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 גלים של תקשורת: טיפוסים סימבוליים 
ותקשורת מעוותת בשיטתיות

מינה מאיר–דבירי*1 

תקציר. על בסיס תצפית משתתפת שנערכה בסמי–קומונה בית קטן בתל אביב 
בשנת 1993, מאמר זה מקשר בין תיאוריית הטיפוסים הסימבוליים של גרטהוף 
 Habermas,( לתיאוריית הדמוקרטיה המכוונת של הברמס )Grathoff, 1970(
 systematically( בשיטתיות  המעּוותת  התקשורת  את  בוחן  המאמר   .)1984 
distorted communication( שמתנהלת בין טיפוסים סימבוליים העומדים 
מעל ההקשר ושולטים בו, שבהם לכודים גברים, ובין התנהגות בדפוס ייחודי 
שאני מכנה "גלים", שננקטת בידי נשים כמחאה נגד הטיפוסים הסימבוליים. 
מתוך  כוח שעולה  מתארת  הברמס  של  בשיטתיות  המעּוותת  התקשורת  תזת 
"עולם החיים", שאינו אלא אינטרסים המוצגים כתקשורת ונובע מיחסים לא 
פועלים  קטן  בבית  הסימבוליים  הטיפוסים  במשפחה.  סמכות  של  סימטריים 
בתוך המשפחה והקהילה, מכוונים אותן ושולטים בהן. הסמי–קומונה בית קטן 
מאפשרת בחינה מעמיקה של סטרוקטורה המייצרת את עצמה בדפוס מעוות 

בשיטתיות של תקשורת.

בית קטן: גלים של תקשורת

בשנת 1993 ערכתי תצפית משתתפת בסמי–קומונה קטנה בתל אביב, שכיניתי "בית קטן". 
בית קטן נוסד על ידי זוג, שלהם אקרא אם הבית ואב הבית, בשיתוף בנותיו וחבריהם, שפתחו 
את ביתם לקליטת בני נוער בסיכון. הזוג חבר ברשת של זוגות המארחים ומתארחים זה אצל 
זה ופותחים את בתיהם לצורות משפחה מגוונות. בעולם הנזיל של בית קטן התפתחו טיפוסים 
סימבוליים בקרב אב הבית וחבריו הגברים, ומנגד התפתחה בקרב אם הבית והנערות החוסות 
הטיפוסים  בין  הייחודית  בתקשורת  עוסק  המאמר  "גלים".  מכנה  שאני  ייחודית  דינמיקה 

הסימבוליים הגבריים ובין הגלים הנשיים.
בגישתי למובלעת החברתית של בית קטן איני מחפשת מאפיינים אוניברסליים אלא מבקשת 
אינטראקציות. שיטת המחקר  ומחוזק באמצעות  נוצר  ייחודי של משמעות  עולם  כיצד  להראות 
המתאימה ביותר לגילוי הגיונו של עולם קטן זה והמכניזם שמניע אותו היא תצפית משתתפת. 
הטקס  את  לבחון  הציע   )Handelman, 2004; Handelman & Lindquist, 2005( הנדלמן 
כעומד בפני עצמו, כפי שהוא נערך, במנותק מההקשרים החברתיים שבהם הוא מעוגן. הניתוח 
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האנתרופולוגי המוצע כאן נאמן לדרך זו. לפיכך איני תרה אחר העקרונות הסוציו–פסיכולוגיים 
הארגון  שבבסיס  החברתית  ההבנה  של  הייחוד  אחר  אלא  כאלה,  חברתיים  קיבוצים  המסדירים 
הפנימי המסוים. איני עוקבת אחר ייצוגים של קטגוריות כמו מגדר, זהות אתנית, פשיעה, שוליות 
ועוד, אלא רואה את הסמי–קומונה כעולם נבדל שמופעל לפי חוקים משלו, מדמיין ומייצר הבנות 
חדשות ופועל לפיהן. בעיניי כחוקרת, בית קטן הוא עולם הוליסטי שכולל את כל היבטי החיים, 

מטמיע לתוכו לחלוטין את כל המשתתפים וקובע את מהלך חייהם.
ידי טיפוסים סימבוליים גבריים במהותם. אלו הן  החיים החברתיים בבית קטן מוכתבים על 
צורות התנהגות וקודים מוסריים לא מודעים אך בעלי עוצמה שמעלים על נס חברות, גבריות, 
הקומונה  לפירוק  החברתיים,  היחסים  של  להרס  פעם  מדי  וגורמים  נשים,  על  ובעלות  רוחניות 
ובניית קומונות חלופיות, וכן לפירוק של זוגות ומשפחות המתבטא בהחלפה תכופה ודרמטית של 
בני זוג הגורמות לשינויים עמוקים בעצמי. יחסן של הנשים אל הטיפוסים המחייבים הללו הוא 
אמביוולנטי: מחד גיסא, הן מקבלות את הקודים ומשחקות בהם תפקיד מרכזי, ומאידך גיסא, הן 
מנהלות חיים עצמאיים המאופיינים בדינמיקה של גלים ולעתים קוראים תיגר על העולם הגברי 
שבו הן חיות. הן הטיפוסים הסימבוליים הגבריים והן הגלים הנשיים, המתקיימים זה בצד זה בבית 
קטן, פועלים במחזוריות, כך שהתעצמות כוחות הפירוק מתרחשת בד בבד עם התעצמות הגלים. 
הטיפוס הסימבולי בבית קטן הוא מסוג מיתוס ומעגן תהליכים קוסמולוגיים במחזוריות הפריון 
של הגוף הנשי מטהרה לטומאת הווסת וחוזר חלילה, אך גם מנתק אותו מהגוף הנשי, כך שהרס 
הקהילה, המשפחה והקוסמוס אינו כרוך בווסת בפועל. בעיני הגברים של בית קטן, אני טוענת, 

אחד הביטויים הברורים להופעת וסת הוא דינמיקת הגלים.
בית קטן במחקר זה הוא אפוא מבנה תרבותי שעומד בפני עצמו, נוצר על ידי הכוחות הפנימיים 
שבו, עוקב אחר הדינמיקות של עצמו, מתגמל בדרכו הייחודית ומייצר משמעויות שונות בתכלית 
מאלה של העולם החיצוני, בעיקר בהקשר של מחזוריות הפריון הנשי והמעברים בין טהרה לטומאת 
הווסת ובחזרה. אמנם הגברים מפעילים את כוחות ההרס בעולם מורכב זה, אך האחריות על כוחות 
קרובות  לעתים  ופסיכולוגי  חברתי  הרס  נתפס  החיצוני  בעולם  הווסת;  טומאת  על  מוטלת  אלה 
אינם  נפשיות,  הפרעות  ואפילו  הרס,  דפוסים של  קטן  בבית  ואילו  ונפשית,  אישיותית  כהפרעה 
והן  דינמיקות חברתיות שהורסות הן את הדמויות המעורבות  גרידא אלא  תופעות פסיכולוגיות 
את הקהילה כולה. כוחות ההרס מסתתרים בחיי היומיום, בלתי נראים לעין זרה, וגם בני המקום 
אינם ערים להם. למרות חוסר היציבות של הסמי–קומונה בכללותה, יש נטייה להימנע מאירועים 
שנחשבים הרסניים, כמו אלימות או שימוש בסמים, ואף לאסור אותם. ולמרות זאת, בחינה של מה 

שמדריך את ההתנהגות מגלה את כוחות ההרס בפעולתם.

