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הסדנה להיסטוריה חברתית

כיצד קשורים הרגלי שתיית קפה להתחממות הגלובלית?
הקפה נכנס לחיינו בשיירות גמלים ובבטנן של ספינות קיטור; הגעתו מאזורי הגידול קשורה גם
למתקני התפלת מים ששימשו לכיבוש מאחזים קולוניאליים באזורים שחונים
הסדנה להיסטוריה חברתית
פורסם ב19.02.16-

און ברק
בשבוע שעבר הראה כאן דותן הלוי כיצד באמצע מאה התשע עשרה השתתפו
בדואים מאזורנו בעיצוב טעמי הבירה באנגליה .חיבור עזה לאירופה בקווי
ספינות קיטור ,הוא טען ,איפשר להוביל למבשלות הבירה באיים הבריטיים
שעורה עתירת סוכר ודלת חלבון מהנגב ובתזמון שאפשר להפוך אותה לשיכר
חיוור ) (Pale Aleשנשלח אחר כך לקולוניות ולצריכה באנגליה .בשנים
האחרונות יותר ויותר היסטוריונים כותבים היסטוריה של החושים ,כפי שעולה גם
מקריאת מאמרים אחרים שהתפרסמו כאן בעבר )על ההיסטוריה של התפוז,
החומוס והבקלאווה( .סדר יום מחקרי זה הוא יותר מצורה חדשה ואטרקטיבית
להנגיש סיפור היסטורי מוכר – למשל על תמורות בחקלאות או על השתלבות
בכלכלה העולמית .ההיסטוריה של החושים חושפת ,למעשה ,כיצד שינויים
היסטוריים גדולים ,כאלו המעצבים מחדש את הסביבה והטבע עצמו משפיעים
גם על הטבע האנושי והגוף האנושי .תובנות אלו חושפות גם את צדו השני של
המטבע :כיצד בחירות אנושיות יומיומיות משפיעות על מעגלים רחבים יותר,
אפילו גלובאליים .אם להמשיך בקו זה ,ניתן לשאול ,למשל ,כיצד נקשרו התיעוש
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והמעבר העולמי לשריפת דלקים פחמניים ,להרגלי שתייה של קפה ותה באזורנו
ואז באירופה?
בירת הפורטר הכבדה ,שבמאה התשע עשרה פינתה את מקומה לסוגי
משקאות חדשים ,היתה מקובלת מאוד באנגליה שלפני המהפכה התעשייתית.
ברחבי אירופה שלפני העת החדשה ,גברים ,נשים וילדים צרכו כשלושה ליטר
בירה ביום במקום מי שתייה ,שהיו מזוהמים או לא זמינים .זה היה משקה בעל
שיעור אלכוהול נמוך משמעותית מהבירה המודרנית ,ומנגד ,היה עשיר יותר
בפחמימות ,מינרלים ,וויטמינים והיווה חלק חשוב בתזונת המעמדות היצרניים.
אולם ,במהלך המאה השמונה עשרה התרחבה צריכת משקאות חדשים ,כמו
תה ,שהגיע מהודו וסין ,וקפה ,שיובא תחילה במרביתו מתימן .קפה ותה פתרו,
מצד אחד ,את הבעייה הרווחת של מי שתייה מזוהמים ,ומאידך היוו משקה חדש
שניתן להמס בו פחמימות – הפעם סוכר ממטעים בקולוניות ,בעיקר בקריביים
אבל גם במקומות אחרים כמצרים – באופן שסיפק במהירות אנרגיה זמינה לגוף
העובד.

תרשים למכונת האספרסו הראשונה1884 ,
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מקורו של הקפה באתיופיה .במאה השלוש עשרה הוא החל לעשות את דרכו
לתימן שבדרום חצי האי ערב ,ואז הגיע במאה השש עשרה למכה שבמרכז חצי
האי .גורמים שונים תרמו להפצת המשקה החדש ברחבי האזור ואז ממנו
ליבשות אחרות ,כמו רשתות של סגפנים סופים שהשתמשו בו כדי להישאר ערים
ולקיים טקסי 'זיכר'  -קריאה בשם האל במשך שעות ארוכות .גורם חשוב נוסף
היה האופן בו אפשר הקפה לבדואים שצלחו חבלי ארץ שחונים להתגבר על
טעמי לוואי של מים מלוחים או מעופשים במדבריות חצי האי .הנוסע הבריטי
צ'רלס מונטגיו דאוטי ,שהתלווה לשבטים בדואים בחג'אז בסוף המאה התשע
עשרה תיאר ,למשל ,כיצד מארחיו הרתיחו מדי יום "מים כבדים ומצחינים...
עתירי סיבי צמחים מרקיבים ושתן של עדרי בקר" לרקיחת קפה "שלא היה בלתי
טעים" .משעלה הקפה על הספינות ,קפה ותה אפשרו גם למלחים להתגבר על
טעמי לוואי של מי מלח רתוחים .יורדי ים ,לצד סוחרים ונוסעים אחרים תרמו
להפצתו של הקפה באירופה ,זאת במקביל להגירתו של מוסד בית הקפה מן
האימפריה העות'מאנית במהלך המאה השבע-עשרה.
 -פרסומת -

