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דיאטות
הומור
כהתמודדות נשים עם
תרבות ההרזיה
המאמר בותן הומור של ו ש  cכלפי תרבות ההרזיה המביע את תסכולן לנב׳
כות הרזון ותרבות הצריכה ,וכן מצינ"הומור של
המסרים הסותרים של
דיאטות״ ככלי תקשורתי של נשים בתהליך ההרזיה.

בחתיכות של  nvmאץ קלוריות :בשהעונייה נשברת הקלוריות
:חלות החוצה״.

חקר ההומור משלב בין תחומים שונים וזאת כדי לעמוד
על טיבו של השימוש האנושי בו ,על תכניו ועל השפעותיו
השימוש בהומור מערב מגוון רחב של מיומנויות תקשורת
ביניהן היכולת והנטייה להכיר בצד המצחיק של הדברים,
להציג מצבים בצורה משעשעת ,ליהנות מן החוויה ולשתף
כה אחרים .לרוב ההנאה מתבטאת בחיוכים ובצתוק.
הומור מושפע במידה ניכרת מהמיקומ ,מהמצב ,מהפרטים
׳מהשפה שבמסגרתם הוא מתרחש .בזכות אופיה ה״לא
רציגי״ אמירה הומוריסטית גתפסת כפתות מאיימת
מביקורת ישירה ולכן משמשת כר גוח לאמירות תתרניות
כזכות מעמדו הלימיגלי יש להומור יכולת לערער את יסודות
ההסכמה התברתית.
נברים ונשים אינם משתמשיה בהומור באותן צורות .הומור
נשי משמש ליצירת קשר בינאישי ,לשימור מערכת היחסים
׳לביטוי זהות אישית וקולקטיבית בתוך מצב חברתי .הומור
נשי משמש ככלי לא מאיים ,לא אלים ואסטרטגי להבעת
כעס ותסכול בנין תוסר צדק תברתי וכפייה .במחקר הזה
נבתן את תפקידו של ההומור ככלי של נשים להבעת חוסר
שביעות רצון מתרבות ההרזיה.
חוקרות פמיניסטיות גורסות שקביעת הגורמות למידות הגוף
תנשי היא זירה למאבק פמיניסטי על זכותה של האישה על
נופה ועל מיקומה בהברה .תעשיית ההרזיה קמה כתגובת
),Wolf,נגד כלכלית לתגועה הפמיכיסטית

Orbach; 1990

 .(1978ככל שנשים צברו יותר כוח פוליסי וחופש כלכלי,
התעצמה תרבות ההרזיה .התרבות הזאת מעודדת אח
תנשים לבזבז זמן ומשאבים על מאבק מתמיד בגופן וע7
מלאכת ההרזיה והטיפומ אשר אינה נגמרת לעולם.
תחת שלטונה של ״עריצות הרזון״ נאסר על נשים להיות
גדולות או מסיביות ) .(Bordo, 1995נשים נאלצות למשטר
בקפידה את גופן ,להגביל את צריכת המזון ולעסוק בפעילוח
גופגית כמרצת .כך הגוף הנשי האידאלי מתהווה מתון
האיסור ,ההגבלה והאיפוק .תעשיית ההרזיה ,המגלגלח
מיליארדי דולרים בשנה ,נשעגת על אידאל הרזון ומשעתקח
אותו ,על ידי שיווק מוצרים כנון תוכניות הרזיה ,תכשירים,
מאכלים ,תרופות ,תוכניות כושר ועוד.
המחקר כאן בוחן הומור של נשים כלפי תרבות ההחיה
המביע את תסכולן לגבי המסרים הסותרים של תרבות החון
ותרבות הצריכה .התהום הפעורה בין הגטיות הטבעיות של
נשים בגושאי אכילה והתהליכים הגדרשים כדי להגשים
את החלום של הגוף הרזה ,יוצרת דיסוגגס קוגגיטיב
תנפתר באמצעות התבטאויות הומוריסטיות )(Bing, 2005
שחותרות תתת הנרטיב המקובל בעולמ ההרזיה.
כמו כן המתקר בותן ״הומור של דיאטות״ ככלי תקשורת
של נשים בתהליך ההרזיה .השאלות שנשאלות הן אילו
היבטים של תרבות ההחיה מטופלים באמצעות הומור?
מה המשמעות של השימוש בהומור בהקשרים אלו עבור
הנשים? והאם קיומו של הומור על דיאטות משקף צורת
התנגדות לתרבות ההרזיה?

