המיניות באמריקה הצפונית וראשית השימוש
בטלפון במפנה המאה העשרים*

יונתן גן אור
מחמר זה מבקת לבאין חת הקתר הה סטיר ב ן תנ א דית ם ,א דית טכניליג יא דית
תרבית ־אברת  ,חתר התפתאי במקב ל בופין חמר קה סב ב מפנה המחה העתר ם:
התקתירת הטלפינ ת יהתאריר המ נ  .מקירית מן התקיפה מע ד ם כ כילתי תל
הטלפין להעב ר קיל למראיק טתטתה חת הגבילית ב ן המראב הב ת ־נת למראב
הו ביר ־גבר  ,יכ קי הטלפין עומי ת מת מראב אדת לפע לית אברת ת תעידד
ת מית בתפה ת רה יביטה יתר .בכך ה ה בהיפעת הטלפין כד לתרים לערעיר קיד
ההתנהגית היי קטיר חנ הניקתה ,תנתען על אליקה מגדר ת ימעמד ת תל המראב,
ילבתר על מגמית הת ני האברת ית בניגע למיסר המ נ .
"הטלפון פעל להבאת העלמה בת זמננו לידי כך שסבתה לא תזהה אותה; הוא אחראי
במידה לא מבוטלת להתנהגותה והרגליה המופקרים יותר ויותר ,כפי שתסכים בוודאי
1
כל אם שתיפנה לתת דעתה על חומרת המצב" (.)1921
בראשית שנות העשרים בארצות הברית כבר היה ברור שהחל עידן חדש בכל הנוגע
למיניות .רבים מן הסממנים שעתידים לאפיין את העידן כבר ניכרו :העצמאות ההולכת
וגדלה של הדור הצעיר ,הקשר הנרקם בין יחסי מין לביטוי עצמי ,הקישור בין יחסי מין
לתרבות הבילוי והפנאי הממוסחרת ,הכמיהה לאהבה והרדיפה אחריה ,הופעתם של
ייצוגים ארוטיים בתרבות הפופולארית ,המפגשים החברתיים בפומבי בין גברים לנשים,
*
המאמר מבוסס על עבודת סמינר שנכתבה בקורס 'היסטוריה של המיניות' באוניברסיטה העברית בהנחיית
פרופ' משה סלוחובסקי.

[היֹה היָה ,במה צעירה להיסטוריה ,גיליון ( 11תשע"ו) ,עמ' ]24–7
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הלגיטימיות החדשה של תשוקה מינית נשית ותפיסה חדשה הרואה במיני ובחושני ערכים
חיוביים.
כותב השורות בציטוט לעיל מכיר בשינוי התרבותי־היסטורי שהתחולל .בשנת ,1921
הוא מעיף מבט אל העבר ואינו מתקשה להבחין בהבדלים הבין־דוריים .הוא בוחן כיצד
מתנהגות בנות הדור הצעיר ומזהה בהתנהגותן אבדן ערכים והתפוררות מוסרית .דור צעיר
זה היה הראשון שנולד וגדל בעולם שבו תקשורת טלפונית היא דבר מוכר ומקובל (אף
שברוב הבתים טרם הותקן קו טלפון) .הטלפון ,לטענתו ,קידם את תהליך היווצרות הפער
התרבותי האדיר בין מה שהיה אך לפני שני דורות ובין מה שהולך ומתהווה .השפעת הטלפון
על החברה ,לפי דעה זו ,היא השפעה ישירה ,שפירותיה הם התרופפות המשמעת של הדור
הצעיר ומנהגיו המפוקפקים.
במאמר זה אבקש לבחון את טיב הקשר בין שני חידושים אלה ,החידוש הטכנולוגי
והחידוש התרבותי־חברתי ,אשר התפתחו במקביל סביב מפנה המאה העשרים .האפשרות
שיש קשר ישיר בין המצאת הטלפון בשנת  1876ובין השינויים ביחס למיניות שהתחוללו
בעשורים שלאחר מכן כמעט שלא עלתה במחקר עד כה.א מרשל מקלוהן ( )McLuhanקישר
בין הטלפון לחיסול 'רובע האורות האדומים' ובריאתה של נערת הטלפון ( 2.)call girlאת
היווצרות תופעות אלה הוא ייחס לתכונתו של הטלפון לבזר כל פעילות ולייתר מאבקים
על מיקום .לפני עידן הטלפון אדם היה צריך לכתת את רגליו לאזור בעיר שבו הוא עלול
להיראות ואף להסתכן .הטלפון מאפשר דיסקרטיות באמצעות ניתוק תעשיית המין
מהמרחב.
הטלפון השתלב במגמות רחבות יותר של התפתחות העיר שהשפיעו על תכנונה וחזותה.
בערים תעשייתיות כגון ניו יורק ,התרכזו מרבית העסקים סביב הנמל .במרכזו של האזור
התעשייתי עמד אזור 'דאון־טאון' ,שבו מוקמו שירותים מרכזיים כגון בנקים ודואר .בעידן
הטלפון אזורי השירותים החלו להיפרד מאזורי התעשייה ולהתרכז ב'אזורים פיננסיים'.
כאשר מחירי הקרקע והדירות עלו ,נדדו בתי החרושת לשולי העיר והמרכז התבסס כאזור
פיננסי .מנהלי מפעלים לא היו מוכרחים להימצא עוד במפעל ,מאחר שהיה ביכולתם לנהל
את המפעל ממשרדיהם ב'דאון־טאון' .כך גם נערת הטלפון הייתה יכולה לגור בבית ולהיות
עקרת בית ,שלא כזונה שפרנסתה תלויה במיקומו של בית הבושת או בעמדה המוצלחת
3
שתפסה ברחוב.
לא מעט חוקרים שכתבו בעקבות מקלוהן הלינו על מיעוט המחקרים התיאוריים שנכתבו
על אודות השפעת הטלפון 4.רבים ממי שמחקרם דווקא התמקד בטלפון התעלמו מן השימוש
א במחקרי ההיסטוריה של המיניות לא עלה בידי למצוא אפילו התייחסות אחת לכך .במחקרים בתחום
התקשורת וההיסטוריה של התקשורת ההתייחסות היא מועטה ואגבית ,כפי שיוצג להלן.
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של נשים בטלפון או קיבלוהו כמובן מאליו 5.מחקרים שבחנו את הטלפון דרך פריזמה
מגדרית התמקדו בעיקר בעבודתן של נשים בחברות הטלפון ובחלוציותן של המרכזניות
כנשים בנות מעמד הביניים היוצאות לשוק העבודה 6.הכתיבה המועטה שבנמצא על אודות
השפעת השימוש בטלפון על ההתנהגות המינית בתקופה זו מופיעה בדרך אגב .מישל
מרטן ( )Martinלמשל ,שמחקרה התמקד במרכזניות ובהשפעת הנשים על ההתפתחות
הטכנולוגית של הטלפון ,מזכירה את עניין השחרור המיני בקצרה בדיון על אודות השפעת
הטלפון על שחרור האישה 7.שאלת קיומו של קשר היסטורי ישיר בין המצאת הטלפון
לשחרור המיני בראשית המאה העשרים טרם נבחנה.

