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דיוקנאות ,ארץ־ישראל
והקהילות היהודיות
במרוקו
המסרים החזותיים בעיתון
L'Avenir Illustré

במאמר זה אבחן את התצלומים שפורסמו בעיתון המצויר (מצולם) L’Avenir
( Illustréלהלן' :העתיד') ,שיצא לאור בצרפתית בקזבלנקה בשנים -1926

 1.1940ייחודו של עיתון זה במרוקו ובארצות האסלאם בכך שראה חשיבות במסר
החזותי ,ועל כן הקצה בכל גיליון עמודים שלמים לתצלומים שלוו בטקסטים
קצרים 2.למרות מקומם המרכזי של התצלומים בעיתון ,חוקרים שכתבו על
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כותר העיתון ,L’Avenir Illustré ,כלל  -בדומה לכותרים של
עיתונים מאוירים שיצאו לאור בעולם  -את שמוL’Avenir ,
(העתיד) ,ואת סוגת העיתון( Illustré ,מצויר) .הכותר תורגם
לעברית בשער 'העתיד המצויר' ,וכך המשיכו לכנותו חוקרים.
אולם נראה כי התרגום המדויק הוא 'העתיד' ,ללא שם הסוגה,
וכך בחרתי לכנות את העיתון במאמר.
'העתיד' היה העיתון היהודי היחיד שיצא לאור במרוקו ארבע
עשרה שנים ברציפות .על העיתון ראו :כהן ,העיתונות ,עמ'
 ;194 -178צור והלל ,עמ'  ;254 -123הלל ,מלחמת העיתונים.
על העיתונות במרוקו בכלל ראו :הטל ,העיתונות; הטל,
כתבי־עת; הלל ,העיתונות; כהן ,העיתונות .מלבד 'העתיד'
לא יצאו לאור במרוקו עיתונים מצוירים .ככלל עיתונים
מצוירים היו נדירים בארצות האסלאם .לפי הטל בתוניסיה
יצאו שני עיתונים מאוירים Revue Israélite de Tunisie :ו'השופר'
(  .)Ha-Chofarראו :הטל ,כתבי־עת ,עמ'  .141 ,123על שלושה
עיתונים מאוירים שיצאו לאור במצרים ,L’Illustration Juive -
פעמים ( 152- 150תשע"ז) ,עמ' 51 -23
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'העתיד' או שהשתמשו בו כמקור היסטורי למחקר על הקהילה היהודית במרוקו
במחצית הראשונה של המאה העשרים התמקדו בעיקר בטקסטים מהעיתון ,ורק
אחדים הציגו תצלומים שהמחישו את הכתוב או שתמכו בטענותיהם 3.לפיכך
ברצוני לבחון את המסרים החזותיים כפי שעוצבו על ידי הצלמים ,נערכו על
ידי מערכת העיתון ,ונראו בעיני הקוראים .ניתוח המסרים החזותיים נסמך
על תאוריות של רולאן בארת ,חוקר התרבות הצרפתי ,הקושרות בין תצלום
לטקסט המוצמד לו בעיתון ,וזאת בשילוב תאוריות פוסט–קולוניאליות .מטרתו
של ניתוח זה לחשוף את האידאולוגיה ואת תפיסות העולם של חברי המערכת
ואת המסרים המודעים או הבלתי מודעים שניסה העיתון להעביר לקהל קוראיו.
המאמר מתמקד בשבע השנים הראשונות לפרסום העיתון ,1932-1926 ,וכולל
4
 196גיליונות ובהם למעלה מ– 500תצלומים.
'העתיד' נוסד בשנת  ,1926וב– 22ביולי נדפס גיליונו הראשון .יונתן טורש,
מייסד העיתון ועורכו בכל שנות פרסומו ,נולד בפולין בשנת  ,1895גדל
בבלגיה ועבר להתגורר באנגליה ,ושם לקח חלק בפעילות הפדרציה הציונית
המקומית .בשנת  1923היגר לקזבלנקה ,ושימש שם כמפקח על סוכנויות
מסחר מטעם חברת ייצוא אנגלית .הוא הקים בקזבלנקה תא ציוני ,ובתוך זמן
'עיתון עברי מצויר' (מהדורה עברית של הראשון) ו־الطفل املصور
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(עיתון ילדים מאויר)  -ראו :אילן ,עמ'  .130 ,128לא נכתב
מחקר על עיתונים אלה.
יהודה ,שכתב עבודת דוקטור על הציונות במרוקו ,עשה
שימוש נרחב בעיתון כמקור אך לא השתמש בתצלומים.
ראו :יהודה .צור והלל כתבו מחקר מקיף על 'העתיד' והרבו
להשתמש בתצלומים לשם המחשת הדיונים .ראו :צור
והלל ,עמ'  .254 -123לשימוש בתצלומים שפורסמו בעיתון
להמחשה בלבד ראו :סעדון .עד עתה לא נכתב מחקר המנתח
איורים או תצלומים בעיתונות מצוירת יהודית .גם במחקרים
הדנים בעיתונות יהודית מצוירת מאירופה ומארץ־ישראל לא
נדונו הדימויים החזותיים ,והמחקר בעיקרו הינו בעל אופי
של סקירה או שדן בטקסטים .למחקר על עיתונות מאוירת
שיצאה לאור בפולין ראו :דוברובסקי וקירשנבלאט־גימבלט,
עמ'  ;27 -20למחקרים על עיתונות מצוירת בישראל ראו:
שפיר־בנימיני; גנחובסקי .לדוגמאות למחקרים המתמקדים
בדימויים חזותיים בעיתונות ראו :גרוויס; קוואנצ'י.
העיתון נמצא בספרייה הלאומית בירושלים ,בספריית מכון
בן־צבי בירושלים ובספריות אוניברסיטאיות אחרות .נוסף
על כך העיתון זמין ברשת באתר 'עיתונות יהודית היסטורית'
( http://web.nli.org.il/sites/JPress/Hebrew/Pages/LAvenir-
)Illustre.aspx
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קצר הפך לדמות הדומיננטית בארגון הציוני המקומי שהעיתון שימש שופרו.
לצדו פעלו במערכת העיתון אישים נוספים בעלי השפעה ,וביניהם שמואל
דניאל לוי ,יעקב רפאל בנאזראף ושלמה כגן 5.חלקם היו מהגרים מאירופה
בעלי אזרחות זרה שהשתייכו למגזר האירופי ,וחלקם היו ילידי מרוקו ונתיני
הסולטאן שהשתייכו למגזר האירופי והמתמערב .ניתן לתאר את הקהילה
היהודית בקזבלנקה כחברת מגזרים ,כפי שאפיינּה ירון צור .מלבד החלוקה
המסורתית האופקית לשלוש שכבות מעמדיות ניתן לשרטט חלוקה אנכית של
שלושה מגזרים האופייניים לחברה קולוניאלית  -אירופי ,מתמערב וילידי.
מגזרים אלה ניהלו מערכות תרבותיות וכלכליות נפרדות עם נקודות מגע.
המגזר האירופי כלל פקידים ומתיישבים אירופים שהתנהלו בשפה אירופית
(צרפתית ,ספרדית או אנגלית); המגזר הילידי כלל תושבים מקומיים שהשתתפו
ברשת שחייבה שליטה בתרבות המקומית ובשפה המקומית (ערבית–יהודית או
ברברית); והמגזר המתמערב הורכב מתושבים מקומיים ששפת הוריהם הייתה
ערבית–יהודית ואילו הם אימצו את התרבות המערבית והפכו שפה אירופית
לשפת תרבותם הגבוהה 6.חברי מערכת העיתון השתייכו למגזר האירופי
והמתמערב ,והעיתון פנה לקהל יעד ממגזרים אלה שקרא צרפתית .קהל קוראי
העיתון כמו חברי המערכת המתמערבים המשיכו לקיים קשרים משפחתיים,
חברתיים ודתיים עם אנשי המגזר הילידי ,שגם אליו פנה העיתון .אנשי המגזר
הילידי אמנם לא שלטו בצרפתית ,אולם באמצעות התצלומים נחשפו ללא
7
מילים למסרים האידאולוגיים של העיתון.
מרבית חברי מערכת העיתון החזיקו בעמדות פרו–ציוניות ,אך בתקופה
שבה פורסם הובילו אידאולוגיה רפורמיסטית–לאומית ולא ציונית קלסית.
הגוון הרפורמיסטי של העיתון בא לידי ביטוי באידאולוגיית השיקום של
5
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7

