 אתי אנקרי : מילים ולחן

  

  לוליטה את ילדה יפה

                                              ויש לך פוטנציאל

                                        - זה לא קשור בשכל

  זה טמון רק בישבן

  ,גם העיניים לא רעות

  , יש לך קצת מזלכן

  - אם תתפסי את הפרנציפ

                                  תמיד יהיה לך קל

 

  ,תציגי קודם מול מראה

  אחר כך מול קהל

  - ואל תאכלי עוגות גבינה

  זה לא טוב למשקל

  :תשמעי מה אני אומר לך

  ?לה לי לה לי... למה לך

  לה לי לה לי... אני כמו אח

 

  - את יפהלוליטה כמה 

  עולם מוטרף בחוץ

  הזמן נתן את הפתיחה

  ,ואת צריכה לרוץ

  לרוץ על הבמות

  - עם מיני ומחשוף

  ואם תהיי טובה יותר

  ניסע מחוף לחוף

 

  תעזבי אותך מתיאטרון

  - ושכל מסובך

  לוליטה את ילדה יפה

  זה המזל שלך

  :תשמעי מה אני אומר לך

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=175&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=175&lang=1
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  ?לה לי לה לי... למה לך

  ה לי... אני כמו אחלה לי ל

 

  לוליטה כמה את יפה

  הלב שלי נשבר

  ,שעות בסטודיו למשחק

  הזמן שלך נגמר

  - והשנים ירוצו לך

  את לא תביני איך

  תקשיבי קצת לבן אדם

  "ש"מחבב אותך

 

  אז תציגי קודם כל מולי

  אחר כך מול קהל

  - ואל תספרי לאף אחד

  זה לא טוב למזל

  :ךתשמעי מה אני אומר ל

  ?לה לי לה לי... למה לך

 לה לי לה לי... אני כמו אח

 לוליטה השיר ניתוח

 באהבתו עוסק הספר(.1955) נבוקוב ולדימיר הסופר של ביותר המפורסמת יצירתו שם - לוליטה

 נערה הינו( מילוג פי"ע)לשם הפירושים אחד. ופתיינית צעירה לנערה מבוגר גבר של הפדופילית

 גברים של לידיהם ונופלות להתפרסם שרוצות הבנות של סיפורן את מספר השיר .ומפתה צעירה

 הרי: כנשים שלנו ההקטנה -"בישבן רק טמון זה בשכל קשור לא זה,פוטנציאל לך יש."ונצלנים חולים

 לפי תהיה המדידה דבר של בסופו...ההשכלה,שלנו ההישגים יהיו מה, חושבות אנחנו מה משנה לא

 גופי/גופך כאישה.מידת האטרקטיביות של 

 יותר יהיו החיים הפואנטה את תביני אם"...קל לך יהיה תמיד-הפרינציפ את תתפסי אם:" ולכן 

 ושפת הדיאטה שפת את להעצים וכדי ...ובינתך ומתךת את"  רק" להקריב תדרשי כי פשוטים

 זה כי גבינה עוגות לאכול אסור !אסור -"למשקל טוב לא זה גבינה עוגות תאכלי ואל:"השוביניזם

 לוליטה רוצה מי כי הלאה אותך שווקל אוכל לא ואני אטרקטיבית תהיי לא שמנה תהיי ואם משמין

 ??שמנה

 הנכס הוא כי גופך על תשמרי - "...מסובך משכל...אותך תעזבי...ומחשוף מיני עם הבמה על לרוץ"

 קשות מילים - אחד אף מעניין לא באמת בתוכו משהו לך יש ואם בראש לך עובר מה .שלך האמיתי

 ועצובות נוקבות

 הביטוי השיר כתיבת בעת"...אח כמו אני" - בשיר הפדופילים המשתמעים עם קשה מאוד היה לי

 השימוש .לרש לעג, ומשפחתיות אינטימיות ,קרבה הוא אח אבל, שלט לא עדיין ,היום שנהיר" אחי"

 .עריות גילוי של פן לובש גם הוא כי יותר לקשה הניצול את הופך אח במילה

 :אור'ד ודוד אנקרי אתי י"ע לוליטה השיר לביצוע קישור

https://www.youtube.com/watch?v=oIudWm6NbDA 

 ועלמה טיפקס בביצוע) טיפקס של השכונות פרח לשיר את לוליטה מלהשוות להמנע יכולה לא ואני**

 https://www.youtube.com/watch?v=lUaLlgwu8bI. פיה על הקערה את שהופך( זק

 כואב[: A17]הערה

https://www.youtube.com/watch?v=oIudWm6NbDA
https://www.youtube.com/watch?v=oIudWm6NbDA
https://www.youtube.com/watch?v=lUaLlgwu8bI
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 תקציר ביוגרפי – קרן פלס

 אחות .ישראל ,11.03.1979  ילידת .ושחקנית יוצרת, זמרת

 משנת אלבומים 4 הוציאה .ממנה צעירים ואחות לאח בכורה

  גם כותבת.  שיריה את כותבת .2013 שנת עד 2006

 ילדים לשני אם ,בזוגיות חיה .אחרים למבצעים

 
 רק אלוהים ישפוט אותי

 קרן פלס: מילים ולחן

 

