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הסדנה להיסטוריה חברתית

איך קשורה המשיכה לים להתנגדות לבורקיני?
אירופאים התחילו לפקוד את חוף הים לפני כ-200 שנה כדי להתרפא מתחלואי גוף ונפש; דחפה

אותם לשם אמונה נוצרית בכוחו של הים לטהר חטאים וזו ניכרת כיום בעמדה הצרפתית כלפי רוחצות
מוסלמיות

הסדנה להיסטוריה חברתית
עקובפורסם ב-01.09.16

און ברק

דיווחים ותמונות של שוטרים חמושים המאלצים מוסלמיות להתערטל בחופי

צרפת מכים גלים באירופה וברחבי העולם. הם מייצרים דיון ציבורי סוער - על

פופוליזם, איסלאמופוביה ועליית הימין בצרפת, על אתגרי ההגירה, על חיפצון

הגוף הנשי לעומת בחירה חופשית בפטריארכליות, על פמיניזם רב תרבותי

ומגבלותיו ועוד שלל דיונים חשובים, אך על פי רוב נעדרי עומק היסטורי.

הפסקאות הבאות מבקשות להציג כמה מזרמי העומק החסרים הללו. הן

מטפלות בקצרה בהיסטוריה של פריטי לבוש מוסלמיים ושל האובססיה שניצתה

סביבם ומסרבת לדעוך, וממשיכות לדיון בזירות חשובות יותר, של החילוניות

הצרפתית ומקורותיה.
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חלק מוכר יחסית מהסיפור נוגע בהיסטוריה של הרעלה. בחברות מוסלמיות

שונות היו במהלך העת החדשה כיסויי ראש נשיים, בעיקר בצבע שחור, סמל

סטטוס ואינדיקציה למודרניות, עירוניות, מעמד חברתי גבוה ובעיקר לפנאי.

נשים ממעמדות חברתיים נמוכים שנאלצו לעבוד למחייתן בשדות או בעבודת

כפיים אחרת לא הסתובבו עם ביגוד שמגביל תנועה וראות, ואופנות כאלו היו

בדרך כלל נחלתן של נשים עירוניות אמידות. כמובן שבמאה התשע-עשרה

נשים אלו נחשבו לבנות חסותם של בעליהן או אביהן: אין ספק שעד המאה

העשרים כל החברות המוסלמיות, כמו מרבית החברות האנושיות מחוץ לאירופה

ובתוכה, היו פטריארכליות לפני ולפנים. אולם כיסויי הראש היו בדיוק מה שאפשר

לנשים מסוימות לנוע בחופשיות יחסית במרחבים עירוניים. לקראת סוף המאה

התשע עשרה, המנעד הרחב של הצבעים של פריטי לבוש כרעלה, בורקה,

וחג'אב הצטמצם למונוכרומטיות של השחור, שנחשב מעודכן וחדשני, הגוון

הבלתי מעורער של המודרניות. הצבעים הכהים, אריגי הלייקרה הנמתחים

והגזרות המתוחכמות של הבורקיני קושרים אותו לכיסויי ראש קודמים אלו

ולמוביליות, למודעות האופנתית וליכולת הכלכלית שהללו סימנו בעבר. בדיוק

משום כך אנשי דת מוסלמים שמרניים מתנגדים לו.

- פרסומת -

כמו לבורקיני, גם לאיבה הצרפתית כלפיו יש שורשים היסטוריים הקושרים את

העמדה הנוכחית לחוסר ההבנה של כיסויי ראש בחברות מוסלמיות תחת שלטון

צרפתי קולוניאלי. בעיקר באלג'יריה הקולוניאלית, הרעלה והחג'אב שאפשרו

לנשים אמידות לנוע בעיר הובנו דווקא כפריטי לבוש דכאניים וקודדו עבור

צרפתים רבים את האמונה שהחברה המקומית אינה נאורה דייה לשלוט

פרסומת לבורקיני של מרקס אנד ספנסר
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בעצמה. הרעלה המוסלמית הונגדה בעיתונות הצרפתית שוב ושוב לאופנת

