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פורת.   בן  מחזרת  אמיר  ספרות  כאן:  הם  הנה  ממש,  החיים 
 עמודים 228. 2018. רסלינג. אחרי כדורגל

 *כץ  אורי

בעברית    ושנכתב  יםספר הכל  את    כוללהספרים שלי    ארוןשבכך  נערותי התגאיתי  ב בילדותי ו
זו לא הייתה חוכמה גדולה, כי לא היה צורך במדף גדול במיוחד לשם כך, ואכלסו    על כדורגל.

ספרות  אותו בעיקר ספריו של אמיר בן פורת. ברור אפוא שאין מתאים מבן פורת לכתוב על  
, אף שמקריאת הספר אפשר להבין שהחיזור הזה איננו מצב נתון אלא מחזרת אחרי כדורגל 

 הבעת משאלה של המחבר.  
או שהיא מאזכרת את    בדיונית למבוגרים שעניינה הוא כדורגלעברית  בספרות    הספר עוסק
פרסומים כאלה מאז קום המדינה. כאשר מביאים    40בסך הכול איתר בן פורת  .  משחק הכדורגל

יותר  רסומים האלה הכדורגל אינו העניין המרכזי, זה מעט מאוד. ואכן,  בחשבון שברבים מהפ
  בעברית העוסקת   מדוע אין כמעט ספרותמאשר ביֵש הספר עוסק באין, וליתר דיוק בשאלה  

  הוא משחק פופולרי מאוד   הכדורגל והמגוונת בישראל ואף ש  ענפההספרות  ה   , על אףכדורגלב
ספר.  במדינה על  אמפירי  מחקר  מאשר  הסברים  יותר  להציע  מנסה  המחבר  הכדורגל,  ות 

תאורטיים להיעדרה; יותר מאשר ניתוח של ספרות הכדורגל בעברית, זוהי קריאה לכתיבתה.  
אולם מכיוון שלפני בן פורת לא נכתב כמעט על המעט שבכל זאת ישנו, "אין ברירה", הוא  

שמשמשת גם נימוק  (. ולעבודת החריש החלוצית הזאת,  99קובע, "יש להתחיל לחרוש" )עמ'  
חלוקה ראשונית של ספרות הכדורגל לֶתמות ותו    —   לניתוח הראשוני שהוא מציע )הווה אומר 

 לא(, יש חשיבות בפני עצמה. 
פרקים לשני  מחולק  הספר  הדבר,  אחרית  ואת  הקצר  המבוא  את  שכותרותיהם    להוציא 

ו"נוסטלגיה".   ואילך"  האפס  בעיקר  "נקודת  עוסק  פורת  בן  הראשון  העניין  בבפרק  הצדקת 
את מלאכתו נאמנה,    המחבר  קר החיבור בין ספרות לכדורגל. בעניין הזה עושהבח הסוציולוגי ש

בעיקר בזרקור הבורדיאני שהוא מפנה לשאלות של טעם ומעמד. לשם כך הוא נזקק הן לסקירת  
היפה   הספרות  האחרונותבהשינויים שעברו על  השנים  השינויים שעבר    מאות  לסקירת  והן 

גל, ממשחק שצמח בבית הגידול של המעמדות העליונים ועד למשחק שהאהבה אליו  הכדור
חוצה מעמדות ומדינות )ובמידה פחותה בהרבה, גם מגדרים(. הוא בוחן את ההנחה שהכדורגל  
והספרות היפה אינם מתחברים זה עם זה כתוצאה מפערי מעמדות וטעם, וטענתו התאורטית  

 היא שזוהי הנחת יסוד בת חלוף.  
עמודים רבים בן פורת בונה את הרציונל לכך שהכדורגל הוא נושא ראוי לספרות  לאורך  

יפה, בין היתר משום שהוא ניצח את ההבחנות המעמדיות, וכך גם את הסף הבלתי פורמלי  
לעיסוק ספרותי ראוי. נדמה שלעיתים המחבר משתמש בהצדקות הללו באופן דומה למחברי  

ח: ההצדקות הופכות להצטדקות, כמעט מתנצלת, בניסיון  ספרות הכדורגל שהוא עצמו מנת 
לשכנע מה יש במשחק הזה שהופך אותו ראוי גם לאליטה אינטלקטואלית ולספרות היפה. הוא  
הנגדית שלפיה   הטענה  את  דווקא  מחזק  ובכך  הספר,  חלקי  בכל  הללו  להצדקות  וחוזר  שב 
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ורגל, אחרי ככלות הכול, עדיין  השידוך בין ספרות לכדורגל כלל אינו מובן מאליו, שכן הכד
 לא נתפס בישראל כחלק בלתי נפרד מן "החיים ממש". 