טיפוס סימבולי: דרכי הפעולה התרבותית בתוך בית קטן

מתחת לפני השטח של המובלעת החברתית הזאת נעים זרמים חזקים. אלה אינם נאמרים במפורש 
ואינם מוסברים לדיירים, אך הדיירים חיים על פיהם אינטואיטיבית. זרמים נסתרים אלה קובעים 

גלים של תקשורת מינה מאיר–דבירי 
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משמעות, וכן מכתיבים סטטוס, מערכות יחסים ותפקידים חברתיים גדושי משמעויות, הרבה מעבר 
לתפקיד מעשי כלשהו או קשר משפחתי. תפקידים אלה רוויים בחשיבות קוסמולוגית שלוכדת את 

המרחב כולו בשטף של תנועה טאוטולוגית, שאת כיווניה קובעים טיפוסים סימבוליים.
ואת  התנהגותם  את  שמכוון  הקבוצה  לאנשי  משותף  תרבותי  מבנה  הוא  סימבולי  טיפוס 
האופן שבו הם מבינים את התנהגות זולתם. ארכיטיפים דרמטיים וספרותיים ידועים היטב, כמו 
 Handelman,( המשוגע, הנוכל, הליצן, המנהיג הכריזמטי ונערת הגומי, הם טיפוסים סימבוליים
 1981, 1986, 1990, 1992, 1994, 2004; Handelman & Kapferer, 1980; Makarius, 1970;
Meir-Dviri, 1995; Parsons & Beals, 1934; Werbner, 1986; Zucker, 1969; על טיפוסים 
סימבוליים בחברה הישראלית, היהודית והבדווית ראו בילו, Lavie, 1990 ;2004(. המייחד את 
הטיפוס הסימבולי על פני התנהגויות חברתיות אחרות הוא שהטיפוס מכונן התנהגות שמנותקת 
מכל אינטראקציה חברתית.21במילים אחרות, אינטראקציה חברתית רגילה כוללת קבלה ונתינה, 
ואילו טיפוס סימבולי מתייחס לעצמו בלבד )self-reference(, כך שהתנהגותו אינה מושפעת 
מהאינטראקציה שסביבו, אלא תלויה אך ורק בתפקיד שהוא ממלא בהקשר החברתי המסוים. 
מאחר שהטיפוס מנותק מהמשא ומתן החברתי, הוא כופה את עצמו על ההקשר החברתי ויוצר 
דינמיקה שהולכת ומחזקת את עצמה על פי הלוגיקה הפנימית של הטיפוס ומעצימה את השפעתו. 
בעוד תפקידים חברתיים הם גמישים ובני חלוף, טיפוסים סימבוליים הם נוקשים וקבועים לאורך 
זמן. אלו הם דפוסי התנהגות שבאמצעות לכידותם הפנימית, התייחסותם לעצמם ואי–תלותם 

בהקשר חברתי יוצרים מציאות משל עצמם.
גרטהוף )Grathoff, 1970(, כמו גופמן )1980(, מבקש להדגיש את הפרספקטיבות של האני 
והאחר המצטלבות דרך הטיפוס הסימבולי. כשהאני נכנס לטיפוס סימבולי, למשל של הטיפש, גם 
אחרים רואים אותו ומתייחסים אליו דרך הטיפוס הסימבולי של הטיפש. לפיכך כל יחסי הגומלין - 
כל האינטראקציה הסימבולית - בינו לבין אחרים, בין הטיפש ובין קהלו, עוברים החפצה. היחסים 
מתמסדים אל תוך התבנית של הטיפוס הסימבולי והופכים להיות צפויים. הטיפוס הסימבולי יוצר 
זוהי הבחנה מכריעה מבחינתו של  חיבורים בהקשרים החברתיים, אבל גם מגביל אותם מראש. 
גרטהוף, משום שהיא מסבירה לדעתו את חשיבותו של הטיפוס הסימבולי כעוגן של מיסוד בתוך 

חוסר אחידות או התפוררות חברתית.
הטיפוס הסימבולי הוא עולם מבודד שבו נקודת המבט המקורית, תלוית האישיות הפרטית, 
טיפוס  מכוחו.  הזמן מאבד  גם  כך  נעצרת,  הרגילה  החברתית  ומאחר שהאינטראקציה  אובדת, 
סימבולי הוא תגובה למצב כאוטי, מסכה מכושפת שמבטלת כוונות פרטיות; הוא מתייחס אל 
עצמו כנקודת מוצא וקובע שוב ושוב את ההקשר שבתוכו הוא פועל. הוא אינו מתפתח אלא 
 Kapferer, וראו גם ,Handelman, 1986( מופיע כשהוא מפותח לגמרי בתוך ההקשר. הנדלמן
1984( מבחין בין שני סוגים של טיפוסים סימבוליים: האחד אינו יציב בצורתו ובתוכנו ומקיים 
מידה מסוימת של משא ומתן עם סביבתו. לכן הוא משתנה מעט, אך עדיין בדרך שהולמת את 
הלוגיקה הפנימית שלו. בזכות גמישותו יכול טיפוס זה לחדור עמוק יותר לסבך החברתי ולשנות 

 12 בניגוד לאנליזה הפונקציונלית הניאו–דוקרהיימית מעין זו שקידם קלאפ )Klapp, 1949(, המבקשת להדגיש את התפקיד של 
 )Grathoff, 1970( גרטהוף  של  התיאוריה  ושליטה,  חברתית  סולידריות  של  מחודשת  יצירה  ידי  על  החברתיים  הטיפוסים      

    מתמקדת בפנומנולוגיה של האינטראקציהעצמה ובהשפעתה על החוקים החברתיים.  
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בו את ההקשרים, וכך לפורר אותו מבפנים. הטיפוס הסימבולי השני יציב הן בצורתו והן בתוכנו, 
ורק הוא יכול לייצב את הטיפוס הסימבולי הראשון. שני הטיפוסים הללו פועלים היטב במסגרת 
 :)Handelman & Kapferer, 1980( משמעות  רובדי  כמה  של  מיזוג  הדורשים  מעבר  טקסי 
האחד משתנה דרך המשמעויות שספג בהקשר החדש, ואילו האחר, הנושא משמעויות מההקשר 

הישן, מייצב את הראשון.
שני הטיפוסים הסימבוליים הללו מתקיימים בבית קטן: הטומאה היא הטיפוס המשתנה, 
והטהרה היא הטיפוס היציב. הטומאה שואבת את תכניה ואת צורתה מהתנהגות נשית ייחודית 
תיווך  בלא  ההקשר  ואת  הטומאה  את  מייצבת  הטהרה  ואילו  ההקשר,  את  לפורר  ומאיימת 
חיצוני )כלומר מופיעה מתוך ההתנהגות של אנשי בית קטן ולא בהתערבות של גורם מטהר 
בעיקר   - הבית  בני  את  הלוכדת  אינסופית  במחזוריות  פועלים  הטיפוסים  שני  שמאן(.  כגון 
דינמיקה שמגרה את  מייצרות  זאת,  לעומת  הנשים,  מוצא.  - במציאות שאין ממנה  הגברים 
הופעת הטיפוס הסימבולי המסוגל לפורר את ההקשר, ובעקבותיה נוצרת שרשרת של תגובות 
דן  זה  ומאמר  "גלים",  מכנה  שאני  הדינמיקה  זו  הסימבוליים.  הטיפוסים  שני  בין  ומעברים 