נשים צרפתית בדיוק בשנים – עשורי האמצע של המאה העשרים – בהן זיכו

בגדי ים חושפניים, ובעיקר הביקיני (שהומצא בשנות הארבעים) מתרחצות

אירופאיות בקנסות כבדים בחופי אירופה. אותם משטרים שביקשו לאסור את

הביקיני באירופה השתמשו בפער בינו לבין הרעלה כצידוק להמשך השליטה

באוכלוסיות בצפון אפריקה וכראייה לצורך המתמשך לתרבת אותן. בתהליך זה

נטען לבוש נשי במשמעויות פוליטיות נפיצות שמלוות אותו עד היום. אחת

הסצנות המפורסמות בסרט "הקרב על אלג'יר" מ-1966, המבוסס על פרשיות

אמיתיות מהעשור שלפניו, מציגה שלוש חברות מחתרת אלג'יראיות המסירות

את רעלותיהן ומתחפשות לצרפתיות (אחת מהן מציגה עצמה כצעירה בדרך

לים) על מנת לבצע פיגועי טרור כחלק מהמאבק בקולוניאליזם הצרפתי.  

לצד המחלוקות על אופנות והתנגשות סוגים שונים של פטריארכיה, נדבך

משמעותי שנעדר כליל מהדיון בפרשיות הבורקיני קשור להיסטוריה של חוף

הים. אכן, לחוף הים – לכאורה מרחב טבעי ופרימורדיאלי – יש היסטוריה:

הדברים אמורים בצורתו הפיזית של החוף, כמות החול, רמת זיהום המים ומנעד

היצורים החולקים אותו עם בני האדם (בחופי ישראל שני תהליכים חשובים

שעיצבו פרמטרים אלו הם פתיחת תעלת סואץ והקמת הסכר הגבוה באסואן

ששינו את דפוסי שיקוע החול והביאו לנו את המדוזות). חשוב לא פחות, גילוי

חוף הים על ידי נופשים ומתרחצים והופעת המשיכה הקולקטיבית אל החוף הם

בעצמם עניינים חדשים יחסית, בני המאה התשע עשרה. ה"פונדמנטליזם

החילוני" שהצמיח את איסורי הבורקיני מעוגן גם בהיסטוריה הזו. צרפתים רבים

מאמינים שהחילוניות שלהם היא סט ערכים אוניברסאליים מדעיים ונייטראליים

שנולדו לידת בתולין. אולם חילוניות היא לעולם היסטורית וככזו היא אינה פשוט

מחיקה של עמדה דתית או התעלמות ממנה, ופעמים רבות היא יכולה להיות

המשך של עמדה כזו, תוך הסטתה לזירות אחרות כמו המדע, הכלכלה או הטבע.

כפי שנראה, ניסיון ההרחבה של האיסור הצרפתי על לבישת בורקה במקומות

ציבוריים לבורקיני ולחוף הים קשור בעמדה לפיה למרחב זה יש כוח לרפא

הפרעות נפשיות ואף פתולוגיות דתיות. בתורה, תפישה זו מעוגנת באמונה

דתית (נוצרית ויהודית) בכוחו של הים "לשטוף את חטאינו".

לפי ההיסטוריון אלן קורבין, עד סוף המאה ה-18 נתפש הים כמקום מסוכן וסוער,

שורץ מפלצות מיתיות ופגעים גשמיים יותר, כמו פיראטים ומגיפות. אירופאים בני

כל המעמדות נמנעו מלפקוד את החוף אם היתה להם ברירה – דייגים יצאו

כמובן אל הים, וסוחרים ונוסעים הפליגו בו ליעדים שונים, אולם החוף לא היה
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מקום של פנאי, חופשה או בילוי. האיבה האירופאית אל החוף החלה להתפוגג