  רק אלוהים ישפוט אותי

  השיירות עוברות אותי

  הסערות מנערות אותי

  לחיות לשמור לילקום 

  טיפת אהבה ליום קודר

  מהנוצץ לא להתעוור

  ולעלות כמו ציפור אל שמש

 

  רוצה עוד וזה לא נגמר

  כי כשהיה לי את הכל הרגשתי שום דבר

  נתתי את מה שרק אפשר

  שיראו אותי שישמעו אותי שרה

  ברקיע השביעי

  לכמה רגעים הרגשתי מישהי

  עשיתי כל מיני שטויות

  חד עם שני בניםעם בן א

  ולפעמים גם עם בנות

 

 .... רק אלוהים ישפוט אותי

 

  רוצה עוד למלא תכיס

  בכל מה שנכנס לא לפספס אף ביס

  בלילות כשאף אחד לא מציץ

  המקרר נפתח אני נולדתי מורעבת

  עבד של העבודה

  למרות שיש בבית ילד וילדה

  שמלה צמודה

  מחשוף בוער

  אז תפטרי מהבושה

  להיות אשה זה משחרר

 

 ... רק אלוהים ישפוט אותי

 

 

 קישור לשיר רק אלוהים ישפוט אותי:

https://www.youtube.com/watch?v=r4qTj8ZiGyQ 

  אהבתי מאחורי הגב

  חציתי כמה פעמים תקו

  הייתי רגישה כי לי כאב

  רציתי מישהו רק כי הוא כוכב

  כתבתי כל מיני שירים על אחרים הם נפגעו

  היו לי חברים פעם היו

היתה קנאה היתה שנאה היתה שנה שלא 

  .היה לי אלוהים

 

 ....ורק אלוהים ישפוט אותי

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=4314&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=4314&lang=1
https://www.youtube.com/watch?v=r4qTj8ZiGyQ
https://www.youtube.com/watch?v=r4qTj8ZiGyQ
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 קרן פלס,שפת הדיאטה ושפת האכילה:

לאוכל שזורים בשיריה של קרן פלס וגם בראיונות הרבים אכילה,אוכל,דיאטות,דימוי גוף  ואהבה 

 שנתנה לתקשורת.

 בנושא דיאטה,השמנה,דימוי גוף: לדוגמא ציטוט

 ”אני לא רוצה להיות רזה"

ג ממשקלה בעזרת שומרי משקל להם היא ”ק 29ציגה גזרה מעוררת קנאה, לאחר שהורידה הפלס 
צהירה השנשבעות שהן אוכלות הכול, פלס פרזנטורית. בניגוד לנשים מפורסמות אחרות,  שמשה

 בגלוי על מאבקיה עם המשקל, על השינויים שחלו בגופה בזמן ההיריון ואחרי הלידה.

 פלס חוזרת ודנה ביחסיה המסוכסכים עם האוכל ועם גופה.

 גם בהופעות שלה נושא האהבה לאוכל ,החרדה מהשמנה והפיוס עם הגוף  עולים.

 :בשיר רק אלוהים ישפוט אותי

  רוצה עוד למלא תכיס"

  בכל מה שנכנס לא לפספס אף ביס

  בלילות כשאף אחד לא מציץ

 " המקרר נפתח אני נולדתי מורעבת

האם באמת נולדתי מורעבת או שהרעב הגיע  נשים נשמע את המשפט הזה?מכמה  -נולדתי מורעבת

בסתר)בלילות כשאף אחד לא האכילה  )אל תהיי שמנה,אף אחד לא רוצה ילדה שמנה(. עם ההגבלה

הרי יש דיאטנית  כמה נערות? כמה ילדות? כמה נשים ידווחו על אפיזודות של אכילה בסתר? מציץ(

 דאבל תפסיקו לשפוט אותי,למדו .ויש תפריט ולא כל מה שבמקרר הוא ברשימת ה"מזון המותר"

 תנו לי לחיות את חיי כראות עיני.אותי, 

השיר הזה הוא בעצם  הכוכב הבא(. למוזיקה, ית ספר)בב הלאומיתקרן פלס מצטיירת תמיד כמאמי 

 זו.על תדמית  הכרזת מלחמה

 המשפט:"רוצה עוד וזה לא נגמר

 "דברכי כשהיה לי את הכל  הרגשתי שום 

המשפט הזה בעט לי בבטן.כי אני זוכרת תקופה ,אחרי דיאטה מטורפת)תרתי משמע(.באותה תקופה 

שמוגדר "משקל מטרה"(.לכאורה,הגעתי ליעד,כבשתי את יצרי,זכיתי הגעתי למשקל האידאלי)מה 

אבל אני זוכרת את תחושת הריקנות שבערה בי.כי גם זה כבר לא הצליח למלא  למחמאות מכל עבר

כשקראתי את המשפט הזה חשבתי . את הבור העצום של האומללות שנפער עם הקילוגרמים שנשרו

גם היא חוותה את הריק העצום והמתסכל הזה וההכרה שלא כל  אם זו היתה כוונתה של פלס.האם

 הנוצץ זהב ושהזהב אינו זהב בעצם.