בתקשורת שבין הגלים לטיפוסים הסימבוליים.
שני הטיפוסים הסימבוליים, טומאה וטהרה, מייצרים יחד תפיסה קוסמולוגית מורכבת ואחידה 
שנעה בתנועה אינסופית בין סדר לכאוס. הם מורכבים לפי מבנה מיתוסי, ולכן אני קוראת להם 
"טיפוס סימבולי של מיתוס".2 3מיתוס, לפי אליאד )Eliade, 1971(, הוא סיפור על היווצרות העולם, 
וכאשר מספרים אותו דרך פעולה טקסית הוא בורא את העולם שבו סּוּפר. זוהי פרדיגמה של בריאה 
הזמן  בתוך  הרף  ללא  הזמן, שהוא האמת המוחלטת, מתגלה  הזמן שלפני  הזמן.  כל  המתחדשת 
ההיסטורי, בתוך אנשים ומקומות קדושים. בשעת משבר, בני אדם פונים אל האמת המיתולוגית 
שמחוץ להיסטוריה, למיתוס, ודרך סיפור כפעולה טקסית הופך המיתוס למציאות; דרך המילה 
והפעולה מתרחשת הפעלה חוזרת של האירוע המסופר, שהוא בריאת הקוסמוס מתוך הכאוס. אב 
הבית קורא שוב ושוב למיתוס כשהוא חש שהנהגתו מאותגרת על ידי הנשיות המתבטאת בגלים. 

המציאות הנזילה של בית קטן

כאמור, מלבד אם הבית, אב הבית ושתי בנותיהם הקטנות, בבית גרים גם בני נוער בסיכון, וכן 
"אחים", כלומר גברים שיש להם בתים קומונליים משלהם אך עשויים להתארח לתקופות ארוכות, 
ואורחים אחרים. בני נוער מגיעים למקום מיוזמתם אחרי ששמעו עליו בכלי התקשורת או מפה 
לאוזן דרך חברים אחרים ששהו בו. טווח הגילים הוא 17-16, והבית אינו מקבל בני נוער מעל גיל 
17. אף שנערים מגיעים לבית, הוא מיועד בעיקר לנערות, והאחריות להן נתונה בפועל בידי אם 
הבית. הפרסום של בית קטן בתקשורת הביא לו תורמים רבים, מהם מנהלי חברות גדולות, וכן 

 32 במאמר אחר אפתח את ההסבר לבחירתי זו. הטיפוס הסימבולי הזה קוסמוגני ומסביר כיצד נוצר העולם ממש כשם שעושה זאת 
    מיתוס בריאה. עבור הטיפוס הסימבולי הזה, בניית העולם תלויה בתהליכי הרס ובנייה המשוקעים בגוף הנשי.
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משאבים כלכליים. את היחסים עם התקשורת והמנדבים3 4ניהלה בעיקר אם הבית, ומקצת התורמים 
בתקופת  אבל  במקום,  להתעניין  הרשויות  גם  החלו  מכך  להיות שכתוצאה  יכול  לחבריה.  הפכו 
המחקר לא הייתה הכרה רשמית שחייבה פיקוח צמוד של פסיכולוגים ועובדים סוציאליים. על כל 

פנים, אחת הנערות הופנתה לבית לבקשתה על פי צו של בית משפט.4 5 
התפקיד שנטל על עצמו הבית, להחזיר בני נוער לחיק החברה, יצר מתח בין אב הבית לאם 
הבית, שכן דמות המפתח ביחסים הללו שבין העולם הקומונלי הסגור ובין החברה הרחבה הפכה 
להיות אם הבית, ולכן אותגרה מנהיגותו של אב הבית. בעבר הוא ניהל עם נשותיו הקודמות בית 
קומונלי שבו אירח חברים, בני נוער ואחים. האחים מנהלים, כל אחד בעצמו, בית קומונלי מעין זה, 

אך קומונות העבר של אב הבית וחבריו לא התמקדו בהחזרת בני נוער לחיק החברה.
מנהיגי הבתים הקומונליים עסוקים באירוח ובהתארחות זה אצל זה. שני הצדדים, המארח 
והמתארח, צריכים להיות מובחנים זה מזה. באידיאל, המארח מזין את אורחיו, אך בפועל פעמים 
רבות האורחים מביאים את האוכל. אמנם יש בכך כדי לערער על מנהיגותו של המארח, אבל 
זהו אמצעי להישרדות כלכלית. טמונה בכך גם סכנה לטשטוש זהויות, כמו שאכן קרה בקישור 
שעשו הגברים בין אורחים למנדבים: מנדבי בית קטן היו מגוונים מאוד, החל באנשים רגילים 
ששמעו על המקום ובאו לתרום באופן חד–פעמי כוסות, בגדים וכדומה, וכלה במנדבים שמימנו 
רבות  פעמים  בבית  ביקרו  הם  לקומונה.  חדש  בית  בניית  חבריהם  של  התרמות  ודרך  בעצמם 
והיו בעצם לבני הבית, אם כי ִמטעמה של אם הבית, משום שהיו ידידיה. חבריו ואחיו של אב 
הבית טענו שאם הבית משתלטת עליו, מדרדרת את הקומונה ולוקחת לעצמה את כספי הביטוח 
הלאומי של הנערות, והציגו עצמם בפרובוקטיביות כמנדבים. אחד מהם טען שהוא מביא תמיד 
עופות מחבריו בשוק, ואחר טען שיש לו חלק חשוב בבית בזכות ההתרמות שהוא עורך, ועל כן 
מגיע לשניהם, כמנדבים, יחס מיוחד. מאחר שתפקידו של המארח הוא לתת אוכל ובגדים, עצם 
הדבר שמישהו אחר סיפק את צורכי הקומונה מערער את מעמדו של אב הבית, ולכן טענות אלה 

וההקשר שבו נאמרו היו מסר ברור על ערעור מנהיגותו.
הרשות להכניס אל הבית בני נוער שברחו מבתיהם נמצאת בידיו של אב הבית בלבד, והוא מנחה 
את הבאים לפנות אליו בתואר "פאפא" )איש לא פנה אליו כך בפועל(. כמו כן, האב מחזיק בסמכות 
היחסים של הדייר עם הבית,  אינה מסיימת בהכרח את מערכת  לגירוש, אף שהגליה  הבלעדית 
משום שאלה שהורחקו ממקמים עצמם לעתים קרובות קרוב לבית ושומרים על קשר עם דייריו. 
כך הטריטוריה של בית קטן מורחבת, וכך גם מוצגת מנהיגות חלופית. יש דיירים שמאתגרים את 
סמכותו של אב הבית. למשל, האח אבירם נהג לאסוף נערים בזמן הארוחות וקיבל על עצמו את 
האחריות לרווחתם, שהיא חלק מתפקידי האב. רובי, אורח צעיר שהיה בעבר דייר בבית קטן והיו לו 
השגות על ניהול הבית, הקים אוהל על החוף, וביקרו אותו צעירים ובוגרים מדיירי הבית. אילו היו 
ביקורים אלה תכופים וממושכים יותר, היה בית קטן מאבד את כל דייריו לטובת האוהל של רובי. 
בין שהמרחק הפיזי בין הבית למורדים גדול ובין שהוא קטן, קומונת בית קטן ומערכות היחסים 

המרכיבות אותה ממשיכות להתקיים, ומה שמשתנה הוא הזהות של האב כמנהיג הבית.

43המנדבים תורמים אוכל, כסף, בגדים וחפצים אחרים הנחוצים לבית, וכן עוזרים לו באמצעות קשרים חברתיים.

