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 אינסטינקטים ביולוגיים - אבולוציוניים. קיומה של גרסה
 אוניברסלית ליופי, היא אחת הטענות שמביאים הטוענים
 לתפיסת יופי שמכתיבה האבולוציה ולא החברה. נשים
 אסייתיות, אירופאיות ולטיניות מ־13 מדינות שונות
 שהתבקשו לדרג תמונות של גברים שונים ובני גזעים
 שונים לפי מידת המשיכה של כל גבר - נתנו תשובות
 זהות. הדירוג כלל לא הושפע ממוצאם האתני של
 המצולמים או של הנבדקות. סקסוביולוגים טוענים כי
 מושגי היופי שלנו מונחים על ידי עקרונות הברירה
 הטבעית ולכן אישה נחשבת כיפה או כמושכת אם מראה
 העיד על פוריות, בריאות טובה ויכולת הולדה. לכן עור
 חלק ובהיר, שיער שופע, חזה מפותה ואגן מעוגל נחשבים
 ליפים בעינינו. האתולוג רנדי תורנהיל מאוניברסיטת
 ניו מקסיקו טוען ש״להיות מושך קשור ישירות לאיכות
 הביולוגית״. כלומר, ההתעסקות הזו שלנו בהופעה
 התיצונית איננה סתם גחמה נרקיסיסטית, אלא היא
 מוכתבת על ידי קוד אינסטינקטיבי קדום. לפיכך, כאשר
 אישה מתבוננת בגבר ושופטת את הופעתו החיצונית
 — היא בעצם מנסה להחליט, באופן לא מודע, אם היא
 רוצה שילדיה יישאו את הגנים שלו. אותו קוד אחראי
 גם לההעדפה הגברית של אישה המקרינה איכויות

 בתוליות ופוריות.

 לא האידאולוגיה כי אם הביולוגיה היא שעומדת
 מאחורי התיפוש המתמיד אתר היופי, גורסת התוקרת
 גנסי אטקוף, ומצביעה על מחקר שהראה שאפילו
 תינוקות יודעים לזהות יופי ושיש להם גישה מוצקה
 וברורה לגבי מה מושך ומה לא. התינוקות העניקו מבט
 ממושך יותר לתמונות של פנים יפות שהוצגו לפניהם
 ובחרו להתמקד בהן, ״וזה קרה הרבה לפני שהתינוקות
 נחשפו לגיליון של ׳דוגי", אומרת אטקוף. היופי אינו מזימה
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 כולנו רוצים להיראות טוב יותר, להיות יפים יותר.
 יופי נתשב למעלה המקנה יתרונות ניכרים. ממחקרים
 עולה שאימהות מבלות עם ילדיהן היפים זמן רב יותר,
 מורים נוטים לתת ציונים טובים יותר לילדים יפים
 ומצפים מהם להיות בעלי תכונות תיוביות יותר. אם
 אתם יפים יש לכם סיכוי טוב יותר לשכנע את השוטר
 לוותר על הדו״ח ויש להניח שתזכו ליתס טוב יותר
 מנותני שירות, להזדמנויות רבות יותר, למשרות טובות
 ^ותר וגם למשכורות גבוהות יותר. בקיצור - היופי
 פותח דלתות ומשמן את מסלולי החיים של מי שניחנו

 בו.
 במחקר שעסק בתגובת גברים לנשים יפות החוקרים
 הניחו אסימון במקום גלוי בתא טלפון, ושלחו נשים,
 יפות ולא יפות, לפנות אל גברים מזדמנים שנכנסו אל
 תא הטלפון ולשאול: "האם לא שכחתי במקרה את
 האסימון שלי פה״? מבין הנשים היפות 87% קיבלו את
 האסימון בעוד שרק 64% מן הנשים האחרות זכו לקבל
 את האסימון שלהן בחזרה. האם היפים הם גם
 המאושרים? אולי, אבל לא במידה שהיינו מצפים שיהיו,

