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לאןעלינו,אומרזהמהשם.נשארוגםבישבן,

משיגיםלעזאזלאיךחשובויותרמכאןהולכים

חשובותסוגיותביררהקורןגאיהמשופר?ישבן

ואופנהחיטובפלסטיקה,הגות,אנשי01אלה

קורןגאיה

גדלשהואהילדותשיראתישילדלכל

בן״רוץעלשגדליםילדיםישעליו.^^

הקטן״,״יונתןעםצומחיםאחריםמומי׳׳,^\

אמא״אמרההבא:השיראתשרולי

לאמא,אורהאמרהמאחורה?שמנהאתלמהלאורה,

היום,עדמקדימה״.דווקאמאחורה,שמנהלא

מתוךאותולזמזםיכולהאנישנותיי,45ממרומי

תחת,תסביכיפיתחתיאיךלהביןלאועדייןשינה

אכילה.הפרעותלאאבל

שהב־לינדמהעליו,ארוכותישיבהשעותאחרי

נתי

$TS1$שהבנתי$TS1$

$DN2$שהבנתי$DN2$הואהישבן.עםשליהמורכביםהיחסיםאת

אבלנוכחהואאותו.רואהלאאניאבלשם,נמצא

עליולחוותאותו,לבחוןיכוליםאחריםמורגש.לא

"נשקומדועהבנתילאפעם)אףאותולנשקרעה,

עליו,להתענגרע(,למשהונחשבהתחת׳׳אתלי

באמתהואהאםשם.קורהמהמושגאיןליאבל

גדולשהואאולי,אמרהתמידשאמאכמוגדול

בלחייםשמחייבותהחןגומותהאםהראויה?במידה

והכילצלוליט?נרדףשםשזהאוחמודות,הןשלו

הבטן,במקוםממוקםהיהשליהישבןאםחשוב

בהשמדתעסוקהאואותומלטפתהייתיהאם

ראיות?

שמתנדנדהאיבראתלראותיכולותהיינולו

היינואוליאותו,אוהבותהיינואולימאחורה,לנו

רובלאאבלבכלל',רעהלאאני׳בוא׳נה,חושבות,

מקיומומתעלמותאובומתביישותאנחנוהזמן

ישתחת׳׳איזהובוכות,בדיאטהעסוקותהמאסיבי,

סקסיהכיהאביזרכנראהשהואלהביןבלילי",

שלנו.בגוף

מדריכתאצלהתאמנתיהאחרונההשנהבחצי

רוצהאתמה׳׳עלבשבוע.פעמייםפרטיתכושר

שנהחציעניתי.הטוסיק׳׳,׳׳עלשאלה.שנעבוד?׳׳

ראיתילאמתוסכלת.והייתית׳תחתליקרעההיא

לאכיאלאהתרחש,לאשהואבגלללאשינוי,

שבועלפניתפארתו.במלואשליהישבןאתראיתי

שוחחתיהכושר.לחדרוחזרתיהמאמנתאתנטשתי

אתבחןמאחוריי,נעצרכשמישהוהקבלהפקירעם

ופלטאחורהצעדיםשניחזרלמצמץ,בליישבני

טוסיקאיזהאותך.זיהיתילא״גאיה?בתדהמה:

להיעלבבפניי:עמדואפשרויותשלושמושלם!״

באחורייםזילזלהואשפעםמזהלהיפגעמהבוטות,

האופציות,בשלושבחרתימנחת.להסמיקאושלי,

בחשששאלאותך?״מטריד״הואפולנייה.אניכי

צהל־״השתגעת?״הוא.אףשהסמיקהקבלהפקיד

תי,

$TS1$,צהלתי$TS1$

$DN2$,צהלתי$DN2$הקבר!אללוקחתאניגייכושרממאמןמחמאה

הריגוש

וקניתםאחתמפוקפקתמחמאהליתנואני,כזו

הןאםגםככה,הנשיםרובתשעים.בשקלאותי

מסו־לגמריאנילכןלהשגה,קשותאותהמשחקות

גלת

$TS1$מסוגלת$TS1$

$DN2$מסוגלת$DN2$אופנההדוגמנית־שחקנית־אושייתאתלהבין

במגזיןהמפוארישבנהאתשחשפהקרדשיאןקים

פרו־בעירוםגםסטבאותוהצטלמההיא״פייפר״.