במאה התשע עשרה סיפקו תה וקפה אנרגיה לעובדי ייצור במערב אירופה,
וסייעו להם להשכים קום ולשמור על ערנות וקצב עבודה קבוע במשמרות
ממושכות ומתישות במפעל .בשנים האחרונות הראו היסטוריונים שלא פתיחת
תעלת סואץ ב 1869-ואף לא יתרון טכנולוגי ספציפי כלשהו הטו את הכף באופן
מובהק לטובת ספינת הקיטור בעשורים האחרונים של המאה התשע עשרה.
דווקא ביקוש גבוה לתה ו"מרוצי תה" בין מפרשיות לספינות קיטור היו גורמים
מרכזיים במעבר מאנרגית רוח לקיטור :תה הוא סחורה המאבדת מטריותה בכל
יום שחולף מאז נקטפים עלי התה ,מה שנתן לכוח הקיטור ,המאפשר הפלגה
בכל מזג אוויר ,במישרין ובמהירות ,יתרון משמעותי על המפרשיות .האחרונות
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אמנם הובילו סחורות לאט יותר ,אך מנגד ,הן עשו זאת ללא פחם שתפס מקום
רב אותו ניתן היה למלא במטען ,והצריך שליטה בתחנות תדלוק מרובות בנמלים
עוינים לאורך ציר תנועת הספינות .מרוצי התה וההד התקשורתי שליווה אותם
הבהירו שהמהירות האפילה על יתרונות אלו של המפרשיות.

המפרשית בעלת מנוע העזר ארל קינג שהביסה ב 1866-מפרשיות שהפליגו עם מטען תה מסין לאנגליה

לצד התה ,במאה התשע עשרה שיחק סחר הקפה תפקיד חשוב בהחלטה
הבריטית להשתלט על מוקה שבתימן ואחר כך על עדן ,ולהפכם לבסיסי תדלוק
לספינות קיטור  -ואכן ,בסוף המאה הפכה עדן לתחנת התדלוק הגדולה בעולם.
מאז שנות העשרים של המאה התשע עשרה ,ספינות בריטיות פרקו בנמלים
אלו מטעני פחם ,והעמיסו במקומם פולי קפה.
חשוב להבהיר ,האימפריה הבריטית השתלטה על מוקה ועדן בכוח הזרוע .אולם
היא הצליחה לשמר את שליטתה במאחזים מרוחקים אלו בעזרת טכנולוגיה
חדשה שהצלחתה היתה תלויה אף היא בשינוי טעמי משקאות :החל משנות
השישים של המאה התשע-עשרה פרשו הבריטים מתקני התפלת מים ברחבי
המפרץ הפרסי והים האדום ,בין היתר במוקה ,עדן ,ג'דה ,כווית ,בחריין ,אבאדאן,
ומקומות רבים נוספים .זו היתה טכנולוגיה שפותחה בספינות קיטור כדי להפריד
את המלח ממי ים לפני שאלו הוזרמו לדוודי הברזל גדולים .מתקני ההתפלה נוסו
בים ,והשתכללו גם במאחזי יבשה צחיחים כעדן וג'דה .המקומיים סירבו תחילה
לשתות את מה שכינו "מים מתים" ממתקני ההתפלה .גם גמלים וסוסים
התרחקו מהמים החדשים ,והסכימו לשתותם רק כשמהלו אותם בקצת מי ים.
אולם הם אפשרו לחיל מצב בריטי ולאוכלוסיה אירופאית בערי הנמל הללו –
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שמצדה סלדה ממי הבארות המליחים המקומיים – לשרוד ואף להתרחב בסביבה
הקשה .בהדרגה ,גם האוכלוסיה המקומית התרגלה למים מותפלים ,שמהווים
כיום את החלק הארי מאספקת המים בסעודיה .במקום פחם ,כיום נעשה שימוש
בנפט בעשרות מתקני ההתפלה הפועלים בממלכה וקושרים בעבותות את
האוכלוסיה למשטר המפעיל אותם.

נמל עדן ,בסביבות 1910

שורה של תמורות בהרגלי שתיית מים ,בירה ,תה וקפה – לכאורה בחירות
פרטיות של סגנון חיים או טעם אישי – אפשרו למעשה לדלקים מאובנים כפחם
ונפט לקנות להם בהדרגה אחיזה גלובאלית .בכל המקרים ,היו משקאות אלו
חלופות למי שתייה דלוחים ומזוהמים .קפה ותה היו מקובלים באירופה שלפני
עידן הקיטור בעיקר בקרב האליטות והבורגנות .התרחבות השימוש במשקאות
אנרגיה אלו גם לעובדי כפיים סייעה לאימוץ אנרגית קיטור במקום אנרגית רוח,
ולכיבוש ושימור מאחזים אימפריאליים כמו מוקה או עדן ,בהם ניתן היה להמיר
קפה בפחם .טכנולוגיות הקיטור החדישות ,שהתפתחו בתגובה לצורך להפליג
לנמלים מרוחקים כאלו ואף לאפשר לחילות מצב להחזיק בהם ,הביאו בתורן
לשכלול היכולת להתפיל ולטהר מי שתייה .כוס הקפה של הבוקר היא תזכורת
לכך שכשאנו מדברים כיום על "צריכה" או על "התמכרות" עולמית לנפט ,פחם
או גז טבעי ,איננו נוקטים בלשון מטאפורית או ציורית .אנו מדברים ,למעשה ,על
גופנו שלנו ,ועל מסכת של טעמים נרכשים שיש לה היסטוריה שיש טעם להכיר.
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* הצטרפו לעמוד הפייסבוק שלנו כאן וקבלו עדכונים על עליית 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
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
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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 :נגיף הסייבר הגלובלי :הסכנה הנוספת שהביא איתו משבר הקורונה

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
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אמן הרחוב המסתורי
 Dedeיודע בדיוק מה
כואב להם

ברודווי לא ייפתח
לפחות עד  30במאי

המחיר של דרכון
פורטוגלי עלול
להפתיע אותך
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משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ

שלחו
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כתבות מומלצות

אני אלמנה מזה עשור ,הבן רחוק וביום-יום אני מאבדת אנשים רבים
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