פרסומות געיתונות הלדינו
העות’ מאגית _______________
שרה אברביה שטיין
בחודש מאי שנת  1910פירסם העיתון בלדינו ״איל טיימפו״ ( ;El Tiempoקונסטנטינופול,
 ) 1930-1872מכתב שכתב סניור דוקטור דה מיסימי ( .)Misimiהמכתב תיאר את ההצלחה
שהדוקטור נחל באותה העת בריפוי חולה שסבלה מ״מחלה מתישה״ .כשביקרה החולה את
דוקטור מיסימי לראשונה(כך דיווח הרופא) ,היא סיפרה לו כי אבד לה תאבונה ,שנתה נדדה
וכאבי בטן העיקו עליה :כמו כן הווסת שלה לא היה סדיר ,והיא סבלה מעצירות ,מבעיות
בעיכול ומרגזנות .כתרופה רשם לה דוקטור דה מיסימי שתי ״גלולות ורודות לאנשים חיוורים״
( ,)piiiuies pink pour personnes pâlesשיש לבלוע אותן בכל ארוחה .עד מהרה תאבונה
של החולה שב אליה ,היא ישנה היטב וכאב הבטן חלף כלא היה .״אני סבור שהגלולות
הוורודות הן תרופה מופלאה״ ,סיכם מאוחר יותר דוקטור מיסימי בנימת ניצחון ,״תרופת
פלא אמיתית!״1.
מכתבו של דוקטור דה מיסימי הופיע מאוחר יותר באיל טיימפו ,אך לא במדור המכתבים
למערכת ,כי אם במדור הפרסומי ,ראשון בסידרה של מודעות פרסומת ששיווקו את הגלולות
הוורודות המופלאות .אם להאמין למודעות אלה ,היו הגלולות הוורודות אחד מפלאי המדע
המודרני  -בכוחה של התרופה היה ,כך נראה ,לרפא מיחושי בטן ,בעיות בעיכול ,מחזור
לא סדיר ,אנמיה ,אי־שליטה בסוגרים ,נדודי שינה ,בעיות עצבים ,תשישות ,אין אונות ואובדן
תאבון .לפרסומות לאותה ״תרופת פלא אמיתית״ נוספו פרסומות אחרות .כבר בשלהי שנות
התשעים של המאה הי״ט היו דפי איל טיימפו זרועים פרסומות של בנקים ,שפרסמו ביטחון
כלכלי ,של חברות ביטוח שהציעו הגנה מפני אובדן רכוש ,ושל מתרגמים שהרגיעו את
הקוראים והבטיחו להם כי אל להם להירתע מקשיי השפה של הכלכלה המודרנית.
רוב מודעות הפרסומת באיל טיימפו ,כמו זו המוזכרת לעיל ,פרסמו שירותים שנועדו
לשכך את חרדתם של הקוראים משבריריות החיים תחת השלטון העות׳מאני .הטקסטים
האלה ניסו לגרוף רווחים מהחשש התמידי משריפה ,מפשיטת רגל ,מסחבת ביורוקרטית,
מעוני ומנישול פוליטי ,ואולי חשוב מכל ,מחרדתם של הקוראים שכלכלה אירופית ,ההולכת
ומתמסחרת ותלותה במערב הולכת וגוברת ,תותיר אותם מאחור 2.מספר לא מבוטל של
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תירגם מאנגלית אדם חשין.
ראו ״מאבחנותיו של רופא״ ,איל טיימפו  4,90במאי  . 1910הפרסומת לגלולות בצרפתית בגליון הקודם
(.)89
לדיון מדוקדק בעליית ההתמסחרות בהקשר העות׳מאני ראו קואטרט ,מחקרי צריכה.

פעמים ( 106-105תשס״ו) ,עמ81-57 ,
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מודעות פרסומת באיל טיימפו סייעו למגמה זו בפרסמן מוצרים זרים או מוצרים שחיקו
אופנה זרה ,ואילו מודעות הפרסומת למוצרים ושירותים שסיפקו בתי עסק תורכיים ,יווניים
או ארמניים ,היו מועטות מאוד בין דפי העיתון3.