מייסדי העיתון היו :ע' אלמליח ,ל' חזן ,ש"ד לוי ,ג' קנסינו ,י' טורש,
י"ר בנאזראף .מועצת העיתון :י"ר בנאזארף ,ה"מ הכהן ,ש' כגן,
ש"ד לוי ,ס' אוחנה ,י' אוחיון ,ג' פינטו .ראו :צור והלל ,עמ'
.272 -270
צור ,קהילה קרועה ,עמ' .186 -178
עדות מאוחרת (משנות החמישים) על חוויית הקריאה של
המגזר הילידי בקזבלנקה באמצעות תצלומים בעיתון מובאת
בחיבור האוטוביוגרפי של ארמנד אטדגי 'גן משולש המראות':
'מוסא מבקש ממני לקרוא את אשר כתוב מתחת לתמונה
המופיעה בעיתון והמראה את הסולטן מוחמד בן יוסוף יורד
ממכונית מהודרת לבוש גלביה לבנה .בניגוד לאווירה העליזה
השוררת במפגשים ,הערב אני חש סימני מועקה בחזותם של
הנוכחים .המלים שמתחת לתמונה קשות לפענוח' .מצוטט
אצל צור ,קהילה קרועה ,עמ' .231
פעמים ( 152-150תשע"ז)
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הקהילה היהודית בקזבלנקה כדי לגאול אותה ממצוקותיה הכלכליות,
הארגוניות והתרבותיות לפי עקרונות ההשכלה והליברליזם .מטרת השיקום
הייתה להתאים את הקהילה לזמנים המשתנים ולשלב אותה בסביבתה ,בלי
לוותר על ייחודה היהודי .הגוון הציוני של העיתון בא לידי ביטוי בזיקה
לתהליך הקמת הבית הלאומי בארץ–ישראל .תהליך זה נתפס כמוקד השראה
למסע ההתעוררות הלאומית בעולם היהודי כולו וכהוכחה לאפשרות לקיים
ישות לאומית יהודית בעידן המודרני .התצלומים שפורסמו בעיתון שירתו
אידאולוגיה זו ,וניתוחם יאפשר לבחון אם האידאולוגיה שעליה הוצהר בפומבי
8
אכן תאמה את זו שהשתקפה מהם.
העיתון כאמור ראה חשיבות בתצלומים ,ובהצהרת כוונותיו (Notre
 ,)Programmeשפורסמה בגיליונו הראשון ,נכתב כי 'העתיד' יהיה 'כתב–עת
שיתאר במילים ובתמונות [ההדגשה שלי] את חיי היום–יום של העם היהודי
ויבטא את שאיפותיו באופן אובייקטיווי' 9.עמוד השער הוקדש באורח קבע
לתצלום גדול ,שלווה בכותרת מעליו ובטקסט תיאורי קצר מתחתיו .שני
העמודים האמצעיים בעיתון כללו אוסף אקלקטי של תצלומים ,שמוסגרו תחת
כותרת ראשית שכיוונה לנרטיב רחב מאוד ,ולמעשה כל אחד מהם הציג אירוע
העומד בפני עצמו ,לרוב ממרחבים שונים .גם במקרה של תצלומים שצולמו
במרחב אחד לא נעשה כל ניסיון ליצור נרטיב .מתחת לכל תצלום צוין המקום
שבו צולם ונוסף תיאור טקסטואלי קצר .כפי שהראה בארת במחקריו ,הכותרת
והטקסטים המלווים תצלומים בעיתונים מטרתם לנתב את הקוראים להפנמת
המסרים של העיתון:
באמצעות 'סדרנות' מתוחכמת העיגון המילולי מכוון את הקורא ,כבשלט
רחוק ,לעבר המשמעות שנבחרה למפרע .בכל המקרים הללו של עיגון
מילולי ,ברור שלשפה יש פונקציה של הבהרה ,אלא שהבהרה זו היא
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על הבסיס האידאולוגי הרפורמיסטי־לאומי של העיתון ראו:
צור והלל ,עמ'  .155 -146אליעזר טענה כי יותר מש'העתיד'
פעל לעידוד הציונות ,הוא פעל לקידומה ולביסוסה של
הקהילה היהודית המקומית .לדידה של אליעזר החוקרים
צור ,הלל וסעדון טעו בכך שהגדירו את העיתון ציוני .ראו:
אליעזר .ראוי לחדד כי החוקרים שהזכירה אליעזר לא הגדירו
את העיתון ציוני באופן בלעדי אלא בעל אוריינטציה ששילבה
בין רפורמיזם בקהילה לציונות .בהמשך אטען כי המסר
החזותי תומך בטענות החוקרים באשר לשילוב ואף מדגיש
את מקומה המרכזי של הציונות בעיתון.
.‘Notre Programme’, L’Avenir Illustré, 22 juillet 1926, p. 2
לתרגום חלקים מהצהרת הכוונות ראו :צור והלל ,עמ' .146
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סלקטיבית ,מטא–שפה שאינה חלה על המסר האיקוני בשלמותו ,אלא רק על
כמה מסימניו .הטקסט הוא למעשה זכותו של יוצרו (מכאן גם של החברה)
לפקח על הדימוי .עיגון הוא אמצעי בקרה ,אשר לנוכח כוח ההשלכה של
10
התמונה נוטל על עצמו את האחריות לאופן השימוש במסר.
כפי שאראה להלן ,הטקסטים שליוו את התצלומים בעיתון נבחרו בקפדנות
במטרה להנחות את הקוראים לקלוט או להדחיק מסרים שעלו מתוכם בהתאם
לערכים ,לתפיסת העולם ולאידאולוגיה של עורך העיתון ושל חברי המערכת.
תצלומים של חיי היהודים באירופה ,בארצות–הברית ובארץ–ישראל סופקו
לעיתון באופן כמעט שוטף על ידי מחלקות לצילום שהוקמו בשנות העשרים של
המאה העשרים במוסדות הלאומיים הציוניים ובכלל זה הוועד הפועל ,המשרד
הארץ–ישראלי ו'קרן קיימת לישראל' 11.העיתון עמד בקשרים גם עם סוכנויות
צילום עצמאיות מאירופה כפי שניתן ללמוד מהמִזכה (קרדיט) שצוין בצד כל
תצלום בעיתון .כך לדוגמה בולטת הסוכנות הפריזאית  ,RAPבניהולו של
דוד רפפורט ,שסיפקה לעיתון תמונות מחיי היהודים באירופה ובארץ–ישראל.
לעומת הקלות היחסית בהשגת תצלומים מחוץ למרוקו התקשתה המערכת
להציג בשנים הראשונות תצלומים מחיי היהודים במרוקו ,משום שתעשיית
הצילום המקומית החלה את דרכה רק בראשית המאה העשרים .תעשיית
הצילום במרוקו נאסרה עד שנת  - 1901ואז נתן לה הסולטאן עבד אלעזיז
הרביעי את ברכתו  -משום שאנשי הדת המוסלמים ראו בצילום פגיעה בדתם,
האוסרת ייצוג חזותי של פני אדם .איסור זה הוחל רק על מוסלמים ,בעוד
שיהודי מרוקו שימשו מושא לצילום מאמצע המאה התשע עשרה ,משהגיעו
12
צלמים אירופים לארצם ,והיו הראשונים שעסקו בצילום באופן מקצועי.
'העתיד' התמודד עם הקושי בזמינות התצלומים של הקהילה במספר דרכים.
מערכת העיתון רכשה ופרסמה גלויות שצילמו צלמים אירופים ,ושנמכרו
במרוקו ומחוצה לה (ראו להלן) .בשנה הראשונה לצאת העיתון נעשה ניסיון
לגייס תצלומים מקרב מנויי העיתון על ידי הכרזה על תחרות צילום נושאת
פרסים ( .)Concours photographiqueבסוף  1926לא נבחרו זוכים,
 10בארת ,הרטוריקה ,עמ'  ;265 -264בארת ,המסר .בנימין כינה
את הטקסט בעיתונים המצוירים  -תמרורי הכוונה .ראו:
בנימין ,עמ' .163
 11על מחלקות הצילום במוסדות הציוניים ראו :סלע ,עמ'
.21 -17
 12על ההיסטוריה של הצילום ועל מקומם של היהודים בתעשייה
במרוקו ראו :גולדסוורתי.
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והמערכת הודיעה על הארכת התחרות לשנה נוספת ,אך גם בשנה השנייה לא
נרשמה היענות של ממש .בשני התצלומים היחידים שפרסם העיתון במסגרת
התחרות הופיעו תלמידי בית ספר בתמונה קבוצתית .חוסר ההיענות לתחרות
ותמונות המחזור שפורסמו הם עדות למחסור במצלמות ובמיומנות הצילום
בקהילה היהודית במרוקו 13.לנוכח קשיי המערכת לגייס תצלומים גם מחיי
היהודים מחוץ למרוקו היא חרגה מהתחייבותה להתמקד ביהודים והרחיבה את
הייצוג החזותי לתצלומים מרחבי העולם ( .)à travers le mondeלאחר שגם
אלה לא נמצאו ,הִקצה העיתון רק חלק משני עמודי האמצע לתצלומים ,ואת
היתר החליף במאמרים ,עד שבשלב מסוים איבדו עמודי האמצע את ייחודם
החזותי והפכו לעמודי טקסט נוספים .קשיים אלה מסבירים גם את מיעוט
הכתבות המצולמות  -אוסף תצלומים מאירוע אחד המסודרים באופן כרונולוגי
ומלווים בטקסט  -שאפיינו עיתונים מצולמים בעולם .למרות הקשיים בהשגת
תצלומים שמר העיתון בקפדנות על אופיו של עמוד השער ,ובכל שנותיו הוצגו
בעמוד זה תצלומים בלבד.
בעמוד השער הופיעו שלוש קבוצות של ייצוגים חזותיים :דיוקנאות,
תצלומים מארץ–ישראל ותצלומים מחיי הקהילה היהודית במרוקו .הדיוקנאות
נדפסו לרוב בעמוד השער בלבד ,בעוד ששני הייצוגים האחרים נדפסו בעמוד
השער וגם בעמודים הפנימיים.
דיוקנאות :משקפים מציאות חברתית?
במחצית מעמודי השער שפורסמו בעיתון בשנים  1932-1926הופיעו
דיוקנאות .מרביתם שייכים לתת–הסוגה המוגדרת תמונת מזהה (תמונת דרכון),
שבה מוצגים הראש והכתפיים של מושא הצילום על רקע לבן .ניתן לראות
בדיוקנאות אלה המשך לתצלומי דיוקנאות מיניאטוריים (Photo–carte de
 ,)visiteאָפנה שהתפשטה באירופה ובארצות–הברית במאה התשע עשרה -
סדרות תצלומים קטנים של אישים מפורסמים הוצעו למכירה ,והקונים אספו
וקטלגו אותם באלבומי תמונות .סביר להניח כי מיקומם של הדיוקנאות בשער
העיתון אִפשר לקוראים לאסוף ולקטלג תצלומים של דמויות מופת מהעולם
היהודי והלא–יהודי ואף לעשות בהם שימוש לתלייה על קיר .הדיוקן הופיע
במרכז עמוד השער ,ומעליו נדפסה כותרת קצרה שהנחתה את הקורא באשר
 13לפרסום התחרות בעיתון ראו‘Concours Photographique’, :
 L’Avenir Illustré, 15 octobre 1926, p. 6לפרסום שני התצלומים
ראו‘Notre Concours Photographique: Premiers envois’, :
L’Avenir Illustré, 31 décembre 1926, p. 8
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1.1