.
במרץ  1876רשם אלכסנדר גרהם בל ( )Bellפטנט על המצאתו החדשה ,הטלפון ,מכשיר
שהיה למעשה טלגרף משופר .במאי הוצג ה'פלא' בתערוכה בפילדלפיה ,הראשונה מבין
רבות שבהן ניסו בל ושותפיו ,לא תמיד בהצלחה ,להביא לידיעת האמריקנים את הבשורה
הטכנולוגית החדשה .רק ביולי  1877עלה בידם להתחיל לשווק את הטלפון לציבור הרחב,
תחילה כקו יחיד המחבר בין שתי נקודות .התקדמות חשובה הייתה הקמת המרכזייה
הראשונה בניו הייבן בינואר  .1878לראשונה יכול היה כל משתמש רשום להתקשר אל כל
8
משתמש אחר .בשנת  1880הגיע מספר מכשירי הטלפון לשישים אלף.
בארבעת העשורים שחלפו מאז ועד להתקנת המרכזייה האוטומטית הראשונה ()1920
הפך הטלפון ממכשיר עסקי פונקציונלי או צעצוע יוקרתי לפריט שגרתי ומקובל במרחב

1881 ,
הטלפון מאחד את האזורים השונים של העיר שמכשולים גאוגרפיים וחברתיים מפרידים ביניהם.
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הביתי .בשנת  1891שירתה חברת הטלפון של ניו יורק וניו ג'רזי  7,322משרדים ,בתי
עסק ומפעלים ורק  1,442בתים פרטיים ,רובם של רופאים ,מנהלים ובעלי עסקים 9.בבתי
המרקחת ,וכן בבתי עסק אחרים ,עמדו הטלפונים לשירות הציבור .פקיעת הפטנט של חברת
'בל' בשנת  1893הביאה להקמתן של אלפי חברות טלפון ברחבי ארצות הברית .מקצתן
10
התחרו ישירות עם 'בל' ומקצתן רישתו לראשונה אזורים ש'בל' בחרה לפסוח עליהם.
בשנת  1906הגיע מספר הלקוחות הרשומים בארצות הברית לחמישה מיליון .אף ששירותי
הטלפון סופקו לרוב בתי מעמד הביניים העירוני ולבתי חווה רבים באזורים הכפריים,
מרבית הצפון־אמריקנים עדיין לא רצו בקו טלפון ביתי או לא יכלו להרשות זאת לעצמם.
ואולם גם מי שלא מיהרו או לא זכו לקבל את המכשיר כבן בית ,בעיקר בני מעמד הפועלים
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העירוני ,הכירו את הטלפון ואף השתמשו בו לעתים תכופות בבתי שכנים או בחנויות.
הצמיחה המרשימה של השימוש בטלפון השתלבה היטב במגמות אחרות של שינוי סביב
מפנה המאה העשרים .הופעתן של גישות ליברליות חדשות בחברה הבורגנית האמריקנית
מתוארכת במחקר ,בדרך כלל ,לתקופה שקדמה למלחמת העולם הראשונה 12.לאחר שברוב
שנות המאה התשע עשרה נחשבו חסכנות וצניעות לתכונות אידאליות ,בעשורים האחרונים
של המאה הודגשו יותר ויותר הסיפוק והתענוג בתור מטרות אישיות .בין הגורמים לכך,
חוקרים מציינים את ההתפתחות המואצת של התעשייה ,המעבר לכלכלת צריכה וצמיחת
תרבות הפנאי 13.מגמות אלה נתנו את אותותיהן גם בשינויים במיניות ובחיי המשפחה.
במאה התשע עשרה ,במשפחה ממעמד הביניים נהגה בדרך כלל חלוקת תפקידים ברורה
בין הבעל לאישה .הגבר ,שעמד בראש התא המשפחתי ,היה אחראי על פרנסת המשפחה.
האישה טיפלה במטלות משק הבית ובגידול הילדים .התעשיות החדשות שהתפתחו לקראת
סוף המאה אפשרו יציאת נשים לעבודה והעניקו לאישה עצמאות רבה יותר .עצמאות זו
באה לידי ביטוי גם בהתגברות מגמת תכנון הילודה ובשימוש באמצעי מניעה.
שינויים אלה העלו את קרנן של גישות חיוביות כלפי ההנאה מיחסי מין .כמה הוגים
פמיניסטים החלו לקרוא תיגר על התפיסה האידאלית של האישה כעדינה ,תלותית ומהוגנת.
הצורך בהגדרה מחדש של המיניות הנשית אף קיבל גושפנקה מאנשי מדע כגון זיגמונד
פרויד .בשני העשורים האחרונים של המאה התשע עשרה החלו מחבריהם של ספרי הדרכה
לזוגות נשואים בני מעמד הביניים להציג את התענוג המיני כהיבט חיובי של חיי הנישואין.
חידוש זה מדגים שינוי חברתי בולט :דעיכתה של השתקנות שאפיינה את המרחב הציבורי
בכל הנוגע למיניות .מין נעשה נושא לדיון והוצג לציבור באמצעות חיבורים מדעיים
פופולריים כגון מאמריו של פרויד ,וכן בדימויים במגזינים ובקולנוע.א מגמה זו גברה בשני
א תגובת הנגד הפוליטית למגמה זו ,שהתעוררה לקראת סוף המאה התשע עשרה ,המקושרת בדרך כלל
לפעולותיו של הסנאטור אנתוני קומסטוק ולחקיקה נגד שימוש והפצה של אמצעי מניעה ,עולה בקנה אחד עם
הסברה שהסדר המוסרי הוויקטוריאני היה נתון במשבר עוד לפני  .1900יש להניח כי התגובה הרשמית למה
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העשורים הבאים עד שנעשתה מקובלת בשנות העשרים .על כך עשוי ללמד ,בין היתר,
ריבוי המאמרים שפורסמו בנושאים כגון תכנון הילודה והמשפחה ,זנות ,גירושין ומוסר מיני
בשנים .1914–1910א המוסר החדש ,שעודד את תרבות הצריכה ואת הרדיפה אחר התענוג
והסיפוק העצמי ,מצא אפוא את דרכו גם למחוזות המיניות.
פרישת מערכת הטלפוניה ומגמת השחרור המיני ,שתי התפתחויות היסטוריות שהתרחשו
במקביל סביב מפנה המאה העשרים בארצות הברית ,היו שתיהן חלק מהתפתחות חברתית־
כלכלית־תרבותית רחבה הרבה יותר .במאמר זה אבקש לבחון אם ניתן לזהות קשר ישיר
יותר בין השתיים.
הקושי העיקרי במחקר היסטורי על אודות השימוש בטלפון נובע כמובן מהעובדה
שלעומת חליפת מכתבים למשל ,התקשורת הטלפונית כמעט שאינה מותירה תיעוד
תוכני .משום כך מחקרים היסטוריים מסוג זה נסמכים בעיקר על מקורות כתובים מן הזמן
הנחקר שנכתבו על הטלפון או שהטלפון הוזכר בהם .מאגרים עשירים למקורות אלה הם
ארכיוניהן של חברות הטלפון וספרות מקצועית וטכנולוגית בת התקופה .מאמר זה נשען
בעיקר על מקורות ראשוניים ששימשו בשניים מן המחקרים שנעשו במאגרים מעין אלה.
הראשון הוא מחקרה של מישל מרטן ,אשר חקרה את ארכיוני חברת 'בל קנדה' כדי לבחון
את התפקיד שמילאו נשים בהתפתחותו הטכנולוגית והמסחרית של הטלפון.ב המחקר השני
הוא עבודתה של קרוליין מרווין ( ,)Marvinהכוללת סקירה של עשרות כתבי עת ומגזינים
טכנולוגיים .מחקרה של מרווין עוסק באופן התקבלותם של אמצעי תקשורת חדשים בקרב
בני התקופה ,אשר היו הראשונים להשתמש בהם .להלן אבקש להשתמש במקורות ששירתו
את שני המחקרים הללו כדי לבחון את הקשרים בין הטלפון לשינויים שהתחוללו בכל הנוגע
למיניות בעשורים הראשונים להמצאתו.
המאמר יעסוק בעיקר בבני מעמד הביניים העירוני .יותר מכל שכבה חברתית אחרת,
בני מעמד הביניים הם שהקפידו על המוסר המיני הוויקטוריאני ,לפחות בגלוי 14.מעמד
הביניים העירוני היה גם השכבה החברתית העיקרית שהטלפון נעשה בה מכשיר ביתי
מקובל בעשורים שמאמר זה עוסק בהם.
בדבריי אבקש להתמקד בשינויים הנראים כתוצאה ישירה של הופעת הטלפון (לעומת
שנחשב לסטייה מינית נבעה מגידול אובייקטיבי באותה 'התנהגות סוטה'; ראו :סמית ( ,)1973עמ' .330
א ריבוי המאמרים בנושאים אלה ניכר במיוחד לעומת השנים שלאחר מלחמת העולם הראשונה .כך על פי
סמית ,שם.
ב מקורותיה של מרטן נוגעים הן לקנדה והן לארצות הברית .ראו :מרטן ( ,)1991עמ'  .4מרטן מניחה
שהתהליכים שעבר מעמד הביניים בערים הגדולות של קנדה דמו במידה רבה לאלה שעבר המעמד הבינוני
העירוני בארצות הברית בתקופה הנדונה .התפתחות הטלפוניה בארצות הברית הייתה דומה במידה רבה
להתפתחות הטלפוניה בקנדה .ראו :שם ,עמ'  ,186הערה  .14תהליכי התיעוש והעיור והבעיות שהחברות
העירוניות התמודדו עמן בשתי המדינות היו דומות אף הן .ראו :תומפסון וריצ'רד ( ,)2008עמ' .51–50
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תוצאות עקיפות כגון זו שהציג מקלוהן) .ראשית יעסוק המאמר במהותו של הטלפון
כאמצעי המספק חלל פנוי לשיחה אשר עודד את השימוש בשפה ישירה יותר ומרומזת פחות
ותרם לשבירת ה'שתיקה' בנוגע למין .החלק השני יעסוק בהיות המערכת הטלפונית קו
המחבר בין שתי נקודות ,מקצר את המרחק ביניהן ומדלג מעל מכשולים פיזיים בדרכו .כך
פרץ הטלפון למעשה את חומות הבית הוויקטוריאני השמור ותרם לטשטוש הגבולות בין
המרחב הביתי־נשי למרחב הציבורי־גברי.