בעיקר כתוצאה משינוי בהשקפות רפואיות ותמורות בתורת הליחות ששלטה

ברפואה דאז. מדענים בני המאה ה-17 שביקשו להתמודד עם מלנכוליה

(הפרשה עודפת של מרה שחורה) המליצו על שינוי אווירה ויציאה אל הטבע

ובמאה הבאה האופק הפתוח של הים, אווירו הצח, הטמפרטורה הנמוכה

והתכונות הכימיות של מימיו אובחנו כמועילים לתחלואים כאלו, כמו גם

לאימפוטנציה, צרעת, ובעיקר למחלות "נשיות" כהפרעות בווסת והיסטריה. חוף

הים, שעורר בעבר חרדות, הפך בהדרגה למרחב לשיטוטים מיטיבים ולמקום

המאפשר חזרה אל הטבע וחוויות של טרנספורמציה אישיותית וגילוי עצמי.

החרדות ממעמקי הים לא נמחקו כליל, אולם כעת הובנו תהומות האוקיינוס

כמקור כוח המרפא שלו. היסטוריונים סביבתיים טוענים שזיהום האוקיינוסים

ההולך וגובר קשור להנחה הדתית בדבר כוח הספיגה האינסופי של הים ויכולתו

לטהר ולרחוץ כל חטא ומפגע שנשליך לתוכו.
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בתחילת המאה התשע-עשרה נחשב הים מתאים במיוחד לריפוי מחלות כמו

הפרעות עצבים ועיכול שיוחסו להתפוררות חברתית בעידן של תיעוש וזיהום.

אחד הטיפולים הרווחים היה כרוך בטבילתן של נשות החברה הגבוהה שלקו

בדיכאון שוב ושוב במים – לבושות במיטב מחלצות הפלנל שלהן – עד שההלם

שגרמו הקור ותחושת החנק והטביעה המריצו את עצביהן הרופפים והשיבו להן

את חיוניותן. בליעת מי ים נחשבה הכרחית להצלחת הטיפול הזה ושתייתם

היתה חלק גם מטיפולים אחרים (לעיתים מהלו מי ים בחלב או מסכו בהם דבש).

הקשר בין הריטואל המבריא הזה לטבילה המסירה את החטא הקדמון ומכינה

את גופו של הנוצרי לקבלה לכנסייה לא חמקה מעיני המטופלות (הדוגמה

המקבילה ביהדות, של קיום מצוות טבילה בים במקום במקווה, קושרת אף היא

את הרחצה בים לפרקטיקות של טיהור חטאים).

שנות הארבעים של המאה התשע-עשרה נחשבות לקו פרשת המים ביחס של

תרבות המערב אל החוף. חיבור אזורי החוף במסילות ברזל לכרכים עירוניים

אפשר את שגשוגן של עיירות חוף ואתרי נופש ואת פיתוחה המואץ של תעשיית

המרגוע. זו נולדה באיים הבריטיים והתפשטה בהדרגה אל היבשת. היו אלו

אריסטוקרטים בריטים שגילו את ניס ואת מה שיהפוך לריביירה הצרפתית,

שאפשרה להם להתרחק ולבדל עצמם מההמונים שמילאו את הערים באנגליה

עצמה.

החל משנות העשרים של המאה העשרים, וביתר שאת אחרי מלחמת העולם

השנייה, חל שינוי נוסף בגישה אל הים. עד רגע זה, שוחרי מרפא ומרגוע פקדו

את החוף חרף השמש שחיממה את חולותיו. בני ובעיקר בנות המעמדות

הגבוהים הקפידו לכסות את עורם הבהיר ולהצטייד בשמשיות ואמצעי הגנה

נוספים. חיוורונם בידל אותם מהאיכרים והפועלים שנאלצו לעבוד בחוץ ומבני

תרבויות נחותות שעורם היה כהה מלידה. אולם בשנות הארבעים החל הממסד

הרפואי באירופה וארה"ב להמליץ על חשיפה מרובה לשמש שנתפשה כעת

בורקיני נוצרי. בגד ים מן המאה ה- 19. מתוך הרפרז מגזין, ינואר 1858
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כמקור לבריאות גופנית ונפשית. בגדי הים הלכו והצטמצמו. שיזוף החל לסמן

הכנסה וזמן פנויים, כמו גם נפש בריאה בגוף בריא.

