
 יאיר גלילי

 פורט מודרני והיסטוריהס – חזרה לעתידהקדמה: 

 
 2102ים שהתקיימו בקיץ יהמשחקים האולימפ כי ,לטעוןעל מנת רבים מדי מספרים  הצגתדומה שאין צורך ב

. בה"א הידיעה גלובליה האירוע יוה( 0091-ו 0011 יםבשנהיו פעמים הקודמות הבלונדון זו הפעם השלישית )

השתתפו  מדינות, טריטוריות ומחוזות 210-ספורטאים מ 01,011בטקס הפתיחה,  וצפאיש מיליארד ארבעה 

היה זה  – תחרויות ספורטיביות 011-וימי תחרות  00 ועיתונאים רשמיים סקר 21,111-ולמעלה מ במשחקים,

 בתבל.  המופע הגדולבלי ספק 

 ,Allen Guttmann) מריטואל לשיאספרו המונומנטלי של ההיסטוריון אלן גוטמן, שנים אחרי שפורסם  00

From Ritual to Record: The Nature of Modern Sports),  עליהם ש המאפייניםכדאי לנסות ולחזור אל

המאה העשרים ואחת. טענתו  תחילתה שלב ם למציאותמיעד כמה הם מתאיולבדוק  0091עמד גוטמן בשנת 

משמעותי באופן שהספורט בצורתו המודרנית שונה  ,המרכזית של גוטמן, העוברת כחוט השני בחיבורו, היא

בניגוד לריטואל דתי, מפלה, מדיר אלים, , מחו אגדות מימי יוון ורומי. לשיטתוצעליו שהאידאלי  ספורטמה

כל בפופולרית כמעט סטנדרטית ופעילות היה לודרני הספורט המובעיקר שונה מתרבות לתרבות,  ,פוליטי

 רקע מכלספורטאים  להשתתפות מחויב ,חילוני :בתכלית מהספורט העתיקשונה והוא  ,תרבויות העולם

 הפסד, ניצחון ביןבחנות חדות הו ברורים חוקים בעל, לאומיים-ןיוב לאומיים גופים ידי-על ןמאורג, חברתי

 אלימותה רמת(, מסוימים בתפקידים ,בו וגם) מסוים פעילות בסוג המתמחים משתתפים בו אתלטים, ושוויון

 .למיניהן ותקסטטיסטיבו שיאים בטבלאות מתועדיםש, ביצועים רופילש תמידמ ניסיוןנעשה בו ו נמוכהבו 

גוטמן הצביע  ם שעליהםאותה אנו מכנים כיום "ספורט מודרני" התפתחה אל מעבר למאפיינישהפעילות  ,ברם

 ברומא בקוליסאוםיותר את הגלדיאטורים מזכירים אולי ש ,יםיבעל מאפיינים בידור מיצגלמעשה ל והפכה

 .(Camp Nou) נואו-בקמפ( Messi)או מסי ( Estádio do Maracanã) במרקנה( Pelé)מאשר את פלה 

 של םיותר ויותר בצרכניתלויה הפכה  התחרות ראשית כמה מאפיינים משלו: בפתח האלף השלישיספורט ל

 ,ובמרכזן תחרויות ספורטיביות ,ענקהשל הפקות  ןאירוע עצמו. מימונל שבאבקהל התוכן הספורטיבי ופחות 

בארבע כנפות תבל המסתייעים  םצרכניהמ אלא בעיקר ,אצטדיוןמגיע ממכירת הכרטיסים ל נוכבר מזמן אינ

נם ספורטאים איב שום יהמשתתפים באירועים הספורטיבישנית, . רבים ומגווניםבאמצעי תקשורת 

רק בגדר אינם  הם ;ל ברחבי העולםועל ששמם נישא בפי כ-חרב מתחלפים וכוכבי-כי אם שכירי ,יםיאנונימ

ים", "רעים", בה "טוב , שיששחקנים ראשיים בהצגה, אלא הם ם את יכולתםפגיניאתלטים מוכשרים המ

לבוש מסורתי,  לרבות ,ומוכרותלובשת צורות רבות האלה  םייהסגידה לאלילים המודרנ"גיבורים" ו"נבלים". 

מעולם  ,דת חילונית אכי הספורט הו ,שירי תפילה מעודכנים וכמיהה לגביע קדוש ביום קבוע בשבוע. הטענה

את יכולתם  פגיןגם הרצון הספונטני, האמתי, של המשתתפים לה מו בימינו.כך לאמת כ-לא הייתה קרובה כל

-מעצבים אירועישאוגרפים ירוהבה אמתית לפעילות, מתחלפת תדיר בכניעה לכלשפר את ביצועיהם מתוך או

בהם הופעת הספורטאים היא מתוזמנת ואפילו מאולצת. ההנאה מהתחרות והרצון לשחק התחלפו, ו ,על

גם  שכר בסוף השבוע או החודש. , רחמנא ליצלן,נעשית לא אחת על מנת לקבלש, בעבודה כולו בעולםכמעט 

 הנחה,. המחודשת( ראויה לבחינה The Great Levelerהגדול" ) ההמשוו"כי הספורט הוא  ,תהרווחהאמונה 



, לממש את הפוטנציאל החבוי בשריריהם םמסוגליכל הוכי  ,המריטוקרטי עיקרוןהתגשמות ה הואהספורט  כי

שעות רב של כיום בספק רב. מספר בקלות, מוטלת  זאתיכולים לעשות ללא הבדל דת, גזע, מין ומוצא אתני, 

רב זמן וממון גובים  ומחים,מ מאמניםב והתלות ,טכנולוגיה מתפתחת ,תזונה, יםיתנאים ייחודאימון, 

להצגה לא ודאי  ,למיצוי יכולתםשידם אינם משגת  ,את סיכוייהם של רבים וטובים שיעורין אל ומצמצמים

 .  ברמה לאומית או בינלאומית

של ההמונים בחברה  יעדםאת  ותלמידו אריק דנינג כפי שהגדירו נורברט אליאס ,"החיפוש אחר הריגוש" 

 Norbert Elias and Eric Dunning, Quest for Excitement: Sport and Leisure in the) המודרנית

Civilizing Process) של ריגושיםיות ספורטיביות לחפש פסגות חדשות ומארגנים כיום פעילמי ש, מאלץ את .

להישאר בגדר באלף השלישי אינה יכולה  ,מספקים שיאים וקורת רוחש גדושים במתח,לאירועים  דרישהה

. ומקרה הפקת דרמה ומתח מבוימים כמעט בכל מקרה , במצוות בעלי המאה,מחייבת , והיאמשאלת לב בלבד

 יעזרים להידרנהמולא אחת את הגלדיאטורים מאלצת  ,הצורך לגרות מחדש קהל צמא לפעילות שונה ומגוונת

 ואובמקרים קיצוניים אף למוות בזירה  ,לימותמריבות אלחץ, ל תדירמובילים ש ,ביצועים-משפריאמצעים ב

  סביבתה.ב

אחת פעם רק זמן אינם מגיעים כבר מ ,ולהשיג רייטינג רב ככל האפשר המוניםלבדר את ה , שנועדומיצגי ענק

. מהודו ועד כוש אינספורצופים לנית של דיאטה טלווזיו שבועייםבמחזורים הם מוגשים אלא  ,ארבע שניםמדי 

  . יותר (ים)רגוע בזמניםכאן ואנחנו נסתפק " טען פרד ד'אגיאר להתרחש שממתין עבר עוד אלא אינו "העתיד
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