54כיום המצב שונה, וכשבית המשפט מפנה בני נוער לבית, נכנסים לתמונה גם פסיכולוגים, עובדים סוציאליים ומימון.
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נערים ונערות שברחו מבתיהם שוהים בבית במשך כשלושה חודשים, אך היו דיירים ששהו בו 
לתקופות ממושכות יותר, והיו ששהו בו ללא הגבלת זמן. דיירים לשעבר יכולים לשוב אל הבית 
מטיול בחו"ל או מבית שיתופי אחר ללא כל התרעה ולהישאר בו לתקופה קצרה או ארוכה. קשה אפוא 

להעריך את גודל הבית: בכל רגע הוא עשוי להיות מוצף באורחים, ובמשנהו להתרוקן לחלוטין.

קוסמולוגיה מקומית של הגברים

מדי פעם מתקבצת בבית קטן חבורת בני נוער, נערים ונערות, שהם "בנים" ו"בנות" לאב הבית, 
והוא "פאפא" שלהם. בדרגה היררכית גבוהה מהבנים והבנות נמצאת חבורת חברים ותיקים של אב 
הבית, שכאמור מכנים זה את זה "אחים". לכל אחד מהם אמורים להיות בית, אישה, אורחים ובנים 
ובנות משלו, וכל אחד מהם הוא פאפא לאורחים הצעירים שבביתו, אם כי במציאות אין זה כך. 
גם מגדר נכלל בסדר החברתי ההיררכי הזה: בתפיסת העולם של הגברים, מקומן של הנשים הוא 
בחדרי הבית פנימה, ומקומם של הגברים הוא מחוץ לבית. החוץ העוטף את הפנים מעניק לגברים 
עמדה דומיננטית. בתפיסת הסדר הטוטלי של הגברים כפי שביטא אותה אב הבית, "לכל דבר יש 
מקום", כלומר לכל חפץ, אדם ופעולה יש מקום קוסמולוגי רוחני בזמן ובמרחב המיועד אך ורק לו, 

וכל תנודה או חריגה מאיימת על הסדר החברתי ועלולה להוביל להתמוטטות מוחלטת, לכאוס.
מובן מאליו שתפיסת עולם סטטית כזו אינה עומדת במבחן המציאות הנזילה במיוחד של בית קטן. 
בעיני הגברים, האשמה לכך נעוצה בטבע המעגלי של האישה, שיש לו משמעות עמוקה: הקוסמולוגיה 
שהתפתחה בקרב הגברים נשענת על מחזוריות הפריון הנשית. קונספטואלית, הבית הוא גוף אישה 
הנתון לתנודות בין טהרה לטומאה. במשך תקופת הטהרה המגדר מקודד בטריטוריה, יחסי הסמכות 
נשמרים והבית יציב. בתקופת הטומאה, לעומת זאת, גבולות הגוף והטריטוריה מתמוססים, היחסים 

הבינאישיים מתעוותים, ואוכלוסיית הקומונה מידרדרת לאורח חיים כאוטי, להרס ולמוות חברתי.
להבנתו של אב הבית, מהותה של גבריות היא למידה, מחשבה ורוחניות. לדבריו, עולם הגברים 
בנקל.  שליטה  ומאבד  טאוטולוגי  הנשים  עולם  ואילו  אחדות,  של  טוטליות  ויציב,  ליניארי  הוא 
במונחים טריטוריאליים, החצר היא טריטוריה גברית שמזוהה בעיני אב הבית וחבריו עם איכויות 
גבריות, ואילו חדר האורחים, המטבח וחדרי המשפחה הפרטיים הם בסמכותה הבלעדית של אם 
הבית ומזוהים כשטח בעל איכויות נשיות. עמוק בתוך השטח של בית קטן ממוקמים אפוא האיכויות 
והגוף של האישה, ועמוק בגוף האישה שוכנת טומאה שחוזרת שוב ושוב מדי חודש, הווסת. כפי 
שציינתי, הקוסמולוגיה של הגברים מטילה על איכויות נשיות את האחריות לחיים ולמוות, לידה 
או הפלה, של כל בני הבית, לרבות הגברים והאיכויות הגבריות של ההנהגה המגולמות באב הבית. 
הסימבוליזציה של טומאה בבית קטן היא שלילה פעילה, איִן, הבולעת לתוכה, מפרקת ומרסקת את 

היש של האחדויות. טומאה היא אפוא איום על האחדות המוחלטת של עולם הגברים.5 6 

 56 המקרים ששימשו רקע לאמירות אלה רבים וחוזרים על עצמם. למשל, באחד המקרים פרש אב הבית מביתו ועבר לגור בחצר. 
       אחד מאחיו רצה לעזור לו להחזיר את הסדר לביתו, ולכן פתח קומונה חלופית בחצר. תיאור מדויק ומפורט של מקרה זה ומקרים 

    אחרים אפשר לקרוא אצל מאיר–דבירי, 2009.
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פרפורמנס של גלים

בעולמו של בית קטן, לא רק לטריטוריה יש איכויות נשיות וגבריות, אלא גם להתנהגויות. 
תמצית האיכויות הנשיות באה לביטוי בהתנהגות שכיניתי "גלים". גלים התחוללו על ידי 
הונכחו,  התנהגויות  ובחזרתיות.  בספונטניות  עולים  הבית,  בתוככי  ונערותיה  הבית  אם 
וצברו תנופה עד שהפכו לפתע לגל גדול, כאוטי, שמחק  התעצמו מתוך החזרתיות שלהן 
ובלע לתוכו את כל ההתנהגויות ואת כל הגלים שקדמו לו. גלים אלה ופעולתם קוראים תיגר 

על הדיכוטומיות הגבריות.
מילים, משפטים, מחשבות, פעולות או אמירה שאמר אחד הנוכחים יכלו להופיע שוב ושוב, 
הבית  אם  אצל  נוכחים.  של  שונה  ובהרכב  אחר  במקום  מאוד,  גדולים  זמן  בהפרשי  לפעמים 
ומחזור הנערות שעליהן היא מופקדת, החזרתיות התעצמה עד שהפכה לפרפורמנס שנמשך על 
פני תקופה של כשלושה חודשים. חזרתיות מידבקת ואובססיבית כזאת, שניהלה אם הבית, היא 
גל. במילים אחרות, גל הוא התעצמות אסוציאטיבית של מוטיב הסוחף אחריו מחשבות, פעולות 
ומילים. כשהתעצמות של מוטיב מגיעה לשיא, הגל נשבר ומתמזג בגלים אחרים. הדינמיקה של 
הגלים מגיעה לשיאה כשכל חיי היומיום של הנערות הופכים לגל אחד אדיר, והשתברותו מובילה 

להתרוקנות רגשית. 
בשיחת הסלון שאתאר עתה מופיעים נושאים שהפכו כבר או יהפכו עם הזמן לגלים, כמו הליכה 
לרופאים, לימודים, דיאטה, צפייה בתכנית טלוויזיה והענקת פרח לפרדה. כל אחד מהנושאים סוחף 
את כל הבנות, וכולן מתחילות ללכת לרופאים, ללמוד, לעשות דיאטה וכדומה. לכל גל קצב אחר, 
ולעתים קשה מאוד לעמוד על הרגע שבו מתחיל גל, ואפשר לזהות אותו רק בדיעבד. במקרים 
אחרים תחילת הגל ברורה. יש גלים שמתעצמים באטיות, ויש שגובהים במהירות. כל סוגי הגלים 

מופיעים בשיחת הסלון שאביא כעת כפי שנכתבה במקור ביומן השדה:

הולכות  ואילה  "אור  במהירות:  לי  ואומרת  פונה  הבית  אם  הבית,  במדרגות 
ללימודים בקרוב, להשלמת הבגרות, פעם בשבוע, וגם לעבודה. תמימה הולכת 
למעלה,  הא!"  הצלחה,  איזה  דיאטה.  עושה  שלווה  גרפיקה.  לקורס  בקרוב 
שלווה והילדות הקטנות )בנותיהן הביולוגיות של אם ואב הבית(, אורה ושמחה, 
יושבות בחדר השינה רואות טלוויזיה. תכנית בשם "Knots Landing". "איזה 

מטבח! לי יהיה מטבח כזה!" קוראת אם הבית שמצטרפת לצפייה. 
הכי  "יודעת  היא  כי  תה,  תכין  שלווה  בסלון.  תה  לשתות  עוברות  אנחנו 
טוב מכולם לעשות תה". אור הראתה לי את השיניים שלה ושאלה אם רואים 
את הצבע הלבן שלהן )כי הייתה היום אצל רופא שיניים(. מדברים על רופא 
לי את הצבע של השיניים שלה. שלווה מספרת  וגם שלווה מראה  השיניים, 
שהיא הלכה לאקופונקטורה דיאטטית היום, אבל היא "לא חושבת שמה ששם 
מקפידה  היא  זאת,  למרות  לה".  עוזר  האקופונקטורה,  של  הזה,  הרופא  לה 
שעשתה  הבדיקות  על  בטלפון  שלה  לחברה  מספרת  הבית  אם  הדיאטה.  על 
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אימא שלה שנוסעת עכשיו לחו"ל: "היא הלכה לבדיקה שגרתית לפני הנסיעה 
ומצאו..." אם הבית מדברת בקול שקט ודאוג, אבל מסיימת ופונה לנערות בקול 
עליז: "שלחתי פרח גן–עדן ליוסקה )מנהל חברת קוסמטיקה התורמת לבית(. 
רק פרח אחד עם הקדשה. נכון יפה?!" שלווה, שלא יודעת מי זה יוסקה, חוזרת 
לדבר בזלזול על האקופונקטורה. אם הבית עונה לה במרץ ובתקיפות ש"בסדר, 

שתעשה את הדיאטה שנתן וזהו. הוא יודע מה הוא עושה".

צפייה  מלבד  גלים–גלים.  עשויה  השיחה  כל  אבל  חריג,  דבר  אלה  בשיחות  אין  לכאורה 
עיקריים:  נושאים  שני  כללה  השיחה  והפרח,   "Knots Landing" הטלוויזיה  בתכנית 
קודם של  גל קצר שנבע מגל  היה  נערות  גל הלימודים שסחף שלוש  ובריאות.  לימודים 
יומנים שהתחיל ממחברת שבה כתבה יום אחד אור, בהסבירה לי בביישנות שזה "סתם, 
יומן", בעוד תמימה מציירת משהו על הקיר שמעל מיטתה. כעבור שבוע הפכו הציורים של 
תמימה לכתיבה ביומן, ויותר ויותר נערות החלו לכתוב יומן על פיסת נייר או במחברת. 
אילה, תמימה, אריקה, ואפילו אורה הקטנה, כתבו יומן, והצטרפו בכך לשלווה שהגיעה 
לבית קטן כבר מצוידת ביומן ילדותה )וייתכן שהיא מקור הכתיבה(. אם הבית עצמה כתבה 

יומן בעזרת חברה–מנדבת, ועלתה מחשבה לעשות סרט על בית קטן וחיי אם הבית.
נערות  שלוש  שהזמנתי  בהזמנה  שמקורו  לבילויים  יציאה  של  בגל  השתלב  הכתיבה  גל 
לצאת עמי לבילוי. אם הבית מיהרה לממן בילוי נוסף לנערות, והיציאות לבילויים, לסרטים, 
לתיאטרון, למסעדות, הלכו והתרבו, כשאם הבית תורמת למימונם בעזרת מוסדות מנדבים. 
אז החלו גם הבנות עצמן לשחק בסרטונים ובפרסומות, ועמם עלו הרהורים על עשיית סרט 
על בית קטן. מגמה זו צברה תנופה, ובתכיפות הולכת ומתעצמת החלו כל הנערות, החדשות 
או  בעצמן  שהכירו  זוג  בני  עם  לפגישות  ולצאת  לדיסקוטקים  בחבורות  לצאת  והוותיקות, 
שהכירו זו לזו. כך, כשיצאה אור ערב אחד עם בחור שהכירה, הצטרפו אליה גם שלווה ואילה. 

גל היציאה ללימודים התפתח מגל הבילויים.
לאקופונקטורה,  גם  הלכה  שיניים, שלווה  לרופא  הלכו  ואור  הסלון. שלווה  אל שיחת  נחזור 
נסבה על מחלה שהתגלתה באמה של אם הבית.  בין אם הבית לחברתה  ואפילו שיחת הטלפון 
שליחת נערה לבדיקה רפואית התרחשה מפעם לפעם בתחילת המחקר, אבל שיחת הסלון הזאת 
הייתה חלק מגל שהלך והתנשא, עד שכל הנערות הלכו לרופאים מרופאים שונים. אם הבית הייתה 
יושבת בסלון עם טלפון ורשימות של רופאים וקליניקות, מתקשרת ומשכנעת אותם לעשות מצווה 
ולקבל את הנערות לטיפול. "מי רוצה רופא עיניים?" הייתה שואלת אחר כך את הנערות, "רופא 

עיניים, מי צריכה?"
גל הפנייה לרופאים קשור, מעצם העיסוק במחלה, בגל אחר, מטא–גל, שאליו התמזגו כל הגלים, 
גל של הרס. רמז לגל זה בשיחת הסלון הוא פרח הפֵרדה היחיד שנשלח עם הקדשה למנדב. פרחים 
והקדשות חזרו והופיעו לאחר כשבועיים, והלכו והתרבו לקראת סיום שהותן של הנערות בבית, 
ונשלחו בצרורות גדולים של זרי פרחים ליותר ויותר מנדבים. הקשרים עם המנדבים לא נותקו 

בפועל, אך הפרח ציין, כדברי אם הבית, "סיום תקופה".
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גל של הפסקה 

בילויים,  )לימודים,  בנייה  גלי  גלים:  של  סוגים  כמה  לזהות  אפשר  הסלון  שבשיחת  הגלים  בין 
השתתפות בסרטים( וגלים שאני מכנה "גלי הפסקה", שהורסים את הגלים הקודמים. משלוח הפרח 
 Knots" היחיד לפֵרדה הוא התחלה ברורה של גל הפסקה. אבל גם הצפייה בתכנית הטלוויזיה
עד  וגדלה  הלכה  בתכנית  הצופים  קבוצת  הפסקה.  לגל  בבירור  והתפתחה  השתנתה   "Landing
שכללה את כל הנערות, לרבות תמימה המסתייגת, ואף את הבנים. או אז, בערב שבו חדר השינה 
שבו צפו בטלוויזיה היה מלא מפה לפה, פרשה אם הבית מהצפייה. הקבוצה התפוררה למחרת. 
הפרישה והתפוררות הקבוצה הוגדרו על ידי אם הבית כגמילה, כתיקון של הפרעה, של מחלה. 