 בהתחשב בכל היתרונות שיש להם.
 על השאלה מהו הקריטריון ליופי וכיצד נקבע אידאל

 היופי אין תשובה מותלטת.
 לטענת הסוציולוגים אידאל היופי בכל תקופה משתנה
 בהשפעתן של תמורות פוליטיות, תברתיות או כלכליות
 באותה עת. לעומת זאת, הגישה הביולוגית גורסת שמי
 שמקרין איכויות גנטיות טובות נתפס בעינינו כ״יפה״
 |או כמושך, שכן המשיכה המינית מונעת על ידי



 נשים רבות מרגישות כמי שעומדות לבתינה מתמדת -
 ולא בכדי. נעמי וולף, פמיניסטית ידועה ושנויה במתלוקת
 בארה״ב תוקפת, בין השאר, את חברות הקוסמטיקה
 בטענה שהן אתראיות לתתושת הנתיתות של הנשים
 הנובעח מן ההשוואה הבלתי אפשרית שנאלצות הנשים
 לעשוח עם המודלים הנשיים שחברוח הקוסמטיקה
 העמידו לפניהן. המחקרים הביולוגיים, טוענח וולף, נעשו
 מנקודת מבט גברית ומשוחדת, המציגה את מראה
 האישה כמרכיב המרכזי והתשוב שלה, המאפיל על
 תכונותיה האחרות. אין ספק שיש כאן תטא לתחושת
 הערך העצמיח של האישה כאדם, חטא הנובע מאופן
 הצגתה של האישה כמי שאמורה לנסוח ולמצוא חן בעיני

 גברית שנועדה לגרום לנשים שתתעסקנה
 בטיפוח שיערן כדי שהגברים יוכלו להמשיך
 לשלוט בעולם, אומרת אטקוף, מקורו של
 החיפוש אחר היופי טבוע עמוק עמוק בגנים

 האנושיים שלנו.
 הביקורת החזקה ביותר המושמעח כנגד גישה
 זו היא שהיא משקפת למעשה העדפות או
 אידאולוגיות תברתיות, בעיקר כאלה שהתגבשו
 אצל הגבר המערבי הלבן. לטענת הגישה
 הפמיניסטית, אידאל היופי הנשי של ימינו הוכתב
 על ידי גברים, המעדיפים נשים הנראות בילדות
 שכן הן מקרינות חוסר ישע ואינן מאיימות על
 האגו הגברי הפגיע ועל מעמדו הרעוע של הגבר
 המודרני. הבחירה בידינו, אומרת ג׳ין מנסבריג׳
 מאוניברסיטת Northwestern ואיננו חייבים כיום
 להמשיך ולציית לתכתיבים אבולוציוניים... לדעתה
 הסגידה ליופי היא תולנית ומביאה אותנו לכדי
 התאכזרות והתנכרות לגוף בשם אידאל יופי מטופש.

 העובדה שאנו מתוכנתים באופן גנטי לזהות את מרכיבי
 היופי אינה אומרת שעלינו לנסות להשיגם בכל מחיר,
 אבל עובדה היא שכמעט כל אתד מאתנו משתדל

 להיראות במיטבו.

 אידאל היופי
 רוב האנשים, ובעיקר רוב הנשים, אינם מרוצים
 מהופעתם החיצונית. נשים בעיקר מבלות זמן לא מועט
 בניסיון לשפר או לשנות את נתוניהן הפיסיים תוך שהן
 שופטות את עצמן באכזריות ואפילו נכנסות לדיכאון
 בגין שדיים קטנים מדי או גדולים מדי, רגליים שמנות
 מדי, רזות מדי, מותניים רחבים מדי ושאר מיני ״פגמים".



