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 הקדמה

האופן נפרד מן  בלתיהם חלק הרגשות  .מורכבת וכבולה במבול רגשות פיהיחסים שלי עם גו- מערכת

, שאני כולימי את  פתשקראה המכמ ,בגוף שלי הבלתי פוסקתהתעסקות . ההתעצבשלי  'עצמי'בו ה

הבנה של התעסקות זו נתפסת אצלי גם בתור כמעט תמיד  .מלווה אותי מילדות בהקשרים שונים

ואת תחושת העצמי שלי, כמו גם  עיצבו את זהותי תרבותיים-חברתייםרים מס .מוסכמות חברתיות

ניסיונות ומאבקים   י בעולם.אנ מילהכיר  "למדתי". דרכם כזו או אחרתלקבוצה  יאת השתייכות

אילו רק היה מן המחשבה שו ,ילהגוף שלי לא מתאים הרגשה שהמן  ותעייפהובילו אותי לכושלים 

  יותר. טוב החיים תא, הייתי חווה תאחר

מן הצורך והרצון להשתחרר באופן מלא אוכל  שאי פעם בטוחה יניאאך  ,מבקשת להרגיש שלמהאני 

ומוכנה נזהרת שלא לחשוף, אני  מישהו או משהו. כדי לרצותנלחמת  נלחמתי ועודני לשנות את גופי.

או אולי זו אני ) מצולק מבקש לשאת את עצמי בכבודההגוף שלי  .תמיד לצפות לתגובה מן הסביבה

חוזק ועוצמה,  םאני יודעת שבגוף שלי ישנ  להיות הוא, כחלק ממני. מבקש ואה (.שנושאת אותו?

לדבר אותי בחוכמה הייחודית  יודע שהואמרות החוויות הלא פשוטות שטמונות בו. אני מרגישה ל

  . בדרכי שלי  להקשיב לו לומדתרק לו, ואני 

 ,(2004נעמי וולף ) השיח של מרבית הנשים בחברה על גופן הינו דיבור כואב הכרוך בסבל מתמשך.

נתונה לתגובה מתמדת מצד  האישת שכל נועט ,ה חברתיתישעסקה בתפיסת הגוף של נשים בראי

חיובית ושלילית כאחד, ולעיתים תגובות שמערבבות חיובי ושלילי בכפיפה תגובה הסביבה על גופה )

נמצאת  אישהכל כי נדמה ש תמרוא ,חוקרת פמיניסטית נוספת (Bordo,2003)בורדו  סוזאןאחת(. 

פיזית.  ואי נוחותשל בלבול, או התאמה או בשלב מסוים בחייה בתחושה של עודפות, או של חוסר, 

עוד ועוד, ולעולם לא להגיע גופן ל"תקן" את מצד הנשים התוצאה היא השקעה כמעט אובססיבית 

ן י"ג'י  :ן פונדה, מתוך הסדרהי. בהקשר לזה בחרתי להציג ציטוט של השחקנית ג'יאל היעד הנכסף

 :המתייחסת להתערבויות כירורגיות בגופההגיבה לשאלה ש (,HBO, 2018)פונדה בחמש מערכות" 

אני שונאת את זה שהיה לי צורך לשנות את עצמי כדי כן עשיתי ניתוחים פלסטיים. לא אשקר. "

לשיח הורגלנו שכולנו  אני מרגישה. בכך על האומץ להודותגדולה ש בי הערכה י". להרגיש בסדר

 איתוומשתפים  בו חלק ם. שיח שכולם וכולן לוקחינשים בחברהה מראהמבקר את תמיד חברתי ש

, כאילו מבקשות בכך להרחיק מדברות אותו יותרשהן דווקא הנשים לעיתים אף נדמה כי  .פעולה

 עד כי חזק כל כךמושרש בנו הדיבור על מראה הגוף הנשי ולהבדיל את עצמן מן הקבוצה הנדחית. 

 . , אנו קורבנות של עצמנואנו מדברות אותו נגדנוגם ש מבחינות ונניא
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. את המראה שלהן יהיו מי שיבחרו בצעדים הנתפסים כקיצוניים כדי לשנותאם כך שלא מפליא 

ולהסיר את הבושה  לחבר אותו לעצמן, לחבור אל גופןמבקשות  ללוהנשים החלק גדול מ להערכתי

 .בכל דרך אפשריתשהן חשות 

 אישהכבד כל משיח ש ,ופחות שיפוטיות יותר חמלה שיח אחר המדברבעיקר מבקשת ללמוד  אני

  .להציג את עצמה לעולם בחרהבאמצעותו היא ואותו גוף היא נולדה  איתואותו גוף  ,וגופה

        הערכה ואהבה. ,תשוקה לשייכותבוערת שה( יאבגוף וב)ביחד ו !עכשיוהוא מה שהוא שלה וף הג

 

 מבוא

המעצבים  החברתיים תרבותייםתנאים אחר הבאופן כללי למדי מנסה להתחקות זה קצר מאמר 

  .בת זמננו המודרנית המערבית בחברההגופניות של נשים התפיסות את את החוויות ו

 בני אדםדרכו  כהוויה ,של הגוף האנושי ערכוב הכרההבסיס הרעיוני לדברים שיוצגו בהמשך הוא 

חוויית המציאות של היחיד בהגוף מהווה כלי מרכזי כלומר, . עצמם בחברהמבינים וחווים את 

ואת תחושת העצמאיות שלו,  ,מעצבים את זהותוהם אלה ש תרבותיים-החברתייםהמסרים  .בעולם

 בחברה.ת הקבוצתי וכמו גם את המעמד שלו והשתייכות

פועל יוצא הוא  יוהיחס אל .תרבותי-חברתיעיקרית מופנית לכך שהגוף שלנו הוא תוצר  תשומת לב

הגוף עבר אל מקובלות.  תרבותיות-חברתיותלנורמות ו של מגמות חברתיות המכפיפות את צורת

במאמרו "לגופה של  (2003חיים חזן ) והוא מוצג לראווה במלבושי התרבות. ,קדמת הבמה

תהליכי בנוכחותו ונפחו של הגוף התעצמו מסביר ש "הסוציולוגיה, על מעמדו הייצוגי של הגוף

ובתרבות פיתוי תקשורתית המעמידה צרכים וסמלים גופניים בראש סדר היום  גלובליזציה

                       הציבורי, ובעיקר במשטרי ייצוג העושים שימוש ברטוריקה של מבט נראות ושקיפות. 