נטלי,

$TS1$,פרונטלי$TS1$

$DN2$,פרונטלי$DN2$שפת־מהחזיתלהתעלםבחרשהציבוראלא

חה

$TS1$שפתחה$TS1$

$DN2$שפתחה$DN2$,אלילתלנו״.היהכבר״זהפיהוקכדיתוךמולו

להע־מיהרהטלחןבישראלהחברתיותהרשתות

תיק

$TS1$להעתיק$TS1$

$DN2$להעתיק$DN2$לאישהוהפכהקרדשיאןשלהפוזותאת

השנה.בגוגלהרבההכיחיפשושהישראלים

שעלתהסיירוס,מייליהזמרת־שחקניתגם

והש־גבריתמיןבובתעםבמהעלרגעיםבאותם

תמשה

$TS1$והשתמשה$TS1$

$DN2$והשתמשה$DN2$להתעלמותזכתהכבמיקרופון,שלהבאיבר

מהאתהעצימהקרדשיאןספק,איןגורפת.כמעט

והזמרותוויליאמסםרינההטניסאיתכמושכוכבות

וליידיסוויפטטיילורלופז,ג׳ניפרמינאז׳,ניקי

החברתיתברשתפמיניסטיותלפניה.עשוגאגא

שחורותרקדניותמביאהסוויפט)״טיילורנרעשות

אחתפעםמראיםולאבקליפטוורקינגלהשיעשו

פמיניסטיתהיאכיבסדר,זהאה,שלהן?הפניםאת

אחתגיחכהלניתוח״,כיפייםשלהוהמסריםבמסווה

שלהבקליפיםגבריםרוצחתמינאז׳״ניקימהן,

שובי־חברתיותהבניותכנגרבמיליםבגלויויוצאת

ניסטיות?

$TS1$?שוביניסטיות$TS1$

$DN2$?שוביניסטיות$DN2$,שמנצלתגבריםשונאתהיאלאאאאא

חרובי,דינהד״רדווקאאבלשלה!״(.הבמהאת

מבי־לאהקיבוצים,בסמינרפמיניזםבקורסמרצה

נה

$TS1$מבינה$TS1$

$DN2$מבינה$DN2$השמש״,תחתחדשלאדבר״שוםהבעיה.מה

קובעת.היא

תחת.אמרתהיי,

כלתופעה,אותהעדייןזושדיים,בטן,״תחת,

התו־אותנו.ומזעזעתאחרתקצתנראיתהיאפעם

פעה

$TS1$התופעה$TS1$

$DN2$התופעה$DN2$,אנשיםכיהזמן,כלנמתחהגבולמתרחבת

ריגושים״.מחפשים

שוביניסטיות?חברתיותהבניות

מאחורמבטמינאז׳,ניקי
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אימוןבמקוםפיסול
הבאהפלסטיהטרנדיהיהמה
יחיריי״מגמותבזיהוישמתמחהטרנדולוגיתיופה,עדי
משוי«״י,״דיאאבלהבאה,בשנהאותנוירגשאיבראיזהתחייבלה