ן  .ברב״ לשלטו
 I כמעט לכל אדם יש משהו במראה החיצוני שלו שאין
 1הוא מרוצה ממנו, אפילו אם רק בעיני עצמו - אבל
 אצל הנשים זו תופעה גורפת. מן הפער הזה בין המצוי
 לרצוי מתפרנסים לא רע הרבה עסקים ותעשייה שלמה
 משגשגת על תסכולן של הנשים. יש מי שמרווית מכך
 שנשים ממוצעות ימשיכו להרגיש נחותות מבחינת צורתן
 וימשיכו להעשיר את קופותיו בתיפוש אתר השלמות
- כפי שהיא מוכתבת על ידי התרבות. אמנם טרם
 התהילה מרידה מאורגנת נגד תכתיבים אלה, אבל למשל
 בבריטניה כבר החל גל של תלונות כנגד אמצעי התקשורת
 ובעיקר נגד עורכי האפנה. הם מואשמים באתריות
 !לעלייה במספר הצעירות הסובלות מהפרעות אכילה
 !שונות. גם ממשלת בריטניה הצטרפה להאשמת
 התקשורת בעידוד האשליה שגזרה דקה היא אידאלית,
 ושכל מי שאינה רזה - אינה נראית טוב. ממשלת
 בריטניה אף הודיעה ביוני 2000, כי צוות מעקב מיוחד
 יבדוק אם התקשורת שינתה את דרכיה והחלה להציג
 יותר דמויות של נשים עם גזרה בינונית או אפילו מלאה.

 האם שלטון הברבי ימוגרי
 בובת הברבי היא אתת הדוגמאות הבולטות לשלטון
 הרודני של אידאל יופי תקופתי. הברבי הפכה למעין
 איקונין המסמל את דמות האישה האידאלית בימינו,
 אולי בדומה לפסלוני הנשים שנמצאו בחפירות באשור,
 אסיה הקטנה וכנען הקדומה. בשונה מדמויות אלו, הברבי
 מעוצבת לפי פרופורציות לא אנושיות: היא גבוהה ודקה
 באופן שאינו מתקבל על הדעת, בעלת מותניים זערוריים
 ותזה זקור ומלא, כפות רגליים מחודדות בתנוחה מתמדת
 של נעלי עקב. ממדי הגוף של ברבי הופכים להיות הסיוט
 של הנשים. לפני 25 שנה שקלה הדוגמנית הממוצעת כ־
 8% פחות מן האישה האמריקנית הממוצעת, כיום
 משקלה של הדוגמנית הממוצעת הוא כ־23% מתחת
 לממוצע האמריקאי. משמעות הנתון הזה היא, שיותר
 ןיותר נשים נאות, בריאות ובעלות ממדים תקינים
 לחלוטין מוצאות את עצמן נכללות בעל כורתן בקטגוריה
 של מי שאינן עונות על הקריטריונים האידאליים ליופי.
 היופי, שהיה תמיד מושא להערצה, הפך במאה הנוכחית
 לקלגט - למושג צר, קשית ובלתי מציאותי - אידאל
 נשי בדמות רזון על גבול החולמות. זהו מראה שמעט
 מאוד נשים ניחנו בו באופן טבעי. כך נוצר משטר הדיכוי
 המודרני, ששמו: דיאטה, שאינו אלא גלגול מודרני של
 המחוך שנשים נדחסו לתוכו בעבר. ואכן, רוב תעשיות
 הדיאטה מכוונות כלפי נשים, שלעולם הנן מלאות מדי

 הגבר. אופן הצגתה של האישה והשימוש נעשה בהן
 ובגופה, בעיקר בפרסום, יוצר תהליך של דה - הומניזציה
 של האישה - האישה אינה אדם, אלא משהו אחר -

 סמל, אובייקט, מוצג, אידאל וכיוצא באלה.
 היופי, שאמור היה להיות מושג מופשט כמו חופש,
 אהבה או נפש - הפך זה מכבר למוצר שיווקי ולאמצעי
 שליטה ושיעבוד המכוון בעיקר כלפי נשים. בהשפעתם
 של כוחות אינטרסנטיים בחברה, אלה השולטים
 במגזינים, בפרסומות, בטלוויזיה ובקולנוע נקבע המפרט
 ה״תקני״ של מרכיבי היופי הנשי, מעין מתכון המבוסס
 על מרכיבים מוגדרים ומוחלטים. המראה הנשי ה״יפה",
 כך מבהיר המסר התברתי העכשווי, הוא רזה מאוד, צעיר
 מאוד, גבוה למדי ובהיר עור. נשים אידאליות כאלה
 המוצגות לראווה במטרה שישמשו מודל לחיקוי
 ולהשוואה ניבטות אלינו מכל מודעה או פרסומת כשהן
 משדרות ״אני מושכת״ בכל רמ״ח איבריהן הצנומים.
 כולנו מושפעים מן המסרים האלה ונשים שופטות את
 עצמן על פיהם ומעצבות בהשראתם את תפיסת גופן