.
עוד במפנה המאה העשרים ידעו בני התקופה לקשור תופעות חדשות שונות לשימוש
בטכנולוגיית הטלפון .תופעות שנקשרו לטלפון ישירות נראו כנובעות מהחידוש
שבמאפייניו הפיזיים של המכשיר ככלי להאזנה ולדיבור .במחקרים מראשית המאה
העשרים נטען למשל כי בעקבות השימוש בטלפון פיתחו המשתמשים שמיעה טובה יותר
באוזן שמאל ,שהצמידו על פי רוב לאפרכסת הטלפון .אחרים טענו כי השימוש בטלפון
הפך את הקול האמריקני לרך וצלול משום שבטלפונים המוקדמים היה קשה להאזין לקול
צורם ומחוספס 15.קשה להניח ששינויים פיזיולוגיים כאלה הם שהביאו להתרופפות המוסר
שעליה מלין הכותב מ־ 1921שדבריו צוטטו בפתח המאמר .את הקשר בין התופעות יש
למצוא אפוא לא במאפייניו הפיזיים של המדיום החדש אלא בתוכן המועבר בו ,ובראש
ובראשונה בשפה.
טענה זו ,בדבר מידת השפעתה של טכנולוגיית תקשורת חדשה על השפה ,הודגמה
במחקרה של אנתרזה לוברנו ( )Lubranoבאמצעות טכנולוגיית תקשורת אחרת – הטלגרף.
מוען הטלגרף נדרש לנסח את מסריו בבהירות וביעילות – ככל שהשתמש בפחות מילים כן
ירד מחירה של ההודעה .המשתמשים בטלגרף אימצו שפה יעילה יותר להעברת המסרים,
והשדרים נעשו קצרים וממוקדים .כרטיסי ברכה למשל נשלחו בטלגרף ובעקבות כך הלכו
והתקבעו לנוסחים אחידים .מי שחוו את המציאות באמצעות הטלגרף חוו אותה במשפטים
קצרים ,ברורים וללא פערי משלב .שפתה של העיתונות ,שניזונה מידיעות שהועברו
בטלגרף ,נעשתה חדה ומובנית על ידי שימוש במילים קצרות בעלות משמעות ברורה
16
וישירה ,נקייה מניבים מקומיים.
כשם שהטלגרף תרם לשינוי השפה הכתובה כך תרם הטלפון לשינויים שחלו בשפה
המדוברת .אולם התהליך אשר הוביל לשינויים אלה ראשיתו לפני הופעת הטכנולוגיה.
המצאת הטלפון ,ברבע האחרון של המאה התשע עשרה ,הגיעה בשיאו של מאבק שהתחולל
בארצות הברית בנוגע לדיבור הראוי .אנשי חינוך ,אנשי כמורה ועיתונאים קראו לשמירה
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על טוהר השפה והכריזו מלחמה על 'זיהומים' לשוניים כגון השימוש הגובר בצורות דיבור
מקומיות ובסלנג .לטענתם ,הבסיס לסדר החברתי היה ההיררכיה שבין הדיבור המעודן
לדיבור הוולגרי .חדירת הניב המקומי לשפה הרשמית עלולה הייתה לערער את יציבותו.
טהרני לשון אלה טענו עוד כי הגייה ,תחביר ובחירת מילים משקפים את אופיו המהותי של
האדם וכך קובעים את אופייה של החברה כולה .הדיבור בעגה המונית ,כך נטען ,מעורר
חושניות החותרת תחת עליונות השכל על פני התשוקה .לפיכך ,מטרת השימוש הראוי
17
במילים היא לקדם את האיפוק והריסון בחברה.
ביטויו החריף ביותר של המאבק בין הטהרנות הלשונית לשפה ההמונית במאה התשע
עשרה היה הוויכוח בדבר המילים המשמשות לתיאור מיני .מורליסטים ויקטוריאניים,
אשר פעלו להטמעת רגש הבושה כתגובה הרצויה להתעוררות החשק המיני ,עודדו את
צניעות המחשבה והדיבור כפי שעודדו את צניעות ההליכות 18.נציגם הבולט ביותר,
הסנטור אנתוני קומסטוק ( ,)Comstockקרא להתערבות ממשלתית ישירה בדיכוי ביטויים
בעלי אופי מיני במרחב הציבורי ובהנחלת הגישה שלפיה המיניות נועדה למטרות פריון
בלבד 19.כנגד המורליסטים קמה תנועה קטנה אך קולנית' ,תנועת האהבה החופשית' (Free
 ,)Love Movementאשר בין השאר תבעה חופש בחירה בנוגע לאורח החיים המיני .חברי
התנועה הכריזו כי חייו המיניים של אדם הם עניינו הפרטי ,הן במרחב הפרטי והן במרחב
הציבורי ,ולפיכך אל לה למדינה להגביל את חופש הביטוי של רגשות או רעיונות מיניים.
אחת הדרכים שבהן ביקשו אנשי התנועה להשיג את מטרתם הייתה שימוש בלשון 'מגונה'
( ,)’obscene’ languageכדי לעורר מחדש את השיח על המיניות .אנשי 'האהבה החופשית'
שאפו להכרית את תרבות המין של זמנם ,שהייתה בעיניהם מעוותת וצבועה.א מאבקם
בצניעות הוויקטוריאנית הכפויה לא היה רק מאבק על חופש הביטוי .באמצעות החייאת
השפה המינית ביקשה 'תנועת האהבה החופשית' לשנות את החברה האמריקנית מן היסוד.
אף על פי שהצדדים בוויכוח זה נקטו עמדות הפוכות בנוגע לתפקידה של המיניות
בחברה ,אלה גם אלה סברו כי באמצעות בחירה שקולה של המילים לתיאור המיניות ניתן
לשלוט בדמיון הארוטי ובעקבות זאת בהתנהגות ,אשר הדמיון משמש לה השראה .כך,
באמצעות שליטה בשפה ,ניתן וצריך להסדיר את ביטוייה של התשוקה המינית .כיצד ראו
בני התקופה את חלקו של הטלפון בוויכוח זה?
אחת ממובילות המאבק למען השימוש החופשי בתיאורים מיניים בדיבור הייתה אנג'לה
הייווד ( ,)Heywoodמן הפעילות הבולטות בתנועת 'האהבה החופשית' בסוף המאה התשע
א 'האוהבים החופשיים' ( )Free Loversהופיעו לראשונה בשנות החמישים של המאה התשע עשרה .המונח
 Free Loveציין מערכת של רעיונות שקראו תיגר על האידאולוגיה המינית הוויקטוריאנית .המונח Free
 Loverשימש לתיאור חברות בקבוצה לא מגובשת אך בעלת מודעות עצמית גבוהה של גברים ונשים פעילים
פוליטית וחברתית .ראו :באטאן ,עמ' .227
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עשרה .הייווד הדגישה במאמריה את חשיבותו של דיבור אינטליגנטי ,טבעי ,כן וברור
בכל הנוגע ליחסי מין ,וטענה כי על התקשורת המינית להקדים את המגע הפיזי .במאמר
שפורסם בשנת  1889התנסחה הייווד כך:
Such graceful terms as hearing, seeing, smelling, tasting, fucking, throbbing,
kissing, and kin words, are telephone expressions, lighthouses of intercourse
centrally immutable to the situation20.