משהו כשאף אחד לא רואה אותך  -אין בזה קלוריות״; ״אם
אוכלים שוקולד ושותים דיאט קולה הקלוריות מתאפסות״;
ו״אם תגרום לכולם מסביבך להשמין  -תראה ח ה יותר״.
כללים אלה מספקים הצצה הומוריסטית לתוך עולמו ש7
המרזה ,ולמעשה מתארים את הלחצים המופגים אליו מכ7
עבר  -המשקפים מסרים חברתיים ,מידע מבלבל וסותר
ממגוון מקורות ,תוסר ודאות בכללי שיטת ההרזיה והקושי
שבשמירה על דיאטה בעולם מלא באוכל.
ניתוח תוכן של הומור ספונטני שעלה בקבוצת ההרזיה,
שהושמה עם תכנימ שעלו בראיונות ,מראה שתרבוח
ההרזיה ,המשתקפת דרך ההומור ,מורכבת מארבעה
היבטימ:
 .1נורמות וערכים של תרבות ההרזיה

שיטת המחקר
עבודת שדה אתגוגרפית נעשתה במשך שמונה עשר חודשים
בקבוצה של שומרי משקל בבאר שבע )יגקו-חדד ,(2003
וגבחרו מקרים שגרמו למשתתפות לצחוק או לחייך .רואיימ
עשרים וחמש גשים  -המשתתפות בקבוצה וגשים אחרוה
שעשו דיאטה .כמו כן נאסף תומר רלווגטי מן העיתוגות ,םן
הטלוויזיה ומהאינטרנט.
ניתוח הנתונים נעשה בארבעה שלבים :ארגון הנתונים,
צירת קטגוריות ודפוסים ,בדיקת ההנחה התאורטית מו7
הגתוגים שעולים בםחקר וחיפוש אחר הסברים חלופיים
לאחר שגעשה גיתוח תמטי להומור ולראיוגות ,גערכה
השוואה בין דוגמאות של ההומור לבין גושאים שעלו
בראיוגות כדי לעמת על השאלה האם הומור הדיאטות אכן
משקף את רגשות הגשים באשר לתרבות הדיאטה.
ממצאים
כשהתחלתי לאסוף את הגתוגימ התמקדתי בשיח על
אודות ההרזיה המאפיין ומחבר גשים ממגוון רקעים )2000
 .(Nichterלפגישה של שומרי משקל הביאה משתתפת דף עמ
שורת כללים הומוריסטיים .כללי הדיאטה שלהלן ,היו גקודת
המוצא שלי למתקר .הכללים כללו בין השאר :״אם אוכלים