 הן - שלעולם יהא חסר או פגום בהשוואה לאידאל.

 I את התשיבות הרבה שההברה, הגברית בתפיסתה,
 מייחסת למראה החיצוני מפנימה האישה כבר מגיל צעיר
 מאוד. בנות לומדות שעליהן לנסות לשאת חן בעיני
 ןואיהן, שלמראה החיצוני שלהן יש ערך תברתי ושהיופי
 הוא מימד בסיסי בתפקידי המין של האישה. כשילדה
 צעירה מגיעה לגיל ההתבגרות, היא כבר מודעת למלוא
 החשיבות שיש להופעה החיצונית ובדרך כלל כבר סובלח
 מבעיות רגשיות הקשורות למראה שלה. כיוון שהופעה
 חיצונית קשורה בהערכה העצמית, גוף שאינו מתאים
 לאידאל השליט עלול להוביל להערכה עצמית ירודה,

 תחושת בושה וחוסר ביטחון.
 החברה אינה עושה הנתות בעניין זה. ההתעסקות
 המוגברת בגוף ובמראה התיצוני הופכת לחלק מרכזי
 בחייה של האישה, מקור לתסכולים, להשקעה בלתי
 נדלית ולהשוואה. האישה מפנימה את המסר שהמראה
 החיצוני שלה קובע את הצלחתה בחיים ושמאמציה
 לקראת שלמות גופנית יתוגמלו בהצלחה בחיים. מראה
 גופני מעוצב, התואם את הקריטריונים שהכתיבה
 החברה, הופך ל׳סמל הסטטוס׳ של הנשים. כל זה כמובן
 לא גורם לנשים להיות מאושרות או בריאות יותר נהפוך
 הוא, הוא גורם לאישה לשנאה עצמית או לתחושת

 כישלון חריפה.



 בזאת בקלות כאשר מרכיבים קלסתר פנים משני החלקים
 הימניים שלהם או משני התלקים השמאליים: הפנים
 שיתקבלו יהיו שונים בצורה בולטת. על אף שאיננו
 מודעים לכך, מתברר שלחלוקת הסנטימטרים בגופנו
 יש השפעה מכרעת על רמת האטרקטיביות שלנו בעיני

 המין השני.
 פרופ׳ רנדי תורנהיל וד״ר סטיבן גנגסטאד מהפקולטה
 לביולוגיה באוניברסיטת ניו־מקסיקו, מצאו שנשים
 נמשכות מינית הרבה יותר לגברים בעלי תווים סימטריים
 בהשוואה לגברים סימטריים פחות, אף על פי שחוסר

 הסימטרייה של הגברים האחרים אינו נראה לעין6.
 הסימטרייה, כך מתברר, משפיעה על תחושת היופי
 אצל המתבונן וקובעת הערכה אינסטינקטיבית של יופי
 ומשיכה. תורנהיל מדד את פניו של ביל קלינטון ומצא
 שהוא סימטרי מעל לממוצע. סימטרייה מושלמת נוטפת
 הוא מצא אצל השתקן פול ניומן. לדעתו של תורנהיל,
 גם קלינטון וגם ניומן נבחרו לתפקידיהם לא רק בשל
נות היופי  כישוריהם אלא גם בזכות עקרו
 הדארוויניססיים. פסיכולוגים אבולוציוניים אף אומרים
 כי גברים סימטריים יצליתו יותר בהעברת הגנים שלהם
 לדור הבא. גברים סימטריים מתחילים לעסוק בפעילות
 מינית כ־3-4 שנים מוקדם יותר מגברים פחות
 סימטריים, ומדווחים על הצלחה רבה יותר בקרב נשים.
 לכן יש להם יותר בנות זוג וחיי מין פעילים יותר. אצל
 !שני המינים הם מצאו כי ככל שהסימטרייה הגופנית
 הייתה משופרת יותר, כך היו להם יותר בני זוג לקיום