ען כי השיח אודות הגוף האנושי התקין הוא שיח דכאני, הנועד למשטר את בני ו(, ט1996פוקו )

עשה תפיסת התודעה שלנו מתעצבת ומתהווה בהתאם להגדרות החברתיות של החברה. ולמ

התייחסות לנשים בחברה היא יותר ההוגות פמיניסטיות שדנו בסוגיה זו טוענות ש התרבות סביבנו. 

מהווים אמצעי למדידת ערכן ומעמדן על פי "מיתוס  ,ככלל ןוהמראה שלה ,וגופן כפרט ,ביקורתית

 .(2004)נעמי וולף,  הפועל כאידאל תרבותי ומשמש כלי שליטה לדיכוי נשים בחברה ,יופי"

על נשים נשפטות שה קיימת תחושה ואף על פי כן ,מגוון רחב של מראותבאופן טבעי יש גוף הנשי ל

הן מצייתות לו. נשים  אהבהבערכה והמדדים מחמירים של אידאל יופי מסוים, וכדי לזכות ב פי

. הקושי להצליח בר השגהאינו הוא חברתי, שלרובן  "אידאל יופי"ן דרך גופן, דרך למדו לדבר עצמ

תחושנה שגופן אינו הן שם אותן במקום שבו תמיד  ,שהחברה מכתיבה לנשיםכזה לעמוד באידאל 

 טוב מספיק. תפיסת העצמי שלהן תהיה נמוכה ופגועה.
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 תפיסת העצמי ו ימוי גוףד

 "מחשבות ורגשות של האדם לגבי גופו ,"תפיסות: כהגדרה רחבה מתייחס ל דימוי גוף

(Grogan,1999 הגדרה זו .) כיוון שבתפיסות מחשבות ורגשות נכללים אלמנטים רבים  ,רחבההיא

 ,כגון, הערכת גודל הגוף )תפיסות(, הערכה של אטרקטיביות של הגוף )מחשבות( ,בהקשרים לגוף

דימוי הגוף צומח באופן התפתחותי מתוך  ורגשות הקשורים לצורתו וגודלו של הגוף )רגשות(.

ואופן  ,, הצפייה באנשים אחריםהמגע והקשר עם ההורים מו למשלהתנסויות אישיות וחברתיות, כ

דימוי הגוף הוא תמונת הגוף כפי שהיא  ,ימוי גוף המקובל בחברה. בנוסףהתייחסותם לגופם ולד

מוטבעת במוחנו, והיא נוצרת בתהליך ממושך והדרגתי שבמהלכו נצברים תחושות ורשמים הנוגעים 

  (. 2011למפגש בין הגוף ובין הסביבה החברתית )תמיר, 

"מחשבותיו ורגשותיו : וניתן להגדירו כ שביעות רצון מהגוף",אי " :הקשור לגוף הוא מושג נוסף

צפייה  על ידיגם כאן מדובר בתחושה נרכשת (. Grogan,1999השליליים של האדם לגבי גופו" )

לממש את  שואףהאדם בחייו תרבותיים מקובלים. -חברתייםבאחרים משמעותיים והפנמת מסרים 

 ולזכות להערכה מןלהרגיש שהוא שייך לאיזו קבוצה,  ,כדי להיות ראוי ,עצמו במסגרות המקובלות

ערך מעשה, תפיסת הסביבה. לשל  המהווה מדד להערכתו בעיני פוגושלומד להבין  דםהסביבה. הא

הוא שואף להיות נמצאת כל הזמן בבחינה מול מי שהוא לבין מי ש של האדם ביחס לגופו עצמיה

 . בחברהממנו  בהתאם למצופה

פסיכולוג אמריקאי מאבות  ,)בתוך, מט"ח הספרייה הווירטואלית, מאת כהן ופרידמן(קארל רוג'רס 

והצורך  ,ען כי מימוש עצמי הוא  צורך הטבוע בקיומו של כל אדםוהזרם ההומניסטי בפסיכולוגיה, ט

רוג'רס, האדם שופט כל אירוע על פי שלנו בחיים. לממש את עצמנו הוא אחד מהמניעים העיקריים 

בהתאם למידה שהם מקרבים אותו אל המימוש העצמי שלו. אם האירוע או החוויה או חוויה 

הפרט חש סיפוק. לעומת זאת, אירוע או חוויה, אשר מרחיקים את  -מקרבים למימוש עצמי 

המימוש העצמי, גורמים לתחושת אכזבה. המדד להצלחה הוא ההשוואה שהאדם עושה ביחס 

בריא )הדימוי  עצמי-מושג אמין כי התפתחותו שלמוג'רס ר .לעצמו וביחס לפוטנציאל האישי שלו

)של  תפיסת העצמילהיא  ותוהתייחס .שיש לי אודות מי שאני( הוא תהליך מתמשך לכל אורך חיינו

תפיסות , רוג'רס לפי . "עצמי אידאלי" ל"עצמי אמיתיתוך שהוא מתאר את הפער בין "האדם( 

תפיסותיו את העתיד הרצוי מבטאות את בעוד ש, אמיתי"עצמי " :האדם את עצמו בהווה מכונות

"עצמי אידיאלי" הינו האופן שבו האדם היה רוצה לראות  ."עצמי אידיאלי" שאיפותיו, והן מכונות

העצמי האמיתי  :העצמי כולל את שני הפנים הללו את עצמו, לרוב בהתאמה לציפיות הסביבה ממנו.