הייווד מגדירה את מילות השפה הישירה שבה הטיפה להשתמש 'ביטויים טלפוניים' .מן
הדברים עולה כי הייווד ראתה בטלפון מדיום שבו שימוש בביטויים אלו התקבל במידת־מה,
שלא כבנאום פומבי או שיחה אישית ,שם הם נחשבו לתועבה או לגסות רוח .אם הדברים
משקפים פרקטיקות של דיבור בטלפון או שאין בהם אלא זיהוי אפשרות לדיבור מעין זה,
אפשר להסיק מן הנאמר שהטלפון נקשר לנקיטת שפה ישירה ובוטה.
תכונותיה של השיחה בטלפון אכן עשויות היו לעורר אצל המשוחח נטייה לנקוט שפה
ישירה יותר .שיחת הטלפון תובעת את תשומת ליבו המוחלטת של המשוחח ,הרבה יותר
משיחה רגילה 21.יותר מששיחת הטלפון מדמה שיחה פנים אל פנים ,היא מדמה לחישת סוד
באוזן ,שהרי הטלפון מקרב מאוד את הקול והאוזן זה לזו .הרגשת הפרטיות אשר עשויה
להיווצר בסוג כזה של שיחה הקנתה לתקשורת הטלפונית מעין אינטימיות שמשתמשים
רבים ,ובעיקר נשים ,טרם חוו קודם לכן.א זאת ,לצד תחושת האנונימיות שגרם חסרונו של
קשר העין עם הנמען בעברו השני של הקו ,אפשרה לכמה ממאווייו המודחקים של האדם
22
לעלות לפני השטח.
הנטייה לדיבור ישיר בטלפון הביאה כמה מבני התקופה לראות בו מכשיר המעודד
דיבור אגרסיבי וניבולי פה .על חומרת התופעה יכולים להעיד תיקוני החוק מראשית המאה
23
העשרים ,אשר קבעו לראשונה קנסות ועונשי מאסר על שימוש בשפה פוגענית בטלפון.
ניסיון נוסף להתמודד עם הנטייה לדיבור ישיר בטלפון היה פיתוחם של כללי התנהגות
ונימוס בעת שיחה בטלפון .למשל ,בספר הנימוסין  ,Etiquette for Americansאשר ראה
אור בשנת  ,1906נטען כי שיחת טלפון תמיד תיחשב מעשה וולגארי עבור נשות החברה
הגבוהה .הספר התיר לגברות המכובדות את השימוש בטלפון אך ורק בקשרים אינטימיים
24
או בנסיבות יוצאות דופן.
אין ספק ,האפשרות שנתן הטלפון לנשים לשוחח מבלי להיראות עוררה אי־נחת מרובה
בעידן זה של צניעות מינית ,כאשר מיניות גלויה נחשבה גסה ביותר וביטויים של מיניות
א לתחושת הפרטיות ושיתוף הסוד של שיחת הטלפון תרם גם המעבר ,בערים הגדולות ,מקווים מרובי
משתמשים ( )party-lineלקווים פרטיים .מרטן מציינת כי בעיירות קטנות ובכפרים ,שהוסיף להתקיים בהם
השימוש בפארטי־ליין ,נשים חוו את הטלפון באופן שונה למדי .ראו :מרטן ( ,)1991עמ' .152
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הוגבלו למחוות מרומזות בלבד .אחד מבני התקופה ציין בשנות התשעים של המאה התשע
עשרה" :הטלפון התיר לנערות גישה נועזת יותר מזו שהתאפשרה להן במפגש פנים אל
פנים" 25.הכותב מביע את פליאתו על כך שהנערה הביישנית והחסודה הופכת בטלפון
לנועזת ובעלת ביטחון עצמי .דואליות זו חוזרת גם בדבריהם של כותבים אחרים בני
התקופה אשר דיווחו כי הקונוטציות המיניות שעוררה שיחה עם בני המין השני לא הביכו
את הנשים שדיברו בטלפון ,ואילו באירועים חברתיים הנשים 'חזרו לעצמן' ושבו להיות
חסודות ושפלות רוח 26.השפעה זו על הדיבור הנשי בטלפון נקשרה לנטייה של המשוחחים
בו להשתמש בשפה ישירה.