כשראשי ערים צרפתיים מכנים את הבורקיני "בגד בלתי היגייני" הם חושפים לא

רק שוביניזם, איסלאמופוביה וקורטוב הגון של בורות (הרי בגד ים מלא כמו

הבורקיני מעניק הגנה מיטבית בפני פגעי השמש ובמידה מסוימת גם בפני

זיהומים במים). מעבר לכל אלו, הם מתייצבים על כתפיהם של בני מעמדות

גבוהים קודמים שביקשו לטהר את החוף מאלמנטים בלתי רצויים. נשים עטויות

בורקיני מסמנות עבורם את הפגיעה בהיגיינה החברתית של החוף ואת החדירה

של קבוצות שאמורות להדיר רגליהן מתחומו. ב-2010 טענו תומכי האיסור על

כיסוי הפנים במקומות ציבוריים בצרפת שאין מדובר בחוק המכוון ספציפית כלפי

מוסלמים. לדבריהם, זיהוי הפנים ותקשורת בינאישית נטולת חציצות הכרחיים

בבתי חולים, בתי ספר, ומשרדי ממשלה. הניסיון הנוכחי להרחיב את האיסור

לבורקיני, שאינו מכסה את הפנים, ולחוף הים, שומט את הקרקע תחת הטיעון

הזה וחושף נדבכים נוספים בעמדה הצרפתית החילונית. עיגון ההתנגדות

לבורקיני בהיסטוריה של חוף הים מגלה משהו ממקורותיה הדתיים של

החילוניות הזו. כשהשמרנים הצרפתים אוסרים את הבורקיני "בשם החילוניות",

נראה שהם מכוונים לכך שללא חציצת בגד הים, רוחצות מוסלמיות יטהרו את

נפשן החוטאת מכפירתן האיסלאמית במים ובשמש המחטאים ויראו סוף סוף את

האור. אין להכחיש שבצרפת ובמקומות רבים אחרים נשים מוסלמיות חשופות

כיום לדיכוי ולאפליה רבים יותר בהשוואה לנשים אחרות הן מצד גברים

בקהילותיהן והן מצד מעסיקים, מחוקקים ואנשי ציבור לא-מוסלמים. אך אמונתם

של האחרונים לפיה ניתן לשבור את כבלי הפטריארכיה שאוחזים בנשים

מוסלמיות באמצעות טיפול בהלם של טבילה מלאה וכפויה במים הקרים של

החילונות, יונקת בעצמה מי מלח מתפישות עולם דתיות ואלימות.

הסדנה להיסטוריה חברתית | הסדנה להיסטוריה חברתית

הסדנה להיסטוריה חברתית הוקמה על-ידי היסטוריונים של המזרח התיכון על-מנת לפרק, לחרוט, לשייף
ולהרכיב פיסות של עבר יחד עם חלקים של המציאות העכשווית. אנו שואפים להנגיש לציבור הישראלי

מחקר עדכני על האזור, פרי עטם של טובי המומחים, מתוך כוונה להשתמש בהיסטוריה ככלי של התבוננות
והקשבה. המונח 'היסטוריה חברתית' משמש אותנו לא רק לציון הזרם שאליו אנחנו משתייכים בכתיבה

האקדמית שלנו; הוא מבטא גם את שאיפתנו להפוך את לימוד ההיסטוריה למעשה חברתי, לפעולה שיש
בה כדי לתרום לדיון ציבורי ביקורתי. בכוונתנו לגשת לסוגיות כבדות משקל מזוויות בלתי שגרתיות ולהראות
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כיצד אפילו קורותיהם של עצמים תמימים ודמויות שוליות לכאורה או אפורות למראה מגלמים ולעתים אף
מעצבים תהליכים פוליטיים וכלכליים רחבים במזרח התיכון.

