
 יופי נשי
י כו ת די י י ו  כחו

 ריק׳ שיו

 התפיסה ההיסטורית של היופי הנשי כסחורה מעוררת לא חיקויים של המידה הטובה, אלא דברים
 אמיתיים ומי שהוליד ובלבל את המידה הטובה
 האמיתית הוא ידיד האלים, ואם אפשר בכלל להיעשות

 בן - אלמוות, הרי זה האיש."
 אומר אוגוססינוס ב״וידויים״:

 \ ".. אהבתי דברים יפים נחותים והידרדרתי אל התהום
 לידידי אמרתי: ׳הנאהב דבר מלבד היפה? מהו אפוא היפה
 ומהו יופי? מה מושך אותנו ומה מחבר אותנו אל הדברים
 שאנו אוהבים? אם אין בהם יופי וצורה לא יובלו בשום
 אופן למשוך אותנו אליהמ׳ לא ידעתי עדיין שבל
 העניין הגדול הזה של היופי סובב סביב ציר יצירתך
 אל חשבתי שתכונות נמצאות בך בפי שהן נמצאות

 בסובייקט גופני. אבל גודלך ויופייך הנם אתה עצמך."
 אוגוסטינוס מתייחס לאהבה ליופי גופני כאל משהו
 נחות. בעיקר מתייחס הוא לתאוות הבשרים לנשים יפוח

שהטו אותו מהדרך הנכונה - אהבת האל. ! 

 שני ההוגים האלה רואים את היופי הגופני כמשהו
 המוני ומתכלה ומטיפים לאהבת יופיה של הנפש. השלב
 הגבוה יותר של הרוחניות הוא האהבה ליופי הצרוף, נקי
 מגופניות - אהבת החכמה או אהבת האל. זוהי החוויה
 המזוככת ביותר של אלה שהיו בעברם עבדים לתאוות
 הגוף. היופי הגופני הוא אמצעי להכיר את היפה
 לכשעצמו, להכיר את האידאה של היופי, ובסופו של

 דבר - את הנשמה האלוהית.
 י בעבור שני הוגים אלה, מי שאוהב רק את יופיה שע
 'האישה נכנע לתאוות בשרים בזויה כי האישה היא החטא
 הקדמון. באידאה של היופי לפי אפלטון וביופיו של האל
 לפי אוגוסטינוט, אין לדעתי תשובה לשאלה ״מהו יופי

 נשי?״
 מהו אם כך הקו המקשר בין יופיה של הלנה מטרויה
 שגרם למלחמת עולם קדמונית, ובין המשפט: ״תהיי

 דילמה מהותית בתאוריה הפמיניסטית. מצד אחד למדנו
 כבר מסימון דה בובואר ש״אישה אינה נולדת אישה,
 היא נעשית כזו״, כלומר יופי הוא הבניה תברתית. מצד
 שני קיימת חוויה נשית אחרת, שיש לתשוף אותה ולחבור
 אליה. אנסה לנסח את האידאה של יופי נשי, מבלי לגלוש
 למהותנות שמקבעת אחרות מוחלטת. אם כך: מהו יופי

 נשי? מנקודת מבט פמיניטטית.

 נציג תחילה את תפיסת היופי של שני פילוסופים
 גברים, אולי התשובים ביותר בעולם המערבי: אפלטון
 ואוגוסטינוס. האחד מייצג את תמצית הפילוסופיה

 המערבית והשני - את התאולוגיה הנוצריה.
 ב״המשתה״, של אפלטון אומר פאוסניאס: ״למאהב
 שפל הוא אותו מאהב המוני שעליו דיברתי, זה שאוהב
 את הגוף יותר מן הנפש. ומכיוון שמה שהוא אוהב אינו
 יעיב, בך גם הוא אינו יציב באהבתו. שהרי הגוף שבו
 היה מאוהב משתנה, חלף הלך לו, ושם ללעג את כל!