1.2

 1.1דיוקנו המצולם של עורך הדין
מ' פרננד קורקוס ומעליו הכותרת ‘אורחנו'
( .)Notre hoteעמוד השער של העיתון,
 30בספטמבר 1926
 1.2דיוקנו המצולם של נחום סוקולוב,
נשיא ההנהלה הציונית העולמית ,ומעליו
הכותרת ‘גדולי אומתנו'

(Nos grands

 .)hommesעמוד השער של העיתון19 ,
בנובמבר 1926
 1.3דיוקנו המצולם של אחד העם ומעליו
הכותרת‘ :אבלנו' ( .)Notre deuilעמוד
השער של העיתון 14 ,בינואר 1927
1.3
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ליחס של הדמות לאידאולוגיה של העיתון .כך מעל דמויות שהיו מקורבות
לתפיסותיו של העיתון הוצבו כותרות כמו 'גדולי אומתנו' (Nos grands
' ,)hommesאורחנו' ( )Notre hoteו'אבלנו' ( ,)Notre deuilשבולט בהן
כינוי הקניין של גוף ראשון רבים ('שלנו') .מתחת לתצלום נכתב שמה של
הדמות ולאחר מכן נכתבו מספר משפטים המתארים את פועלה .לטקסטים
אלה חשיבות מכרעת ,משום שמרבית הדיוקנאות דומים מאוד (איור  ,)1ועל כן
הפרטים המזהים  -שייכות ,שם והקשר  -אפשרו לקוראים להעניק לתצלום
משמעות בהכוונה של מערכת העיתון.
ריצ'רד בריליאנט טען כי דיוקנאות משקפים מציאות חברתית .הדימוי
של החברה המשתקף מהדיוקנאות מייצג את הקבוצות השונות בחברה בזמן
נתון לפי קטגוריות של גיל ,מין ,גזע ,יופי חיצוני ,משלח יד ,סטטוס חברתי
ומעמד 14.בחינת סדרת הדיוקנאות שהופיעה בעיתון 'העתיד' מעלה תמונה
שאינה תואמת את קביעתו של בריליאנט  -הדיוקנאות שפורסמו אינם מייצגים
את הקהילה היהודית במרוקו או את החברה המרוקאית בכללותה .הקבוצה
הגדולה ביותר של הדיוקנאות הייתה של מנהיגים ציונים מאירופה ,ארץ–
ישראל וארצות–הברית ,וביניהם ישראל זנגוויל ,אחד העם ולואי (אריה ליב)
ליפסקי .הקבוצה השנייה בגודלה כללה מנהיגים ואנשי דת ותרבות ,יהודים
ולא–יהודים ,מצרפת ומהפקידות הצרפתית במרוקו ,כגון תאודור סטייג (הנציב
הכללי במרוקו בשנים  ,)1929-1925יעקב דרייפוס (הרב הראשי של פריז) ולאון
בלום (פוליטיקאי יהודי צרפתי) .הקבוצה השלישית בגודלה כללה יהודים ולא–
יהודים מבריטניה ,בעיקר כאלה שפעלו בארץ–ישראל בתקופת המנדט הבריטי,
וביניהם אדמונד אלנבי ,הברון ג'וזאיה קלמנט ו ֶג'ווד (חבר פרלמנט בריטי שסייע
לבניין בית יהודי בארץ–ישראל) וארתור ג'יימס בלפור .שתי קבוצות קטנות
כללו את גדולי האומה היהודית ,כמו אלברט איינשטיין וזיגמונד פרויד,
ואוהדי ציונות לא–יהודים ,כמו אמיל גיום ו ַנדרו ֶולדה (פוליטיקאי בלגי) ותומס
מסריק (פילוסוף ומדינאי צ'כוסלובקי).
הדיוקנאות שפורסמו העניקו ייצוג למגזר האירופי בלבד וחשפו את
האידאולוגיה הציונית של העיתון ואת אסטרטגיית הפעולה אל מול השלטון
הקולוניאלי .אף שהעיתון נמנע מלעודד לפעילות ציונית פעילה  -למעט
תרומות לקרנות הבית הלאומי ולימוד השפה העברית  -במשך כל שנות הוצאתו
לאור הוא עורר בקרב הקוראים תודעה ציונית ופעל לשמרה .בכל גיליון רביעי
הופיעה בעמוד השער דמות של מנהיג או פעיל ציוני או תומך בתנועה הציונית.
הסופרסגמנטליות ,התחביר של סדרת הדיוקנאות ,יצרה מסר חזק יותר מזה
 14בריליאנט ,עמ' .11
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שנקשר בכל דיוקן כשלעצמו ,והעצימה את התודעה הציונית בקרב הקוראים.
הדיוקנאות של מנהיגים ואנשי רוח מצרפת ביטאו את הקשר בין הקהילה
היהודית לשלטון הקולוניאלי ,היהודי והלא–יהודי .מרבית הדיוקנאות הצרפתיים
היו של יהודים צרפתים שתמכו בתנועה הציונית או בשליחות המתרבתת
אל הקהילה היהודית במרוקו (ראו להלן) .מצד אחד הדיוקנאות של הנציבים
הצרפתים במרוקו ושל אנשי שלטון צרפתים אחרים משקפים את נאמנותה
של מערכת העיתון לשליט הקולוניאלי ואת הניסיון לקיים יחסים תקינים עם
הנציבות הצרפתית .מצד אחר דומה כי פרסום זה שימש כלי לטשטוש הפעילות
הציונית על ידי הבלטת הנאמנות לצרפת .נאמנות זו לא מנעה ממערכת העיתון
לשמור על יחסים תקניים עם הסולטאן  -בשנים שנסקרו נדפס דיוקנו שלוש
פעמים בשער ,והוא היה המוסלמי היחיד שהופיע בעיתון .דיוקנו של הסולטאן
הופיע בעיתון רק סביב ביקורים פוליטיים בצרפת .הבחירה להציגו בעיתוי זה
בלבד מחזקת את הטענה שמערכת העיתון הזדהתה עם השלטון הקולוניאלי,
שהצר את סמכויותיו וריבונותו של הסולטאן בארצו.
בעמוד השער ניתן ייצוג זניח למנהיגים מהקהילה היהודית במרוקו .שלושת
אנשי הציבור היחידים שהופיעו בו היו יחיא זגורי ,מואיז נהון ושמואל דניאל
לוי .כל השלושה נמנו עם המגזרים האירופי והמתמערב .זגורי שימש בשנים
 1934-1919כמפקח על העניינים היהודיים מטעם השלטון הצרפתי ,ובגלל
קרבתו לשלטון הצרפתי ותרומתו לרווחת הקהילה בקזבלנקה נאלצה מערכת
העיתון להעניק לו ייצוג כדי לשמור על יחסים תקינים עמו .מואיז נהון הוביל
פעילות ענפה ברשת החינוך של כי"ח במרוקו ,הקים את בית הספר הראשון של
החברה בקזבלנקה וחיזק את רשת החינוך בכל מרוקו .שמואל דניאל לוי היה חבר
מערכת העיתון ,אך בשער העיתון הופיע בכובעו הציבורי כנשיא הוועד המרכזי
של קק"ל במרוקו 15.אף שזגורי ונהון לא נטו לציונות ואפילו ניהלו מאבקים
חסרי פשרות בחברי התנועה במרוקו ,בטקסטים שנכתבו מתחת לדיוקנאותיהם
נעשה מאמץ לקשר אותם למפעל הציוני ולאידאולוגיה של העיתון .כל השלושה
ייצגו קבוצה קטנה יחסית בקהילה ,קבוצה שעברה תהליכי מודרניזציה צרפתית,
שהשפיעה בתחום הציבורי ,ושפעלה ברשתות החברתיות של מערכת העיתון.