  .שהיינו רוצים להיות כלומר, תפיסתנו את עצמנו, כפי שאנו וכפי ,והעצמי האידיאלי
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 הערכה מן הסביבהבמקרים בהם ה מהווה מרכיב מרכזי בהתפתחות העצמי, כאשראם כן הסביבה 

הרי (, , מותנית  באידיאלים בלתי מושגים, כגון אידאל היופילמשל) מותניתהערכה היא ברובה 

במיוחד כשמדובר במקרים בהם  ."עצמי אמיתי"הרחוק מ "אידיאליעצמי " שתתפתח תחושת

   [= פידבק חיובי. רזה )תהיי( אתלדוגמה, אם ]היחיד לא באמת יכול לעמוד בציפייה ממנו 

 "עצמי האמיתי"בין ה תחושת הערך העצמי של האדם קטנה ככל שגדל הפער" כי ףוסירוג'רס מ

נחיתות, שכן הוא סבל ופער גדול בין השניים יגרום לאדם לפתח תחושת   ."האידיאלי עצמי"בין הל

 :(2015איילת קלטר )או כפי שהיטיבה לתאר  תופס את עצמו כרחוק ממה שהיה רוצה להיות.

 "השאיפה לשלמות כמי שלעולם תהיה מונחת בבסיס הסבל ומקורה באשליה שהשלמות אפשרית".       

 לקבלההיא כזו שמדד עיקרי תמונת המצב בחברה המערבית המודרנית  ,פי שארחיב בהמשךכ

באופן שונה  זוכים להערכה בני אדם והערכה את האדם בחברה קשורה קשר ישיר למראה שלו.

מדדים של אידאל  על פישלהם היופי  ובחינת, משקלם מבנה גופם , כלומר,להםבהתאם למראה ש

  .נראות האדםלפי מותנית חברתית לקבוצה השתייכות פעמים רבות קבלה והמקובל בחברה. היופי 

  בדגש על קבוצת הנשים בחברה. הנ"לסוגיה דיון מאמר זה מתייחס לב מרכזיהחלק ה

הערכה שיפוטית המתייחסת למראה פוגשת יותר את הנשים ות כי סובר פמיניסטיותהוגות 

הקבוצות החזקות  על ידי, כיוון שהן נדרשות להתיישר לפי מודל יופי שנכפה בהשוואה לגברים

הגוף  לגבי תפיסתהערכה למעשה, בשלמותו. מבחינתן לא מושג  רוב שעל פימודל יופי  .בחברה

, שכן מתמדתחיות בתחושת נחיתות נשים רבות בו  מצבעצמי בקרב נשים מתארת ערך הכמבנה את 

היראות אחרת שלמות, כלומר, לאידאליזציה עצמית ושאיפה ל לשבתהליך מצויות הן כמעט תמיד 

  .בחברהמקובל כפי שהוא הנשי  יןיופיאת ר יובהתאמה להגד ,מכפי שהן באמת

 אידאליזציה לרזון -ידאל היופי הנשי א

מילולי או רעיוני,  ,קולי, הוא תכונה של אובייקט )כולל עצמים חיים( או מבנה מסוים: חזותי יופי

 רוב היופי מוגדר כמאפיין על פילחוויה של נעימות ומשיכה.  אדםגורם להוא  ,שבשל תצורתו וארגונו

משמשת  "יופי"המלה בין מרכיביו השונים.  הרמוניהו, סימטריה, פרופורציה מבנה שיש בו איזון

והיכולת להבחין ביופי  ,אותנו לייצוג מגוון תחושות נעימות שאנו נתקלים בהן במצבים שונים

                                          .)ויקיפדיה( נתפשת בעינינו כתכונה חשובה בהגדרתנו את עצמנו כבני אדם

החוויה של בחינת חיצוניות הגוף והערכתו היא חוויה נשית יותר מאשר גברית, ובאופן כללי גופן 

הגוף הנשי  (2017ליברמן ) על פיר. הגב - נג של האחרשל נשים נתון להחפצה ונתפס כקיים למען העו

המערכת הפטריארכלית, בין השאר באמצעות הבנייה של אידאל יופי  על ידיכמושא לדיכוי  משמש

נשי, שמציב נשים כאובייקט מיני, וגורם להן לעסוק באופן כפייתי בפרקטיקות גופניות, שמטרתן 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94
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עדויות לכך ניתן לפגוש על הרצף ההיסטורי בכמה חברות ותרבויות  .להשיג את המראה המיוחל

                                                                   . פה מכךחערבית אינה כאשר החברה המודרנית המ ,בעולם

 כיצד תיארה (  2019יופי נשי בתרבויות" )בתוך, "מסע אחר", נשלף ב : "במאמרה ית חבשושורו

נשים בתרבויות שונות בעולם מצייתות לאידאל יופי נשי שהכרחי לקבלתן ולהשתייכותן לחברה. 

בשבטים מסוימים בדרום אתיופיה נשים המותחות את שפתן התחתונה באמצעות , כך לדוגמה

המעמיד במבחן את  ,מעבר לבגרותהצלחת חרס גדולה נחשבות כהתגלמות היופי. מדובר בטקס 

כאשר הנערה מגיעה לבשלות מינית לנישואים. ת את ערכה מֵ כ  שאת כאב ומ  יכולתה של הנערה ל

ומוכנה להינשא, יוצרים חתך בשפתה התחתונה ומותחים אותה באמצעות צלחת חרס קטנה, 

המוחלפת בהדרגה בצלחת גדולה יותר ויותר. זהו תהליך כואב וממושך, אך הנערות נושאות אותו 

 . מעה מוהר גבוה יותר שיינתן עבורןבגבורה משום שצלחת גדולה יותר מש

 בשבט הפאדונג. "צוואר ברבור" דק וארוךבתרבויות אחרות מוגדר אידאל היופי הנשי למי שמציגה 

(Padaung)  הנשים מאריכות את צווארן באופן מלאכותי באמצעות טבעות פליז בורמה שבצפון, 

 ולהבטיח ,שייכותן לשבטבאה להגדיר את זו שנים מסורת ארוכת ה אותן הן עונדות זו על גבי זו.