השתתפות בתרבות ההרזיה דורשת הפנמת מסר שהרזון
חיובי ואילו שומן הוא שלילי .ההנתה היא שהמון הוא המצב
הטבעי ובכל שמן יש ״רזה שמנסה לפרון החוצה״ .הומור
של דיאטות מציג מצב הפוך .אחת המשתתפות לקחה אמרה
שגורה בקבוצות הרזיה ״בתוך כל שמגה יש רזה שמגסה
לצאת החוצה״ והוסיפה לו בהומור ״אבל בדרך כלל אפשר
להרגיע אותה עם כמה עוגיות״)אסתר .(47 ,ועל זה ענתה
לה חברתה :״מסביב לכל שמגה יש מישהי עוד יותר שמגה
שמגסה להשתלט..״)תמי.(38 ,
בקבוצה גיתן היה להרגיש גם בטינה כלפי הדמויות
ה״אידאליות״ כביכול של גשים רזות והתעורר דיון סביב
גשים שטועגות שהן ״שוכחות לאכול״ .אתת המשתתפות
בסדגה אמרה :״אגי שוגאת רזות .בעיקר כאלה שאומרות
משפטים כמו ׳אתמול שכחתי לאכולי .כל תיי הייתי שמנה
ושכחתי הרבה דברים  -את המפתתות ,את הארנק ופעם
פעמיים שכתתי לקתת נלולות ...אבל בחיים לא שכחתי
לאכול .בשביל זה את צריכה להיות ממש טיפשה״ )סיגל,
.(32
הומור של דיאטות קורא תיגר על התפיסה שרזה הוא טוב
יותר ,ופותח פתח לבעלות עודף משקל להרגיש טוב יותר
ביחס לגופן .באחד המפגשים סיפרה המדריכה שאכילה
מופרזת הוא אחד הםימגים הידועים ללחן ומתח יחד עם
״שתייה מוגזמת ,עישון אובססיבי ורכישות מיותרות״.
״השתגעת״ אמרה לה אחת המשתתפות ,״זה בעיניי התיאור
המושלם ליום כיף״)תמי.(38 ,
 .2הכללים של הדיאטה  -שלב הביצוע
בכל תהליך הרזיה ישנם כללים; כמה מגות ,כמה קלוריות,

נקודות או אתוזי שומן מותר לאכול או כמה פעמים בשבוע
יש להתאמן .אי הבנת הכללים מעוררת תסכול המובי7
לייאוש ולזניחת התחליף.
כללים אלה נונעים למשל למרכיבים התזונתיים ויש
התייתםויות רבות לקלוריות :״קלוריות הן מדד כמותי
המאפשר לנו לדעת מראש כמה ייסורי מצפון נחוש בעקבות
אכילת מזון מסוים״)מרשת האינטרנט( .ב״שומרי משקל״
החליפו את ספירת קלוריות בשיטת הנקודות .בריאיון
התייחסה אלינה ) ,(31לדימוי רווח לשיטה :״כמות הנקודוח
היומית שלך זה כמו חשבון בבנק .הבעיה שלי שאני תמיד
במינוס״.
קבוצות ההרזיה מעודדות התעמלות .לי אישית הרופא פעם
אמר שההתעמלות הכי טובה היא לקום משולתן האוכ7
ולהזיז את הראש ימינה ושאלה כשמציעים לך עוד אוכל.
הערה זו ,שיש בה ממד ביקורתי ,בכל זאת משעשעת כאשר
מתואר בה ״סוג״ של ספורט .אמירה הומוריסטית זו ודומות
לה כגון ״םפונז׳ה זה לא התעמלות״ )מדריכת הקבוצה,
עופרה ,(55 ,עוסקות בניסיונות המשתתפות הן להבין אח
הכללים והן לכופף אותם לטובתן .הפיכת הכללים למגותכים
מאפשרת למרזים ,להציב את עצמם מעליהם.
 .3מקום האוכל באינטראקציה חברתית
האוכל ממלא בחיינו לא רק תפקיד של הזנה ,אלא גם תפקיז
רגשי .מגיל צעיר אנחנו מתנחמים באוכל ,והאוכל הופן
לעיקר בכל אירוע תברתי .תמיכה חברתית היא מהותיח
להצלתה בהרזיה.
גשימ בתהליך הרזיה חוות פחד ממשי מתגובת הקרובים
להן .אישה אחת בקבוצת הרזיה סיפרה לחברותיה :״אתמה
הכגתי עוגה נהדרת ליום ההולדת של בגי .בסוף המסיבה
ניגשתי לשים את המחצית שנותרה במקרר אבל התחלתי רק
ליישר אותה ולפגי שהבגתי מה קורה גמרתי את כולה .יומה
המשפחה שלך אמרה על זה?׳ שאלו החברות .הם לא ידעו,
הכנתי עוד עוגה ואכלתי תצי גם ממנה״ )אסנת .(30 ,זהו
סיפור שעורר צחוק נחל בקבוצה .למעשה החלק הראשון
התרחש בפועל ואילו החלק השני נאמר כבדיחה.
למעשה כל הרעיון של קבוצת תמיכה מתבסס על לחן תברת׳
ותחושה של פיקוח וביקורת .בפגישה אחרת שאלה המנחה
״מה הדבר שהכי קשה לך בסופר?״ ,ואחת המשתתפוח
עגתה ״פתאומ לפגוש אותך״)רווית.(26 ,
משתתפת אחת בקבוצה סיפרה :״אני אוכלת כשאני
מדוכאת ,אני אוכלת כדי לחגוג ,אני אוכלת כשאני לחוצה