 15על נהון ולוי ראו :לסקר ,אינטלקטואלים; מילר .על זגורי לא
נכתב מחקר מקיף ,אך צור ולסקר הזכירו אותו במחקריהם.
ראו :צור ,קהילה קרועה; לסקר ,כי"ח ,לפי המפתח .לתמונתו
של זגורי בעמוד השער ראו;L’Avenir Illustré, 26 octobre 1928 :
לתמונתו של נהון ראו;L’Avenir Illustré, 7 septembre 1928 :
לתמונתו של לוי ראו זגוריL’Avenir Illustré, 3 avril 1929 :
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לעומת הייצוג המצומצם של המגזרים האירופי והמתמערב לא נדפס כלל
בשער העיתון בכל השנים שנבחנו דיוקן של מנהיג או רב מהמגזר הילידי.
חוסר הייצוג של המגזר הילידי צורם בעיקר לאור המאמרים על מנהיגים
בולטים ממגזר זה שנכתבו בדפיו הפנימיים של העיתון .לדוגמה בדצמבר
 1929פורסמה כתבה בלוויית דיוקנו של ישועה קורקוס ,ראש קהילת מראכש
שנפטר באותו החודש 16.למרות תמיכתו של קורקוס בייסוד בית הספר של
כי"ח בעירו ולמרות קשריו ההדוקים עם השלטון הקולוניאלי והמוסלמי ,לא
ראה העיתון לנכון להדפיס את דיוקנו בעמוד השער .התעלמות זו מבליטה את
ההשפעה של הסדר הקולוניאלי על חברי מערכת העיתון .סדר זה  -שלפיו
הייתה הייררכייה מובנית פנים–יהודית על בסיס מוצאן האירופי או הלא–אירופי
של הקהילות  -משתקף בבירור בהופעה של מנהיגים מהמגזר האירופי או
המתמערב בלבד בעמוד השער של העיתון ,בעוד מנהיגים מהמגזר הילידי
נדחקו לעמודים הפנימיים (איור .)2
דיוקנאות של נשים הופיעו בשער העיתון שלוש פעמים בלבד :הציירת
הצרפתייה מקסה נורדאו ,עורכת הדין הצרפתייה איבון נטר ושליחת התנועה
הציונית פאני וייל 17.כל השלוש השתייכו למגזר האירופי ,וכולן זכו לסיקור
מקיף בעת שביקרו בקזבלנקה כאורחות מערכת העיתון .מיעוט דיוקנאות
נשים בשער העיתון הוא דוגמה אחת מני רבות למקום השולי של נשים
באותה עת בעולם היהודי ובתנועה הציונית .גם מקומן של נשים לא–יהודיות
בפעילות הציבורית באירופה היה שולי ,ועל כן אין להן כל ייצוג בעיתון .בעוד
שלמנהיגים גברים מאירופה ,בעיקר מצרפת ומבריטניה ,ניתן מקום מרכזי
בשער 18.יחסם של חברי מערכת העיתון לנשים לא היה שונה; נשים מכלל
 16למאמר לזכרו של קורקוס ראו‘Ichoua Corcos’, L’Avenir :
Illustré, 19 décembre 1929, p. 4
 17לסיקור ביקורה של נורדאו במרוקו ראוL’Avenir Illustré, 27 :
 ;mai 1927,לסיקור ביקורה של נטר ראוL’Avenir Illustré, 18 :
 ;mai 1928,לסיקור ביקורה של וייל ראוL’Avenir Illustré, 15 :
 .décembre 1931הביקורים סוקרו שם בעמודי השער ובעמודי

פנים .על פעילותה של וייל ראו :כהן ,האישה.
 18שילה כתבה על מקומן של נשים בתנועה הציונית' :התנועה
הציונית העניקה שוויון זכויות גמור לאישה ,ואף על פי כן
יצרו נשות התנועה בתוך ההסתדרות הציונית מסגרת נפרדת
לעצמן " -ארגון הנשים לעבודה תרבותית בפלשתינה"  -בה
ביקשו למצוא פתרונות לבעיותיה המיוחדות של האישה.
דימויה של האישה בתנועה היה מסורתי לחלוטין :מקומה
בבית ,בבית הספר או במשרד (אלטנוילנד) בין עשרות מנהיגי
הציונות לא מצאנו אף לא אישה אחת' (שילה ,עמ'  .)139על
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 2דיוקנו המצולם של ישועה קורקוס ,נשיא הקהילה היהודית במראכש .עמוד  4בעיתון,
 19בדצמבר 1929
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המגזרים נעדרו באופן עקבי משער העיתון ,וכאשר הוצגו כמה פעמים תצלומים
של נשים מקומיות הם נדחקו לעמודים הפנימיים של העיתון (איור .)3
דימוי ארץ־ישראל :בין ציון לציונות
הדימוי השני הבולט בנוכחותו בשער העיתון ובעמודים הפנימיים הוא ארץ–
ישראל .ליהודי מרוקו הייתה זיקה רבת שנים לארץ–ישראל ,והיא באה לידי
ביטוי בתפילות ובפיוטים שעניינם גלות וגאולה ,ושמתוארים בהם ערי הקודש
ונופיה של ארץ–ישראל 19.המשוררים ואנשי הקהילה קנו את ידיעותיהם על
הארץ מתוך קריאה במקורות היהודיים ,ממפגשים עם שלוחי ארץ–ישראל,
ממכתבים שהתקבלו מקרובי משפחה שעלו לארץ או מתוך ידיעות בעיתונות
העברית ,שחלחלה למרוקו מאמצע המאה התשע עשרה .לעומת התיאורים
הטקסטואליים  -פרי הדמיון או המציאות  -אִפשר 'העתיד' לקוראיו לראות
לראשונה את ארץ–ישראל בתצלומים בתפוצה רחבה .שלא כמו טקסטים או
ציורים ,התצלום תמיד משקף שבריר של מציאות קיימת ללא פקפוק ,או
במילותיו של בארת' ,דבר שהיה שם' 20.המקומות הקדושים והמרחבים הארץ–
ישראליים שתוארו בטקסטים שקראו ושחיברו יהודי מרוקו במשך הדורות
קרמו עור וגידים בתצלומים ,והפכו למציאות ממשית בהווה ולא עוד חלק
מחזון עתידי .הרב יוסף משאש כתב בכסלו תרפ"ח (דצמבר  )1927מכתב אל
הרב אברהם יצחק הכהן קוק על תופעת החילון בארץ–ישראל ,וממנו למדים
דרך אגב על התצלומים 'מנקרי העיניים' שנשלחו מארץ–ישראל לתפוצות ועל
השימוש שנעשה בהם במרוקו' :האלה הם מעשה המתימרים כי גואלי הארץ
המה? אשר נ ִקרו עיני [ההדגשות שלי] כל בני הגולה ,ברוב גליונות וציורים
21
ותמונות ,על כתלי כל מקדש מעט שבכל קהִלות ישראל'.
מנהיגות בציונות הדתית ראו :רוזנברג־פרידמן ,ושם הפניות
רבות למחקרים על מעמדן השולי של הנשים באירופה
ובארצות־הברית בראשית המאה העשרים.
 19על נוכחותה של ארץ־ישראל בפיוט של יהודי צפון אפריקה
ראו :שטרית; חזן.
 20בארת ,מחשבות ,עמ'  .80-79אמירה זו אינה שוללת מניפולציות
של הצלם או של הערוץ שבו מוצג התצלום על הדימוי ,אלא
מכוונת לכך שבכל תצלום קיים שבריר של מציאות שהתרחש
בעבר הקרוב או הרחוק אל מול עדשת המצלמה.
 21משאש ,ב ,עמ' מב .על התקבלות הצילום בקרב יהודי מרוקו
באמצעות מקורות כתובים כמו זה של הרב משאש נדרש
מחקר נוסף.
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3.1

