
 החזותית
 מרחב והיחס

 בציונות

 המהפכה
 של גוף

 ביניה
 ח16ן ואתלסי - כל אלה הם מסממני הצבר, כמו גם

 זבו׳מניות, תכל׳םיות, שובבות חיננית ועוד.
 מ ^ אדמה והמאפיינים הנשיים של האקי בשפה

 ה|נוף בציונות, לפי מודל היופי הגברי האירופאי, כדבר
 האדם והחברה.

 הקלאסית - אמנות רומא ויוון - שלגבי היהדות המסורתית

מן היו אלו  מייצגות את האלילות. המרכיבים הבולטים שאי

 שמבטאים יופי וכוח, שעל פי התפיסה הציונית נעדרו מאופ

 היהודי.

 האיקונוגרפיה הציונית
 בדימוייו התזותיים נראה ״היהודי החדש״ - האיכר א

 הפועל, הספורטאי, הלוחם ואיש המגן - כמוצר שלם ומוגמר

 מודל אידאלי ודמות מופת. טיפות תרבות הגוף והחינוך הגופנ

 אידאליזציה של חיי האיכרים ופשוטי העם היו כבר שיטור

 בדוקות לתיזוק התודעה הלאומיח שנוסו על ידי התנועוה!

 הלאומיות באירופה. מימוש דמות זו היה יעד שהחינוך אל

w התל כבר בגולה, במועדוני הספורט של מכבי, בבתי ספר 

 ״תרבות״ ובתנועות הנוער הציוניות.

 האיקונוגרפיה הציונית העדיפה בדרך כלל את דמות הגבו

 על פני האישה, וכן את המראה האירופאי. החלון תמיד נראו

 זקוף, חזק, שרירי ורחב כתפיים.

 סגנון ה״ארט נובו״ שיקף מגמה כלל אירופאית שהייתו

 המקבילה לתקופת הרומנטיקה הלאומית. מגמה זו ביטאו

 השקפה על חברה חדשה, שיכולה הייתה להתכונן כשנכננ

m יות  האדם לתקופת מסע הניצחון על הטבע עם ההתפתתו

 המהפכה התעשייתית. בעוד שהרומנטיקה שללה את הקדמו

 שבתיעוש, הרי שבמקביל לפנייה לעבר שהייתה גם ב״ארנ

 כובו״ שיקף הסגנון הציורי הזה תוויית כוח מהקדמה, דבו

 שבא לידי ביטוי בדימויי הגוף והמרחב שמסביבו בציורים

 טבע רומנטי ובו נמצא ״האדם היפה״ של האידאל הניטשאנ

 לרוב במיקום שמרמז על שליטה בטבע, כיבושו ועליונות עליו

 הגיבור הוואגנריאני הטבטוני שגילם את ה״אדם התדש״ הגרמנ

 באותו זמן, היה זהה לחלוטין לאדם החד

 יופי חיצוני, חוזק פיסי, גוןןי
 תכונות אופי של דוגריוח,
 בדומה לקשר הרגשי לאי
 הצברית, נתפסת עבודת

 בריא ומסהר וככלי לשיפור

 טל אלמליח

 רעיון האומה היהודית המתיישבת במדיגה ויכולה לאויביה,
 מממשת את לאומיותה, בונה חברה חדשה, יצרה גם את

 חאידאל של היהודי החדש: לא עוד בחור ישיבה השוקד על

 תלמודו, אלא צעיר בריא בגופו ובנפשו, נועז ונכון לקרב.

 את ״האדם החדש״ של הציונות יצקו לתבנית במספר זירוח

 עשימשו כבית היוצר שלו. הקן התנועתי, אגודת הספורט,

 חגימנםיה, ההכשרה, הקיבון בארן, השירות הביטתוני - כל

 אלה היו בחי החרושת של המהפכה הציונית. המשותף לכולם

 חעיסוק הוא גם בעיצוב של גוף (עבודה פיסית וספורט), עיצוב

 של מרחב (יציאה מגבולות השטח העירוני אל הטבע והספר)

 •עיצוב של הקשר ביניהם.