מיכנהלא""'י׳

יאדדד'״יתקבלמצידמאמץדורש
מהכלולכבקלות׳לנושיביאיי°

״י™לב"דמתידליתההביאוכלומזמינים
האינטינטיייקינים

?איתהל״״במלםאותםשיחבבואסתטיותפרוצדורות
יחפשיאנשיםמידה

הבטן,שי'י'התאמי^^םייל'א^ל*״לפסלאפשרלמשל,

הסרתילהשתעבת"יילי^ציירלאהחייםלכלזהכיתפסהבלייזרשיער

אליה׳׳.שואפים
שאנחנוהמגמהיזובזה׳להתעסקצי

בחוגומרצהקליניפסיכולוגארנון,צחיד׳׳ר

אומריזרעאל,עמקבמכללתההתנהגותלמדעי

יעזור.לאזהכיבתופעה,אשמיםלחפשטעםשאין

פורנוגרפייםלהיותהפכוארוטייםסרטים"אפילו

לאבכלל׳׳זואומר.הואעלה׳׳,הריגוששסףבגלל

חברתיתנורמהשלשאלהזומוסר,שלשאלה

אתמלווההאישהבגוףהעיסוקומשתנה.שהולכת

הולכותשהמגבלותונראההכלל־אנושיתהתרבות

ומוסרות".

ידיהןבמומשמידותשנשיםהושבלאאתה

פמיניסטי?מאבקשלשנים

כזו,בצורהשלההגוףאתמהפיצהמי׳׳תראי

לשווקשצריכההקהל,אהבתאתשצריכהמישהי

בתרבותחייםאנחנומכירות.ולהגדילעצמהאת

לתשו־נואשתוקריאההסלבריטאותאתשמקדשת

מת

$TS1$לתשומת$TS1$

$DN2$לתשומת$DN2$.היופיאלאהאופי,לאזההיוםשחשובמהלב

שמחהגורםאחרמתמידחיפושוהםלבריטאות.

כבדנפשימחירישמרגוע.ייתןלאלעולםחיצוני

פחד.שלשכבותהרבהשמסתירההזו,להתפשטות

להיותיכוללאאתהכימיצוי,לירייגיעזהלדעתי

אםנודיסטיםבחוףכמוזהמעירום.עירוםיותר

לאכברזהיומייםאחריעירומים,הולכיםכולם

כרגעמעגליים:הםמזההשאניהשינוייםמיוחד.

שלנו,מהתרבותחלקהיאהחשיפהשלהאופנה

הפוכה׳׳ריאקציהישתמידאבל

היש־עללהסתכלשיפסיקוסיכויישאז

בן

$TS1$הישבן$TS1$

$DN2$הישבן$DN2$?שלי

לאהאישהגוףבנושא׳׳העיסוק

פעם".אףייגמר

סיליקוןבלי

הלעיתים־קרובות־מרי־פתטיבניסיונן

לעשותמוכנותנשיםיפות,להיות

טרנ־הייתהשדייםהגדלתאםהכל.

דית

$TS1$טרנדית$TS1$

$DN2$טרנדית$DN2$השפ־ואחריהשניםמספרלפני

תיים,

$TS1$,השפתיים$TS1$

$DN2$,השפתיים$DN2$ארה׳׳בברחבינשיםשהיוםהרי

באמ־הישבןאתמגדילותאמריקהודרום

צעות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$בנותאצלנו,שונים.מילויוחומריסיליקון

למה.תנחשותפס.לאהטרנרהתיכון,היםאגן

לטובתלאהיאשלנוהאסתטית׳׳התפיסה

טליד׳׳רהפלסטיקאיתקובעתהישבן",

שמבקשותברזילאיותלא"אנחנופרידמן.