3.2

 3.1דיוקנה המצולם של הציירת הצרפתייה
מקסה נורדאו ומעליו הכותרת‘ :אורחנו'
( .)Notre hoteעמוד השער של העיתון,
 27במאי 1927
 3.2דיוקנה המצולם של עורכת הדין
הצרפתייה איבון נטר ומעליו הכותרת‘ :לוחמת
יהודייה' (.)Une Militante Juive
עמוד השער של העיתון 18 ,במאי 1928
 3.3דיוקנה המצולם של שליחת התנועה
הציונית פאני וייל .עמוד השער של העיתון,
 15בדצמבר 1931
3.3
פעמים ( 152-150תשע"ז)
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תצלומים רבים מארץ–ישראל תיארו את המפעל הציוני .מחלקות הסברה
בתנועה הציונית החלו להבין באמצע שנות העשרים של המאה העשרים את כוחו
של מדיום הצילום ,ועשו בו שימוש נרחב להפצת דימויים חזותיים בתקשורת
העולמית .ארץ–ישראל הצטיירה בעיני הצלמים היהודים כמרחב שבו מתממש
הטקסט התנ"כי בשילוב עם ההתיישבות הציונית .הם צילמו את העם שחוזר
למולדתו ,ולעומת זאת נעדרו מהתצלומים כמעט לחלוטין התושבים הערבים
והיישובים הערביים בארץ .בתצלומים הוצגו נופים ומרחבים ריקים ,ולעתים
הופיעו בהם דמויות של חלוצים העובדים בחקלאות או בבניית תשתיות.
ההתיישבות היהודית הייתה יסוד מרכזי בתצלומים שפורסמו בעיתון ,והמושבות
רחובות ,ראשון לציון ופתח תקווה הוצגו כיישובים כפריים פורחים ומפותחים.
מקום מרכזי ניתן לעיר העברית תל אביב ,ותצלומים רבים הציגו את רחובות
העיר ,מפעלי תעשייה ועוד .מעת לעת פורסמו תצלומים המתעדים פעילויות
של ילדים ובני נוער במסגרת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בקיבוצים,
במושבים ובערים ,למשל חגיגות ט"ו בשבט ,שיעורי ספורט ולימודים בטבע.
הטקסטים שליוו את התצלומים כיוונו את הקוראים למסר שבארץ–ישראל
מתרחש מהלך משמעותי של התחדשות העם היהודי בארצו .בכותרות הודגש
שאין מדובר בפלסטין הערבית הנחשלת אלא בפלסטין החדשה והמתקדמת
( ,)À travers la Palestine nouvelleשצעירים יהודים עמלים כדי לחולל בה
שינוי ( .)La Palestine au travailפעמים רבות בחרה המערכת לכתוב בכותרת
לא  Palestineאלא  ,En Eretz Israelוכך טענה את התצלום במשמעות יהודית
דתית .שילוב התצלומים והטקסטים בעיתון הפך את המפעל הציוני בארץ–ישראל
22
למפעל המשותף ליהודי מרוקו ועורר אותם לפעילות ציונית על כל גווניה.
נוסף על התצלומים הרבים המתארים את המפעל הציוני פורסמו בעיתון
תצלומים של אנשי 'היישוב הישן' בירושלים ובטבריה ,וכך יצר העיתון נרטיב
של רצף היסטורי של העם העברי מתקופת התנ"ך ועד ימינו .המשכיות העם
היהודי בארץ–ישראל באה לידי ביטוי גם בייצוג המקומות הקדושים ליהודים
הנזכרים בספרי הקודש ,וביניהם הכותל המערבי  -שהופיע פעמים רבות
בעיתון תחת הכותרת 'כותל הדמעות' ( - )Le Mur des pleursמגדל דוד ,הר
 22צור והלל טענו כי מערכת העיתון השתמשה בארץ־ישראל
כמודל לחיקוי והשראה שעל פיו נדרשת הקהילה היהודית
במרוקו לכוון לאוטואמנציפציה .ראו :צור והלל ,עמ' -216
 .226טענה זו מבוססת על שני מאמרים שפורסמו בעיתון.
עיון בתצלומים הרבים והמגוונים מלמד כי פרסומם כוון
בעיקר לחשיפת הקהילה למפעל בישראל כאמצעי לתעמולה
ציונית .על מקומה של התעמולה בתפוצות ראו :סלע.
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מירון בחגיגות ל"ג בעומר ,קברי המלכים בירושלים ובתי כנסת בערים שונות.
דומה שתצלומים אלה כוונו לקהל היעד מהמגזר הילידי ,שלא קרא צרפתית
אך מבט בתצלום מארץ–ישראל עשוי היה לעורר בו ערגה וכמיהה מסורתית
ללא קשר ישיר לתעמולה הציונית.
דימוי הקהילה היהודית במרוקו בראי שלושה
דגמי צלמים
רוב התצלומים של הקהילה היהודית שפורסמו בעיתון צולמו על ידי שלושה
צלמים :מרסלין פְלנדרן ( ,)Flandrinא' קאסוטו ( )Cassutoויוסף בוחְצירה
( .)Bouhsiraפלנדרן ובוחצירה היו בעלים של סטודיו לצילום ,פלנדרן
בקזבלנקה ובוחצירה בפאס ,והמערכת רכשה מהם גלויות או תצלומים ופרסמה
אותם בעיתון .לעומתם קאסוטו היה חלק מצוות ההפקה של העיתון וצילם על
פי צורכי העיתון .בחלק מהתצלומים בעיתון ניתן מזכה ל'עתיד' ולא לקאסוטו,
וייתכן כי אלה צולמו על ידי קאסוטו או צלמים אחרים שהמערכת לא ציינה את
שמותיהם 23.כל אחד משלושת הצלמים השתייך למגזר אחר ומייצג קטגוריה או
דגם של צלמים ותצלומים שניתן לבחון גם בחברות קולוניאליות אחרות .פלנדרן
השתייך למגזר האירופי ,קאסוטו עמד בין המגזר המתמערב לאירופי ,ובוחצירה -
בין המגזר הילידי למתמערב .השתייכותם של הצלמים למגזרים השונים השפיעה
על יחסי הכוח באירוע הצילום ,על הדרך שבה הביטו על הקהילה היהודית ועל
הדימוי שבחרו להציג .בבחינת התצלומים של השלושה אתייחס לחלקו של
העיתון ,ערוץ ההפצה ,בטעינת המשמעות הסופית של התצלומים כפי שהוגשו
לקוראים ,ולבסוף כיצד קרא קהל היעד את התצלומים.
24
מרסלין פלנדרן נולד ב– 18בספטמבר  1889בבון שבאלג'יריה .הוא
שירת כחייל בצבא הצרפתי והוצב במרוקו עם החלת הפרוטקטורט שם בשנת
' 23העתיד' פרסם הודעה על מותו של צלם מקזבלנקה בשם
מ' ראטל (  ,)Ratelששיתף פעולה עם העיתון .מעולם לא
ניתן לו מזכה בעיתון ,וייתכן שהתצלומים שלו הופיעו תחת
שם העיתון .לידיעה על מותו ראו‘Deces’, L’Avenir Illustré, :
 .30 mars 1928, p. 14כעבור שנים אחדות ציין העיתון כי
התצלומים שפורסמו בו פותחו במעבדת הצילום של ראטל
(  .)Ratel, Photo-Hall Marocainראו‘Nos Illustrations’, L’Avenir :
Illustré, 15 avril 1933, p. 15