טבעות הצוואר הכבדות, שמשקלן הממוצע מגיע לחמישה קילוגרמים, דוחקות  .את נישואיהן בתוכו

 מעלות וגורמות לאשליה של צוואר מוארך, כמו של ג'ירף. 45את עצם הבריח כלפי מטה בזווית של 

הנשים עונדות טבעות גם סביב הזרועות והרגליים, כך שאשה בוגרת נושאת נטל קבוע שמשקלו נע 

היא אינה ו ,הפעילות היומיומיתנושאת על עצמה מאט את  שהאישה. המשקל ילוגרמיםק 25-20בין 

דוגמה נוספת מתארת את  .בישיבהכדי כך שהיא מוגבלת לאורח חיים  עד ,יכולה לזוז בחופשיות

מנהג קשירת הרגליים, הנקרא "פרח הלוטוס", שהיה נהוג בסין עד תחילת שנות העשרים של המאה 

הקודמת, ונועד להדגיש את מידתן הקטנה של כפות הרגליים הנשיות. מקור המנהג בסין נבע 

י להקשות ממניעים של שליטה פטריארכלית בנשים, כאשר קשירת הרגליים שימשה למעשה כאמצע

קשירת הרגליים, אשר הפכה עד  .על פילגשי הקיסר להימלט מארמונו באמצעות הגבלת תנועתן

מהרה לסמל סטטוס, התפשטה מארמון הקיסר והושרשה במהלך מאות השנים בצורה כה עמוקה 

    .בעלת כפות רגליים רגילות נחשבה פגומה ולא ראויה לשידוך אישהבתרבות הסינית, עד כי 

קורסה" " ,Corset :לועזיתך )בלמנהגים אלה, הוא לבישת מחומקבילה מערבית פרקטיקה דוגמה ל

פריט .מדובר בקה(עתי צרפתיתשפירושו "גוף" ב ,cors של צורת הקטנה במקור –או "קורסט" 

ונועד לעצב את הגוף הנשי בהתאם  גבוה בטןאשר נקשר סביב ה הלבשה תחתונה עשוי מחומר קשיח.

הגוף הנשי הנחשק היה בצורה  תהוויקטוריאני בתקופהכך למשל,  .היופי ברוח התקופהלאידאל 

 וחונקים םצמודי תחתוניםשל שעון חול. על מנת להשיג צורה לא טבעית זו נוצרו מחוכים, בגדים 

עוצבו  המחוכיםמאוחר יותר  קימורי הגוף הטבעי.אשר נלבשו מתחת לשמלות ושינוי לחלוטין את 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%A2%D7%96%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%A2%D7%96%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%98%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%98%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91
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מאין כלוב עשוי   –"Bustle cage" בנוסף למחוכים נוצרו קרינולינות בשם .את הבטן שהשטיחוכך 

מתכת או עץ אשר נועד להגדיל באופן מוקצן את הישבן הנשי. הגזרה שנוצרה מלבישת המחוכים 

נשים , להוסיף לזאת, הרי שכללה קימור חד של הגב והובילה לבעיות גב רבות  "Bustle cage"וה

 )ויקיפדיה(. התקשו לנשום בחופשיות והיו מתעלפות מלבישת המחוכים

היופי הללו נראה שכל חברה מייצרת מיתוס יופי משלה ומשכפלת אותו שוב ושוב  בסקירת פולחני

ם דימויילהם מאפייני בסיס משותף והוא שדרך דימויים תרבותיים שונים, אך למעשה יש 

שלהן, המינית תבגרות הצעיר, טרם הה ןומוטמעים בגילתמיד מיושמים על נשים תרבותיים אלה 

תו ואחזה או ישבן, , באיבר המשדר איתות מיני נשי: שפתיים, צוואר, כפות רגליים ולכן יתמקדו

                         . מדגישים בצורה מוגזמת

 ומעורר את ,כעדינה ופגיעה האישהבסיפור מיתולוגי המציג את לכאורה יש למנהגים הללו תוקף 

ם טומנים בחובם מרכיבים של צמצום, הקטנה מנהגיאך למעשה ה .המגונן של הזכרהאינסטינקט 

כרוכים  הרי שהם תמיד, החלש". ואם לא די בכךאו הגבלת תנועה, אשר מנציחים את הנשים כ"מין 

מסמנים את והטקסים הללו ם נוהגיה. או כאב )לעיתים עד כדי פגיעה ונכות לצמיתות( באי נוחות

                                                          ולמעשה מגדירים את ערכה. ,טובה אישהמתה להיות , מכמתים את התאהאישהשל  שייכותה

 עמד המין החלש.ערך ובמבמ האישהאת  למקם מניסיונותהחברה המערבית המודרנית אינה חפה 

 בובואר-סימון דה .באים לשמר את הדומיננטיות הגבריתהגבריים גם בה ניתן לזהות מנגנוני כוח 

, אישהנולדת  אינה אישה": כי תענוט ,אחת ההוגות הפמיניסטיות הראשונות והחשובות (1949)

היא מוסכמה חברתית וכי אין אופן אחד  ש"נשיות"היא ". משמעות הטענה הזו אלא נעשית אישה

הוא  ,או להתנהג ,אך האופן בו נשים צריכות להראות ,קבוע. הביולוגיה כמובן משחקת תפקיד

 תסוברבובואר -דה גברים. על ידיבעיקר עניין של ציפיות חברתיות שמנוסחות בראש ובראשונה 

 על פינשים נדרשות לעמוד בקריטריונים של יופי הנקבעים  ,להגשים את אידאל הנשיות מנת-שעל

לפיה , (2004וולף )נעמי ות דומה יש בדבריה של יראו. התייחסיהאופן שבו גברים רוצים שנשים 

ובחברה המערבית הוא מייצג את מערכת הערכים המשמרת את  ,פוליטיקה על ידיהיופי נקבע 

יצירת אידאל יופי  על ידיהיא לכבול נשים  הפטריארכיהדרכה של  ,לטענתה הדומיננטיות הגברית.

 קריטריונים על פיהיופי מגדיר את מיתוס היופי  ,שכןוהפיכתן של נשים למשועבדות לו.  בלתי מושג

להרגיש  נשען על עכבות, חוסר ביטחון ושנאה עצמיים אצל נשים, ואלו האחרונותוהוא  נוקשים

 יותר טוב עם עצמן ברדיפה אחר אותו אידאל. 