ואני אוכלת כשאני כועסת .אם אנ^־לא יודעת איך אנ
מתישה ,אני אוכלת משהו ותושבת על זה״)ורד.(24 ,
אכילה תברתית משמשת זירה לביטוי קשרים עם אחרים,
וגם ההצלחה בהרזיה תלויה מאוד בתנובות של הסביבה
התמיכה או הביקורת של הקרובימ והחברימ משפיעים על מ
שרוצה לרזות הרבה יותר מדעתה של מדריכה או דיאטנית.
משתתפת אחת סיפרה שבהכנות לחנ הפסח היא לקחה
כיסא וישבה מול המקרר הפתוח כדי לנקות אותו .הבן שלה
הגיע חזרה מבית הספר באותו זמן ,נכנס למטבח ואמר לה
״מה את עושה אימא ,אוכלת צהריים?״)אסתר .(47 ,באותו
יום היא התליטה להצטרף לקבוצת הרזיה.
באמצעות הומור הופכים אמירות ומצבים שיכולים להיות
מעליבים ,מכאיבימ או קשים ,לשעשוע .ההומור מפיג אח
המתח ומקל על המצב .באמצעות הםיפורבנימה הומוריסטיח
על מצבימ שבהס נפגעו על ידי הסביבה והצגתמ כסיפורים
של אי הבנה ,הנשימ מגנות על כבודן העצמי וממצבות את
עצמן מחדש כמשועשעות ולא כפנועות.
 .4הקשר בין תרבות הדיאטה ותרבות הצריכה
לא ניתן לדון בתרבות ההרזיה מבלי לתת את הדעח
לאינטרסים הכלכליים וללחן התקשורתי המופעל על הציבור
כנושא .בכל עיחון יש מתכון דיאטטי או פרסומת לדיאטה
חדשה .תרבות הצריכה אינה מעודדת התמדה בתהליך
אלא חיפוש אחר שיטת פלאים שתאפשר לנו ״לאכול מה
שרוצים ,לא לעשות שום מאמן ולחות״ .בקבוצת ההרזיה
נשים סיפרו שכבר ניסו ״את כל הדיאטות בעולם״ .הומור
של דיאטות מביא את הגיתוך שבכך ,וממציא עוד דיאטות
למשל ,הדיאטה הסיגית  -אוכלים מה שרוצימ אך נותנים
לך להשתמש רק בציופםטיק אתד ,או דיאטת וליומ
אם לוקחימ מספיק וליום אפשר לרזות .זה לא מגביל את
האכילה ,אבל רוב המזון שלך נופל על הרצפה ..יתרון נוסף,
כבר לא אכפת לך כמה את שוקלת.
קשר נוסף בין תרבות ההרזיה ותרבות הצריכה נוצר סבי^
הפעילות גופנית  -הכרוכה בהוצאת כסף רב על רישוס לתדר
כושר ,רכישת בגדי ספורט ,מכשירי כושר ועוד ..ביטאה זאת
היטב הקומיקאית רותם אבוהב :״הדבר הראשון שמחה
כשאת מצטרפת לחדר כושר זה הארגק שלך״ .עוד היבט
שנשים צחקו עליו הוא רכישת מזון דיאטטי יקר ולא טעים
״כשאת לא מזהה פריט מזון המעלה עובש בירכתי המקרר
 סביר להנית שמדובר בתטיף הרזיה נטול שומנים ,דלפתמימות וחסר טעם שקנית בשבוע הראשון של הדיאטה
)סיגל•(32 ,

פרגסתן של חברות המוכרות מוצרים הקשורים להרזיה
תלויה בחוסר שביעות רצון תמידית של גשים ממשקלן)
והימצאות כשליש מהציבור בתהליך הרזיה כלשהו בכל עח
נתונה )על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  .(2003אך
הקשר בין שאיפתן להרזיה והפרסום של תעשיית ההרזיה
אינו נלוי לעיני רוב הנשים בקבוצות אלו.