 יחסי מין.
 ב־995ו עשו חורנהיל וגנגסטאד מיפוי לכ־86 זוגוח,
 והגיעו לתוצאות המדהימות שהראו, כי נשים שבני זוגן
 סימטריים במיותד הגיעו לאורגזמה פעמיים במהלך קיום
 יתסים מיניים. כמו כן נמצא, שגברים סימטריים במיותד
 ניהלו יותר מערכות יחסים מחוץ לנישואים מאשר גברים
 לא סימטריים. במחקרים מאוחרים יותר מצאו חוקרים
 באוניברסיטת מישיגן כי לסימטרייה יש גם קשר עם
 הבריאות. סטודנטים פתות סימטריים התלוננו יותר
 מהסימטריים על מיחושים שונים ובעיות בריאותיות.

i הנעורים o n 
 יופי ונעורים קשורים זה בזה - יעידו על כך התעשיות
 האדירות המתפרנסות מתשוקתם של נשים וגברים
 לשמר אח מראה הנעורים לנצח. דסמונד מוריס(בספר:
 ״מין גבר מין אישה״) טוען כי הצעיר נחשב ליפה משום
 שלאבולוציה יש אינטרס ליצור זיקה בין הגיל בו הפוריות

 ביחס לקריטריון הרזון הבלתי מציאותי שהוצב בפניהן.
 כאשר החברה מכתיבה מושא חיקוי כדוגמה הברבי, אין
 פלא שנשים מתמסרות באופן אובססיבי למאבק מתמיד
 נגד מימדי גופן שכן הן תוות את עצמן תמיד כ״לא מספיק

 יפות״.

 סה ולושה את ה׳יפה׳ ליפה?
 ״הו, יפהפייה, יפיפייה, 6ערה הכהה א0וף 0עלה,

 כ^פגתה pmu יותר,piov יותר אל povo׳ התעלה,
 אחר התרו00ה רדוד יותר,רדוד יותר,ירכיה החלאות

 החריאות לאיטן כ3היא חוצה את המים לעבר
 החוף...

 nri אלוהיט הוא אל אחד! אך כאן בד0דו0י0
 אלוהית ויפהפייה גומרת ובאה אפרודיטה ויוצאת

 0הי0 לקראתי״.
 דייה לורנט

9 0 - 6 0 - 9 0 
 הפסיכולוגיה האבולוציונית רואה את ההופעה
 התיצונית שלנו כמסע פרסום של הגנים שלנו, בו גופנו
 הוא בבחינת לוח מודעות. לפי ההוקר דווינדרה סינג 5
- לא הסנטימטרים או הקילוגרמים הם אלה הקובעים
 את דגם היופי האידאלי, אלא היחס הכללי בין אברי
 הגוף שיוצר חזה רחב, מותניים צרים ואגן רתב. הגוף
 הנשי האידאלי נכנס במוחניים ויוצא בירכיים, אפקט
 בקבוק הקוקה קולה. יחס טוב בין מותניים לירכיים
 הוא מדד לפיזור נכון של השומן בגוף וסימן חיובי
 לבריאות ולפדיון. לאישה בעלת נתונים קלסיים, של
 90-60-90 יש יחס של 0.67, היקף מותניה הוא שני
 שלישים בדיוק מהיקף ירכיה. טעמים באפנת נשים אולי
 השתנו במהלך השנים, אך ההעדפה הבסיסית לצורת
 גוף מושכת נשארה בעינה. מלכות היופי של סוף המאה
 חות אמנם בכ־20% מהמלכות של שנות ה־30, אבל
 כולן ניחנו בגזרה דמוית בקבוק קוקה-קולה וכולן
 משדרות, לפי סינג, ״אני בריאה ואני פורייה ולכן אני

 יכולה לדאוג לדור ההמשך שלך".