 24שם העיר המקורי ,אנאבה (  ,)Annabaהוחלף על ידי השלטון
הצרפתי לבון (  .)Boneבסיום התקופה הקולוניאלית הוחזר
שמה המקורי של העיר.
פעמים ( 152-150תשע"ז)
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 .1912בסיום שירותו השתקע בקזבלנקה ופתח בה את הסטודיו לצילוםMars ,
 ,Editionוהפך לצלם הבלתי רשמי של העיר .הוא ניהל קשרים הדוקים עם

נציבות הפרוטקטורט הצרפתי ושימש כצלם הרשמי של הסולטאן .מעמדו
אפשר לו לצאת למסעות צילום ברחבי מרוקו ,וכך יצר מאגר תצלומים מגוון
והפיץ אותו בצרפת ובמקביל גם בשוק המקומי בצפון אפריקה .מערכת
'העתיד' רכשה מפלנדרן תצלומים וגלויות ,ואלה פורסמו מעת לעת בעיתון.
בתצלומיו בולטת הראייה האוריינטליסטית כפי שהגדירה אדוארד סעיד,
שטען כי המזרח עוצב על ידי המערב כתמונת ראי שלו כדי לכונן את עצמו
כנבדל ונפרד ממנו .התרבות המערבית יצרה מסורת ארוכת שנים של דימויים
שגויים ונגועים בדעות קדומות כהצדקה לשאיפות הקולוניאליות האירופיות.
כך השתקפה מרוקו בתצלומיו של פלנדרן כארץ פראית ורומנטית מחד גיסא
25
וכפרימיטיווית ,סבילה וחלשה מאידך גיסא.
פלנדרן התפרסם בסוגת הגלויות 'סצנה וטיפוס' ( ,)scène et typeשהגיעה
גם לעמודי 'העתיד' .עם חדירתה הקולוניאלית של אירופה לצפון אפריקה
מסוף המאה השמונה עשרה החלו חוקרים לקטלג באופן 'מדעי' את הקבוצות
הילידיות על בסיס גזעי .למטרה זו גויסו צלמים שבשיתוף עם החוקרים פיתחו
26
את סוגת התצלומים 'סצנה וטיפוס' ,שהציגה טיפוסים אתניים שונים.
כל גלויה ייצגה קבוצה ועל כן לא צוינו פרטיו המזהים של המצולם או
ההקשר של הצילום ,ומושא הצילום הוגדר באופן קטגורי בלבד ,כגון 'טיפוס
מרוקאי' ( )Type de marocaineאו 'אישה דרומית' ( .)Femme du sudכך
לדוגמה פורסמה ב'עתיד' גלויה שכותרתה 'צעיר מרוקאי יהודי' (Jeune juif
 ,)marocainושבה נראה ילד לבוש בבגדים מסורתיים חדשים היושב על אדן
חלון מסורג ומביט אל האופק .בגלויה שכותרתה 'יהודי וחמורו' (Un juif
 )avec son âneנראה אדם מבוגר לבוש בגדים מסורתיים ולצדו חמורו וברקע
 25ספרות ענפה נכתבה על צילום אוריינטליסטי .ראו לדוגמה:
בדד וגרטלן; מקסוול; בלנשר וארמל .לסקירה על פלנדרן
ותצלומיו וכן הפניות למחקרים נוספים על הצלם ראו:
גולדסוורתי ,עמ'  .146 -139גולדסוורתי טענה כי תצלומיו
של פלנדרן מגוונים יותר משהוצג עד היום במחקר ,ושבין
גלויותיו יש גלויות אנטי־קולוניאליסטיות .לדעתי גלויות אלה
אכן מציגות תפיסה אנטי־קולוניאליסטית אך אינן מבטלות
את ראייתו האוריינטליסטית.
 26כיבוש מצרים על ידי נפוליאון בשנת  1798והקמת המשלחת
המדעית (  )Mission scientifiqueלחקר העבר והווה של מצרים
ותושביה מסמלים את חדירת המערב למזרח ויצירת דימויים
אוריינטליסטיים .ראו לדוגמה :ברק.
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 4.1תמונה ,מעליה הכותרת:
‘סצנה וטיפוס' ()scenes et types
ומתחתיה‘ :צעיר מרוקאי יהודי'
( .)Jeune juif marocainעמוד  9בעיתון,
 22ביולי 1926

 4.2תמונה ,מעליה הכותרת‘ :סצנה
וטיפוס' ( )scenes et typesומתחתיה:
‘יהודי וחמורו' (.)Un juif avec son âne
עמוד  27בעיתון 10 ,באוגוסט 1926
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בניין אירופי מפואר (איור  27.)4בשני התצלומים בולט הקיפאון של המזרח -
הילד החולם בהקיץ והכלוא מאחורי סורגי המזרח ,והפרימיטיוויות של האדם
שחמורו משמש לו כלי תחבורה ומקור לפרנסה לעומת אירופה המתקדמת,
המשתקפת בבניין המפואר .העיתון לא הוסיף מידע לתצלומים והם הופיעו כפי
שפורסמו במקור ,כטיפוסים ,ללא פרטים מזהים או הקשר כלשהו .לתפיסתי
ראייתו האוריינטליסטית של פלנדרן התרככה כאשר פורסמו גלויותיו בעיתון
היהודי במרוקו .מרבית קהל היעד המתמערב לא חלק עם הצלם את אותו
עולם ערכים מערבי ,ועל כן מחוות ,הבעות או אפקטים שבאמצעותם קודד
פלנדרן את תצלומיו פוענחו על ידי קוראי העיתון במשמעות אחרת .יש לזכור
כי מרביתו של המגזר המתמערב היה דור ראשון ליוצאי המלאח ,וחלקו אף
המשיך להתגורר ברובע היהודי ,ועל כן שמר על זיקה מסוימת לחברת מוצאו
הילידית ,שהיו בה בין היתר טיפוסים כמו הילד או האיש הזקן וחמורו.
לא ידועים פרטים ביוגרפיים על א' קאסוטו ,צלם המערכת ,ועל צלמים
אחרים ששיתפו פעולה עם מערכת העיתון .קרוב לוודאי שאלה ,כמו חברי
המערכת האחרים ,השתייכו למגזרים המתמערב והאירופי .בחלק מהתצלומים
בולטת הטמעת ראייתו של המערב ,ויהודי מרוקו מוצגים בהם מנקודת
מבט אוריינטליסטית פנים–יהודית ,המכונה במחקר 'אוריינטליזם יהודי' או
'אוריינטליזם פנימי' .מכיוון שלעם היהודי הייתה פזורה רחבה במערב ובמזרח,
התפתחה הן באירופה והן בארצות האסלאם תופעת 'אוריינטליזם פנימי' :יהודי
מערב אירופה הביטו באופן אוריינטליסטי על יהודי מזרח אירופה ,ויהודי אירופה
כולה הביטו באופן דומה על יהודי ארצות האסלאם .עם החדירה הקולוניאלית
לארצות האסלאם נוצר סדר קולוניאלי בתוך הקהילות עצמן ,והיו ביטויים
של אוריינטליזם פנימי בין המגזרים השונים .יהודים מהמגזר האירופי -
שלעתים מקורם היה בצפון אפריקה  -או מהמגזר המתמערב הביטו באופן
אוריינטליסטי על בני קהילתם מהמגזר הילידי 28.כך לדוגמה אימצה מערכת
העיתון את רעיון גלויות הטיפוסים של פלנדרן ,העניקה לתצלומים של צלמי
העיתון את הכותרת 'סצנות וטיפוסים' ( ,)scenes et typesוהציגה יהודים
 27לתצלום של הנער ראו;L’Avenir Illustré, 22 juillet 1926, p. 9 :
לתצלום של הזקן וחמורו ראוL’Avenir Illustré, 10 août 1926, p. 27 :
 28על אוריינטליזם יהודי ראו :צור ,הקרנבל; צור,
ההיסטוריוגרפיה; שרוטר ,עמ'  ;185 -183כהן ,אוריינטליזם.
עד כה עסקו החוקרים באוריינטליזם היהודי כפי שבא לידי
ביטוי באוריינטליזם של יהודי אירופה כלפי יהודי ארצות
האסלאם .מאמר זה מציג לראשונה ביטוי של אוריינטליזם
יהודי שהתקיים בין מגזרים שונים בתוך קהילה אחת בארצות
האסלאם.
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מהמגזר הילידי באופן קטגורי וללא שם .באופן זה הוצג איש מבוגר לצד פרד
או מוכר במלאח 29.אולם שלא כבגלויות 'סצנה וטיפוס' של פלנדרן וצלמים
אירופים אחרים ,שביימו את אירוע הצילום ,הקפידו צלמי העיתון לצלם את
אנשי הרובע היהודי בשגרת עבודתם וחייהם בלי להתערב בה .הטקסטים
שליוו את תצלומי העיתון לא כללו את שמות המצולמים ,אך לעומת הכותרות
הקצרות של הגלויות האירופיות כללו מידע על מקום הצילום ומספר פרטים
בעלי אופי חברתי–תרבותי שסייעו לקרב את הדמויות שבתצלום אל הקוראים.
לדוגמה מתחת לתמונת מוכר ירקות במלאח נכתב כי חיוניות המלאח לקראת
שבת מפתיעה את התיירים בשכונה .השימוש בסוגת 'סצנה וטיפוס' בעיתון
משקף את שאיפתם של חברי המערכת להשתייך למגזר האירופי ולהזדהות עם
השליט הקולוניאלי ואף לחקות אותו .אולם החיקוי לעולם אינו מושלם ,והפער
בין תפיסתם לתפיסה האירופית חושף את ראייתם הייחודית ,שנבעה ממקומם
בסדר הקולוניאלי  -מתמערבים ולא אירופים  -בשילוב זהותם האתנית,
30
היהודית ,ובמקרה זה גם הקהילתית ,כלומר יהדות מרוקו.
בסדרת תצלומים ומאמרים שפרסם העיתון על יהודים בהרי האטלס
ובנקודות יישוב מרוחקות בלט שיח אוריינטליסטי מובהק 31.את התצלומים
סיפק למערכת צלם העיתון ,ששמו לא הוזכר; הוא הצטרף לעיתונאי יעקב
אוחיון למסע עיתונאי בהרי האטלס ,ובמאמרים שולבו גם גלויות שצילם
פלנדרן בסיוריו באזור 32.הכפרים תוארו כמקומות מסקרנים ומסתוריים,
 29לתצלום של האיש עם הפרד ראוL’Avenir Illustré, 1 novembre :
 ;1931, p. 1לתצלום של המוכר במלאח ראוL’Avenir Illustré, 4 :
fevrier 1932, p. 1