 "שמלה צמודה

 מחשוף בוער

 אז תפטרי מהבושה

 להיות אישה זה משחרר"

קראתי את המשפטים שוב ושוב ושוב ואז הבנתי :השמלה הצמודה שהיא תכתיב מקצועי)כי כאמנית 

הינו חשיפה אבל תפטרי מהבושה כי להיות אישה זה  את צריכה הופעה מושכת(המחשוף

מורעבת יש בזה משהו [: A18]הערה
 שיופטי גם

 כי מה זה מורעבת?
 מי אומר כמה צריך לאכול?

כי בעצם המשקל לא [: A19]הערה
 באמת קובע את המלאות הרגשית

 מרות שכל הזמן נדמה לנו כך.
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משחרר:די,את כבר לא ילדה.את אישה!יש לך קימורים וגוף נשי וההבנה הזו משחררת.ההבנה שאת 

 כבר לא ילדה או נערה וזכותך המלאה להיות מלאה בעצמך!

 "..היתה שנה שלא 

 היה לי אלוהים"

 (שנה. 50בכל מה שהיה אני  גם לי!השנה האחרונה.בגדתי ובעטתי בכל הכח)

. 
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)עפי ויקיפדיה,ראה מקור  ביוגרפי תקציר -' לוקאץ  איתי

 אינטרנטי(

 .בישראל 02.03.1985 -נולד  .ישראלי וקומיקאי זמר, שחקן

 .חברתי כראפר עצמו מגדיר .האוויר חיל בלהקת שירת

 אמנים עם פ"בשת שונים וסינגלים מלאים אלבומים 4 פרסם

 ועוד טונה' ,נצ י'נצ :כמו

 
 שיר השמנה

 
: לוקאץ'מילים   

אורי שוחט ולוקץ' לחן:  
 

  מותק את
  משלימה את החיים שלי וזה נחמד

  גם בזמנים קשים תמיד הלכנו יד ביד
  ובפנים אני חולם שזה ימשיך לעד

  שזה ימשיך לעד
  אך כשאני לבד

עלייך ומפריע לי דבר אחדחושב    
  מאז שנהיינו זוג את ממש הזנחת

  ובשנה האחרונה את ממש השמנת
  כן את ממש השמנת
  זה שאני ואת ביחד

  זה לא אומר שאת צריכה עוד צלחת
  שלושה קינוחים תמיד לוקחת
  ידיים למזנון החופשי שולחת
  בבית הפנקייק תמיד אורחת

  כשעושים ספורט אף פעם לא נוכחת
  אוכלת שוקולדים וגם שוכחת

  שזה יורד לך ישר לתחת
  חלמת על גבר בריטי

  אני יודע שאני לא שחורציאניטיס
  אבל במקום הכריות אולי תאכלי קצת פיטניס

  זה יוריד תכמויות של הצלוליטיס
  כן יש לך צלוליטיס

  מפלצת עוגיות
  יש לך סנטר היכן שהצוואר צריך להיות

את יוצאת לקנות שמלותבמאהל ברוטשילד    
  את נראית כמו מפלצת מהמצולות

  כן מהמצולות
  אך כשאני לבד

  חושב עלייך ומפריע לי דבר אחד
  מאז שנהיינו זוג את ממש הזנחת

  ובשנה האחרונה את ממש השמנת
  כן את ממש השמנת
  זה שאני ואת ביחד

  זה לא אומר שאת צריכה עוד צלחת
  שלושה קינוחים תמיד לוקחת
  ידיים למזנון החופשי שולחת
 בבית הפנקייק תמיד אורחת

 
 

  כשעושים ספורט אף פעם לא נוכחת

  אוכלת שוקולדים וגם שוכחת

  שזה יורד לך ישר לתחת

  כשלובשת צהוב צועקים לך מונית

  את נראית כמו רובוטריק שהפך למשאית

  הכרישיםהולכת לים מפחידה את 

  ההמון רודף אותך עם לפידים ועם קרשים

  נפלת על הרצפה יש רעש ביוון

  הלכת לים התחלת את הצונאמי ביפן

  צונחת ממסוק עושה ליקוי חמה

  אני רומז לך תעשי דיאטה נשמה

  לזה שאני שמן אין שום קשר

  לא צריך להראות טוב אני גבר

  אז מה עם בספה עשיתי שבר

  ה רק בקבראני אתחיל דיאט

  וכשאני ואת יושבים

  על החול מתחת לכוכבים

  לא אכפת לי מה כולם חושבים

  אני יודע שאנחנו רעבים

 אז בואי נאכל
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  '.לוקאץ של החריג מהמראה להתעלם קשה

 :בשמנופוביה המאבק בנושא'לוקאץ איתי של ציטוטים

https://www.facebook.com/itay.lukach/posts/10154508473757409 

 כשמבררים. משקלו סוגיית: במיוחד בולט אחד לנושא להתייחס בלי' לוקץ עם ראיון לנהל אפשר אי

 עונה הוא", שיותר כמה מזה נמנע אני" .אותו מגדיר המשקל מקום שבאיזשהו מרגיש הוא אם איתו

 לא אני ,בכוונה זה. שלי למשקל התייחסות אין, שלי השירים של המוחלט שברוב לב שימי"  .בכנות

 שהיו לי ותאמיני האלה לדברים שקשורה הצעה לכל מסרב אני לכן, אחד טריק של אמן להיות רוצה

 היא שלי השאיפה. מזה יותר הרבה בי יש אבל, שבחדר הפיל על לדבר בלא מאמין לא אני  .הרבה