. נחיתות עד היעלמותלתחושת  האישהתוביל את  באותם קריטריונים שאי עמידהכפועל יוצא, הרי 

המראה שלהן, אלא הוא ן מיתוס היופי לא רק גורם לנשים להיות לא מרוצות מש אף טוענת וולף

  . על גווניה הרבים ת הפרעות אכילהיבעיקר לסוגיהיא באמירה זו כוונתה ממית אותן.  מרושש ואף
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אחת (. 2001באפריל  24ב"גלריה" ב"הארץ",  פורסם)בראיון שקיימה ארנה קזין סוזי אורבך, 

המבקרות החריפות של עריצות הרזון, מזהירה שנשות העולם המערבי נמצאות במצב חירום 

קריטי. לפיה יותר ויותר נשים סובלות מהפרעות אכילה בדרגת חומרה זו או אחרת, עד כי נדמה 

 בלתי פוסקתיקף, שנובעת ממתקפה ה מדובר בתופעה תרבותית רחבת . לטענתה,שמדובר במגיפה

 האישה. על גוף 

 .מהווה את המדד העיקרי רזהוף נשי גבהתייחס לאידאל היופי בחברה המערבית מודרנית, נראה כי 

הגוף הרזה הפך להיות ו ,בסולם המדדים לאידאל היופי הנשי היא מן המובילות ידאליזציה לרזוןהא

הרזה ומעודד עשייה הנשי . השיח הפומבי מאדיר את הגוף בת זמננוערך מרכזי בתרבות המערבית 

                                                                                    . גופנית, כגון דיאטות ועיצוב הגוף באופנים אחרים

השלובים בו טקסים ואמונות, וכמו כל את המרדף לרזון כסוג של דת מדמה ( 2015איילת קלטר )

לאנשים  "מהווה "נר תמידהיוצק משמעות לחיים והופך למטרה אולטימטיבית  בההעיסוק  ,דת

 האושר התלוי ברזון מגלם את השלמות. שרבים המאמינים 

 יוצרום שליליים מייחס להשמנה מאפייניבחברה המודרנית מערבית השיח החברתי המקובל 

שם רע ודיעה  ,סטיגמה שלילית כלפי השמניםל (. הכוונה2015, "סטיגמה של השמנה" )מאיה מאור

. ("שמנופוביה") נשים שמנים, גברים ופחד מאנשיםאפילו שנאה, סלידה ו יםמעוררהקדומה 

וללא  בהסברים, ללא צורך כמובנת מאליהכה רווחת עד שהיא נתפסת  "נהמֵ הש  "הסטיגמה של 

ת אפליה על רקע י( דנה בסוגי2015איילת קלטר )  בחינה ביקורתית של הנחות היסוד הקשורות בה.

סבירה כיצד אדם עם עודף משקל נתפש כנאשם במשקלו וכאחראי לו ומיוחסות לו מעודף משקל ו

את עצמו  . האדם השמן חווהעליו תכונות שליליות הגורמות לדחייה, לריחוק, לזלזול ולהתנשאות

כי האדם השמן משוכנע שזה  זו מושרשת כה עמוק עדחברתית  תנהגותכלא ראוי, לא מקובל. ה

לאידאליזציה לרזון. לפיה לרזון יש  תתייחסמ( Bordo,2003היחס שהוא ראוי לו. סוזאן בורדו )

מכוונת ההתייחסות אל צורת הגוף ש תענומקובלות חברתית. היא טלהצלחה ולקונוטציה לאושר, 

בקרב העוסקים כי  צביעה על העובדהמבעיקר כלפי נשים המקפידות יותר מגברים על מראן, ו

 הן נשים.   , שמונים אחוזים מהםבפעילות להורדת משקל

. אידאל היופי הנשיגזרה דקיקה וחטובה היא ניכר ש ,כן, בעידן הנוכחי של העולם המערביוא

חוסר שליטה להיעדר כוח רצון ואף ל, לעצלנותמתקשר משקל העודף  ,לעומת הרזון

(Grogan,1999 .) ולמעשה ממחיש כיצד  ,בחברה מהווה ערך עליוןגוף נשי רזה כאידאל היופי

 נשים מאשר גברים. כנגדהסטיגמה כלפי השמנה חמורה יותר 

והיבטים  היסטורית: "סטיגמה כלפי השמנה בקרב נשים: סקירה במאמרה(, 2015)ר מאיה מאו

 על פימערבית נשים נשפטות בחומרה רבה יותר בחברה הלהמחיש כיצד  היטיבה, "עכשוויים
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 ,מאור לפי תופסת מקום נכבד יותר בזהותן.זו  ההופעכאשר החיצונית מאשר גברים,  תןהופע

נשים מכוננות את זהותן ו ,הופכת ל"טבעית" ,או כגוף ,כאובייקטה החברתית של הגוף הנשי ייבנהה

על בסיס המראה החיצוני שלהן ומידת המשיכה המינית שהוא אמור לשדר, כאשר גופן תופס 

נשים מצופות  זאת ועוד, .פרופורציה גדולה יותר בתחושת הערך העצמי שלהן מאשר אצל גברים

בקרב נשים מסמן  גוף שמןלגלות שליטה ואיפוק לגבי מימוש תשוקותיהן, יותר מאשר גברים; 

                                                                    תשוקה נשית שיצאה מכלל שליטה. 

. פיקוח זה גופן מימדיעל  נשים כפופות לפיקוח חברתי הדוק ידגישה כמ( 2004וולף )לאמור,  בנוסף

לפיה, התפתח כתגובת נגד לעצמאות ולהישגים שנשים זכו בהן במערב בעקבות פעילות פמיניסטית. 

גישתן של נשים אל מרחבים ציבוריים שונים: נאסרה עליהן ההשתתפות בחיים  רבעבהוגבלה 

או לרכוש השכלה. כיום, נשים מוגבלות במרחב שהן  ,הפוליטיים, הזכות לעבוד בעבודות שונות

                                                .יכולות לתפוס בגופן

סוציאליזציה ומופנה  והתרבותיים באמצעות סוכני מובנה בתהליכים החברתיים 'אידיאל הרזון'

 , תפיסת הגוף והפרעות אכילה"מגדר( במאמרה על "2004אביבית אגם דאלי ) .בעיקר לנשים

כבר בגילאים  מתחילה ונשלטבמעמד חלש   האישה למיקוםהחברתית  הייבנההמתארת כיצד 

אחת חלשה, ככעדינה,  האישהמוצגת שבה  ,בספרות לילדים היא מוצאתצעירים. דוגמאות לכך 

 ה. ז  רוב במידות גוף ר   ועל פי ,אוכלת מעטש

 האישהאשר מבנים את תפקיד  ,סוכני סוציאליזציה נוספים הם צעצועים ומשחקים לילדים

 האישהוהמראה שלה לדרך חשיבה סקסיסטית, באופן כזה שילדות קטנות מפנימות את דמות 

 ה.מאוד יפה, צעירה, לבנה ובעיקר מאוד רז אישהבתור  כאחת בעלת ערך אסתטי חברההמקובלת ב