אותו".לחטבאלאישבן,להגדיל

כוח.אימוניישזהבשביל

יכו־שנשיםבוודאיהעקרונית"ברמה

לות

$TS1$יכולות$TS1$

$DN2$יכולות$DN2$אימוןשריר.הכלזההישבן,אתלעצב

ישנןאבלהאולטימטיבי,הפתרוןזהכוח

קסם.בפתרוןומאמינותשמתעצלותנשים

אחו־בלטמייצרתאניצנוחישבןשלבמקרה

רי

$TS1$אחורי$TS1$

$DN2$אחורי$DN2$ומפסלתמקפלתשאניעורעודפיבאמצעות

שאניאושתלים,כמונראהזהואזישבן,מהם

שומן".הזרקותבאמצעותשטוחישבןמבליטה

בשדייכ?כמוסיליקוןעםמה

תוצאותלקבלשכדיהיאבסיליקון"הבעיה

שעדייןארוכה,למידהעקומתצריךטובות

קשים,סיבוכיםעםניתוחזהקיימת.לא

והתקשרות,זיהומיםכבדים,דימומיםכגון

אנימאוחר.בשלבגםלהגיעשעלולים

שואביםשאותושומן,בהזרקותמאמינה

הצידיות".מהירכייםאומהבטןקודם

לדעתך?עשתההקרדשיאניתמה

ישקרדשיאן,קיםעל״כשמסתכלים

שלדמותלהישמוגזמת.דיםפרופורציה

שהיאברוראנוש.בןשללאמצויר,סרט

ומשו־שוניםניתוחיםלצדפוטושופ,עברה

נים".

ד׳׳ר

$TS1$ומשוד׳׳ר$TS1$

$DN2$ומשוד׳׳ר$DN2$לכירורגיהמומחהפרידמן,נמרוד

שומןשהזרקותאומרואסתטית,פלסטית

המלאותאתנותנותלאאבלבטוחות,יותר

מוגבלים׳׳אנחנומבקשות.שאנחנוהסקסית

שאנחנוהבלטאתמקבליםופחותבכמות

מסו־סיליקון״השתלתמסביר.הוארוצים",

כנת,

$TS1$,מסוכנת$TS1$

$DN2$,מסוכנת$DN2$מעצםלרגלשמובילבעצבמפגיעההחל

מכני־שדרכושהחתךבגללבזיהוםוכלההאגן,

סים

$TS1$מכניסים$TS1$

$DN2$מכניסים$DN2$נקי.אזורלאוזההטבעתלפיקרובהשתלאת

נפטרהונצואלהשלהיופימלכתשניםכמהלפני

לסיבוכיםמעברכזה.ניתוחבגללמזיהוםכתוצאה

וקשהפשוטהלאההחלמההאלה,הקטםטרופליים

לשבת״.

הברזילאי?העכוזאחרהריצהעללוותראז

עכוזשרוצהלמיטוברעיוןזהריצהעל״לוותר

לאאבלבספורטהישבןאתלמצקאפשרעגול.

בעוצמהספורטהפוכה.תוצאהשמשיגהבריצה,

אבלהעכוזים,שריריאתומחזקמחטבבינונית

ישגבוההבאינטנסיביותבספורטעוסקתכשאישה

ספור־תראילכןמהעכוז,וגםמהגוףשומןאובדן

טאיות

$TS1$ספורטאיות$TS1$

$DN2$ספורטאיות$DN2$מדולדלים״.ועכוזיםמרוקןחזהעםרבות

קשוחהכושרמאמנתנצר,אורטלכן?מהאז

שאפסיקהזמןשהגיעלימודיעהאקטיב,גוברשת

TRXלשיעוריואגיעמיותרותשאלותלשאול

צריךחטובישבן״עלבקביעות.מבריזהאנישמהם

שנשים״ברגעמכריזה.היאלשבת׳׳,לאלעבוד,

התחי־הןלשמר,אפשרישבןאבלנופלשחזההבינו

לו

$TS1$התחילו$TS1$

$DN2$התחילו$DN2$הןחזקמאודזהאתשהכניסומיעליו.לעבוד

הגיעוכמובןואזביונםה,שאקירה,בלוצ׳י,מוניקה

עםנשילמראהעברנוהסקינימהמראההשאר.כל

לאופנה.יותרהרבהנכנסהפיטנסמראהקימורים,

בראלאמום,קייטלהיותרוצותלאכברנשים

רפאלי׳׳.

תחת:איןרפאלילבר

בריא.מראהלהישאבלגדול,ישבןלה׳׳אין

אזהתיכון,היםבאגןיפיםנכסיםישישראללבנות

המומנטום׳׳.אתלנצללנוכדאי

איך?שואלת,אניושוב

אומרזהגבוהה,בעצימותאינטרוולים"אימוני

עלעבודהמתפרץ,כוחקפיצותמכרעים,סקווטים,

מוצקישבןממשקולות.לפחדולאליבהשרירי

המוןעםגבוהמאודבדופקהיטבאימונימשיגים

בר״.עםחיזוקתעשיזהלצדישבן.כיווצי

רפאלי?