 סימטרייה
 אחד המדדים החשובים ליופי הוא סימטרייה: ככל
 שהצד הימני והשמאלי דומים יותר זה לזה, כך האדם

 נתשב למושך יותר.
 כידוע, אף אתד מאתנו אינו סימטרי לחלוטין. צד ימין
 וצד שמאל של גופנו אינם זהים לתלוטין ואפשר להיווכת
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 של האישה ה״יפה״ הקלטית מורכבים מסנטר קטן ועגול
ו ומשפתיים מלאות של נערה בת 4ו  של ילדה בת ו

 כלל לא ברור אם אכן גברים בעלי לסת כבדה ונשים
 בעלות סנטר עדין אכן נושאים עמם יותר הורמונים
 והם אכן פוריים יותר, אך בפרסומות, כמו בפרסומות

 התדמית לא חייבת להיות קשורה לאיכות המוצר.
 כשהפסיכולוגים האבולוציוניים מדברים על אהבה

 ׳יחסי מין ומשיכה בין המינים הם לא מתכוונים אל כל
 מי שעבר כבר את גיל הפוריות, שכן נראה שלטבע אין
 אינטרס לעודד אותנו בכיוון זה אם אין עוד ביכולתנו
 להוליד. מה טוב שקולה של האבולוציה אינו הקול היחיד
 הרועם באוזנינו בשעה שאנו ממשיכים לקוות, ליהנות
 ולבנות יחסי אהבה עם בני זוגנו המזדקנים כמונו... קשה

 בשיאה, לבין משיכה ודתף מיני. לפי תפיסה זו, אנו
 מתוכנתים להימשך אל מי שנראה צעיר כי האבולוציה
 דאגה לכך שתתפתת בנו משיכה כלפי מועמדים שתוויהם
 מעידים על פוריות ויכולת הולדה. כאילו יצא הטבע
 למסע פרסום באמצעות כרזת הפרטומח של הגוף: ״אותי
- כדאי לך״ זועקת הלסת הגברית הכבדה, ״תעדיף אותי״

 מפתה הגזרה המלאה יותר של הנערה המתבגרת.
 פסיכולוגים סבורים שהמראה העושה גברים ונשים
 ליפים בעינינו מזכיר במידה רבה את המראה של נערים
 ונערות בגיל ההתבגרות, הנמצאים תתת ההשפעה
 הראשונית של שטף הורמונים. נמצא, שקיימת הקבלה
 בין מה שנחשב כמראה אידאלי של פנים, לבץן
 הפרופורציות של הפנים בגיל ההתבגרות. למשל, תוויה



 שאיפורן נראה תאטרלי ומוגזם. אצל גברים סימני גיג
 דווקא עובדים לסובתם, קווים אופקיים על המצח, קווים
 אנכיים בין העיניים(מעל לגשר האף), קמטי הבעה בצדי
 |הפה - בין האף לזוויות הפה - מעניקים לפני הגבר

 עצמה ו׳אופי׳.
 פני הגבר אמורות להקרין שני דברים: נעורים וכוח;
 זוהי גם סיבה אפשרית נוספה למנהג הגילוח של פני
 הגברים, שכן פנים מגולחות למשעי משוות לגבר מראה
 !נערי וצעיר הרבה יותר מאשר פנים המוסתרות בסבך

 שיער.
 תווים ילדותיים מושכים אותנו כי הם משדרים נעורים,
 מעוררים בנו רגשות רכים וגורמים לנו להרגיש בעלי
 ערך. אנשים בעלי תווי פנים ילדותיים נראים פגיעים,
 חמודים, אנו רוצים לפרוש עליהם את חסותנו ולהגן

 עליהם.
 חווי פנים המביעים בשלות מינית ובגרות מושכים
 אוחנו בשל החחושה שאפשר לבטוח בבעליהם ובשל

 המיניות המוקרנת מהם.