 30באבא ,עמ'  39 -36 ,18 ,13ובמקומות נוספים.
 31בשנות החמישים יצא גרינקר בשליחות 'תנועת המושבים'
של ההסתדרות למרוקו במטרה לעודד עלייה להתיישבות
העובדת .הוא תיאר את היהודים מהרי האטלס באופן דומה
לתיאורים של העיתון .חנניה דהן ,יליד סאלה ,כתב בפתח
הספר דברים דומים' :שבט נידח שאף יהודי מרוקו עצמה
שמעו עליו מעט ובוודאי שלא זכו להצליח ולהגיע אליו.
האם אינם צאצאי חייליו של יואב בן צרויה אשר רדף אחרי
הפלישתים עד כאן ,כפי שהאגדה המקומית מספרת? []...
אל אף היותי בן מרוקו עולים אלה היו בעיני יצורים חדשים
שמעולם לא ראיתי ושמעתי על מקומות מוצאם המוזרים
כל כך ובלתי ידועים עד שלשוא חיפשתי אחדים מהם במפה
הרשמית של מרוקו' (גרינקר ,עמ'  .)12 -10יהודי תימן תוארו
וצלמו באופן דומה .ראו :רז.
 32על אוחיון ומפעלו העיתונאי ב'העתיד' ראו :צור והלל ,עמ'
.226 -165
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ובטקסטים שליוו את התצלומים הופיעה באופן קבוע המילה - curieux
מסקרן או מוזר .בעמוד השער שפתח את סדרת הכתבות הודגש המרחב
ההטרוטופי שבו חיו היהודים בהרי האטלס' :יינתן לקוראנו מידע על המלאחים
המסתוריים [ההדגשה שלי] החבויים בלב האזור של הרי האטלס הסהרי'.
יהודי הרי האטלס תוארו כיליד הססגוני ( ,)colourful nativesהאקזוטי
והמסקרן .במרכז תצלום מאחד הכפרים עומדת אישה צעירה לבושה בשמלה,
מטפחת עוטפת את ראשה ,והיא עונדת צמידים ושרשראות ,וסביב לה נשים
אחרות .מתחת לתצלום נכתב' :התמונה מייצגת טיפוס של צעירה יהודייה
מההרים ובולטים בה לבושה המשונה [ההדגשות שלי] ומראה פניה היפים'
(איור  33.)5יהודי הרי האטלס הוצגו מחד גיסא כשבטים נידחים בעלי תרבות
פרימיטיווית ונחשלת שזמנה קפא ,ומאידך גיסא כיהודים הישנים ,הצנועים
והמסורתיים ,בעלי הזיקה הישירה לעבר העתיק ולימי התנ"ך .התיאורים
כללו דברי שבח לבריאותם ,לחוסנם ולפעלתנות היצרנית שנבעה מהחיים
באזורים הכפריים ,שאין בהם מחסור כלכלי ,ושתנאי המגורים בהם נאותים.
התמונה האמביוולנטית שהציג העיתון נבעה מהתפיסה המערבית שאימץ אל
מול המגזר הילידי הכפרי ,שנראה בעיניו כמפגר וכמי שנדרש לעבור תהליכי
מודרניזציה .עם זאת הגירתם הנרחבת של יהודי הרי האטלס לקזבלנקה
בראשית המאה העשרים ,במטרה לשפר את חייהם באמצעות ההזדמנויות
שהציעה העיר המודרנית ,יצרה צפיפות עצומה בשכונה היהודית ומצוקה
קיומית קשה .משהתקשתה הנהגת הקהילה להתמודד עם קשיים אלה ,בחרה
לתאר את הכפרים בהרי האטלס ואת תושביהם באופן רומנטי ,כמי שעדיין לא
נפגעו מתחלואי העיר הגדולה.
קבוצה נוספת של תצלומים המשקפת הטמעה של ראייה אירופית קשורה
לרעיון השליחות המתרבתת ( 34.)La mission civilisatriceהקולוניאליזם
הצרפתי האמין בעליונותו התרבותית אל מול המזרח הנחשל ,וראה חובה לעצמו
לתרבת את האוכלוסיות שכבש באמצעות לימוד השפה הצרפתית והפצת ערכי
הציוויליזציה המערבית .העיתון אימץ תפיסה זו בין היתר בתיווכה של חברת
כי"ח ,והקפיד לפרסם תצלומים שתיעדו את פתיחתם ואת פעילותם השגרתית
של מוסדות חינוך ,תרבות ורווחה בקהילות השונות .בתצלום שפורסם בשער
הגיליון ב– 16בדצמבר  1927תחת הכותרת 'מפגן מרשים' (Une Belle
 )Manifestationהוצגה פתיחתו של בית ספר מקצועי בקזבלנקה ,בנוכחות
‘Notre enquete sur les mellahs’, L’Avenir Illustré, 19 mars 33
1931, p. 1

 34על השליחות המתרבתת בארצות האסלאם ראו :כהן,
אוריינטליזם.
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 5תמונת צעירה יהודייה מהרי האטלס ומעליה הכותרת‘ :מחקרנו על המלאחים'