  .ותשליליובצורה  דרךהן מתייחסות לגופן בהילדות הקטנות, כשגדלות כתוצאה מכך, 

תעשיות בהבניית אידאל היופי הנשי הם וסוכני סוציאליזציה השחקנים הראשיים בתפקיד 

יצרני ייצוג של הגוף בכלל גם הם ש ,ההמונים-תקשורתשותפים אמצעי  םהקוסמטיקה והאופנה, לה

                                   .  פרטבושל הגוף הנשי 

 ים,כך שהיא מקדמת דימויי רזון קיצוניבאחת הביקורות הנוקבות כנגד תעשיית האופנה קשורה 

ה, אף שאלה יהמעודדים נשים לרזות ולנהל משטור עצמי, תוך רכישת מוצרים המבטיחים הרזי

אם לדייק, הרי שהרבה מהדמויות שמוצגות באמצעי התקשורת  .(2017,ליברמן) אינם יעילים כלל

הוא למעשה  כך שמה שמוצג ,השונים עוברות שינוי באמצעות טכנולוגיות צילום ועבודת מחשב

 . תעמולה זו משרתתלרזות גברים(גם  וכיוםר בתעמולה שמטרתה לעודד נשים )מדוב. אשליה

יה, יהחל ממכוני כושר דרך תכשירי הרז .חברות ועסקים רבים שהוקמו מסביב לתעשייה זו

-חברתייםם בדימוים יאנו שבוי(. למעשה, 2004, )אגם דאלי ועד לניתוחים פלסטיים ,קוסמטיקה
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. מדובר ברורההאינטרסים של הגורמים העסקיים וקשה לנו מאוד להשתחרר מהם.  תרבותיים

גורמים ש סבירהמ ,( 2015איילת קלטר ) עיקרי של מקסום רווחים בחברה קפיטליסטית.ברעיון 

 שה, או גבר(.יעסקיים אלה מרוויחים מסלידת האדם מגופו )א

נוכח מסרים תרבותיים ונורמות חברתיות שמתנים את המראה החיצוני כערך עליון וכתנאי הכרחי 

משתעבדות  מודרניתהבחברה המערבית נשים , מתקבלת תמונת מציאות שבה נשיםלהצלחה עבור 

                                                                                                       נקבע במידה רבה לפי מידת היופי שלהן.             וקיומן בחברהערכן הן למדות ששכן לפולחן היופי, 

 

מטבע הדברים בהתאם לדגשים של מי שדן בנושא.  המושג היופי משתנ תאופן הצגשראוי לציין 

חלקים ממאפייני היופי האנושי ש לבטל לחלוטין את התפיסה יםבהיר כי הרעיונות שהצגתי לא באא

, ת פוריות ובריאותוסוגיעם קשר הדוק שהוא מקיים ויש המסבירים אף  ,קשורים לעניין אבולוציוני

לא  (. אולם, לתחושתי, מאפייני היופי האנושי והמשמעות השיפוטית כלפיו2009)יערית בוקק כהן, 

 דגש גדול יותר.  יםקבלמנשים הם הואצל  ,שווה בשווה בין המינים יםחלקנ

 

 משטור הגוף 

מושפעים מפיקוח חברתי וכלכלי  ,והאופן בו הוא צריך להיות ולהיראות ,נתפס פנוהאופן בו גו

את פוקו ( 2007)ציטט אייל דותן גם כך . (2012)מאירה וייס , הקיים בכל החברות האנושיות

          (:2005"האתגר של פוקו" מתוך הספר "פוקו וההומניזם" של אילנה ארבל ) :במאמר

שהגוף מציית אך ורק לחוקי הפיזיולוגיה ושהוא חומק מן ההשפעה של … אנחנו מאמינים"

הרבה משטרים שונים; הוא מיומן בקצבים של  על ידיהגוף מתעצב  ההיסטוריה, אך זו טעות.

במזונות או בערכים, בהרגלי האכילה ובחוקי  -עבודה, של מנוחה ושל ימי החגים; הוא מורעל 

אינו קבוע די הצורך כדי לשמש בסיס לזהות  -אף לא גופו  -שום דבר באדם … המוסר גם יחד

 ."אחריםאו כדי להבין בני אדם  ,עצמית

מובנית ומעוצבת  השפה השלטתהיוצרת שפה. מערכת סמלים  על ידימיוצג  "וןנכ"אקלים הדעות ה

מי שמכתיב את (. 2007אלפר וקמה, -בתוך, לירן Ardener, 1975המגזרים הדומיננטיים ) על ידי

קובעות את המערכות הסמליות של כלל החברה, הקבוצות חזקות בחברה השפה השלטת הן אותן 

                                                        משקפות את העמדות, הדעות והחוויות שלהן עצמן.  ולמעשה הן

 ,לצרכים של שליטהאותו חזקות בחברה שולטות על הכלל ומכפיפות הקבוצות שהען ו( ט1996פוקו )

מובנים שעם הזמן הופכים להיות  ,מייצרות דפוסים של עיבוד המציאותובכך  ,וריבוד חברתי ,כוח

 'לבושי'לפיו: "איננו יכולים להכיר את הגוף שלנו ללא   ולכאורה טבעיים וברורים לכל. מאליהם
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בגדים, תכשיטים  על ידיהתרבות. הכוונה לאותו גוף פיזי שאנו מלבישים ברמה הבסיסית ביותר, 

                                                      ונעליים. הגוף שאנו מאכילים, מענישים, מתגמלים ומאמנים".       

הגוף הוא ישות שהפרט מפקח עליה, אך ש מסביר(. 2007אלפר וקמה, -בתוך, לירן, 1986) גופמן

והוא בבחינת כלי המגשים את באמת, אוטונומיה  זהמאחר שמשמעויות הן תוצר חברתי, אין לפרט 

, כך שהיחיד מצוי רוב הזמן תהפיקוח חברתי קיים בצורה עקיפה ומוסוו הציוויים החברתיים.