,Telephone Review

.1913

קולה הטלפוני של האישה מושך אליה את בעלה כשירתן המהפנטת של הסירנות ,והוא מדמיין אותה בשיער פזור ומפתה.
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הדיבור הנשי בטלפון נעשה גלוי וישיר יותר עם השנים .בשנת  ,1921גילה אחד מבני
התקופה את דעתו על כך:
הטלפון מעניק אומץ לחצופה הקטנה []flapperא– זאת ועוד ,הוא מתיר לנערה לשכב
במיטתה ולשוחח עם גבר השוכב במיטתו; הוא מתיר לה ,בעודה לבושה למחצה,
לשוחח עמו רגע לאחר שצלצול הטלפון הניעו לזנק עירום מן האמבט [ ]...הנערה
הצנועה באמריקה ,הנערה המסמיקה אף כשגבר מזכיר אבעבועות קור ,מרגע שהיא
תוחבת את אפה לתוך פיית הטלפון ,רוכשת פתאום ביטחון עצמי וכישרון פטפוט
27
מפתיעים.
הריחוק והאנונימיות של הטלפון מעניקים למשוחחת אומץ ופותחים פתח לגירוי מיני
גם בפני הנערה הביישנית ביותר .ככל הנראה שפת הדיבור בטלפון נעשתה גלויה וישירה
עד כדי כך ,ששיחה ארוטית בטלפון כבר נעשתה רעיון מתקבל על הדעת בראשית שנות
העשרים.
כמה עשורים קודם לכן ,אפשרות שכזו לקיומו של שיח מיני ישיר בטלפון הרעישה
את דמיונם של המורליסטים שנאבקו לטיהור השפה מביטויי מיניות .אחד מהם אף העלה
הצעות חוק לאיסור התקנת מכשירי טלפון בחדרי שינה 28.חוקים כגון אלה היו כלי הנשק
העיקרי בידיהם של קומסטוק וחבריו ,אשר השפעתם הפוליטית הייתה רבה ,והם הקנו להם
סמכות לרדוף ולאסור כל הבעה גלויה של מיניות .האיום של הטלפון על תפיסת עולמם של
המורליסטים מדגיש את המאפיין המרכזי של שיחת הטלפון בתקופה זו :שיחה המתנהלת
בין אדם לאדם בפרטיות וללא כל תיעוד שעלול להיחשף לאחרים ,כלומר ביטוי חופשי
ב
כמעט לגמרי.
המדיניות המגבילה שהנהיג קומסטוק נחלה ניצחונות ברוב הקרבות על חופש הביטוי
המיני שהתנהלו בארצות הברית בסוף המאה התשע עשרה .אף על פי כן ,מדיניות הרחבת
הביטוי המיני שהנהיגה 'תנועת האהבה החופשית' ,בתמיכתם של התנועה הסופרג'יסטית
ושל אנשי החינוך המיני ,הייתה עתידה לסיים את המאבק בראשית המאה העשרים כשידה
על העליונה 29.לטכנולוגיית התקשורת בטלפון ,אשר סיפקה מרחב ביטוי מוגן ואף עודדה
את השימוש בשפה ישירה ,יש חלק במהפך.
המאבק על השפה המינית עסק למעשה בשאלת ההבחנה בין מה שאפשר לדון בו בציבור
א בשנות העשרים שימשה המילה ( flapperפירושי מילולי :סנפיר) ככינוי לאשה צעירה בעלת מאפיינים
אופנתיים והתנהגותיים שנתפסו כחוצפה וכזלזול בנורמות המהוגנות של התקופה .בין השאר התאפיינו נשים
אלה במנהגים לא מקובלים כגון :לבישת חצאית קצרה ,שיער קצר ,איפור מופרז ,שתייה ,עישון ,נהיגה ברכב,
האזנה לג'אז ,פתיחות ביחס למין והבעת סלידה כלפי הקוד ההתנהגותי המקובל.
ב חופש הביטוי הרב שאפשר הטלפון אף הביא את סטלין להטיל וטו על תכניתו של טרוצקי להקים מערכת
טלפוניה מודרנית ברוסיה לאחר מהפכת אוקטובר .ראו :בוטינגר ,עמ' .203
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ומה שיש לדבר בו רק בחדרי חדרים .המורליסטים הוויקטוריאניים נאבקו אפוא על שימור
ההפרדה בין המרחב הפרטי לציבורי ,בין הבית ובין החוץ ,בין המרחב הנשי לגברי .כפי
שאראה להלן ,לטלפון היה תפקיד חשוב גם במאבק זה.