הנמצאות בקבוצות הרזיה ,מתמידות בהתליהן מימים ימימה
ומעלות מס שפתיים לתרבות ההרזיה .כלומר ,מדברוח
וצותקות הרבה על הדיאטה ,אך בפועל עושות מעם.
ההומור שתואר במאמר זה מבטא את הדילמות העולות מן
ההתנגשות בין השאיפה להיות רזה לבין השאיפה לאכו7
בהנאה וללא הפרעה .הפתרון ,שהוצע בהומור  -לאכול את

לסיכום

העוגה ולצתוק על זה.

הייחוד ב״הומור של דיאטות״ ,בגיגוד לבריתות נפוצות על
שמנים ,הוא שההומור מכוון כלפי תהליך ההרזיה עצמו -
על הציפיות והמצבים המגוחכים שהוא יוצר ,ולא כלפי בעל
עודף משקל .בהומור זה משתמשות גשים בורמטיביות שאיגן
שבעות רצון ממשקלן ואף סובלות מכך .חוסר שביעות הרצונ
מניע לפעולה  -כגיסה לתהליך ההרזיה .אך גם אם גיסיון
ההרזיה מסתיים בהצלחה נתונים מראים ש 98%-מהמרזים
חוזרים למשקלם המקורי תוך שנתיים ,כך שלמעשה לא ניתן
להיחלן מן המעגל.

מקורות

למרות חוסר יכולתן להיחלןן ממעגל ההרזיה אני טוענח
שההומור שהובא כאן משקף גיסיון התגגדות לתרבות
הדיאטה ולמסריו הסמויים והגלויים .דוגמאות ההומור
הרבות ביותר עלו במקומות שבהם תרבות הדיאטה מתגגשת
עם אורח התיים של הפרט .בגוסף דובר רבות על מצבים
שבהם ההרזיה יוצרת חיכוך עם הרשת התברתית ומגסה
לכפות הרגלי אכילה ואימון תדשים .תמות פתות נפוצות
התייחסו לאידאולוגיה הבסיסית של תרבות הדיאטה
ולמאפייגי תרבות הצריכה.
ניתן להסביר ממצאים אלו באמצעות הדומיגגטיות של
היררכיית השמן-רזה בישראל ובארה״ב ,אשר נתמכת על
די ההכרח הקפיטליסטי לפתור בעיות באמצעות מוצרי
צריכה .השפעת תרבות הדיאטה היא חלשה ביותר במצבים
שבהם כלליה מתגגשים עם התפקידים המסורתיים של נשים
כמטפלות וכעוננים תברתיים .נתון זה מדגים שאין לתרבות
הדיאטה כוח בלתי מוגבל על נשים .תרבות זו משפיעה
על רבות מאמונותיהן ומהתלטותיהן הצרכניות ,אך איגה
שולטת בהתגהגותן היומיומית .רוב הנשים שגתקרו ,גם אלו

אי1ר :סול סס״ננד;

ינקו-חדד ,ד .(2003).בחתיכות עול עוגיות אין קלוריות :הומור ט ל
דיאטות נהתגגדות נשים לתרבוח ההרזיה ,עבודה לקבלת תואר MA
במתלקה לאנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן נוריון.

Bing, J. (2005). Liberated jokes: Sexual humor in
all-female groups. Humor, International Journal

337366.־

of Humor Research, 20(4),

Bordo, S. (1995). Unbearable weight: Feminism,
western culture and the body. Berkeley: University
of California Press.
Nichter, M . (2000). Fat talk: What girls and their
parents say about dieting. Boston: Harvard
University Press.
Orbach, S. (1978). Fat is a feminist issue. London:
Arrow Books.
Wolf, N . (1990). The beauty myth: How images
of beauty are used against women. New York:
Anchor Books.