 הדיבורים ובל ההבטחות״.
 דיוטימה מלמדת את סוקרטס מהי משמעות האהבה.
 בגיל צעיר האדם נמשך אל הגופים היפים. לאתר מק
 הוא לומד להעריך את יופיה של הנפש יותר מאשר את
 יופיו של הגוף, כך שאם יפגוש באדם שנפשו הגונה הוא
 יאהב אותו גם אם אינו יפה.לאחר מכן יאמר דברים
 יפים ויחשוב מחשבות יפות. בסוף מגיע הוא אל היפה

 כשלעצמו, אל המידה הטובה האמיתית.
 ״ומה לדעתך יקרה למי שיזכה לראות את היופי עצמו,
 טהור ולא מהול ולא מזוהם, כי אם נקי מבשר אדם
 ומצבעים ומשאר הבלי בני תמותה, את היופי האלוהי
 באחדות צורתו?..וכלום אינך מסכים שרק בשלב זה,
 כשיראה את היפה בדרך שצריך לראותו, הוא יזכה לראות



 שההוויה המכוננת אותו הוא היות הכול סחורה
 והפטריארכליות מרחפת מעל, האישה היא הסחורה
 האולטימטיבית. הסחר ביופיין של נשים ובגופן הוא

 התיבור שבין קפיטליזם ופטריארכליות.
 החירות העומדח בבסיסו של חופש הבחירה של
 דוגמנית־על, המוכרת את פניה במיליוני דולרים לחברת
 קוסמטיקה, היא אותה תירות של ״אשת החטאים״
 המוכרת את גופה תמורת שקלים בודדים. המבט
 שמפשיט בעיניים את שורת מלכות היופי המאושרות
 הוא אותו מבט שמלווה את הידיים שמפשיטות את
 הסחורה החדשה שהגיעה זה עתה למכון הליווי. יופיה
 של האישה הלא סחלדה, המחיר אינל מעלה זאינז מלדיד

 יש להדגיש שזהו דיון חאורטי. כמובן שהסכום עושה

 יפה ותשתקי״ שנאמר בסרט צרפתי של המאה ה־20ל
 הסוציולוג הצרפתי פייר בורדייה, שתקר את שוק
 הנישואין בצפון אפריקה ובצרפת, טען שאין כיופיה של
 האישה להעיד על עושרו של בעלה. המדד המדויק ביותר
 לאמוד את עושרו של הגבר הוא המראה ההיצוני של
 אשתו. היופי הוא הסתורה הנתשבת ביותר בשוק
 הנישואין. אישה צריכה להיות יפה ... ולשתוק. כלומר,
 לגבי נשים, מה שנחשב הוא הגוף שלהן, המראה ©לוזן
 שגם הוא אינו שייך להן אלא רכושו של הבעל. פגיעה

 ברכוש יקר היא סיבה טובה לצאת למלחמת עולם.
 באחד הטקסטים התשובים בתאוריות פמיניסטיות
 ״מיניות" מאת קתרין מקינון, אומרת המחברת כי תאוריה
 פמיניסטית של המיניות מתייתסת למיניות כאל הבניה

 אח ההבדל בחנאי החיים והרווחה, אבל כמאמר הבדיהה
 האנגלית:״ עכשיו כשאני יודע מי את בואי נתווכח על
 המחיר״. אח סחורה בין אם את מלכת אנגליה או זונח

 רחוב.
 זכוח הקניין היא זכות ליברלית שמשרתת את העולם
 הקפיסליסטי, את עולם הסחורות ואת זכות הקניין של
 הסרסור על הסחורה שלו. עד לא מזמן זו הייתה זכוח
 הבעל על גופה ונפשה של אשתו. בזכות מאבק של נשים
 יש לנו זכות על עצמנו. כולל
 גם זכוח הבחירה שלא לשתף
 פעולה עם נורמוח גבריוח
 שבוחנות, קודם כול , כמה