 "כאמן מידה באותה אצליח עדיין, בזה אצליח שאם בטוח ואני, במשקל לרדת

 :השמנה שיר

 שיר ,שובינסטי שיר .מאוד מקומם השיר המילים את נקרא ורק השיר של הקליפ על נסתכל לא אם

 בקליפ כשצופים תפנית מקבל הכל .יופי ואידאל דיאטות מידה אמות של בכלא נשים שם, נשים מבזה

 אין שמן שאני לזה" – האמת את מבטא השיר בסוף אבל עצמו על צוחק בעצם' לוקאץ .ההומוריסטי

 רק דיאטה אתחיל אני, שבר עשיתי בספה עם מה אז, גבר אני טוב להראות צריך לא ,קשר שום

 לא גבר .שונה שלהם המדידה.בהיקפים נמדדים לא גברים .דיאטה לעשות צריכים לא גברים". בקבר

 :המפורסמת הקריקטורה את בשיר מבטא' לוקאץ בעצם .בסתר לאכול כדי מסעדה בירכתי יתחבא

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 !חתיכה לחברה זכות אין( כמוהו) לשמנים:המקובל כל כנגד מתריס' לוקאץ - הפוך על ובהפוך

 שמשאירים השאריות על תודה לומר צריכים הם .רוצים שהם כפי לחיים זכות אין( כמוהו)לשמנים

 בעולם לשמה שמנופוביה !כמותם לשמנים שיאה מסכים שהעולם במה להסתפק (,הרזים) להם

 .לרזון ששואף

 

 קישור לשיר השמנה של אילן לוקאץ:

https://www.youtube.com/watch?v=VCVou6Y4wzg 

אצלו זאת ממ שבעיה כי [: A20]הערה
אולי המשקל לא מגדיר אותו אבל 
בטוח מנהל אותו כי ההשמנה שלו 

 ל א תפקודי –מפריעה לו לחיות 

https://www.facebook.com/itay.lukach/posts/10154508473757409
https://www.facebook.com/itay.lukach/posts/10154508473757409
https://www.youtube.com/watch?v=VCVou6Y4wzg
https://www.youtube.com/watch?v=VCVou6Y4wzg
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 )עפי ויקיפדיה,ראהתקציר ביוגרפי –חנן בן ארי 

 ביוגרפיה(

 קרני בישוב 08.04.1988  נולד .ישראלי ויוצר מוזיקאי זמר

 (.חרדי גיוס מסלול) יהודה נצח גדוד כמפקד שירת .שומרון

 ואב  נשוי .גן רמת בישיבת אברך היה שחרורו לאחר

 בשאלה יצא אחיו  .בכרכור מתגורר, ילדים לארבעה

 2014 משנת .משיריו ברבים שזורים  הדת מעולם ומוטיבים

 .2016 בשנת(בינתיים)יחיד דיסק הוציא .תותים - שבהם המפורסם,לרדיו סינגלים מספר הוציא

 

 ויקיפדיה
 

 בן אריחנן ו קרן פלס: מילים

 חנן בן ארי: לחן

 

 

  כמה נוח לזרום עם המוח בהתניות אוטומטיות שלא דורשות לטרוח

  רק לתייג ולנבוח, להסית ולזבוח לאלילי הרייטינג אייטמים בכל הכוח

  מגירות-הכול כבר מסודר לנו בראש מגירות

  לא ניתן למציאות להפריע לנו לראות

  שכל שמאלני הוא בוגד, כל ערבי מחבל מתאבד

  כל חרדי הוא שודד וכל המתנחלים רצחו את רבין

  ,כל תל אביב טבעונית, כל נתיבות מסורתית עממית

  .כל הדתיים פרימיטיביים עם ציצית ועל הדרך מחקו את דארווין

 

  אל תכלאוני בשום כלוב

  ותי בויקיפדיהאל תסכמו א

  כלום-אני הכול, אני לא

  אור אינסוף לבוש בגוף

  אז אל תכלאוני בשום כלוב

 

  תקראו לי דון קישוט שמעז לקרוא תיגר

  שימו לי פרס על הראש וגיליוטינה בכיכר

  השדים זמנם עבר והמלך הוא עירום

  תמחקו את כל מה שידעתם עליי עד היום

  אלוהים לא אני לא המתנחל, לא נציג של

  לא דוס שמדיר נשים, לא גשר בין המגזרים

  יישרפו המגזרים, תשרפו דעות קדומות

  לכל אחד יהיה סיכוי לכתוב את הסיפור שלו

  קלישאות-כי אם הכול גלוי וידוע מראש קלישאות

  לא ניתן למציאות להפריע לנו לראות

  שכל מזרחי מקופח, כל חילוני הוא כופר מלוכלך

  טבח וכל הרוסים הרוסים על סטאליןכל הנשים למ

  כלו כבר כל הקיצים, כל חבר כנסת קופה של שרצים

  כל האתיופים רצים ואלו שלא שרים עם רייכל

 

  …אל תכלאוני בשום כלוב

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=4314&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=4314&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=17593&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=17593&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=17593&lang=1
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  יום יבוא ולא תכלאוני בשום כלוב

