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היסטוריה בחסות החשכה ופוליטיקה לאור נרות
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"הצבעוני הזמין עם נר את השמחה ואת העונג
להתארח במסיבה של הסולטאן אהמד ,הלילה".
סַייד וַהְב ּי )(1720-1674
אנחנו נכנסים לחדר ולוחצים על המתג .ויהי אור .זה מכבר הפכנו עיוורי-לילה,
תלויים לחלוטין באור מלאכותי שמגיע אלינו כמו מעצמו ,מבלי שאנו צריכים
להעסיק את עצמנו באופן שבו הוא מיוצר או במחיר הסביבתי שהוא גובה.
מקורותיו של האור משוקעים או מפוזרים והכבלים מוסתרים בתוך הקירות .גם
יחסי הכוח שמארגנים את הפקת האנרגיה ,מהחלטות על מיקום תחנות הכוח
דרך הדלקים ועד פריסת הקווים ,נותרים סמויים מן העין .אלה מבליחים לתודעה
רק בהקשרים מסוימים ,כמו למשל במאבק ציבורי על פליטת חומרים מזהמים
מתחנות כוח ,או כש"ההחשכה" של רצועת עזה עולה לכותרות.
 -פרסומת -

האור שמייצרות המערכות האלה תורם גם הוא להצנעת הממדים הפוליטיים של
התאורה .הוא שוטף החוצה ,שופע ,זול ,חסר ייחוד ,שקוף ואחיד .אור החשמל
משמש בהצפה ,להארת שטחים רציפים כך שאנחנו יכולים לצאת מן הבית
המואר ולהגיע לצדה השני של העיר מבלי שנחווה חושך של ממש .ברוב
המרכזים העירוניים מסביב לעולם ,תאורת יתר הביאה את החשכה אל סף
הכחדה )ולא כולם מברכים על כך(.
לפני עידן התאורה המתועשת היה המצב הפוך :החשכה שלטה ללא מצרים
והאור המלאכותי היה מועט ויקר ערך .אולם בכך לא התמצה השוני .כשאנחנו
חושבים על הלילות שלפני המודרנה ,אל לנו להקרין לאחור את האור הגנרי,
הסטנדרטי של החשמל .האור של העת החדשה המוקדמת לא היה בבחינת
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"פחות מאותו הדבר" .לא רק כמות האור היתה שונה אלא גם איכויותיו ועולם
המשמעויות שנקשרו בו .ההבדלים בין "סוגי אור" והפערים בגישה לאור בין
קבוצות שונות הם שהפכו את האור למציין מובהק של כוח כלכלי ופוליטי.
השורות של המשורר סייד והבי מדגימות זאת היטב
שכן הן מקפלות בתוכן את ערכו החומרי ,הרגשי ואף
הפוליטי של אור הנר .ברמה הרגשית ,משחק
המשורר עם הביטוי הרווח בתורכית "להזמין עם נר"
) (mumla okumakשמשמעותו להזמין בכוונה
מלאה ,מתוך רצון כן לפגוש את המוזמן/ים .מקורו
של הביטוי הוא במנהג העות'מאני להזמין אורחים
לאירועים ליליים )מסיבות בחוגי העלית או חתונות(
באמצעות שליחת נרות אליהם .לפני ההתקנה של
תאורת רחובות בערי המזרח התיכון )החל מאמצע
המאה ה ,(19-כל מי שהסתובב ברחובות אחרי

גוף תאורה מהמאה ה .19-כל נתין
שנע ברחובות אחרי תפילת הלילה
היה חייב בנשיאת פנס צילום :מתוך
Albert Smith, A Month at
Constantinopole, 1850

תפילת הלילה היה חייב על פי חוק לשאת פנס.
אלה היו עשויים בדרך כלל ממסגרת קשיחה כלשהי ,שבתוכה הוצב נר ,מוגן
במעטה של נייר או זכוכית .ברמה החומרית ,אם כן ,המארח נטל על עצמו את
הוצאות התאורה הכרוכות בהגעה אל ביתו .אולם המחווה הסמלית היתה
חשובה לא פחות .באמצעות שליחת הנר מתח המארח את הכנסת האורחים
שלו עד למפתן דלתם של האורחים והדגים את רצונו להביאם לביתו.