 דמותו של היהודי החדש
 המהפכה הציונית ייחדה מקום חשוב ביותר ליצירת תפיסה

 חדשה של הגוף. כיצד ייראה האדם החדש? סוגיה זו נדונה

 בקונגרס הציוני התמישי בבאזל בשגת 1901, והאמגות הציוניח

 נויםה למשימה. כשהאמנות הציונית היהודית החדשה ״נולדה

 מתדש״ ציפו שתפנה אל המקורות הלאומיים העתיקים, אן

 חניסיון לעשות כן ננטש מהר מאוד. האמנות הלאומית ש7

 חציונות הושתתה על מודלים שאינם יהודיים, והביטוי המובהק

 כיותר לכך בא לידי ביטוי ביצירתו הגרפית של האמן היהוד

 אפרים משה ליליין, מייצגו של ורם ה״ארט כובו״ באמנות

 חציונית.

 מאתר שבתרבות היהודית לא היו לו מקורות לחידוש או

 חיקוי שיבטאו מסרים ציוניים כמו התתדשות, בתר ליליי

 להישען על מסורות שאינן יהודיות. בכך פרן את הדרך לשימוש

 כמרכיבים סמליים שאינם יהודיים על מנת ליצור דימויים

 •הודיים-עבריים-ציוניים למעצבים ולאמנים שבאו אחריו

 ליליין לא היסס להשתמש באיקונוגרפיה נוצרית ומהמיתולוגיה



 חתן הראל

 המסעות של תנועות הנוער בארן נשאו אופי מופגן, ואף

 אם היו בעלי ממדים מעין צבאיים, הם עסו משמעות סקסית

 ׳תרבותית שהייתה בעיקרה רומנטית־קולוניאליסטית. הטיול

 ׳המסע מילאו מקזם מרכזי בתרבות הישראלית דאז, ובשניהם

 היה היחס אל המרחב טעון, חושני וקסום. בשניהם היה הגוף

 :תון במסלול כפול: תוך כדי צעידתו הוא סימן את המרחב

 יכן נשא את השינוי הפנימי שהתחולל בו במסגרת השיח

 •זאידאולוגי־הלאומי רב העוצמה.

 וה (לא) רק ספורט
 התודעה הקולקטיבית הציונית טענה את עבודת הגוף

 כחקלאות, בטיולים רגליים ובספורט במשמעות טקסית. מאז,

 ספורט בישראל הוא לא רק ספורט. הוא מימוש של ייעוד

 1נזוק, תת הכרתי, של תפיסת הקשר בין הפרט והחברה, ב

 אזרה והלאום, בין הגוף והמרחב.

 לעיסוק בפרקטיקות אלה יש הקשר חיובי גם מבחינה

 :ונטלית. יופי חיצוני, חוזק פיסי, גוף חסון ואתלטי - כל

 אלה הם מסממני הצבר, כמו נם תכונות אופי של דוגריות,

 ־זברימניות, תכל׳םיות, שובבות חיננית וכדומה. בדומה לקשר

 רגשי לאימא אדמה והמאפיינים הנשיים של הארן בשפה

 צברית, נתפסת עבודת הגוף בציונות, לפי מודל היופי הגבר

 יופי גופני כביטוי למהותו של היהודי החדש בולט בכ7

 הדימויים החזותיים שמלווים את פרסומי האגודות הציוניות

 דמותו של ה״שומר״, כשמו של הארגון שנוסד ב־1909, ע7

 המראה הגברי הלבוש בסגנון ערבי, רכוב על סוס ורובה ביד

 קסמה לצעירים היהודיים אף יותר מהספורטאי והחלון. דמוח

 החלון המגן החבטאה בצורה המובהקת ביותר במיתוס ש7

 טרומפלדור, שדמותו התנוססה על כרזות, בולים, חותמוח

 וגלויות החל מזמן קצר לאחר שנהרג בשנת 1921. טרומפלדוו

 איחד בדמותו את כל מרכיבי האדם החדש: חלון, לוחם

 וחקלאי.