ניכר תסכול בכתיבתו של בן פורת, שכן חרף כל ההצדקות, חרף ההסברים   לעיתים אף 
הבורדיאניים והפונקציונליים הרבים שהוא מספק להצלחתו האוניברסלית של משחק הכדורגל,  

"זר    —  פשוט שלפיו המשחק הזה מקנה לאוהביו "עונג ללא קץ", חרף כל אלהחרף ההסבר ה 
הכדורגל טומן בחובו את    (. 25לא יבין זאת, אולי כן אם )לפחות( יקרא ספרות כדורגל" )עמ'  

להציע,   לחיים  שיש  והרגשות  החוויות  האפשרויות,  ממש",  קשת  "החיים  המחבר  ולכן  הוא 
של ספרות הכדורגל ואולי של טענת המחבר    22מלכוד    זהוכר פורה לספרות.    מצפה שיהווה

משוכנעים בקשת האפשרויות  –עצמו: הכדורגל זקוק לספרות היפה כדי לשכנע את ציבור הלא
הטמונות בו )וכשמדובר בקוראי ספרות יפה, יש כאן בוודאי היבטים מעמדיים(; אולם הכדורגל  

יות עודנה סמויה מן העין עבור  כמעט אינו מגיע לספרות היפה, משום שאותה קשת אפשרו 
רבים. כך, הקריאה בספר חוזרת שוב ושוב אל הפער בין מה שאין )ספרות כדורגל בעברית(  

; "החומרים  41ובין מה ש"צריך" להיות )"משחק שכולו שדה המצמיח דמיון ספרותי", עמ'  
 (. 196-195לסיפור מונחים על הארץ, צריך רק להתכופף ולאסוף", עמ' 

הנחה   מתוך  יוצא  והוא  הקיימת,  הכדורגל  ספרות  את  לנתח  פונה  פורת  בן  זאת  ובכל 
תאורטית שלפיה ספרות הכדורגל היא תולדה של ההקשרים החברתיים וההיסטוריים הנתונים  

לשלושה  שאותם  ) מחלק  הוא  שלו  האמפירי  הניתוח  את  לפיכך  המצב"(.  "תנאי  מכנה  הוא 
ו בישראל: עד מלחמת ששת הימים, שנות השבעים  חלקים, לפי שלושה תנאי מצב שהתפתח 

עד מחצית שנות השמונים, ושנות התשעים עד ימינו. בן פורת איננו מתיימר להציע פרשנות  
כפי שמצהיר   ואכן,  הספר.  עניינו של  היא  הספרות  של  הספרותי; הסוציולוגיה  הטקסט  של 

תמות האופייניות לספרות  המחבר עצמו, הניתוח שלו הוא בעיקר תיאורי, והוא סוקר כמה מה
בסיס   את  שמהוות  המעטות  הדוגמאות  בעזרת  וסוציאליזציה.  נוסטלגיה  ובראשן  הכדורגל, 
הנתונים של הספר, בן פורת משרטט בעיקר את הפוטנציאל של הכתיבה על הכדורגל )"גם  

 (. 131כאן טמון סיפור הממתין לכותב", עמ'  
ו. פעמים רבות הוא מקדים לכך את  פעם בן פורת גולש לכתיבה על הכדורגל עצמלא  

ההצהרה "לשם הבהרה", כמו על מנת להעשיר את ההקשר של הניתוח. כמו אוהד כדורגל של  
ממש, הוא לא מתאפק וחייב "לספר", ואגב כך להעביר לקורא את התחושה שבכדורגל טמון  

רב, לסייג את ההיקש הסימבולי האפשרי מהכ טורח, בצדק  הוא גם  זאת  דורגל  סיפור. לצד 
ל"חיים ממש". הוא מזכיר לא אחת שהכדורגל עודנו מדיר קבוצות מסוימות בחברה, גם אם  
נכבד   חלק  חרדים(.  )למשל  אחרות  קבוצות  גם  אבל  נשים,  ובראשונה  בראש  מבעבר;  פחות 
מהניתוח שלו הוא מקדיש להיבטים המגדריים של ספרות הכדורגל, ומדגיש בכך עוד יותר את  

]לנשים[ אחיזה של ממש בספרות העוסקת  העיסוק באין בתוך   )"אין להן  המעט מאוד שיש 
 (.  203במשחק הזה", עמ' 

כאשר בן פורת מנתח את תנאי המצב של ספרות הכדורגל בעברית הוא מוביל את הקוראים  
ספרות   של  אומר  הווה  היש,  של  האמפירי  בניתוח  להסתיים  היה  שאמור  בנתיב  והקוראות 

יסטורי של ימינו )השלישי למניינו(. אין פירוש הדבר שבהקשרים  הכדורגל הפורחת בהקשר הה 
הקודמים לא היה לכדורגל מה להציע לספרות, נהפוך הוא. אולם עובדתית, ספרות כדורגל לא  

(, והמחבר מנסה להסביר את ההיעדר הזה )בין הנימוקים  60הייתה קיימת "משום מה" )עמ'  
(. אולם  69אחרים שנחשבים חשובים יותר; עמ'  "הספרות תפוסה" בידי נושאים    —  העיקריים
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הנתיב הזה אינו מגיע ליעדו, ומתברר שגם בהקשר השלישי אין כמעט ספרות כדורגל, גם אם 
 (.  83יותר מבעבר "יש משהו, בכל זאת יותר מלא כלום" )עמ'  

ם  עבור אוהדי הכדורגל זהו אוצר נדיר, והם יוכלו לזהות את עצמם בקלות בין שורותיו. אול
הספר הזה מיועד גם למי שאיננו מבין מדוע כדורגל "שווה סיפור". בכך בן פורת עשה עבודה  
טובה, אף כי במקרה שלי היה זה בגדר שכנוע המשוכנעים. כולי תקווה שהספר הוא רק החלוץ  
עוד להיכבש על מדף הספרות העברית. אולי בתנאי   שפורץ את בצורת השערים שעתידים 

 , בוודאי הרבה בזכותו של בן פורת.  המצב של ההקשר הבא
 