  לא תסכמו אותי בויקיפדיה

  כלום-אני הכול, אני לא

  עירום באתי ואשוב

  בשום כלוב אז אל תכלאוני

 לא תכלאוני בשום כלוב

 קרובות לעיתים עצמו את מוצא ארי בן , החרדי העולם כבוגר .פלס וקרן ארי בן חנן י"ע נכתב השיר

 הרציונל בעצם היה הזש הסביר איתו בראיונות .והחילוני החרדי המגזר מול התגוננות בעמדת

 בסטיגמות מרד - השיר לכתיבת

  מגירות-מגירותהכול כבר מסודר לנו בראש "

 " לא ניתן למציאות להפריע לנו לראות

כשקראתי את השורות האלו ראיתי בעיני רוחי את המדפים בספריה שבה ביליתי שעות לא מעטות 

בליקוט חומרים לעבודה הזו.המדפים היו עמוסים ספרים על סכנת ההשמנה,מגיפת ההשמנה,דיאטה 

 לסוכרתיים,איך לגדל ילדים רזים ועוד.

חשבתי על כל הרופאים שמסתכלים עלי ומייד יודעים שהבעיה הראשונה והאחרונה שלי היא 

העודפים שלי.הם לא מסתכלים על תוצאות בדיקות הדם שלי או על ערכי הדופק שלי  הקילוגרמים

במאמץ.יש להם מגירה .מגירה בשביל שמנות כמוני .מחקרים חדשים?אמיתות אחרות? מציאות 

 רואים אותה.אנחנו רואים אישה שמנה.עצוב. חדשה?לא,אנחנו לא

 עבר זמנם השדים, בכיכר וגיליוטינה הראש על פרס לי שימו, תיגר לקרוא שמעז קישוט דון לי תקראו"

 " עירום הוא והמלך

 הרופאים על תיגר לקרוא מעיזות שאנחנו ?איילת,את ?שלך התלמידות ?אנחנו ?קישוט דון מי

 שמקדשים השונים המדיה ערוצי על,המגמתיים המחקרים על,למינהם הדיאטנים על, חולים בקופת

 לא) .נכשלות מהדיאטות 99% הרי .עירום הוא הרי והמלך עבר זמנם השדים ...הרזון תרבות את

 .(פלס קרן היא  השיר לכתיבת שהשותפה מפתיע

אדם כיצירת הפאר של  ל הינה סוף אין אור במונח הכוונה הקבלה בעולם - " בגוף לבוש אינסוף אור"

אותו כח עליון כזה  של הבריאה יצירי שכולנו הינה הזה במשפט הכוונה לפרשנותי. האלוהיתהיישות 

 ידועות שתוצאותיה עקרה מלחמה היא בריאתינו באופן ומלחמה אותנו לברוא איך בחראו אחר ש

אינסוף שמרכיב שהגוף הוא רק המעטה השולי ושהחשוב מכל הוא האור .לכישלון ונדונה מראש

 אותנו.

שלכם.זה כלוב  BMIזעקה!אל תכפו עלי את הטבלאות שלכם,את ערכי ה– "אל תכלאוני בשום כלוב"

מבחינתי.תנו לי לחיות את חיי כראות עיני.תנו לי לבחור את המסלול הבריא והשפוי בו אני בוחרת בלי 

 לאלץ אותי או לכפות עלי משטר או משקל. 

 :ביוטיוב ויקיפדיה לשיר קישור

https://www.youtube.com/watch?v=80GtXgCSYJw 

 

 

 

 טובה שאלה[: A21]הערה

https://www.youtube.com/watch?v=80GtXgCSYJw
https://www.youtube.com/watch?v=80GtXgCSYJw
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 מלכה) וייסמן דורית של מספרה לשירים להתייחס בלי בעברית השירה פרק את לסיים יכולתי ולא

 (.בבליוגרפיה ראה,עירומה

 בשנה לדבר לומדות ואנחנו למדנו בה השפה את מדברים הם.לנתח צורך שאין שירים מספר בחרתי

 להלחם מנסות אנו בה השפה את גם כמו ,שחלפה

 

 

 חור בן ורדה/ שמנטוזה

 

 שמנטוזה דיאטה תעשי

 חבית דיאטה תעשי

 תמותי ארבעים גיל עד

 ?חבל לא

 שלמה מנה על חולמת

 ?מספיק לא קלוריות אלף

 רחל את תראי הנה

 קילו שבע כבר ירדה

 יפות שלך והפנים

 .רעה לא והפרופורציה

 ?שמעת לא מה

 המאוחדת,הלאומית,הכללית-החולים קופות כל

 עליך הכריזו כבר

 המאה מגפת כעל

 עלייך יהיה ומה

 ?לב-הלב השקדים הכליות על

 שמנטוזה דיאטה תעשי

 חבית דיאטה תעשי

 תמותי ארבעים גיל עד

 ?חבל לא

 

 ועקנין -עברון לי/  יט'בריז

 ברדו יט'בריז של תמונה לי הראית

 גברים של מעגל בתוך

 הקצרה חצאיתה,מחייכת

 ערגה מוקפת,מתנפנפת

 גברים של

 ברדו יט'בריז שבגלל ואמרת

 דיאטה לעשות צריכה אני

 

 אמא אבל

 המעגל בתוך אני גם

 .עצמי של ערגה מוקפת

 גלוברמן יעל/  רעב

 המסעדה בקצה

 בודקת שמנה אשה

 .אוכלת אותה רואה מישהוא אם

 לה רואים אם

 התאבון את

 

 אתי / מעין לוי בן סטון

 

 אתמול ראיתי את אתי,

 השמנה מהג'ים, בדיוק סימה

 תרגיל לא רגיל.