 הטיול הרגלי
 מכשיר לעיצוב הגוף הלאומי

 בשנות ה־30 של המאה ה־20, עם זניחתו של אתוס החקלא

 החלון וביכורו של אתוס הלוחם־הסייר עליו, הועתקה עבודח

 הגוף המכשירה גבריוח ומכוננת אותה מעיבורה החקלא

 של התופעה של הקרקע אל הצעדה, הסיור והניווט בה

 מרחביה של ארן ישראל הם שנעשו ל׳׳חדר הכושר״ הציונ
 שבו התאמנו ה״יהודים החדשים״, ועוצבו הגופים שהשתתפו,

 באותם מסעות רגליים ממושכים. הטיול הרגלי, הן בארן וה

 בקרב הנוער הציוני באירופה, נשא תפקיד תרבותי חשוב והיר

 לאחת הפעולות האידאולוגיות־הלאומיות הבולטות ששימשו

 את הציונות החלוצית.

 הטיול שימש ליצירתו ולליבונו של הקשר בין היהודים לב

, ובעיקר במסלולים הרריים  אדמתם. הטיולים ברחבי הארן

 (גלבוע, תבור, מצדה, מירון וכדומה) סימלו והמחישו אח

 הקשר המתהדק בין האדם והאדמה, בין היהודי לבין שטחיה

 של ארצו החדשה־ישנה.

 כמו כן, הטיול ברחבי ארן ישראל, אשר חישל באמצעוח

 מאמן וזיעה את הקשר בין הגוף ההולך ובין אדמת הארן, היה

 מסמלי המפתח של כיבוש הארן, ההתוודעות אליה ורכישח

 הבעלות עליה - ״ידיעתה״.



 לא מצליח למלא את ייעודו של הגוף, נחשב לפחות...גברי?

 אכן, יש ממדים מגדריים ברורים בסיפור הציוני והחזותי בפרט,

 שכן האחוס לא עוסק בנשים ונשיוח, אלא רק בגבריוח. עיצוב

 דמות הגבר הישראלי הוא עיצוב של מרחב ציבורי שבו הגוף הוא

 אמצעי לשליטה של החברה בפרט. לדוגמה יהודים מזרחיים,

 ובעיקר העולים מתימן, נמנו עם החלוצים שעבדו במושבוח

 ןפועלים חקלאים ואף הצטיינו בחריצותם ובכושרם להתמודז

 עם תנאיה הקשים של הארץ. למרות ואת, רק במקרים בודדים

 למופיע הפועל התימני כשותף לחלוץ יוצא אירופה. והערבים?

 לא קיימים כלל. דמות האיש החוק, ולא איש הרוח והתרבוח

 העברית, היה המודל החינוכי האידאלי. המהפכה החזותיח

 הייתה, ככל הנראה, חלק חשוב גם מכוחנות כדרך חיים

 בישראל, מאליטיזם ושליטה של אנשים על אחרים.
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 האירופאי, כדבר בריא ומטהר שמשפר גם את האישיות. הגון

 נהיה לכלי לשיפור האדם והחברה, למילוי ייעוד גדול מהפרט,

 כלומר להיות חלק מהאומה, דרך עבודת הגוף.

 סיכום
 למהפכה החזותית יש שתי משמעויות חשובות: האחת הי<

 הבנת העדפות ומגמות בחחום היציאה לטבע של ישראלים,

w הנאמנים לאתוס הציוני; השנייה היא ראייה ביקורתית 

 האתוס הציוני מבחינה של תפיסות הגוף, המרחב והיחס

 ביניהם.

 מבחינת המשמעות הראשונה, ניתן להבין חופעוח חברתיות־

 תרבותיות בישראל על ידי ניתוח הפן החזותי. ישראל היא

 מעצמת טיילות ותרמילאות, וז׳אנרים חדשים שנכנסים ל׳שוק

 הם המשך לעבודח הגוף מהחקלאות לטיילות, מהטיילות

 לתרמילאות, ומהתרמילאות ל...אופני הרים? ספורט אתגר

 כזה או אחר? שחייה? מעניין שהגלובליזציה וה׳יאפיות

 משתלבות עם תכונות הצבר וזה רק מעצים את המוטיבציר

 הסמויה להיראות כמו שצריך להיראות ולעשות מה שצריך

 לעשות.

 מבחינת המשמעות השנייה, תפיסה חזותית יכולה להיות גנ

 דכאנית, מדירה וסלקטיבית. מי שלא מתאים למראה הצברי או