ההפסקה כאן היא במובן של חידלון, פירוק של משהו קיים.
יש הבדל כמובן בין הפרח לתכנית הטלוויזיה: במקרה הראשון יש הצהרת כוונות על "הפסקה", 
אפשר  המקרים  בשני  אך  וחדה.  פתאומית  היא  להריסתה  מפעולה  התפנית  השני  במקרה  ואילו 
להבחין מתי התחילה פעולת היצירה ומתי היא משנה את כיוונה. את שינוי הכיוון של שני הגלים 
האחרים בשיחת הסלון, הליכה לרופאים וללימודים, כמו של רוב הגלים בבית, אי אפשר לאתר. 
למשל, גל קצר של עיסוק בספורט תוכנן בקפידה לשעה שאריקה כבר יצאה לעבודה, כדי שלא 
תתפתה להפסיק את עבודתה בשבילו. במילים אחרות, גל העיסוק בספורט, שכשלעצמו לא נמשך 
בתוך שלל  לפיכך,  או שיפרשו מהעבודה.  הנערות שפרשו  כל שאר  את  בעיקרון  קלט  רב,  זמן 
פעילויות הבילויים, הליכה לסרטים, לפאבים וכו', השתרבב גל של הפסקה )מעבודה( במסווה של 

גל פעולה )ספורט(. 
גל היציאה לעבודה הוא גל מעניין במיוחד. מתחילת המחקר, עוד לפני שזיהיתי את הגלים, 
יצאה מפעם לפעם נערה זו או אחרת לעבודה ליום–יומיים. אבל גל היציאה לעבודה נשא אופי 
המוני ומתעצם והגיע לשני שיאים. הגל הראשון לא כלל את הנערות הוותיקות, ורדה ואריקה, 
שנשארו ממחזורים קודמים. כשאריקה ביקשה מאם הבית שתסדר גם לה עבודה, שאלה אותה אם 
הבית: "ואת תוכלי אחרי שתחזרי בערב מהצבא ללכת לעבודה?" ואריקה נסוגה. אריקה, כך אמרה 
לי אם הבית, עדיין לא מוכנה להתחייב לעבודה. אבל גם אלה שיצאו לעבודה לא החזיקו בה זמן 
רב ולא היו מוכנות די הצורך. בפעם הבאה שהיציאה לעבודה נעשתה המונית כבר צירפה אם הבית 
גם את ורדה ואריקה. גם מהגל הזה היו נשירות, אך אם הבית סידרה עבודה לכל נערה, לא מתוך 
אווירת שלהוב רגשות הסוחף את כל הבנות, אלא באופן פרטני, לכל נערה בשעות אחרות. האווירה 
בבית השתנתה לחלוטין, והפגישות בין הנערות היו מעטות וחסרות חיים בשל ההבדלים בשעות 

עבודתן. לאחר השיא הגדול, המכליל, המאחד, הפך הגל לגל של הפסקה, של ניתוק קשרים.
בתחילה אפשר היה להבחין בין גל פעילות אחד למשנהו, כמו שאפשר לבודד בשיחת הסלון 
ארבעה גלים מובחנים ואף לזהות בתוכם גל אחד, של הפרח היחיד, כסנונית מובחנת של הפסקה. 
גלים אלה של פעילות נובעים מרצון לשנות, לתקן קלקול או חולי, והפן השולט ברובם הוא של 
יצירת דבר מה חדש, של הוצאה מהכוח אל הפועל של תשוקות חבויות המאחדות את כל הנערות 
ואת אם הבית. אבל במשך הזמן התאחדו כל הפעילויות, כך שאי אפשר היה עוד להבחין ביניהן. 
אז הפכו כמה מהפעילויות עצמן להפסקה, כמו פעילות של הפסקת עישון או של דיאטה, ונוצר גל 
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של הפסקות, של שלילה פעילה שבלעה לתוכה את כל גלי הפעולה. לשון אחר, מתוך גלי הפעילות 
התאחדו.  ההפסקות  עד שכל  פרדה,  פרחי  משלוח  גל  כמו  הפסקה,  גלי  ולהתרחב  לעלות  החלו 
התלכדות גלי ההפסקה הביאה להרס של כל מערכות היחסים והתמשכה עד למועד יציאתן של 
הנערות מהבית. בקבוצת הנערות הבאה, המגיעות "הרוסות" וזקוקות ל"תיקון", עתידים להופיע 

גלי פעולה שייצרו מרווחים בתוך ההרס.
עצרתי  אתנוגרפית:  לתאר  שקשה  מה  את  להבהיר  יוכל  שחוויתי  חוויה  שתיאור  סבורה  אני 
ממרוצתי אחרי שלווה שנכנסה לחדרה, כדי לנסות לזהות את מקורם או את כיווניהם של הבעות 
לא  המדרגות,  גרם  באמצע  ונעמדתי  עצרתי  הנערות שבסלון.  חבורת  אצל  בהן  פנים שהבחנתי 
יודעת אם לחזור ולעלות לסלון או להיכנס לחדרה של שלווה. לא היו בבית עוד התנהגויות שאפשר 
לזהות כגל כזה או אחר. הכול נשבר לרסיסים, לחלקי משפטים, למילים, לתנועות, להבעות פנים 
שעברו במהירות מזו לזו וזרמו, לתחושתי, מכל מקום בבית. כשעמדתי שם במדרגות, שומעת שיר 
מהסלון שלמעלה והד חוזר )או להפך( של שיר מהמועדון שלמטה, הרגשתי כמו בסופת ברד בלתי 
נראית שמתיזה רסיסים לכל עבר. לא היה טעם ללכת, לא למעלה ולא למטה, לא היה מקור ולא 

היה כיוון, לא היה במה להיאחז. משהו נע בבית, בלתי נראה. משהו התרחש, השפה נשברה.
איני יודעת מתי התחיל גל ההרס, האם בפרח היחיד או בפעולה או אמירה זעירה יותר, קדומה 
גווניו קיבל תאוצה לאחר שאילה ברחה  יותר, מתקופת ראשית הגלים. על כל פנים, ההרס על 
מהבית, ואם הבית נמנעה מלשכנע אותה לחזור, אף שאור ביקשה ממנה לעשות כן. אב הבית ואם 
הבית חיבקו את אור הבוכה והשואלת "אבל למה", ואם הבית השיבה לה: "ידידויות צריך לשבור". 
זו בזו ובאם  אכן. צריך לשבור את אווירת הפנטזיה, את עולם המשחק שדרכו התמזגו הנערות 

הבית, כדי לחזור אל חיק החברה הרחבה.

גלים כמסרים 

גוף האישה ומידותיו חשובים מאוד בעולם של בית קטן, והגלים העולים בזמן השהות של הנערות 
בבית מדמים את תהליכי הפריון: היריון, הפלה או לידה )של אם הבית היולדת את הבנות הגרות 

בבית אל החברה הרחבה(, צמצום מידות והתרחבותן.
גל הדיאטה היה קשור בעקיפין לגל סמוי אחר, של אכילה מרובה: אם הבית אינה מוכנה להתמכר, 
כך אמרה, וביכולתה להפסיק באחת הן צפייה בטלוויזיה והן עישון. לעומת זאת, היא הכריזה על 
סיטואציה אחת שבה כוח הרצון אינו עומד לה: כשהיא נפגשת בעוגה. עוגות התקשרו לימי הולדת, 
וגם הם הפכו לגל. כמובן, ימי הולדת לא נחגגו בפועל בבת אחת, אך השיחות על מתנות ועוגות 
שדמיינו הנערות ליום הולדתן עלו סביב יום ההולדת של אור ובצבצו במגוון מצבים והתמזגו לגלים 
היא  בעוגות. הפסקת הדיאטה  בדיאטה מתמלא  כך. מה שמתרוקן  ימים ארוכים אחר  עוד  אחרים 