קובעים את הופעתם החיצונית מפקחים בעצמם ומרצונם על גופם ו ,באשליה כאילו הוא, או היא

 (. 2007, )וייס

בקצרה אציג  עלו סביב ההשפעות התרבותיות על דימוי ותפיסת הגוף הנשי.בנושא לא מעט דיונים 

 חלק מהם: 

 תמציינאת האופן בו אידאל היופי הנשי השתנה לאורך ההיסטוריה, אך  תתארמ (1949)אר ובוב-דה

לפיה:  נשים להיות פסיביות וכנועות.ן הכי בכל השלבים האלו המכנה המשותף היה זה שתבע מ

)בתוך,  ן בורדולתחושה זו מצטרפת סוז  היא צייתנות ורחשי כבוד" )לגבר(. "מנת חלקה של האישה

מתפקד כטקסט תרבותי וכמוקד ישיר לשליטה חברתית. הנשי  הגוףת שענוטה(, 2005איילת קלטר, 

משמוע  ,לפיהגוף כנוע שנשים משקיעות זמן רב בניהולו ובמשמועו.  היא מדברת על היות הגוף הנשי

ם את המבקשות לתקן ולהתאי איפור ולבוש הפך עניין של שגרה בקרב נשיםדיאטה, הגוף על ידי 

( במאמרה: "מופעי הגוף הכחוש, ההיסטוריה החברתית של נראותו", 2002סיגל גולדין ) עצמן.

המאפיינת בעיקר  הפרעת אכילה אנורקטיתההיסטורית של התפתחות את הלהסביר להבין ומנסה 

)שהיא נושאה של הביקורת הערצה לאסתטיקה של הגוף הרזה  לפיה את אוכלוסית הנשים בחברה.

מעצימה את המשטור העצמי העוסקת באחריות החברתית להפרעות אכילה(.  תהפמיניסטי

 . ומאדירה את עבודת הגוף כחלק מייצוג "העצמי"

בין שנות העשרים לשנות החמישים של המאה העשרים, שדווקא בתקופה  צדמעניין לראות כי

רחקו מהתפקידים בה נשים תפסו יותר מקום בשוק העבודה ובחיים הפוליטיים והתתקופה 

 הרזון מהן. כאילו נדרש מהןחלה החמרה בדרישות שנטפלו בהן, דווקא אז האימהיים והנשיים 

השתלבותן בחברה במקומות שעד כה היו מחוץ  לפיהתמונה הלצמצם את נוכחותן. מתבהרת 

וש, יצרה צורך בקריטריון חדש שיבהיר שנשים עדיין שונות מגברים ואינן שוות להם )תיר ,ןמלתחו

לפיה דרישות הרזון מנשים , (2004) ניתוח זה משלים ומעשיר את פרשנותה של נעמי וולף (.2008

הקצינו דווקא ברגע ההיסטורי שבו זכו הנשים ליותר כוח פוליטי ולהשתתפות בשוק העבודה, והן 

 .        טריונמשמשות אמצעי שליטה סמוי שנשים לכאורה מפנימות ומפעילות על עצמן באופן וול
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Boudien ( 1986 ,2007אלפר וקמה, -בתוך, לירן .)  כיצד החברה באמצעות סוכני חיברות מסביר

ומהווה  המעמדות השולטיםמטמיעה הרגלים גופניים, המייצגים את האידאולוגיה המקובלת על 

הסוברת (, 2004דברים אלה משלימים את דבריה של נעמי וולף ) .בתוך מערכת מפקחתתפקיד 

ו הן מפנימות את נקודת המבט של לאורכבנות ונשים בחברות המודרניות עוברות תהליך חיברות, ש

ו, שמעריכים בהמתבונן החיצוני על גופן, והן מתחילות להתייחס לעצמן כאובייקט שמסתכלים 

שמפעילה התרבות המערבית  רב עוצמהאותו ממבט חיצוני. כך הופך מיתוס היופי למכשיר שליטה 

גוף, הכרוך בשליטה מופרזת במעודדת עיסוק אובססיבי המתהווה לה תרבות שנשים ונראה העל 

 ,מדיה( נשים מושפעות מאידאל היופי הנשי כפי שהוא מוצג בGrogan,2008לפי גורגאן )במראהו. 

 . דמויות נשים דקיקות, צעירות ונכספות, אל קרי והן נוטות להשוות עצמן אליו,

חשוב לטעמי להדגיש שמדובר ב"דמויות נשים", כלומר אך ורק בתדמית או בדימוי המדמים את 

בעלי ההון יוצרים את הטעם,  ,זאת ועוד. האשה ל"יפה", לאחת התואמת את האידאל הנכסף

 שימוש לשימור ולקיבוע הריבוד החברתי.  םקובעים את כללי האסתטיקה ועושים בה

על רקע זה נבנית מערכת כלכלית קפיטליסטית המייצרת מוצרים ושירותים שנועדו להגשמת מראה 

וף, משגת יכולות להרשות לעצמן להשקיע כסף לפעילות טיפוח הג ןהגוף הנחשק. נשים שיד

 שהנורמה מגדירה אותו כנאה.  

 האל היינו כאמור, החברה נוטה לקשר בין גוף יפה ומושך מינית לבין איכויות אישיות חיוביות,

שמבנה גופם איננו עולה  הבתרבות נחשבים לטובים ומוצלחים יותר מאל "ראוי"שמבנה גופם נתפס 

 בקנה אחד עם האידאליים הרווחים. 

המוסכם מעוגן בהסכמים חברתיים וממצב את כלל הנשים על הנשי השיח אודות אידאל היופי 

אלה מאפשר שליטה על שיח זה . וועד תחתית ומראש, של יופי לפיו הן ממוקמות)סקאלה( מדרג 

הדיבור עצם  .(2007אלפר וקמה, -לירן) מאיימים על השלמות האנושית בעצם גופם ומראם הגופניש

 כך ידעד כ ,רבת עוצמהבמערכת שליטה  ההפעלה מנגנוןאת  יםמניע החברתי בשיחהשתתפות הו

, ומתוך כלל הכפופים לאותו מנגנון הפעלה, אין בו ספק יםמטיל םתחת מרותו אינ יםהנתונשאלה 

התרבותית לגבי אידאל היופי כטבעית  ההבנייהעבורן נתפסת  .ספק שקבוצת הנשים היא הרוב

  לשינוי. נתובלתי נית
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 סיכום

 2005, . ש "הגוף הוא האתר שעליו שיחים נחקקים ועליו הם גם מתערערים", אמר פוקו )מילס.