 אנו שוות במונתים שלהם
 הרברט מארכוזה לימד
 אותנו שבעולם הסחורות
 המודרני אין אנו יודעים מהם
 הצרכים האמיתיים שלנו. אנו
 כנשים, שחיינו אלפי שנים
 בהודעה כוזבח, שהפנמנו את
 הערכים הפטריארכליים לגבי
 עצמנו יודעות מעט מאוד על
 הצרכים האמיתיים שלנו

 נדמה לנו שעל המדף, תמורת
 תשלום מתאים, נמצא את
 הקרם שיבטית לנו להיראות
 כמו הנערה מהפרסומת. אולי
 לא נרוויח מיליוני דולרים
 אבל מעמדנו בשוק הנישואין
 ישתפר. גם אם אנחנו מחוץ
 לשוק הזה מתוך בחירה

 הנ0יך 00ונקו, n׳׳n ע0 גר״0 קלי

 חברתית של יחסי אי השוויון בין המגדרים ושל עליונות
 הכוח הגברי. במיניות משתקפים למעשה יחסי אי השוויו

 והתאוריה מדגישה זאת. התאוריה תייבת להתייחס
 לפרקטיקות הלא שוויוניות של יחסי מין ותשוקה. יש
 לבחון מה ״מעורר״ גברים. ״אישה״ היא אובייקט שמעורר
 מיניה גברים. גברים מעדיפים מין שיש בו יחסי שליטה
 על אובייקט זמין, ולכן הם צורכים פורנוגרפיה. מיניות
 היא אתת הפרקטיקות של ההיררכיה התברתית בין

 המגדרים. כמו שאי אפשר
 להגדיר תרבות נשים
 שחורה, מבלי להתייחס
 לאפליה הגזעיח נגד
 השחורים, אי אפשר לדבר
 על מיניות נשית, מבלי
ן ו י ו  להתייתם לאי השו
 המגדרי. אי אפשר לדבר על
 מיניות שוויונית ללא שינוי

 פוליטי.
 אפשר להבין ממקינון
 שאין עדיין קטגוריה של
 ״אישה״ ממקום שאינו גברי,
 כמו שאין ״מיניות נשית״.
 בעקבותיה נטען שיופי נשי,
 שהוא אתד המכשירים
 לפיתוי, הוא הבניה חברתית
 שעשו גברים, ומשמרת את
 יחסי אי השוויון בין המינים.
 האידאלים של יופי נשי
 בעולם המערבי, פותחו על
 ידי גברים ובעבורם. בעולם



 או השחרור האמיתי, עלינו להתחיל לתפש את הכוחוח
 הפנימיים שבתוכנו, לאהוב את עצמנו ואת הדמוח
 שנשקפה אלינו במראה. נחייך אליה, נאהב כל סנטימטר
 בגופה, בכל גיל, מינקות ועד זקנה. המחקרים מראים
 שתופעות של דיאטה ואנורקסיה אצל בנות מתתילות
 בגיל שמונה, אז זה כבר מאותר מדי! זכותנו כנשים לחפש
 אתר אידאה של יופי ממקום של אהבה עצמית, הערכר
 עצמית והרבה כות. להיות יפות, פירושו קודם כול להיות
 משותררות וקשובות לקול הפנימי שבתוכנו, לצרכים
 שלנו. לדאוג לעצמנו, כן, גם למראה שלנו, כדי שנרגיעו
 טוב יותר. לא לווחר על ההישגים שהשגנו במלחמר
 לשוויון, לא להיות קרבן לאלימות הגברית שמחייבת
 !אותנו להיות בובות נתמדות ושקטות. אנהנו יכולוח
 להמשיך להתאמן במכוני כושר, לשמור על משקל תקין
 ולטפח את עורנו. נעשה זאת מתוך מודעות עצמית ועם

 הרבה כבוד לעצמנו!
 יופיה של הלנה מטרויה היה סיבה למלחמת עולם
 גברית. הגיעה השעה שנילחם אנו על הגדרה חדשה שע
 יופי ונשיות. הזכות להיות אנו עצמנו, ״אישה בת מינה׳

 בפרפראזה על מארקס.
 ספק אם אדם יכול להיות חופשי באמת בעולם
 קפיטליסטי ולא שוויוני. עלינו לנסות להיות יפות יותר
 ותופשיות יותר כנשים ובמונחים נשיים. עדיף לצאת
 למלחמה על גופנו ויופיינו מאשר לתיות בתודעה כוזבת.