1911 ,
קו הטלפון נעשה מרחב אינטימי ובו האיש מוסר דברי אהבה לאשתו
ומגשר בין המרחב הביתי הנשי ובין המרחב הציבורי הגברי.

.
המצאת מכונות ,מכשירים ותהליכים חדשים מעלה שאלות חדשות כל העת [ ]...אף
אם הדלתות נעולות והמחזר הדחוי מנוע מלהיכנס ,כיצד נציב שומרים על הטלפון?
30
()1905
הטלפון הוא מדיום המקשר בין פנים לחוץ ,בין פרטי לציבורי .קווי הטלפון הראשונים
היו עסקיים .הם קישרו בין בתיהם של גברים עשירים למפעלים ולעסקים שבבעלותם.
אדם היה יכול להימצא בביתו עם משפחתו ולנהל משם את מפעלו .לחלופין ,אדם היה
יכול להימצא במפעל או במשרד ובאמצעות הטלפון למסור דברי חיבה לאשתו או להרגיע
את ילדיו הבוכים .בהיותה שלוחה של הציבורי בתוך הפרטי ושל הפרטי בתוך הציבורי,
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המערכת הטלפונית ערערה על עצם התיחום הזה .הגבול בין הפנים ובין החוץ ,בין משפחה
ובין עבודה ,היטשטש.
התפתחות זו הייתה רבת־משקל גם בכל הנוגע למין .כאשר הטלפון הומצא ונכנס
לשימוש ,בסוף המאה התשע עשרה ,המרחב הציבורי והמרחב הפרטי היו עדיין מוגדרים גם
כמרחבים מיניים שונים .כלכלת השוק שהתפתחה בעקבות המהפכה התעשייתית עיצבה,
בין השאר ,גם את מסגרת התא המשפחתי של המעמד הבינוני .על פי רוב ,גברים יצאו מן
הבית למצוא את עושרם במרחב הציבורי של העבודה בשכר .הנשים שנותרו בבית ,במרחב
הפרטי ,המשיכו לעשות את מלאכות הבית וגידול הילדים ללא תמורה כספית .משום כך,
היו היסטוריונים שהיטיבו להגדיר את המאה התשע עשרה כתקופת 'המרחבים המיניים
31
הנפרדים' (.)separate sexual spheres
סביב מרחבי העבודה המפוצלים התפתחו שני עולמות חברתיים שונים במובהק ,אף על
פי שהמרחב הפרטי־נשי והמרחב הציבורי־גברי קיימו ביניהם תלות .במרחב הציבורי היה
גבר לבן יכול להשׂתכר ,להצביע ,להשתתף בפוליטיקה המקומית או הלאומית ולהסתכן
במסעות ליעדים מבטיחים ,כגון המערב .בעולם הגברי הלך והתפשט אידאל האדם
אשר מגיע להישגים בכוחותיו הוא ( )self-made manעל ידי הכרעת הטבע וצבירת הון.
ג'נטלמנים בני מעמד הביניים חונכו שכדי להצליח יש לרסן את התיאבון המיני .עם זאת,
רבים מהם למדו שאפשר לקיים מוסר כפול בכל הנוגע לדחף המיני ,וכי הדבר עשוי לזכות
32
למחילה מצד החברה כל עוד תאוותם תסופק במחתרת ותישמר ההפרדה בין המרחבים.
נשים לעומת זאת לא זכו לרכוש ,לזכויות הפוליטיות או לחופש התנועה שהגברים נהנו
מהם .האידאל הנשי בקרב בנות מעמד הביניים הדגיש את תפקידיהן הביתיים והאימהיים.
לפי אידאל זה ,הטוהר המיני הוא תכונה נשית מוּלדת ומטרתו לשלוט בעודף התאווה הגברית
למין ולרסן אותה .מנת חלקן של נשים שלא עמדו באמות המידה של הטוהר המיני הייתה
גינוי חברתי ואף ענישה 33.כותבים בני מעמד הביניים ביקשו להעביר את האידאלים הללו
גם לבני המעמדות האחרים .למשל ,כך נכתב בעיתון קנדי בורגני ,אשר יועד לקוראים בני
המעמד הבינוני־נמוך ומעמד הפועלים ,בשנת ":1884אל לה לאישה לבקש לה כל תענוג
מלבד אלה המוצעים לה בחיק משפחתה .חיי האישה ,אותם חיים מלאי אהבה ,ביטול עצמי
והקרבה ,יש לחיותם רק שם; כדי שבעמימות סביבתה ,מעלותיה יאירו באור יקרות 34".על
האישה למצוא את תענוגותיה והנאותיה רק בחוג המשפחה ,אשר מקומה בו מתואר כ־'פְ ּנים
המשפחה' ( .)the interior of the familyהתדמית הצנועה ,הטהורה והצייתנית של האישה,
שכותבים אלה ביקשו להפיץ ,כובלת אותה אל המרחב המשפחתי־ביתי ומגדירה את הבית
כמרחב נשי.
בשבתן בבית הגנו הנשים על טוהרן .בני התקופה ראו בבית מקום שמור היטב ,אשר
חומותיו מגנות על יושביו מפני העולם שבחוץ והשפעותיו המסוכנות 35.טכנולוגיית
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התקשורת החדשה אשר איימה לסדוק את קירות הבית ,הן מבחינה סמלית בפלישת החוץ
פנימה והן מבחינה פיזית לצורך חיווט הבית ,עוררה חשש מפני אבדן השליטה של בעל
הבית במה שמתרחש בביתו שלו .הסופר רוברט לואיס סטיבנסון ( ,)Stevensonשהתקשה
להסתגל לשינוי שכזה באורח החיים ,כתב על כך למערכת העיתון  Advertiserבהונולולו,
בשנת  1893והתלונן כי" :הופעת הטלפון בחדרינו ובמיטותינו ,בעסקינו ובחיקינו ,יש בה
משום פלישה 36 ".סטיבנסון מתאונן על כך שעם חדירת הטלפון ,המרחב הפרטי כבר איננו
פרטי ,שהרי מי שמפעיל את צלצול הטלפון הוא אדם מבחוץ .חשש זה ,מפני היותו של
הטלפון פרצה בקירות הבית המוגן ,התאמת בעיקר בנוגע לסוג מסוים של פולש – המחזר.
עד שנות השמונים של המאה התשע עשרה היה החיזור אחת המסגרות הבודדות שהפגישו
צעירים וצעירות בני מעמד הביניים מחוץ לגבולות המרחבים הנפרדים .החיזור היה כרוך
בטקסיות עדינה של שיתוף רגשות וחשיפה עצמית ,שרק בהדרגה עלה בידה להתגבר על
השתיקה והאיפוק של בני מעמד הביניים בכל הנוגע למיניות .שיחה אישית שכזו הייתה
יכולה להתקיים רק בתנאים של פרטיות מרבית .לפיכך ,המחזר הנמרץ נדרש היה להגיע
לבית הנערה ,שם יכלו השניים לשבת בטרקלין הבית ולשוחח באין מפריע 37.משום כך,
הדבר חייב כמובן את הסכמתה ופיקוחה של המשפחה .הטלפון נטל סמכות זו מידיה ,כפי
שתיאר זאת בשנת  1884מאמר בעיתון " :Electric Worldהטרובדור המזמר יכול כעת
המ ְשֵ
לפרוט על גיטרה רוטטת לפני ַ
ּׁדר בלא חשש מפני רובי ציד וכלבי בולדוג .לרומיאו
אין עוד צורך לחטוף הצטננות בהמתינו תחת מרפסתה של יוליה ,ומלאנדרוס המבקש את
38
הרו שלו נחסכה סכנת הגלים".
המכשולים הפיזיים שהעמידה המשפחה מפני פולשים לא רצויים הפכו לנחלת העבר
הרחוק בכל הנוגע למחזרים .ואולם ,מציין הכותב ,לאמצעי התקשורת החדש יש גם
חסרונות ויש לנהוג בו בזהירות ובאחריות" :קיימת סכנה שמא יתבצע 'חיבור שגוי'
במרכזייה ,מבלי כל תכתובת שניתן יהיה להציג כראיה בתביעה למקרה של הפרת הבטחת
נישואין" 39.הכותב מביע את חששו שמא התקשורת הטלפונית ,המדלגת מעל מנהגי החיזור
המסורתיים ,עלולה להביא ליצירת קשרים רומנטיים כוזבים.
החשש מפני פלישת החוץ אל הפנים היה למעשה חשש מפני מתקפה על המשפחה
הבורגנית המסורתית 40.יכולת השליטה והפיקוח המשפחתיות ,כגון פיקוח הורים על
ילדיהם ,בעל על אשתו ואדון על משרתו ,נחלשה .מאחר שכמעט אין תיעוד לשיחות הטלפון
(למעט ציתותים) ,קשה הרבה יותר לפקח על המגע של בני הבית עם העולם שבחוץ .האדם
שמעברו השני של הקו יכול להיות כל אדם ,בכל גיל ,מכל מעמד חברתי ,מכל גזע ומכל
מין.
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1881 ,
הטלפון מסייע לאוהבים הצעירים לדלג מעל המכשולים המסורתיים ,למורת רוחו של הדור הישן.