 אדמה,מזיעה,שחררה קללה.

 אחר כך עברה למתיחות

 בשפיפה,מקצה הרצון

 עד קצת היכולת.

 וכל זה בשביל מה?

 אתי שמנה,בנשמה.
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)עפי ויקיפדיה,ראה ביוגרפי תקציר -  קיילרט קולבי

 ביוגרפיה(

 

 .מקליפורניה שירים וכותבת ופסנתר גיטרה נגנית ,זמרת

 עד 2007 מ אלבומים שישה הוציאה. 28.05.1985  ילידת
2016 

 

"TRY" 

 קולבי קיילרטמילים ולחן : 

 

Put your make up on 

Get your nails done 

Curl your hair 

Run the extra mile 

Keep it slim 

So they like you. Do they like you? 

 

Get your sexy on 

Don't be shy, girl 

Take it off 

This is what you want, to belong 

So they like you. Do you like you? 

 

You don't have to try so hard 

You don't have to give it all away 

You just have to get up, get up, get up, get up 

You don't have to change a single thing 

 

You don't have to try, try, try, try-i-I ….. 

 

Get your shopping on, 

At the mall, 

Max your credit cards 

You don't have to choose, 

Buy it all 

So they like you. Do they like you? 

 

Wait a second, 

Why should you care, what they think of you 

 

Do you like you? Do you like you? 

 

You don't have to try so hard 

You don't have to give it all away 

You just have to get up, get up, get up, get up 

You don't have to change a single thing 

 

You don't have to try so hard 

You don't have to bend until you break 

You just have to get up, get up, get up, get up 

You don't have to change a single thing 

 

You don't have to try, try, try, try-i-i…. 

 

You don't have to try so hard 

You don't have to give it all away 

You just have to get up, get up, get up, get up 

You don't have to change a single thing 

 

You don't have to try, try, try, try-i-i… 

 

Take your make up off 

Let your hair down 

Take a breath 

Look into the mirror, at yourself 

Don't you like you? 

Cause I like you 
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 שתתאימי כדי מייל עוד של וריצה שיער ,ציפורניים ,איפור - בועהק הריצוי מסלול עם פותח השיר

 הן הדרישות בעצם כי" ?do they like you" - המאמץ למרות ,אבל so they like you" -לדרישות

, הדופי את בך שיטיל זה יהיה תמיד ".מדי רזה אישה אין" - הדור מחכמי אחד כמאמר.אינסופיות

 האדם בפני תתפשטי שאם ההבטחה גם מגיעה ואז המושלם של לתבנית מתלבש לא בך שמשהו

 ?בשבילך באמת רוצה שאת מה זההאם  אבל יסתדר הכל הנכון

 להיות כדי ועוד ועוד עוד לקנות אותך ששולחים למיניהם המגזינים י"ע שמעודדת הצריכה תרבות

 בעצם היא ואז ?איתך לך טוב ?עצמך את אוהבת את עצמך עם לבד כשאת האם .ויותר ויותר יותר

 תהיי, האיפור את תורידי, ההתחנחנות עם די, ההשתדלות עם די .האוטנטי, העצמי לשימור מטיפה

 כי -?  עצמך את אוהבת לא את האם, בראי תסתכלי, עמוקה נשימה קחי, פזור שיער עם עצמך את

  .כן אני

החיצוני.אידאל היופי העכשווי.השיר שולח הרדיפה אחרי עגל הזהב.עגל הזהב הוא לפרשנותי כל 

אותנו לבדוק את קובעי דעת הקהל למינים ששולחים אותנו לחנויות הבגדים,למכוני היופי,למכוני 

 זיה,לשולחן הניתוחים. וכל זה בשביל מה?רהה

Try נסיון.נסיון למצוא חן.נסיון לעמוד בסטנדרטים הבלתי אפשריים שמציב עולם האופנה ,עולם=

 ופ. הפוטוש

 המשקלים ,הצבעים ,הגוונים מכל אמיתיות בנשים הינו השימוש .בשיר המסר את מבטא הקליפ

 !נמצא היופי מהן אחת בכל בסדר הכל כי .והגילים

 

 

 קישור לקליפ השיר:

https://www.youtube.com/watch?v=GXoZLPSw8U8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GXoZLPSw8U8
https://www.youtube.com/watch?v=GXoZLPSw8U8
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 )עפי ויקיפדיה,ראה ביוגרפיה(יביוגרפ תקציר -ביונסה

 

 קרטר-נואלס יזל'ג ביונסה

 .אמריקאית ורקדנית שחקנית,מוזיקלית מפיקה,פזמונאית,זמרת

 עצמאית רבים אלבומים הוציאה .בטקסס 04.09.1981 נולדה

    destiny's child בלהקת כחברה ובעבר

PRETTY HURTS SONG 

 ביונסה נואלס וסיה פרלר :מילים ולחן 

Mama said, you're a pretty girl 

What's in your head it doesn't matter 

Brush your hair, fix your teeth 

What you wear is all that matters 

 

Just another stage 

Pageant the pain away 

This time I'm gonna take the crown 

Without falling down, down 

 