 אם ננצח אולי נזכה גם אנו ל״ממלכת החירות״•
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 רובנו הפנמנו את הערכים המכוננים שלו, בעיקר לגבי
 שוויינו הכלכלי.

 ג׳רמין גריר היא פעילה פמיניטטית ותיקה, שכתבה
 בשנות ה־70, בספרה ״האישה המסורסת״ שהשתרור
 יבוא, אולי ממקום של מיניות חדשה, מודעת. בספרה
 האחרון ״האישה השלמה״ כותבת גריר, אחרי שלושים

 שנים:
 "כל אישה יודעת שלא משנה מה יתיז הישגיה, היא
 כישלון אם אינה יפה. אסור לאישה להיראות בגילה.
 תעשיית היופי מגלגלת מיליארדי דולרים בשל אי שביעות
 הרצון של נשים מעצמן, בגלל חוסר היכולת שלהן לעמוד
 בסטנדרטים הבלתי אפשריים של היופי והנעורים
 שמוכתבים להן. לפני שלושים שנה, חשבנו שתחרות
 היופי תהיה בקרוב דבר שאבד עליו כלח. היום בנות
 בכל העולם מנסות להיראות במו 'ברבי'. נורמות היופי
 והערבים של העולם הקפיטליסטי השתלטו על בל
 העולם. כשכתבתי את האישה המסורסת בנותינו לא
 רעבו וחתכו את עצמן. הגיע העת לכעוס שוב". (תרגום

 חופשי).

 אנחנו משתפות פעולה כל עוד אנו מזלזלות בהפגנות
 פמיניסטיות מתוץ לאולם שבו מתקיימת תחרות מלכת
 יופי, ממשיכות לתתוך את עצמנו בסכינו של המנתת
 הפלסטי, מרעיבות את עצמנו כדי להיראות כמו הסחורה
 באולם המפואר, מזינות את תעשיית האשליות שמלמדת
 אותנו כמה אנתנו שוות פתות מהסופר-מודל. אנחנו
 שפתות של עולם גברי שונא נשים, והטרגדיה שלנו היא
 שכתוצאה משיתוף הפעולה הפסדנו בגדול - אנחנו

 שונאות את גופנו, את עצמנו.
 כנראה שעדיין לא נוסחה התשובה לשאלה מהי אישה,
 ומהו היופי של אישה ממקום שאינו תלוי תקופה ותרבות,
 ובעיקר תרבות גברית. אולי בהיעדר הגדרה ליופיה של
 אישה, נסתפק בהגדרה ליופי של אפלטון: המידה הטובה,

 יופיה של הנפש?
 לא! זו תהיה פשרה. יהיה זה אימוץ של מושגים
 הלקוחים מעולם גברי טהור, עולם שהעריץ את הגברים
 והאהבה הגברית, עולם שנשים נחשבו בו כעבדים. אימוץ

 מושגים של עולם זה הוא שיתוף פעולה עם הסוהר.
 אולי נתחיל לחשוב על אישה ויופי נשי בתקופה
 קדומה, עם ״נטל הידיעה״ שלנו. ננסה להתחבר ל״אם
 הגדולה״ שבתוכנו, לאתוות נשים, לחום ושפע ממקום
 של ״יש״, לא מתוך חסך ועינוי עצמי. אין כאן הצעה
 ל״יופי של אימא״ כפתרון לשאלה ״מהו יופי נשי?״. איני
 חושבת שיש מפתח אחד לדלתה של ההגשמה העצמית