הטלפון סייע לא רק למחזרים ,אלא גם למחוזרות ,בכך שאפשר להן לדלג מעל מכשולים
נוספים שנועדו למנוע את חציית הגבולות בין המרחבים הנפרדים ,כגון הלבוש
הוויקטוריאני .בשנת  1903דווח כי זקנה אחת הזדעזעה למראה אחייניתה המשוחחת עם
ידיד בטלפון בעודה לבושה חלקית" :השניים עמדו ודיברו זה עם זה כאילו היו לבושים
לגמרי ועצרו לשיחה קלה ברחוב" 41.הזעזוע של הזקנה נבע מכך שבהיותה צעירה ,אישה
שביקשה לצאת למפגש חברתי או לקבל אורחים בביתה הייתה צריכה להתלבש בקפדנות
יתרה כדי להיראות במיטבה ,לעתים אף כמה פעמים ביום .הלבוש הוויקטוריאני המסורבל
הפחית במידה ניכרת את יציאותיה מן הבית ותרם בכך לקיומו ולשימורו של האידאל
הוויקטוריאני הנשי 42.התקשורת באמצעות הטלפון ,אשר אפשרה להן לשוחח בלי
להיראות ,חסכה מבנות הדור הצעיר את הטרחה המרובה ועודדה אותן לפרוץ את גבולות
המרחב הביתי־נשי באמצעותה.
אם כן ,בעקפו את המכשולים שהציבו המנהגים הוויקטוריאניים בין המרחב הציבורי־גברי
למרחב הביתי־נשי ,קיצר הטלפון את הדרך למגע בין גברים לנשים .הנהנות העיקריות מן
האפשרויות החדשות למגעים עם בני המין השני ייצגו זן חדש של נשים שהתפתח כתוצאה
מטשטוש הגבולות בין המרחבים המיניים הנפרדים .העולם הרחב שנגלה לפני הנשים הללו
א
וכושר האלתור שנדרש מהן הפך אותן לגמישות ונועזות יותר.
א האב־טיפוס של האישה החדשה הייתה נערת הטלפון ( ,)telephone girlהמרכזנית שהיה עליה להתמודד
מדי יום עם תביעותיהם של גברים זרים ולדעת להימנע מהטרדות לא רצויות .מרטן אף מביאה לא מעט דוגמאות
לקשרים רומנטיים שנרקמו בין מרכזניות ללקוחותיהן .ראו :מרטן ( ,)1991עמ'  .95וכן מרווין ,עמ' .71
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סיפור בדיוני המציג את תעוזתן החדשה של הנשים התפרסם ב New York Sun-במרץ
:1888
הגבר הצעיר ניסה לומר לה במשך יותר משעה שהוא מאוהב בה עד כדי טירוף ,אבל
לא אזר אומץ לעשות זאת.
"סלח לי לרגע ,מר פד'רלי" ,היא אמרה" ,אני שומעת צלצול טלפון" .ופסעה כמלכה
לחדר הסמוך.
לאחר שעה קלה היא שבה ולתשוקתו העזה נמצאו מילים.
"צר לי ,מר פד'רלי" ,היא אמרה" ,לגרום לך כאב .אבל אני מאורסת .מר סמפסון,
43
ששמע שאתה כאן ,מיהר לבקש את ידי בטלפון".
הסיפור מציג את סופו של המאבק בין סמפסון ,המחזר המודרני ,ובין פד'רלי ,המחזר
המסורתי ,על לבה וידה של הנערה .פד'רלי ,המחזר המסורתי המתלבט והשקול ,הוא הדמות
הטרגית המובסת .הנערה ,המייצגת את האישה החדשה ,מוצגת בסיפור כפזיזה וקלת דעת
המוכנה להינשא לראשון אשר יבקש את ידה מבלי לשקול את העניין .אולם בכך טמון
כוחה :היא בוחרת כרצונה ואינה נותנת דין וחשבון לאיש .ניצחונו של המחזר המודרני על
המחזר המסורתי משקף את הניצחון המתהווה של המודרנה על המסורת .צלצול הטלפון
בחדר הסמוך הוא היוצר את המהפך הזה .הטלפון מקצר עבור המחזר המודרני את הדרך
אל הנערה ,בעוד המחזר המסורתי מתעכב בנסיון להתגבר על המכשולים שמציבים בפניו
המנהגים המסורתיים.

