זוגיות נפחו

או פחולות נזוג
בריקןדים מלפני שלןשה עשןרים התנןעה שירתה את ה  IIעלילה

, II

את המסר ,ןאילן כיןם עןלה תחןשה שהתנןעןת אינו קשןרןת
לרןח התסריט .ןפו נןסף

-

ריקןדי העבר התאפיינן באיפןק ,

בסןלידיןת ,ןהאמירןת הזןגיןת שלהם הין מרןמזןת  .האןר י ינטציה
היתה אל תןך הזןגיןת פנימה  .ןאילן בריקןדי זןגןת מןדרניים

משתקפת נטייה לראןןתנןת ,להבלטת הגןף  .בןלטת בהם ה " פןזה ",
סיבןבים ענקיים המתפרסים על שטח רחב מאן,ד תןך פזילה
מןדעת לפרטנרים

מאת יוסי זיידן

אחרים ...

אבחנה נןספת היתה ביו ריקןדים " קיקיןניים  ",שאינם שןרדים,

לביו כאלה שהפכן לנכסי צאו ברזל של מחןלןת העם הישראליים.
תמר אליגןר הזמינה אןתי להשתלמןת של מרקידים בממלכת

הניתןח הראה

ריקןדי העם .הנןשא המרכזי של ההשתלמןת היה ריקןדי זןגןת.

בסדנה  ,אלה שמחקרים אמפיריים אחרןנים מןכיחים בעליל  ,שהם

הרעיןו היה לבדןק אם קיים קשר ביו הפסיכןלןגיה המןדרנית

שב  IIנצחיים II

נמצא י ם רןב האלמנטים שהןצגן

הכרחיים לזןגיןת טןבה ןשהעדרם מןביל לפירןק הזןגיןת.

לביו ריקןד בכלל ןריקןדי זןגןת בפרט .תיכננן שאעביר סדנה של
שלןש שעןת בנןשאי תיאןריה של זןגיןת  ,אחר כך נרקןד כמה

ביו המרקידים הין לא מעט יןצר י ריקןדי זןגןת ,ןאיזה חןמר

ריקןדי זןגןת ןנראה האם נמצא בריקןד יישןם פרקטי לתיאןריה.

יפהפה הם העלן .ןכשהכןריאןגרפים הביאן את סיפןרי היצירה

התןצאה היתה הפתעה מרגשת.

התמןגגתי  .הדרך שבה הסבירן את התהליך לא היה מבייש אף

-

פס י כןלןג העןסק בחקר הזןגיןת  ,אפילן בעןלם האקדמי.
מניתןח החןמרים עלה שבאןפו טבעי ןספןנטני חילקן המשתתפים
את ריקןדי הזןגןת לשתי קטגןריןת :העכשןןיים )המןדרניים(

ןהןןתיקים

)ה  IIקלאסיים ,(II

~

ןבהנחיית יזרעאלה כהנא התפתח

תהליך נפלא .כמעט כל התנאים לזןגיןת יעילה ןמספקת  ,על פי
הגדרןת מדעי ההתנהגןת ,זןהן בריקןדי הזןגןת ,אבל תחת

הסיסמה  IIפני המחןל כפני הדןר"  .היתה הבדלה מןבהקת ביו שתי
הקטגןריןת מהרבה בחינןת .למשל  ,בריקןדים הישנים בלט הקשר
המתמיד ביו בני הזןג

-

קשר ידיים  ,קשר עין קבןע .הזןג היה

מכןןו אל עצמן .בריקןדים החדשים מןרגשת התרחקןת

-

כל אחד

רןקד לעצמן ,ןלא תמיד עם בו הזןג אלא לידן )השפעת
הדיסקןטקים ןמןסיקת הרןק?( .בעןד שבריקןדים של העבר בלטה

סימטריה של  IIשנינן ביחד ןכל אחד

לחןד ,II

נןסחה חתןמה בידי

הפסיכןלןגיה המןדרנית  ,הרי שבריקןדים העכשןןיים המצב הןא
של  IIכל אחד לחןד ןלעתים

-

ביחד".

השתנןת העתים באה לידי ביטןי בןלט גם בתפקידי בני הזןג.
בריקןדים הישנים תפקידי האשה ןתפקידי הגבר מןגדרים ביןתר.

אי אפשר לטעןת מיהן מי על פי הצעדים ןהמיקןם ,ןכמןבו איו
לטעןת בשאלה מי מןביל את מ י  .עידו הפמיניזם ןהכמיהה
לשיןןיןו ביו המינים מיןצג היטב בריקןדים המאןחרים  .בנקל
ניתו להחליף מקןמןת ןתפקידים ןאפילן איו קןשי בכך ששתי
נשים אן שני גברים יצרן את ה " זןג " .

נקןדה נןספת

-

בריקןד העתיק נמצא סיפןר

-

יש היכרןת  ,יש

גישןש ,חיזןר ןחיבןר  .בריקןד המןדרני ניגשים  IIישר

לענייו .II

הןא

בןטה ,קצבי ,ישיר .מישהן הגדיר היטב את הצבעים השןנים

כשאמר  II :אז הריקןד היה חןשני-רגשי  ,אןלי ארןטי .היןם הריקןד
הןא מיני-גןפני "  .הקשר ביו מיניןת ןזןגיןת עןבר יפה מהעבןדה על
ריקןדי הזןגןת ,ןהןא סןכם בסיסמה  IIמחןל במיטה אן מיטה
למחןל . II
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