 הפרוצה, הקדושה והגבר שביניהן
 תגידו, גברים, איך בדיוק נתפסת בעיניכם דמוח
 האישה? איך אנחנו נראות בעיניכם - אבל בכנות.״?
 מחקרים בחחום זה מספרים לנו על כך שיש לכם רגשות
 סותרים, יחס דו-ערכי ובכלל...שקיימת אצלכם מבוכה
 רבה בנוגע לנשים ולנשיות. בעבור רוב הגברים מצטיירת
 דמות האישה כמפוצלת לשתי ישויות נפרדות שהגברים
 מתקשים למזגן לכלל מהות נשית אתת שלמה. גברים
 שנשאלו מה היא דמוח האישה המועדפת בעיניהם
 הפרידו בתשובתם בין שתי מהויות נשיוח: בין האישה
 הנחשקח ליחסים לטווח קצר, לבין האישה המועדפת
 ליחסים ארוכי טווח. בהתאם להבתנה זו תיארו הגברים
 גם שני סטראוטיפים נשיים: האחת - היא האישה
 המינית, היצרית, האפלה, הנועזת והמסעירה, אותר
 מעדיף הגבר לראות מעליו או מחחתיו. השנייה - אותה
 !הוא מעדיף לצדו, היא טיפוס בת השכן - האישה התמה,
 המוסרית, הטהורה והייצוגית. האישה המועדפת לטווח
 הקצר היא דמות המאוויים הפראית של הגבר, מושא
 תאוותיו המיניות הכמוסות וכוכבת הפנטזיות המיניות
 של הזכר תאב הכיבושים וההנאות. האישה אותה יעדיף
 כבת זוג לטווח הארוך - היא דמות החזות הייצוגית
 והחברתית שלו, האישה שתגדל את ילדיו, תשקף את
 מעמדו ותנהל את משק ביתו. האפשרות ששחי הדמויות
 האלה יכולות לדור בכפיפה אחת באותה אישה מבלי

 להניח שהיינו מצליחים לבסס מודל יוצא דופן כזה של
 זוגיות מספקת וארוכת שנים, בהשוואה לנעשה בעולם
 החי, לו הדבר היחיד שהיה מנחה אותנו היה האינטרס

 הגנטי.

 הטבע והצבע
 כמעט בכל התרבויות עור הבהיר מעט מן הממוצע
 באותה התרבות נחשב כיפה. ביפן(עוד לפני התשיפה
 לאנשים מן המערב) נשים צבעו פניהן בגיר וגם בהודו
 מוצרים להבהרת העור רווהים למדי. באירופה, (לפני
 שיגעון השיזוף שהוצג על ידי קוקו שאנל בתחילת המאה)
 ובמשך שנים רבות, עור בהיר היה כה פופולרי עד שהוא
 אף גרם למוות... באיטליה במאה ה־7ו הביאה אתת,
 םניורה טופאנה, משחה כה חזקה להלבנת העור, עד כ?

 600 בעלים שנישקו לנשותיהן - הורעלו למוות...
 החוקרים פטר פרוסט ופייר ואן דאן7, שתקרו תפיסת
 יופי ביחס לצבע העור, מנסים להסביר אח ההעדפה
 לעור בהיר בכך, שעם ההתבגרות המיניח עורנו נעשה
 בהיר, ושוב מתכהה ככל שהגיל נעשה מתקדם. כך שעור
 [בהיר הוא סימן לאדם שנמצא בשיא פריתתו המינית.
 נשים שעורן בהיר יותר נראות צעירות ופוריות יותר]
 לא רק העור הוא מתכהה עם השנים, גם השיער. בילדווץ
 הוא אמנם בהיר ומתכהה במעבר מינקות לילדות, אך
 עם ההתבגרות המינית - הוא מתבהר שוב ומאז הולך
 ומחכהה עד שבגיל העמידה השיער מאבד את הברק,
 דוהה ומאפיר. אם כן רגע הבהירות המקסימלי של שיער
 הנשים - מצוי בשיא הנעורים והפריחה המינית שלהן,
 כך שזה מסביר אולי את המשיכה לבלונדיוח. גם שיער
 כהה ועור בהיר הם שילוב מועדף. השיער הכהה מדגיש
 את הלובן של הפנים. בחברה בה הנעורים הם שדר מיני]
 שאומר שאפשר להשתעשע מבלי לשלם בקשר מתייב
 ובהורות(כדבר שירו של ג׳ורג׳ בראסנס: ״ולכן לא אבקש
 את ידך״) הרי שהשיער הבלונדיני או הכהה (כדבר שירו
 היפה של אברהם חלפי ״עטור מצחך זהב שתור״), צובר