הצטמצמות ונסיגה מסוף, מגוף שצמח לגודלו המקסימלי, אל ההתחלה הנחגגת בימי הולדת. 
הדיאטה  הפסקת  דיאטה.  בהפסקת  הקשור  ממד  עוד  יש  הגוף  ולהתרחבות של  להצטמצמות 
הקיפה רק את שלווה ואת אם הבית, אבל הייתה לה משתתפת נוספת, נסתרת, אילה. בעוד ששלווה 
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הייתה דמות מרכזית בחבורת הנערות, הלכה אילה ונדחתה אל מחוץ לבית. לא בכדי נטלה אם 
הבית את הטלפון מחדר השינה כשהתקשרה אליה אילה הבורחת ויצאה עמו אל המדרגות. מיקום 
השיחה במדרגות מסמל את המעמד של אילה בבית. לקראת סוף המחקר נוכחתי בסיטואציה שבה, 
באופן סימבולי, נמנע אוכל מאילה אחרי שחזרה בכל זאת לבית: אור יושבת מול צלחת אוכל, 
מסרבת לאכול, ואם הבית מפצירה בה. אילה, שבשלב הזה כבר לא הרגישה שייכת כל כך לבית, 
אינה לוקחת לעצמה צלחת אוכל, אבל יושבת ליד אור ולוטשת עיניים, פשוטו כמשמעו, בצלחתה. 
אור שואלת למה רק היא צריכה לאכול ולא אילה, ואם הבית עונה: "אילה לא צריכה". לעומת 
שלווה שרצתה לרזות אך קיבלה אוכל, אילה רצתה אוכל אך הבית סירב לתת לה אותו והעניק לה, 

סימבולית, את התואר "אנורקטית" שמשמעותו ששוב אין היא יכולה לגור בבית.
גוף אישה מלא מתקשר לפריון, ורזון קשור לעקרות, לכן לאוכל יש משמעות מרכזית בבית 
קטן, ואם הבית טענה שהבית מסוגל לטפל בכל הבעיות חוץ מאנורקסיה. בתחילת המחקר פגשתי 
אוכל.  הנראה  ככל  נמנע  הִחברות שלה,  מחזור  בזמן  ממנה,  קודם שגם  ממחזור  נערה  במרפסת 

המניעה הסימבולית של אוכל מאילה חוזרת על עצמה אפוא בכל מחזור של נערות.
מאחר שלפי הכרזתה של אם הבית היא יכולה לעמוד בפני כל דבר מלבד עוגות )יום הולדת(, 
מכאן שבהפסקת הדיאטה אם הבית עולה סימבולית במשקל מעוגות יום הולדת, משמינה דרך ימי 
הולדת, השמנה המעניקה לגלים את משמעותם כחלק מפריון האישה. אילה, שאינה רוצה לרזות, 
מרזה סימבולית בעל כורחה, ושלווה, שרוצה לרזות, אינה מרזה. אין עוד הקפדה על מימוש רצונות 
ותשוקות נסתרות כמו שהיה בגלי הפעילות, מפני שכל הנערות, גם אילה הדחויה, התמזגו זו בזו 
ותכונותיו ממלאים אפוא  מידותיו  הנשי,  הגוף  הולדת.  מימי  )סימבולית(  ובאם הבית המשמינה 
תפקיד מרכזי בבית קטן. מתנודות בהיקף הגוף של הפסקת הדיאטה, "אנורקסיה" באילה והשמנת–
יתר באם הבית, התכווצות והתרחבות, פליטה ובליעה, שחרור והתנפחות - מכל אלה עלה דימוי 
של נשיות פורייה עשויה מגלים של פעילות וגלים של הפסקה ושל הרס. דימוי שממחזר את המוות 

וההפלה הופך אותם לחיים ומשחרר, כמעין לידה, נערות אל חיק החברה הרחבה. 

דיון

הברמס )Habermas, 1984( טוען שתקשורת היא ההפך ממניפולציות של אינטרס אישי; תקשורת 
הטוב  הטיעון  אחרי  חיפוש  אלא  אישיות,  רווח  למטרות  ושכנוע  רמאות  של  אסטרטגיה  אינה 
ביותר שהוא האמת האוניברסלית ביחידת תקשורת נתונה. לפיכך הברמס מגדיר את יחסי הכוח 
ובמערכותיה ממוקם  וכמעוותים אותה. בהתאמה, לדברי הברמס, במדינה  כחיצוניים לתקשורת 
החיפוש האסטרטגי אחרי רווח והחיפוש ההסכמי אחרי האמת בסֵפרה של חיי היומיום, שהברמס 
עשוי  החיים  מעולם  המשפחה.  היא  שלה  הבסיסית  החברתית  ושהיחידה  החיים",  "עולם  מכנה 
חיצוני כשכולם מסכימים  מכוח  החופשיים  הקולות  כל  ציבורי שבו משתתפים  להתפתח מרחב 
לתנאים המוקדמים שעל פיהם ינוהל הדיון, מתוך כוונה להגיע - תוך כדי שיקוף מלא של הליך 
הדיון – לקונצנזוס רציונלי. קונצנזוס רציונלי הוא אמת אוניברסלית העולה מתוך השיח כטענה 
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הטובה ביותר, הטענה המנצחת. על כל פנים, על בסיס מודל פסיכואנליטי, יש משפחות שבהן יחסי 
  systematically distorted( בשיטתיות  שמעּוותת  תקשורת  מייצרים  נוקשים  אסימטריים  כוח 
Habermas, 2001, 1970( )communication(. למעשה, אין זו תקשורת כלל, אלא אסטרטגיה 
שיכולה להידמות לקונצנזוס, ובני המשפחה ישמרו עליה בקנאות וירמו את עצמם וזה את זה שאכן 
מדובר בקונצנזוס. ואולם, מאחר שקונצנזוס מעוות שכזה הוא אסטרטגיה למניעת הופעתם של 
קונפליקטים על פני השטח, הוא אינו יכול להגיע לאמת האוניברסלית )ראו דיונים ושימושים בתזת 

 .)Geoff, 1992; Gross, 2010; Sinclair, 2005 התקשורת המעּוותת בשיטתיות אצל
 Allen, 2008; Fraser,( הברמס זכה לביקורת נוקבת במיוחד של תיאורטיקניות של הפמיניזם
2007 ,1990(, שהאשימו אותו בנאיביות. לגבי דידן, הדיכוטומיה פרטי–ציבורי אפשרה להברמס 
להתעלם מהכוח )Ryan, 1992(. אינטרס גברי ויחסי כוח נמצאים בכל הרמות החברתיות, וביתר שאת 
במשפחה. ביקורת נוספת, דה–קונסטרוקטיביסטית, טוענת שקונצנזוס רציונלי, המטרה שלשמה 
מתקיים דיון ושכלפיה התחייבו מלכתחילה המשתתפים, מייתר את השיחים שאחריו. מצב של 
קונצנזוס רציונלי הוא בעצם הסוף לכל שיח; האפשרות להגיע לקונצנזוס רציונלי היא תנאי לתקשורת 
המבוססת על החופש לומר "לא", אך במצב של קונצנזוס רציונלי אין עוד אמירת "לא". במילים אחרות, 
 זוהי תקשורת שמושתתת על האפשרות לקונצנזוס רציונלי שפוסל את התקשורת. לכן אומר תומסן 

 :)Thomassen, 2008, 28(

יש קיטוע בתנועה כלפי קונצנזוס רציונלי, או במילים אחרות, זוהי תנודת תקשורת 
שמקטעת את עצמה. קונצנזוס רציונלי לא יכול לשמש טלוס ייחודי של תקשורת 
או טיעון, ולכן לא יכול להיות מועדף על פני השלילה של הקונצנזוס כבסיסי יותר 
או כעתיד טבעי של השלילה. יתרה מזאת, מאחר שאנו דנים כאן בשני ציוויים בו 

זמניים )כמו קונצנזוס רציונלי ושלילתו(, אי אפשר לפשר בין השניים.