(Notre

 .)enquete sur les mellahsעמוד השער של העיתון 19 ,במרס 1931
פעמים ( 152-150תשע"ז)
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הנציב הצרפתי סטייג .התצלום צולם בחצר הפנימית של בית הספר ,במרכזו
נראה הנציב עומד מוקף במעגל גדול של קהל מן המגזר האירופי ,ובחלק
המרוחק עומדים בשורות התלמידים והתלמידות מהמגזרים המתמערב והילידי.
תצלום זה בולט במיוחד משום שבמרכזו מתנופף דגל צרפת ,שקרוב לוודאי
זינק מתוך התצלום לעיני קוראי העיתון והדגיש את המסר שמערכת העיתון
כיוונה אליו ,והוא תרומתה המשמעותית של צרפת למודרניזציה של הקהילה
היהודית במרוקו (איור  .)6מערכת היחסים הסבוכה שהייתה כרוכה בשליחות
המתרבתת הן הצרפתית והן היהודית באה לידי ביטוי בגיליון החגיגי ביותר
שהוציא העיתון בדצמבר  ,1928ושכלל ארבעים ושניים תצלומים המתארים
את השליחות המתרבתת בכל רחבי מרוקו בתחומי החינוך ,הסעד והרפואה וכן
דיוקנאות של דמויות מרכזיות בקהילות השונות .בשער הגיליון הוצג דיוקנו
של סטייג ,ותחתיו נכתב כי הגיליון מוקדש למנהיג שיהדות מרוקו חבה לו את
התפתחותה (.)à qui le Judaïsme Marocain doit son plus bel essor
יוסף בוחצירה ,שאף תצלומיו פורסמו בעיתון ,נולד בפאס והחל ללמוד
צילום בשנת  1910מכימאי צרפתי .הוא פתח בשנת  1918את הסטודיו הראשון
בעיר ,תחילה בשכונה היהודית ובהמשך ברובע הצרפתי .הוא לימד את אחיו,
אחיינו ובנו את רזי המקצוע וצירף אותם לסטודיו בפאס ולסניפים שפתח בווזאן
ובקצר אלסוק .הגלויות והתצלומים החתומים בחותמת  Bouhsiraצולמו על
ידי כל בני המשפחה ולא רק על ידי יוסף .התצלומים שהופיעו בעיתון הציגו
בעיקר את הוויי החיים המסורתיים של הקהילה ,והמוטיבים החוזרים בהם הם
בתי הכנסת ,רבני העיר ,בתי הספר המסורתיים ,רחובות השכונה היהודית ,בית
35
הקברות היהודי ובעלי מקצוע יהודים בפאס ,בעיקר חייטים וצורפים.
בוחצירה אימץ את אופן השימוש במצלמה שיובאה מאירופה אך לא את
נקודת המבט האירופית .תצלומיו מתנגדים לדימוי האירופי ומעצבים אותו
מחדש .השתייכותו המגזרית  -בין המגזר הילידי למתמערב  -השפיעה על
נקודת מבטו על יהדות מרוקו ובעיקר על עירו ,שהִרבה לצלם .שלא כצלמים
אירופים ,ובתוכם פלנדרן ,שביימו את אירוע הצילום תוך הקפדה על בחירת
המודל לצילום ,הלבוש והתפאורה ,במטרה לצלם תמונה אותנטית כביכול,
צילם בוחצירה את אנשי קהילתו בסביבתם ובמהלך שגרת יומם .במרכז כל אחד
מתצלומיו עומדת דמות של רב או בעל מלאכה ,אך על גלויותיו ,שלא כבגלויות
'סצנה וטיפוס' ,רשומים שמות המצולמים או לכל הפחות פרטים אישיים
 35גולדסוורתי הקדישה פרק בעבודת הדוקטור שלה לבוחצירה,
והציגה רפרטואר אחר מזה שהוצג בעיתון אך בעל אופי
מסורתי זהה .ראו :גולדסוורתי ,עמ' .177 -147
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 6תמונת מעמד הפתיחה של בית ספר מקצועי בקזבלנקה ומעליה הכותרת‘ :מפגן מרשים'
( .)Une Belle Manifestationעמוד השער של העיתון 16 ,בדצמבר 1927
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(איור  .)7הוא גם הִרבה לצלם תמונות קבוצתיות ובהן תלמידים בבית ספר
מסורתי או בבית הכנסת ,ונמנע מתצלומים של יחידים המייצגים טיפוסים.
בתצלומיו ,שלא כבתצלומים אוריינטליסטיים ,המדגישים את קיפאונו
של המזרח ,בולטות תנועה וחיוניות  -כך למשל בתצלומים של רחובות
השכונה היהודית ושל בעלי מלאכה שאינם מייצגים טיפוס אלא מצולמים
במהלך יום עבודתם מוקפים בלקוחות .בתצלומים של פלנדרן וקאסוטו
הופיעו נשים יהודיות  -אמנם בלבוש צנוע ,בניגוד לעירום הנשי בתצלומים
אוריינטליסטיים  -אך בכל המרחבים שצילם בוחצירה אין נשים .לעומת
צלמים אירופים או מתמערבים שהפרו את הקודים התרבותיים בארצות
שבהם צילמו ,בוחצירה שמר על הקודים התרבותיים של קהילתו ,שהקפידה
על הערך 'כל כבודה בת מלך פנימה'.
למרות התנגדותו של בוחצירה לדימוי האירופי  -ואולי גם בעקבותיו -
הדימוי שיצר הוא עצמו לקהילה היהודית ,ושהופץ בעיתון ,אינו חף מפגמים.
מתצלומיו משתקפת קהילת פאס כקהילה מסורתית שלא באה במגע עם
המודרנה או עם השלטון הקולוניאלי .הרובע הצרפתי ,שבו הקים את הסטודיו
שלו ,נעדר מתצלומיו ,ומופיעים בהם הרבעים היהודי והמוסלמי בלבד .נעדרו
מתצלומיו גם מפעלי החינוך של כי"ח בפאס ,והופיעו בהם מוסדות לימוד
מסורתיים בלבד .תחביר התצלומים של בוחצירה כפי שפורסמו בעיתון נסדק
בתצלום משער העיתון שצילם אחד מצלמי המערכת ,ושבו יושבים חברי
מערכת העיתון בשלוחתו בפאס לבושים בחליפות מערביות סביב לשולחן בבית
קפה ברובע הצרפתי .התצלום חושף אנשים (מהמגזרים האירופי והמתמערב)
ומרחב (הרובע הצרפתי) שבוחצירה בחר במודע שלא לייצג בתצלומיו במטרה
ליצור דימוי מסורתי .לעומת תצלומים רבים של הקהילה היהודית בקזבלנקה
שפורסמו בעיתון ,ושבהם הוצגו אזורי העוני והמצוקה ,נעדרים בתצלומיו
של בוחצרה עניי העיר ושכונות המצוקה ,ופאס מצטיירת כאוטופיה יהודית
נטולת בעיות קהילתיות .ייתכן כי למערכת העיתון היה חלק ביצירת הדימוי
של פאס כקהילה שורשית ובעלת מסורת מפוארת אך גם כעיר הקופאת על
שמריה ,בניגוד לקזבלנקה ,העיר החדשה והמודרנית שתפסה את מקומה של
פאס .כך לדוגמה בגיליון החגיגי שפורסמו בו תצלומים של מפעלי החינוך
והרווחה המודרניים בכל הקהילות במרוקו ,הוצג בתצלום מפאס דווקא בית
ספר מסורתי ,ונראה שהוכנס שלא במקרה אלא כדי להבליט את הדימוי של
פאס כחברה מסורתית ושמרנית.
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 7.1תמונת רב בבית כנסת בפאס ומעליה
הכותרת‘ :המסורת היהודית במרוקו'

(La

 .)tradition juive au Marocעמוד
השער של העיתון 20 ,בפברואר 1930

 7.2תמונה ומתחתיה הכותרת‘ :פאס -
שיעור גמרא בבית כנסת' (FES – Une leçon

.)de Gemarra dans une synagogue
עמוד  8בעיתון 1 ,בינואר 1931
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סיכום
העיתון 'העתיד' ,שיצא לאור בקזבלנקה ארבע עשרה שנים ברציפות ,יצר
לראשונה דימוי חזותי שבאמצעותו נחשפו יהודי מרוקו לקהילות היהודיות
בארץ–ישראל ,בצפון אפריקה ,באירופה ובארצות–הברית ,וכל גיליון הוסיף
חוליה בבניית זהות העם היהודי בראשית המאה העשרים .מקום מרכזי ניתן
לפעילות הציונית שהתקיימה בארץ–ישראל ,ולראשונה חזו יהודי מרוקו בארץ
האבות ,שעליה קראו או שמעו במשך הדורות .החשיפה לקהילות היהודיות
הייתה פרי קשרים שניהלה מערכת העיתון עם הקהילות בתפוצות השונות
ומעמדן של אותן תפוצות בתנועה הציונית .על כן נעדרו מהעיתון קהילות
יהודי המשרק ,ומלבד חשיפה למספר תצלומים של יהודי תימן שהתגוררו
בארץ–ישראל לא פורסמו תצלומים של קהילות אלה .מן העיתון למדו קוראיו
גם על קהילות אחרות במרוקו ,בערי החוף ,בערי הפנים ובהרי האטלס,
באמצעות תצלומים ששלחו צלמים מתוך הקהילות או מכתבות מצולמות של
כתבים שיצאו למסעות ברחבי מרוקו .לעיתון חשיבות עצומה כמקור חזותי
לחקר יהדות מרוקו ,אך יש לבחון את התצלומים באופן ביקורתי ,תוך בירור
זהותו של הצלם ,הבנת מערכת יחסי הכוח באירוע הצילום והדימוי שיצר ,ויש
לעמוד על המסרים החזותיים והטקסטואליים שאליהם כיוון העיתון את קהל
קוראיו .לבסוף יש להתבונן בכל תצלום במבטו הבוחן של קהל היעד מתוך
הכרת המגזרים השונים בקהילה ותרבותם בתקופה שבה פורסם העיתון.
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