 נקודות זכות רבות.
 הגיל גם פוגע בברק של השיער ובסמיכותו ועל כן
 שיער שופע ומבריק הוא סימן למשיכה מינית כי שוב,
 !הוא משדר נעורים, בריאות ויופי. מכאן גם הקסם של
 מוצרי טיפות לשיער המציגים בפרסומותיהם נערים
 ונערות שופעי שיער מבריק ועשיר. הקרנת נעורים נעזרת
 גם באיפור, שתפקידו להעלים פגמים וקמטים ולהבליט
 ולהדגיש מאפיינים של נעורים וגיל צעיר. הנשים
 משקיעות כל כך הרבה מאמץ בכיוון זה עד כי יש כאלה
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I 1. 

 שתהיה בכך סתירה, מקובלת אולי על הגברים באופן
 אקדמי, אבל המציאות מראה שבפועל נשפטות נשים

 כשייכות לסוג האחד - או השני.
 זו הדיכוטומיה הנצתית בין הזונה והבתולה התמה,
 בין הקדשה והקדושה, בין ה״רעה״ וה״טובה״, הכהה
 והבהירה. פיצול זה של דמות האישה הוא עדות רבת
 עצמה למבוכה ולתתושת האיום שחשים גברים לנוכח
 הנשיות השלמה והאמיתית, המשלבת בתוכה יצריות
 מינית ותושניות פראית יחד עם רכות, אימהיות, אצילות

 ומוסריות.
 כמובן ששתי הדמויות גם יחד סובלות מהפשטה
 סטראוטיפיח חריפה, וחושפות את מורכבות יתסו של
 |הגבר לגבי דמויות הנשים שבחייו ואולי גם את מקורו:
 תתושת האיום שהנשיוח השלמה, המלבלבת במלוא
 סגולותיה, משרה על הגבר. הפיצול שמפצל הגבר בדמותה

 של האישה הוא עמוק וחד ביחס ישיר לדרגת הצביעו
 בה תי הגבר. ככל שגדול יותר הפער בין החזוח התברתית
 שהגבר מטפח כלפי חוץ (הוא מצליחן העסור באישה
 ייצוגית) לבין מה שרותש מתחת למסכה (הוא שטוף
 תאווה המפנטז על זו שיוכל להשכיב) - כן תריף יותר
 הקיטוב שהוא יוצר בין דמות האישה הזולה, הנועזת
 הפרובוקטיבית והמינית לבין דמוחה של האישה הנעלה,
 האלגנטית, המשכילה והמתותכמת. כמובן שנורמות
 חברחיוח מושרשוח באוח לסייע להשליט את ההבחנה
 הזאח ולהבטיח שנשים "תדענה את מקומן". כך, מי
 שהופעתה מדגישה את מיניותה (חשוף, הדוק, שקוף,
 1בלונדיני והרבה איפור) שתדע שגברים יניתו כמובן מאליו

 שהיא ממקמת את עצמה בקטגוריה הראשונה וינהגו
 בהתאם.

 בתהום הפעורה בין שתי דמויות הנשים האלו: הפרוצה
 הלוהטת והמדונה קרת הלב, נופלת ישותה האמיתית
 והאפשרית של האישה קרבן ונדונה למעין קיום חסר

 ממשוח - היא שם, אבל אין מכירים בקיומה •
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