כמה מלים עלינו:

בכל תקופה נתונה מכהן צוות עריכה בפועל של שלוש חברות/י מערכת. יתר המערכת מקדמות/ים
פרויקטים נוספים של הסדנה שתשמעו עליהם בהקדם.

עריכה בפועל

אבנר וישניצר

אני מרצה בכיר בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב ועוסק בעיקר
בהיסטוריה חברתית-תרבותית של האימפריה העות'מאנית המאוחרת. ספרי הראשון, שיצא ב- 2015, עוסק

בתפיסות זמן וארגון זמן במזרח התיכון העות'מאני. בימים אלה אני חוקר סוגיות הקשורות בלילה וחיי לילה
באימפריה העות'מאנית, כגון חשכה ותאורה, שינה ונדודי שינה, אכיפה, פשיעה ועוד.

בסמה פאהום 

אני דוקטורנטית להיסטוריה באוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה. הדוקטורט שלי עוסק בהיסטוריה של
חקלאות הטבק המסחרית בארץ משלהי התקופה העות׳מאנית ועד סוף שנות השמונים של המאה

העשרים. אני מתמקדת בחייהם של מגדלי הטבק הערבים והיהודים, משפחותיהם, וקהילותיהם, בכלכלת
משקי הבית שלהם, בהתמודדותם עם תהליכי מונופוליזציה ושינויים מדיניים וכלכליים, וביחסם לגבולות
המדינה והשוק. אני מתעניינת בנוסף בשווקים לא פורמליים, בחיי היומיום האגרריים, ובכל מה שקורה

בשוליים.

און ברק

אני היסטוריון חברתי ותרבותי של מדע וטכנולוגיה המתמחה בהתפתחותם של תשתיות, סטנדרטים,
מכשירים ואמצעי תקשורת, ובפוליטיקה, בתיאולוגיה ובאסתטיקה האופפים אותם. ספרי האחרון, שיצא לאור

בתחילת 2020, עוסק בפחם ובעידן הקיטור במזרח התיכון. זה שלפניו התחקה אחר התפתחות ה"זמן
המצרי" המושהה והבלתי מדויק. למדתי חקרתי ולימדתי באוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת
ליידן, אוניברסיטת ניו יורק, אוניברסיטת פרינסטון ואוניברסיטת הומבולדט. כיום אני פרופסור חבר בחוג

להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב.

נטע תלמוד - רכזת מערכת

אני דוקטורנטית בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית וחלק מקבוצת מחקר
"היסטוריה אזורית של רפואה במזרח התיכון המודרני". הדוקטורט שלי עוסק בהיסטוריה חברתית של
הכולרה באימפריה העות'מאנית במאה התשע עשרה. אני מתעניינת בהשפעה שהייתה למגפה על

קהילות, ויחסים בין קהילות, על מעמדות חברתיים ועל משפחות.  תזת המ"א שלי עסקה בחיים הקהילתיים
בשכונת המוגרבים בעיר העתיקה בירושלים העות'מאנית.

מערכת הסדנה:

ליאת קוזמא, האוניברסיטה העברית
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אביב דרעי, אוניברסיטת ניו יורק

נמרוד בן זאב, אוניברסיטת פנסילבניה

פרסומת:  צעירים יותר ומוכנים ללמוד: מיהם משקיעי הבורסה החדשים?
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משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ
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אני אלמנה מזה עשור, הבן רחוק וביום-יום אני מאבדת אנשים רבים

אחרי חמש שעות בשכונה המסקנה ברורה: המשטרה מרמה את הציבור

רגב דורשת ממנדלבליט למנוע התערבות פוליטית במינוי מאמן הנבחרת
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