1910 ,
הצעירה המודרנית והנועזת מסתפקת בתמונה ובשיחת טלפון כדי לעמוד על טיבו של המחזר.
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בין שנות השמונים של המאה התשע עשרה למלחמת העולם הראשונה ,ההקשר הכלכלי
והחברתי שבו עלתה קרנם של האידאליים הוויקטוריאניים ושל המנהגים המסורתיים
ששימרו אותם הלך והשתנה בקצב גובר .יותר ויותר נשים יצאו מן המרחב הביתי ומצאו את
מקומן במרחב הציבורי .בנות מעמד הפועלים יצאו את הבית לעבודה במפעלים ,במשרדים
ובבתי מסחר .בנות מעמד הביניים יצאו ללימודים גבוהים ושאפו לקריירה .בערים הלכו
והתפתחו אזורי בילוי מעורבים והמפגשים עם בני המין השני נעשו תכופים יותר .המרחבים
הנפרדים שעמדו בבסיס הקודים המיניים של המאה התשע עשרה הלכו והתפוגגו ועד 1920
התמוטטו לחלוטין 44.קווי הטלפון דילגו מעל החומה שהציבו המנהגים המסורתיים בין
גברים לנשים ופרצו את קירות הבית הוויקטוריאני השמור ,וכפי הנראה האיצו את התהליך.

.
המצאת הטלפון והתפקיד שמילא במרחב הציבורי ובבית השפיעו במידה מכריעה על אורח
החיים ,ובין השאר גם על המיניות .החידוש הבולט ביותר שהביא הטלפון הוא מרחבי ,ונובע
מתכונתו העיקרית של הטלפון כאמצעי להעברת קול למרחקים ארוכים .הטלפון טשטש
את הגבולות בין מרחבים נפרדים שהוגדרו על ידי מכשולים פיזיים כגון קירות ,גדרות
ושערים נעולים ואף על ידי הרים ,מדבריות ואוקיינוסים .קו הטלפון עצמו היה מרחב חדש
לפעילות חברתית .אמנם מרחב זה לא היה בלתי חדיר לציתותים ,אך על פי רוב הקנה
תחושה של ביטחון ואינטימיות.
השפעות אלה של הטלפון על המרחב האנושי הביאו לשינויים מרחיקי לכת בקרב החברה
הבורגנית האמריקנית במפנה המאה העשרים .זו הייתה חברה ויקטוריאנית בעלת סולם
ערכים נוקשה שמימושו התבסס במידה רבה על חלוקה מגדרית ומעמדית של המרחב.
ערעור גבולות המרחבים הקיימים ,וכן יצירת המרחב הקולי החדש ,הייתה עשויה לערער
לא מעט את ההיענות לסולם ערכים זה .אחד הערכים הללו היה המוסר המיני.
הטלפון לא הופיע בחלל ריק .תנועות שקראו לשחרור מיני ,וכן סימנים למגמת השינוי,
נראו כבר קודם לכן ,והמצאת הטלפון לא חוללה את השינוי לבדה .אך האימוץ המוצלח
של טכנולוגיית הטלפון על ידי החברה הבורגנית באמריקה הצפונית מעיד על התהליכים
שהתחוללו בה .הופעתו של הטלפון תרמה לטשטוש הגבולות ולהגדרה המחודשת של
המרחב ,ולהטמעתו של השינוי בקרב מעגלים רחבים יותר .השימוש בשפה ישירה מצא
את דרכו למרחב האינטימי שסיפק הטלפון והמפגשים הבלתי אמצעיים בין המינים היו
באמצעותו לדבר טבעי ומקובל יותר .מבחינה זאת ייתכן שהמצאת הטלפון תרמה לא מעט
להאצת תהליכי השינוי.

ת אית יוחית
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תם ולא נשלם .יש להניח שלטלפון היו השפעות נוספות על המיניות שלא נבחנו כאן
מפני שהן עקיפות יותר או מאוחרות יותר .למשל ,ייתור הגוף בתקשורת הטלפונית עשוי
להוביל לתפיסה חדשה של מיניות ללא גוף ,הרואה בגירוי מיני באמצעות הטלפון (פון־סקס)
יחסי מין של ממש .תפיסה זו נעשתה מקובלת יותר בשנות השמונים של המאה העשרים
בעקבות החשש הגובר מהדבקה נגיפית ביחסי מין גופניים וגם בעקבות הקלת הרגולציה
הממשלתית בארצות הברית על שירותים הניתנים בטלפון .שיחות ארוטיות בתשלום ,וכן
הזמנה טלפונית של שירותי מין ,הן תולדה של התפתחויות מאוחרות אלה בשני התחומים,
השחרור המיני והשימוש בטלפון.
יחסי מין ,כמו קו הטלפון ,הם בבסיסם חיבור בין שתי נקודות .מין הוא למעשה תקשורת
בצורתה המלאה והרב־חושית ביותר .תקשורת מהירה ,מידית וחופשית יותר מולידה מין
מהיר ,מידי וחופשי יותר .את הסימנים לכך היה אפשר לזהות עוד במפנה המאה העשרים.
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