טיפוס סימבולי אינו שיח ואינו קונצנזוס רציונלי, אלא כוח מוחלט ששולט בבני הבית, בתוך עולם 
לנשים  הגברים  בין  היחסים  "סוף השיח".  היא  בתוך המשפחה. אבל התקשורת שראינו  החיים, 
מבוססים על תקשורת מעוותת בשיטתיות. הגברים מנסים לכפות עולם שבו כדי שהכול יתנהל 
כשורה כל דבר צריך להישאר במקומו ולא לזוז, כלומר עולם סטטי ומוגדר מראש על ידי חוקים 
רבים, ואילו הנשים מתנהגות לפי הגלים, כלומר באופן דינמי וספונטני. עולם הגברים נטול זמן, 
ואילו עולם הנשים פועל לפי מחזור הפריון, ולכן נטוע בזמן. הגלים מאתגרים אפוא את העולם 
הגברי ומייצרים תקשורת מעוותת. אבל בניגוד להברמס, ובגלל הטיפוס הסימבולי השולט בבית, 
נוצר  העיוות הזה מייצר עולם אחיד שבו יחסי הכוח נמצאים תמיד בתנועה אך בשיווי משקל. 
איזון פנימי דינמי בין טהרה לטומאה שאותו מאפשרים הגלים. ככל שהטהרה והיש מתעצמים, כך 
הטומאה והאיִן מתעצמים אף הם. כל פרפורמנס הוא התממשות בו זמנית של שתי האפשרויות. 
תנועת קיטוע עצמי )ibid( היא מהות הטיפוסים הסימבוליים מסוג מיתוס, שבהם ככל שמתעצמת 
נהרס  כבר  הוא  נברא,  שהוא  כמה  עד  והקוסמוס,  הטהרה,  מתוכה  לבעבע  מתחילה  כך  הווסת, 
במעגליות עד אינסוף, והאמת היא אכן נצחית ומחוץ לזמן ההיסטורי )Eliade, 1971(. על כן אני 
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טוענת שהכשל החמור בתיאוריה של הברמס - יצירת תנאים שמאפשרים ומונעים תקשורת בעת 
ובעונה אחת - הוא הפרדוקס שעליו מושתת הטיפוס הסימבולי מסוג מיתוס, הזקוק לאיִן כפי שהוא 

זקוק ליֵש ומייצר בה בעת את שניהם. 
מתוך השטח המוקצה לנשים, מתוככי הבית, חוללה אם הבית דינמיקה עצומה, דינמיקה של 
עולם החיים, המנוגדת בתכלית לניגודים הבינאריים של הטיפוסים הסימבוליים. אם הבית הפגינה 
והזמן  המקום  בגבולות  הנערות  את  ושמרה  הגלים  בדינמיקת  אינטואיטיבית,  מוחלטת,  שליטה 
המיועדים לנשים. ההכרזה "צריך לשבור ידידויות" מנעה התממשות גל של בריחת נערות מהבית 
אחרי אילה אל החוץ הגברי והשתמשה בשבר כדי לכוון את הנערות ליציאה תקינה מהבית אל 
החברה הרחבה בתום מועד שלושת חודשים, שהם תקופת השהות המוקצבת למחזורי נערות בבית. 
זאת ועוד, אם הבית השתמשה בגלים גם לתקשורת אינטואיטיבית. היא פעלה מתוך קבלת מיקומה 
המגדרי, בתוכו ומתוכו, ובו בזמן ששלחה מסרים מהותניים של זהות המבוססת על גוף ואימהות 

ומוטטה לחלוטין את החלוקה המגדרית.
בתפיסה המקיפה, הקוסמולוגית, של אב הבית וחבריו, תנועת האישה נעה במעגליות בין טומאה 
לטהרה בגלל מחזור הפריון, ואילו רוחניות הגבר היא ליניארית. בהיותה טהורה, האישה יציבה 
וממושטרת, ובהיותה טמאה היא כאוטית, אלסטית, חמקמקה ומשתנה לאינסוף צורות. אכן, גלים. 
בשליטתה המוחלטת באינסוף הצורות של הגלים הציגה אם הבית את "הטענה הטובה ביותר": אם 
היא יציבה בתקופת הווסת, על אחת כמה וכמה שתהיה יציבה בתקופת הטהרה. מאחר שאם הבית 
הצליחה לשמור על הנערות בתוך הבית לתקופה של שלושה חודשים, הרי שבמצבים סוערים של 
פריון היא הצליחה לשמור על הגבולות והיציבות והוכיחה שבניגוד לתפיסת הגברים, הגוף הפורה 
יוצר יציבות. מכיוון שכך, אם היא יציבה אתמול, היום ומחר, אזי מתבטלים ההבדלים בין גברים 
לנשים, והגבולות הטריטוריאליים קורסים מאליהם. אלא שזהו בדיוק שורש החרדה של הגברים 
זוהי "הטענה הטובה  זהותם.  זהויות, למוסס את  מפני נשים ומפני כוחן למוסס גבולות, למוסס 
בזמן,  בו  ולא  כן  ובה בעת גם מאשרת אותן. היא אומרת  ביותר": אם הבית מתנגדת לתבניות, 

פוסלת את הלוגיקה המגדרית של הגברים ומאשרת אותה.
של  דינמיקה  שיוצרות  מגמות  שתי  הן  וטהרה  טומאה  הגבריים,  הסימבוליים  הטיפוסים  לפי 
הפרעה הדדית וקיטוע, של בריאה והרס החודרים זה לזה ללא הרף. הטיפוס הסימבולי שבבית קטן 
הוא מיתוס המורכב משני חלקים: טיפוס סימבולי של טומאה, שהוא בלתי יציב בתוכנו ובצורתו 
ומקבל את התכנים והצורות של ההקשר, וטיפוס סימבולי של טהרה, שהוא יציב הן בתוכנו והן 
ל"אחר"  הקוסמוס  שבין  היחסים  של  האינסופית  המעגליות  בהתאמה.  וקוסמוס  כאוס  בצורתו. 
שלו, הווסת והכאוס, לוכדת את הגברים בהדמיה של מציאות. למעשה, הטיפוס הסימבולי הגמיש 
של טומאה הוא תבנית שקיבלה את צורת הגלים, שבהם ישלוט ואותם ידכא לאחר מכן הטיפוס 

הסימבולי של הטהרה.
עולה השאלה אם פרפורמנס הגלים של אם הבית הוא הקול האותנטי שלה, הרציונלי, החופשי 
מכוח, המשוחרר; האם היא שללה את הטיפוסים הסימבוליים או שמא פרפורמנס הגלים התחולל 
את  המייצרים  הסימבוליים  הטיפוסים  עם  התיישבה  התנהגותה  האם  בהשפעתם?  מלכתחילה 
התנאים לקיומם? שתי האפשרויות מקיימות ביניהן יחסים פרדוקסליים של תלות הדדית, ולכן 
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שתיהן תקפות. קשה מאוד, אם בכלל, לתקן עיוות שיטתי של תקשורת של טיפוס סימבולי מסוג 
מיתוס, ויש לתת את הדעת על מידת תפוצתו. 
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