תעשימתח.עליושעושיםכמוברסתומה.״לא,

קפי־הידראולית,במכונהחתירהעליות,ריצתגם

צות

$TS1$קפיצות$TS1$

$DN2$קפיצות$DN2$הכיהשרירזהקופסה.עלקפיצותחבל,על

החומריםחילוףעליו,עובדתשאתוברגעגדול

ושלהברכייםשללתפקודחיוניוהואגבוה,יותר

אירוביתשלביאםהמראה.שללקטעמעברהגב,

סביבהחלקגםתוצאות,יראוכוחתרגיליהרבהעם

יפה״.יותרייראהוהכליצטמצםהבטן

האלה.הדיבוריםמכלהתעייפתיקצת

מספיק.לאזהאחד,דבררקלעשות״אי־אפשר

שרירים,ממתולהעלותשומןאחוזילהשילצריך

ותרי־הצדעלשתשכבימספיקלאתזיעי.בקיצור,

מי

$TS1$ותרימי$TS1$

$DN2$ותרימי$DN2$הישבן״.אתתחטבילאמזההרגליים,את

לפורנובדרך

שלההישבןעםהאנושותשלהמורכביםהיחסים

בלייבשראהליבנה,אלוןהאופנהלמעצבטובעושה

מינאז',ניקיואחיותיה,קיםשלהעירוםגופןאת

הואארנון,מד״רלהבדילועוד.גאגאליידיביונסה,

הנודיסטיםלחוףשנגיעעדזמןשייקחחושב

שכלהואהבאהשלבהיטשטשו,׳׳הגבולותהמיוחל.

שם׳׳,ממשאנחנופורנו,סרטוןלעצמהתוציאאחת

הכוכבותאתולהלבישלהפשיטשזוכהלבנה,אומר

המאהשלההיסטוריה׳׳לאורךובמופעים.בטקסים

היוושםפהמתירני,יותרונהיההולךזה20ה־

בסוףפרובוקטיבית.המגמהאבלאחורהחזרות

לההיהשלאומיחזהלגביטירוףהיה80ה־שנות

מקומואתפינההחזההיוםנחשבת,הייתהלאחזה

לאאניעכשיודווקאולמהקורהזהלמהלתחת.

ניקילופז,לג׳ניפרקשורזהכנראהיודע,ממש

קררשיאן׳׳.שקיםובטחמינאז׳

התחת?שנתכמעצבעליךעוברתאיךאז

רקמחפשיםאופנהשמעצבילחשובנטייה״יש

עםבנשיםמשהוישאבלהקולביות,הדקיקותאת

בזהישהגדול.התחתועםהמטורףהעצמיהביטחון

תחתאחר.משהומחפשתמידואנימרענןמשהו

קימו־עםמאמאאומפילאטיםקטןלהיותיכוליפה

רים,

$TS1$,קימורים$TS1$

$DN2$,קימורים$DN2$ושהצבענחמדיהיהשהמרקםזהשחשובמה

עםנולדהמהסלבסמייודעלאאנימחמיא.יהיה

באופןיודעאניביונסהאצלעליה,שישהעכוז

אצלאבלכירורגית,פעולהשםנעשתהשלאאישי

צורה.בשוםהגיונילאזההתערבויות,ישוקיםניקי

היאמינאז׳,ניקיעםפרויקטעלכרגעעובדאני

בליאבלהשחורה,המוזיקהבעולםחםהכיהדבר

עליה?מסתכלבכללהיהמישלה,הישבןאתלנענע

מי-עירומה.להיותמחפשתבאמתלאאחתאף

קיצונית׳׳.־בצורהלבלתשומתנואשתזהאתשעושה

או

$TS1$קיצונית׳׳.או$TS1$

$DN2$קיצונית׳׳.או$DN2$.לפחמימות.בטוחלפחמימות
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