כדי להבין כיצד הנר המטפורי הזה קשור לפוליטיקה של הסולטאן אהמד השלישי
) ,(1703-1730לו הוקדש השיר ,עלינו לומר תחילה כמה מלים על הפן החומרי
חל ֶב היו אמצעי
של הפקת אור באימפריה העות'מאנית של המאה ה .18-נרות ֵ
התאורה הרווח ביותר באיסטנבול ובאזורים הצפוניים של האימפריה .הם הופקו
משומן בעלי חיים ולכן בתי המלאכה מוקמו בקרבת בתי המטבחיים .ראשי
הגילדה של יצרני הנרות היו מחלקים את חומר הגלם בין חברי הגילדה ומפקחים
על תהליכי הייצור ואיכות הנרות .מגפות בעלי חיים ,שיטפונות ומרידות פגעו
לעתים קרובות בעדרים או ביכולת להביאם לבירה ומסיבות אלה נוצר לעתים
מחסור.
כיוון שנרות נתפסו כמוצר בסיסי שצריך להיות זמין לכל חלקי האוכלוסייה ,בעיות
באספקה השוטפת שלהם העסיקו את הדרגים הבכירים ביותר באימפריה.
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בארכיון העות'מאני באיסטנבול שמורות הוראות של כמה סולטאנים מן המחצית
חל ֶב מן המחוזות ,לוודא הקצאה שוויונית
השנייה של המאה לזרז משלוחי נרות ו ֵ
של נרות לשכונות השונות ולאכוף את האיסור על ייצוא חומרי תאורה ,הכל
"לטובת הנתינים ",כלשון הצווים .במקרים של מחסור חמור )למשל ב1817--
 (1818הונהג קיצוב.

ארוחת אפטאר מוארת בנרות שעוות דבורים בארמון הוזיר הגדול ,סוף המאה ה 18-צילוםCoşkun Yilmaz :
Archive

אלא שהעובדה שכל הנתינים נהנו מגישה לנרות ,אין פירושה שכולם נהנו מאור
בכמות או באיכות שווה .נרות חלב הפיקו אור חלש מאוד ,בוודאי בהשוואה
לחשמל ,אך אפילו בהשוואה לנרות הפרפין שאנו מכירים היום 48 :נרות חלב
סטנדרטיים נתנו אור פחות בעצמתו מנורה אחת של  60ואט .בתחילת המאה
ה ,19-פועל בניין פשוט היה צריך להקדיש כמעט יומיים עבודה בשביל לרכוש
כמות כזאת .נרות החלב הדיפו ריח רע והצריכו טיפול מתמיד .היה צורך לקטום
את הפתיל השרוף לפחות אחת לרבע שעה שאם לא כן ,היה הנר בוער באופן
לא אחיד ,מעלה עשן ,מאבד מעצמתו וגורם לחלק ניכר מהחלב לגלוש מטה
ולרדת לטמיון .נר שלא תוחזק כהלכה עלול היה לכלות תוך חצי שעה במקום
ארבע שעות ולבזבז כמעט  95%מן החלב .תאורה של חדר ,שדרשה מספר גדול
של נרות ,חייבה תחזוקה בלתי פוסקת שהיתה מעבר ליכולתם של אנשים מן
השורה.
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בעלי האמצעים באימפריה העות'מאנית יכלו לרכוש כמויות גדולות של נרות
והחזיקו משרתים מיוחדים שתפקידם העיקרי היה לטפל בנרות .יתרה מזאת ,הם
לא היו צריכים להסתפק באורם הדל של נרות חלב .עבור בחדרי המגורים
והאירוח של ארמונותיהם הם רכשו נרות שעוות-דבורים שהפיקו אור חזק ובהיר
יותר ,לא העלו ריח רע ודרשו הרבה פחות תחזוקה .מחירם בתחילת המאה
ה 19-היה פי שלושה מן המחיר של נרות חלב .נתינים פשוטים יכלו על כן רק
לחלום על נרות שעוות-דבורים בעודם יושבים בחדריהם המוארים קלושות.
בתנאים אלה ,כשגם תאורת פנים היתה אתגר חומרי לא פשוט ,תאורת רחובות
היתה על גבול הבלתי אפשרי .תאורת חוץ התרכזה באתרים ספציפיים ,בעיקר
סביב ארמונות של בכירי האימפריה )שמימנו אותה( ומסגדים .התאורה הוגבלה
לזמנים מסוימים ,בעיקר חגים דתיים וחגים הקשורים בשושלת הסולטאנית,
למשל לידה של נסיך או נסיכה או ניצחון צבאי חשוב .על רקע השגרה החשוכה
קל לדמיין את האפקט החגיגי שהיה לריכוז של אלפי נרות ומנורות ,לדוגמה
ברמדאן .עבור אנשים מן השורה ,היה זה אחד מן הביטויים המובהקים של "רוח
החג" אולם בה בעת ,היתה זו הפגנה של מחויבות השלטון לקיום אותה רוח
ולכן ,מכשיר לביסוס הלגיטימציה השלטונית.
בהקשר זה ניתן להבין גם את "מסיבות הפנסים"
שהיו עורכים בכירי האימפריה במיוחד בשנות ה20-
של המאה ה ,18-תקופה שזכתה לכינוי "תקופת
הצבעונים" בשל מרכזיות פרחים אלה בתרבות של
אותם ימים .עם בוא האביב ,עת פריחת הצבעונים
באיסטנבול ,אירחו בכירי האימפריה את הסולטאן
בגניהם לעת ערב .אלפי נרות ,מנורות ומראות
הוצבו בין ערוגות הצבעונים ומוזיקה וקטורת
השלימו חוויה חושית מקיפה.