Pretty hurts 

Shine the light on whatever's worst 

Perfection is the disease of a nation 

Pretty hurts 

Shine the light on whatever's worst 

Tryna fix something 

But you can't fix what you can't see 

It's the soul that needs the surgery 

 

Blonder hair, flat chest 

TV says bigger is better 

South beach, sugar free 

Vogue says 

Thinner is better 

 

Just another stage 

Pageant the pain away 

This time I'm gonna take the crown 

Without falling down, down 

 

Pretty hurts… 

 

Ain't no doctor or pill that can take the pain away 
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The pain's inside 

And nobody frees you from your body 

It's the soul, it's the soul that needs surgery 

It's my soul that needs surgery 

Plastic smiles and denial can only take you so far 

Then you break when the fake facade leaves you in the dark 

You left a shattered mirror 

And the shards of a beautiful girl 

 

Pretty hurts…. 

 

When you'r alone all by yourself 

And you're lying in your bed 

Reflection stares right into you 

Are you happy with yourself 

It's just a way to masquerade 

The illusion has been shed 

Are you happy with yourself 

Are you happy with yourself 

Yes 

א אומרת אמהסגידה לה וביטול הערך העצמי הם המוטיבים המרכזיים בשיר זה.  ההטפה לחיצוניות,

די זה יים,תברישי את השיער ותתלבשי יפה. חשוב שתשמרי על השינשמה שיש לך בראש לא חשוב, 

 ים את הזרקור על כל הפגמים ושלמות היא המחלה הלאומית.שמ -כואב / להיות יפה זה כואב כי 

ובמקום אחד  ניתוחמנסים לתקן אבל אי אפשר לתקן את הבלתי נראה כי זו הנשמה שזקוקה ל

הכל כפוף למי קבע מה חזה. תם אותך להגדליאומרים שחזה שטוח זה מה שצריך ובמקום אחר שולח

הכל דל סוכר והמגזינים אומרים  ים את עצמך אליו.הסטנדרט ליופי ולפיו את אמורה להתיישר ולהתא

אף אחד לא יוכל לשחרר אותך רופא לא יכול לתקן את תחושת הכאב, אף  שרזה יותר עוד יותר טוב.

 ושוב בשיר הזה הזעקה נגד האילוץ לשים נשים בתבניות. מגופך

של מושגי  המזויף שזורק נערות ונשים לעולמות של הפרעות אכילה, רהזעקה בקליפ כנגד עולם הזוה

התחרות הסיזיפית עם עצמך  נתוניה הטבעיים.רצונותיה ו יופי לא הגיוניים.שמתעלם מהאישה עצמה,

  - הדרכים להשגת היופי הופכות כולן כשרות עם דמויות מרוטשות בעיתונים. ועם הנשים שסביבך,

סטים דיאטות מטורפות ושעבוד לשעות על גבי שעות במכוני כושר ומכוני מבולימיה דרך ניתוחים פל

 יופי והכל בשם אידאל לא רציונלי.

 

 

 קישור לקליפ

5n5w-https://www.youtube.com/watch?v=LXXQLa 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LXXQLa-5n5w
https://www.youtube.com/watch?v=LXXQLa-5n5w
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 סיכום

העבודה היתה מבחינתי לסכם את התהליך הלימודי והאישי  מטרתמה היתה מטרת העבודה שלי?

שעשיתי השנה .לעשות אינטגרציה בין החומר הנלמד לבין תכנים מעולם השירה ומהבבליוגרפיה 

 המפורטת בגוף העבודה ובפרק הייעודי.

מראש תוך כדי קריאת החומרים וכתיבת העבודה מצאתי את עצמי נשאבת לתובנות לא פשוטות.

 גוון מאוד פמיניסטי. גם העבודה קיבלהי מאוד אישית.הגשתי את נשמתי על מגש.אבל העבודה של

 הבנתי שגוף שמן הוא גוף פוליטי.

 כותבת:,מרים דנה,בספרה נשים אוכלות את עצמן)ראה בבליוגרפיה(

"נשים לבדן אינן יכולות לגרום לשינוי בדרך שהן מרגישות כלפי עצמן וכלפי הנשיות בכלל.לא רק 

הן,אלא גם החברה במובן הרחב של המילה,מעדיפה לראות בנשים יצורים חלשים וילדותיים,שגם 

נראים כך.להיראות כילדות קטנות,רזות,דקיקות,חסרות משקל ומסה".כלומר:אם את גדולה,עם 

 ב התגוננות מול תכתיבים חברתייםנוכחות ומשקל את מראש במצ

 ועוד:

ואה עצמה כנטולת נשיות,לא מינית,נלעגת...פרדוקס ,רה"דווקא האישה השמנה,בהביטה במרא

מבטא לבין תחושתה.לאישה שמנה יש  והעוצמה שהשומןהפער שבין הגודל ,המאסה,הנוכחות 

אי אפשר שלא לראות אותה,לא לחוש אותה או לא להבחין בה.אך,בניגוד לכל אלה,בתוך -נוכחות

גודל ולנוכחות חס הפוך לתוכה,חשה האישה השמנה חסרת כח,חסרת עוצמה,לא נוכחת.בי

המאסיבית המבוטאים בשומן,יש משהו חרד מאוד,ביישן,מתגמד באישה השמנה עצמה ובדרך בה 

מישהי שלא דורשת הרבה מקום,שלא ממלאה ותופסת את הנפח והנוכחות -היא מציגה את עצמה

 שגופה ממלא".