(, והוא זירת המאבק הגדולה ביותר בהיסטוריה האנושית, מאבק בין גורמים 2015 ,בתוך קלטר

 (2015)איילת קלטר,  .."מדכאים בחברה לבין האינדיבידואל

 

 .של האדםהנורמות החברתיות בתרבות המערבית המודרנית שמות דגש סביב ההופעה החיצונית 

 גברים. הנשים מאשר בקרב הלמראה החיצוני בקרב יותר גדולה רבה הקיימת חשיבות אולם 

משיגות מעמד שויש ללא קשר לכישוריהן  המראה שלהןעל פי לשלילה נשפטות פעמים רבות נשים 

קל יותר חברה שלהם הגברים ב תלאוכלוסייבעיקר בהשוואה , תן הנגלית לעיןוערך באמצעות הופע

 .למראה חיצוניאינם בהכרח קשורים מאפיינים שמדדים ו על פירך מעמד ועלהשיג 

המערכת הפטריארכלית, בין השאר באמצעות הבנייה של  על ידיהגוף הנשי נתפס כמושא לדיכוי 

רזה מהווה את הנשי הגוף המראה  .מציב נשים בסטאטוס של אובייקט מיניה ,אידיאל יופי נשי

מנגנוני לחץ  על ידימובנה ומתוחזק . אידאל זה בת זמננובחברה  המדד העיקרי לאידיאל היופי הנשי

 ,אחד )באמצעות סוכני סוציאליזציה כדוגמת אמצעי התקשורת ותעשיית האופנה( מצד יםחברתי

השיח על הגוף השמן משפיע על נשים יותר שטוענות חוקרות פמיניסטיות   ומנגנוני הפנמה מצד שני.

הערכתו את ו פןבחינת חיצוניות גו אתיותר בצורה משמעותית  . לפיהן נשים חוותמאשר על גברים

עד כי  ,מגופן וממשקלן שבעות רצוןנשים רבות אינן  זה כתוצאה משיח בהשוואה לגברים.גוף השל 

הנשים ברוב החברות המפותחות )אם לא  לאותו מדברות כלשדיבור הוא הנראה שדימוי גוף שלילי 

אני מאמינה כי הגדרת היופי צריכה להיעשות מתוך אהבת גוף ( אמרה: "2004) ףנעמי וולבכולן(.  

אני מייחלת ליום ומאמינה כי הוא כבר קרוב בו נוכל להרחיב את . "האישה ולא מתוך שנאה..

, על כל גווניו מהפנים ומהגוףהחוצה  ליופי הגדרה רחבה והוא נובעש ההסתכלות שלנו ליופי ולגלות

ומכסה את האישיות.. נוכל להבחין בו בנשים אחרות ללא פחד,  כהגדרה צרה המאירה את הגוףולא 

 ונוכל גם להבחין בו סוף סוף בעצמנו.

 נימה אופטימית

( כתבה: "בעשור האחרון אנו עדים לשיח תרבותי 2015איילת קלטר בספרה "יורדים מן המשקל" )

. שיח זה ניזון לא מעט מאקטיביזם של התנועות לקבלת "Fat Studies"פוליטי חדש תחת הכותרת 

המנסות לקדם את ההכרה בשוויון זכויות האדם ויוצאות כנגד השונות בכל צורה וגודל, תנועות 

 החיבור הכמעט מוחלט שנעשה בין משקלו של האדם ובין זהותו וערכו בעיני עצמו ובעיני החברה".
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נשים בחברה באמצעות הדיכוין של  אתמובילות שיח המבקש לערער שונות הוגות פמיניסטיות 

ה ּבלעניין. קריאה בקול מגּומודעות היום החברתי את העל סדר  עלותהשות להן דור .דיכוי גופן

 שלהן להעלות את המודעות.  במחקרים ובאסמכתאות מדעיות היא הדרך

הפמיניסטיים החשובים והיעילים ביותר, שמטרתו להביא נשים לראות את  אחד הכליםמדובר ב

חברתיים החלים עליהן מקורות חולשתן לא כנובעים מכישלון אישי, אלא כמוכתבים ממבנים 

התהוותה  ,התפתחות האינטרנט והרשתות החברתיותלבסוף, כיום, עם  .מתוקף היותן נשים

 לשל כל רב גוניתדימוי גוף חיובי וקבלה  עיקרה לעודדתשתית לפעילות אקטיביסטית וירטואלית ש

קולן נשמע  של נשים למען נשים.מרבית הקולות הנשמעים הם קולות הגדלים הצבעים והצורות. 

פעילות בערוץ זה  .(/https://www.naafaonline.com/dev2לדוגמה:) לעיני כל לראווהבקול ומוצג 

דיבור באני מוצאת מעט נחמה כשאני פוגשת  .חברתי אקטיביזםהיא למעשה התגלמות מודרנית של 

נגד נשים ופגיעה בגופן. נראה כי יותר ויותר נשים כהקורא לשים קץ לכניעה למוסכמות דכאניות 

 קולן מתחיל להישמע.  .הכאבמדברות את 

                                                                                                                                                                  : נימה אישית

הקריאה עוררה בי עניין  למצוא תשובות לשאלות שאני דנה בהן עם עצמי. ביקשתיבבחירת הנושא 

 נקודות זמן בחיי בשלבי התפתחותמאיר על , עם הנפשות ומפגש נהתבונרב והתהליך כולו זימן לי 

יותר ו כבר יותר מקבל: גופיועל שלי את  שבדיבוראת הסתירות  מצליחה לראות ולזהותאני . שונים

 גם עם זה מבקשת לחיות בשלום(. ,כרגעלשחרר ) ו הצלחתיבתפיסות שלא  כבול עדיין גםאבל  ,קשוב
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