מפגן זיקוקים בפסטיבל שנערך
לכבוד מילת בניו של הסולטאן
אהמד השלישי .1720 ,אור וכוח,
אור ככוח צילום :מתוך ספר
הפסטיבלים של והביSurname-i ,
 ,Vehbiבאיורו של Abdulcelil Levni,
1720
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הוזיר הגדול אברהים דמאד פאשא .מורדים ב 1730-תקעו נרות בארובות עיני גופתו צילום :ציור מאת ז'אן
בפטיסט ואן מור 1730-1727 ,לערך

ברור ,עם זאת ,שהמסיבות האלה היו יותר מצורה אליטיסטית של בילוי לילי .כמו
מפגני אור שנערכו בחצרות אירופיות באותה תקופה ,התאורה הראוותנית
שימשה להקרנה של כוח שלטוני ברמה המילולית ביותר .האור לא היה ישות
גנרית ו"שקופה" אלא מוקד האירוע .הוא אורגן כך שימשוך תשומת לב לעצמו,
ובסופו של דבר לכוח שאפשר את ריכוזו וארגונו .אולם היה זה בסופו של דבר
מפגן מוגבל בזמן ובמקום ,ועל כן ,מוגבל גם באפקטיביות שלו כהדגמה של כוח
שלטוני .משוררי החצר תפקדו כאן כזרוע של "הסברה" שתכליתה בהקשר זה
להעצים את האור ,להפיצו בקרב אלה שלא היו עדים לו ,ולהעניק למפגן חיים
ארוכים יותר .המושל עזת עלי פאשא ,שהיה גם משורר ידוע ,כתב "הצבעוני
מקשט את חצר הפנסים באריג ססגוני /ומעטר את המסיבה המלכותית הזו,
הלילה/כשכל נר זוהר כמו אור היום/מי בכלל מביט בפניו הזוהרות של הירח?"
הפערים בגישה לאור מלאכותי התבטאו בסופו של דבר בשוליו של המרד שפרץ
ב 1730-כנגד הארמון והביא להדחת הסולטאן אהמד השלישי ,אותו סולטאן
שלכבודו כתבו סייד והבי ועזת פאשא .למרד היו סיבות רבות אך אין ספק
שההוללות הראוותנית של הארמון היתה גורם מרכזי בזעם שהצטבר ברחובות.
המורדים ,שהיו בעיקרם מן השכבות הנמוכות של החברה העירונית ,צרו על
הארמון ודרשו להוציא להורג את הוזיר הגדול ושני בכירים נוספים שהיו מזוהים
עם שורה של כשלים ,ועם מסיבות הפנסים שתוארו כאן .כשקיבלו המורדים את
גופתו של הוזיר הגדול ,כהוכחה לכך שהסולטאן נענה לדרישתם ,הם תקעו נרות
בארובות עיניו וקראו  -כך על פי עדותו של אחד הכרוניקאים " -אם אתה רוצה
מסיבת פנסים ,ערוך אותה כך!" באמצעות המחווה הברוטלית הזו הראו
המורדים כי הם מבינים היטב את שפת ה"אור ככוח" ששימשה את השלטון ,אלא
שהשימוש שלהם הפך את ההיגיון שלה על ראשו של הוזיר הגדול.
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על אף ההצלחה הראשונית ,המרד לא שינה מהותית את המבנה החברתי
וממילא ,גם לא את הפערים בגישה לאור מלאכותי .הפערים האלה ,כמו גם
מפגני האור הראוותניים שהפכו את הפערים הללו לפוליטיים במובהק היו
משותפים לעות'מאנים ולשכניהם ממערב .אולם ,באירופה החלה המציאות
הלילית שמחוץ לחצרות השליטים להשתנות בעשורים האחרונים של המאה
ה .17-אחת הסיבות המרכזיות לכך היתה תחילת ההתקנה של מערכות תאורה
עירוניות ,שהוזנו בשומן לוויתנים .שומן זה ,התוצר העיקרי של ציד הלווייתנים
המתרחב של התקופה ,סיפק לאירופה חומר תאורה איכותי יחסית ,בכמויות
עצומות ובעלות נמוכה .למזרח התיכון הגיעה התאורה הציבורית רק במחצית
השנייה של המאה ה ,19-כשהגז והנפט הוזילו משמעותית את עלויות התאורה.
הדלקים הזולים לא מחקו הבדלים חברתיים כמובן ,אך בהופכם את האור לזמין
יותר הם שחקו את האפקטיביות שלו כסמן של עוצמה.
_____________________________
מאמר זה מבוסס על מחקר הנתמך על ידי הקרן הישראלית למדע ,מענק
מס' .423/16
עקבו אחרינו בפייסבוק וקבלו עדכונים על מאמרים חדשים

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
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
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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  ,2020עוסק 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
אביב דרעי ,אוניברסיטת ניו יורק
נמרוד בן זאב ,אוניברסיטת פנסילבניה

פרסומת :מסלול מנהלים :עולים על ניסאן אלטימה ,הבחירה של הבכירים
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