ם גם הציפו בי את כמה הזדהות הרגשתי כשקראתי את המשפטים הללו.כאילו הם נכתבו עלי. ה

 כשקראתי את "אישה שמנה  "של ארווין יאלום. שעלו ביתחושות הזעזוע ,הכעס והעצב 

ואני תוהה :האם זה התהליך שעברתי בשנה האחרונה שגורם לשינוי בי וגורם לי לבחור לקרוא על כל 

י מגיע הבחירות שנשים מתבגרות בוחרות לעשות בחייהן?האם זה שינוי ברוח התקופה?האם השינו

ופעילות חברתיות שונות,פמיניסטיות כגון קלי ג'ין    HAESבעקבות פעילות של עמותות  כגון 

 דרינקווטר?ואני לא מצליחה לגבש מסקנה.

 הבנתי שהחשיבה הנשית והמוח הנשי לא זהים לחשיבה ולמוח הגברי.

 את הגושפנקא לכך קיבלתי מספרה של ד"ר לואן בריזנדיין)ראה בבליוגרפיה(.

 הביטוי בשינוי המציאות. בחיי האישה לבין יםלההורמונספרה היא קושרת בין השלבים ב

לדוג' בגיל המעבר כשרמת האסטרוגן נמוכה ואין פרוגסטרון עיקר ההתעניינות תהיה בשמירה על 

הבריאות ,בשיפור ההרגשה הכללית ובאימוץ אתגרים חדשים.אני אישית מאוד מתחברת לממצאים 

 באים לידי ביטוי בחיי. הללו ורואה אותם

ואחרי גיל המעבר יהיו רמות נמוכות ויציבות של אסטרוגן וטסטוסטרון :ירידה ברמות 

אלו יהיה בכך שהדבר המרכזי שמעניין את האישה הוא  הורמוניםהאוקסיטוצין.הביטוי של שינויים 

 לעשות את מה שהיא רוצה לעשות ויש התעניינות פחותה בטיפול באחרים.

 & Tiggemann 2004Tiggemann,של  העבודה  במבוא ציטוטים מחזקים את הלו, לדעתי, אממצאים 

Lynch, 2001  ושל.sifferlin 2017 

 בדיוק פוקו[: A22]הערה
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 ,רגשותיו עם עימות לידי הקורא את להביא יכולה השירה. תרפואיטיות  יכולות ולמוזיקה  לשירה"

 וקריאת עצמו מתוך השירה בניית .מודעים והלא המודעים חוויותיו ושאר חלומותיו ,כיסופיו ,פחדיו

 היא.בתמציתיות מצטיינת השירה .השירה של התרפואיטית להשפעתה תנאי הם השירה בתוך עצמו

 ,גולן מרים של ספרה מתוך) "ודיוק בחסכנות אותם להביע מבקשת אלא הדברים את מתארת לא

 (.בבליוגרפיה ראה

 שמטיף בעולם חיים אנו .עולים העצמי והדימוי האכילה שפת הדיאטה שפת להביא שבחרתי בשירים

 ,מיקרוביום ,BMI) לנוסחאות אותנו ומכנס אותנו דוחק גיסא מאידך אך גיסא מחד לאינדיבידואליזם

 .(היקפים,מכנסיים מידת ,משקל ,גובה

 .עיניה כראות חייה את לחיות לה לאפשר הזעקה בשל רק מוכפשות דרינקווטר ין'ג כמו אמיצות נשים

 עבר מה נחרדתי אני אם .משקל עודף בשל מותה על הודעה שפרסם זדוני באתר אפילו נתקלתי

 ואולי ?ולהתחבא להתנצל בלי חייה את לחיות בחירתה בגלל ?למה זה וכל ?זה את כשראתה עליה

 אותם וחיים מחייהם שמרוצים חריג משקל עודף עם/גדולים/שמנים אנשים לראות לאנשים קשה

 ?למוסכמות" חשבון דופקים לא"ש באנשים מתקנאים הם ואולי עיניהם כראות

 בי יש אבל.נחשפתי שאליה הראשונה השפה זו .מקרית אינה בצרפתית שיר גם להביא הבחירה

 כשאני בי ומפעפעים בשני האחד שזורים ואהבה שתיעוב ככה. הזו השפה כלפי כבדים מטענים

 .אותה שומעת או אותה דוברת

 משתרשת האכילה שפת .מולה ולהתמרד הדיאטה שפת את לזהות יודעת אני מתמיד יותר היום

  .לו מבצבץ יותר טוב לעתיד והתקווה לאיטה

 .ביותר מאתגרת לי היתה כתיבתה שמבחינתי העבודה מקריאת שנהנית מקווה אני

 .ומוסיקה שירה - הגדולה אהבתי את הזו בעבודה לשלב האפשרות על להודות ברצוני

 

 !תודה

 

 עידית

 

 

 עידית יקרה

 בטןהנכיר שכתבת את העבודה מ

 ומתוך כך היא מרגשת, אמיתית ונוגעת.

 היא מערבבת ידע אקדמי וחוויה.

 מאד נהנתי 

 96הציון 
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