נראה שמודעות הפרסומת מאמתות הנחה חשובה של ההיסטוריוגרפיה העות׳מאנית
והיהודית העות׳מאנית :בשלהי המאה הי״ט ובתחילת המאה הב׳ קם ועלה מעמד סוחרים
יהודי עות׳מאני ,שהשתתף בפיתוח הכלכלה 4.אין כל ספק ,דפי העיתון חושפים את העובדה
שסוחרים יהודים מיוחסים בתורכיה האירופית ובמדינות הבלקן במפנה המאה העשרים הפיקו
תועלת ממערכת היחסים הכלכלית עם אירופה המערבית והמרכזית ,וכתוצאה מכך ,במידת־
מה ,החלו סוחרים אלה חודרים למעמד הבינוני(ובמקרים נדירים למעמד הגבוה) בחברה
העות׳מאנית 5.אולם כפי שמבהירות המודעות באיל טיימפו ,רוב היבואנים היהודים שפרסמו
את סחורותיהם בעיתוני הלדינו לא היו  -כפי שספרות היסוד העוסקת במעמד הסוחרים
העות׳מאני נוטה לרמוז - 6שגרירים מסחריים או תרבותיים של ארצות נכר .ההפך הוא
הנכון :לנוכח המעמד הרעוע של הכלכלה היהודית בדרום מזרח אירופה ,הבנייה של הקשרים
הכלכליים העל־אזוריים העניקה לסוחרים יהודים מעין סוכנות כלכלית ,שהיתה במובן מסוים
עות׳מאנית באופן ייחודי .במובן חשוב זה מלמדות מודעות הפרסומת בעיתוני הלדינו שהסוחרים
היהודים העות׳מאנים  -אפילו אם הם נטו לעבר מערב אירופה  -היו נטועים היטב ברשתות
החברתיות והכלכליות המקומיות7.
במאמר זה ברצוני לבחון מה יכולה סוגת הפרסומת לספר לנו על המצב הכלכלי והתרבותי של
קהל הקוראים של עיתוני הלדינו ,ובאופן כללי יותר ,על ההשפעה שהיתה לתהליך ההתמסחרות
על החברה היהודית בדרום מזרח אירופה .אטען כי עמודי הפרסומת באיל טיימפו אמנם חשפו
את התקוות של בורגנות עות׳מאנית יהודית מתפתחת ,אך בה בעת הם גם הציגו לעיני כל
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מספרן של מודעות שאינן עולות בקנה אחד עם מגמה זו מועט ביותר ,והן הופיעו רק פעם או פעמיים
בטרם נעלמו לחלוטין  -הן כוללות מודעות למכירת תרבושים ,פרוות ,סבון משמן זית ,ונייר לסיגריות.
האחים פפדופולוס ( )Papadopoiusפרסמו את חנות הבגדים שלהם פעמים אחדות בשנת  - 1894ראו
איל טיימפו  8,1באוקטובר  . 1894את הפרסומת של ארם קוימגון ( )Aram Kyomgeonלסמרה(צעיף
פרווה) אפשר לראות שם ,גיליון  8,30בדצמבר  . 1911האחים טציוסי ( )Tchaoussiשיווקו ניירות לסיגריות -
שם  28,95באוגוסט . 1902 ,סבון משמן זית אפשר היה לקנות מהחברה היוונית ריזו פראהי (- )Rizo Prahi
שם  23,63במאי  . 1899תרבושים מתוצרת חמידי פורסמו שם  10,58באפריל  . 1902צחוק הגורל הוא
שמבין שלושת הסוגים של הנייר לסיגריות שפורסמו באיל טיימפו ,אחד נמכר על מנת להביא תועלת
לבית החולים היהודי ׳׳אור החיים״ ,וסוג אחר זכה לשם ״אמיל זולא״  -ראו למשל שם  17,48במארס,
 . 1899את הפרסומת לסיגריות אמיל זולא אפשר לראות בגיליון  24,88באוגוסט . 1898
את התפיסה הזו של תפקיד היהודים העות׳מאנים בפיתוח הכלכלה האזורית מבטא איסאווי ,למשל.
משום שמעמד הביניים היהודי התרחב במהירות רבה יותר בסלוניקי מאשר בכל מקום אחר ברחבי
האימפריה ,ישנה ספרות ענפה הרבה יותר העוסקת בהקשר הזה  -ראו דומון למשל .למחקר מדוקדק
של המממן היהודי יוצא הדופן ,שהשפעתו הורגשה היטב בזירה העות׳מאנית ובזירה האירופית הרחבה
יותר ראו רודריג ,אברהם דה קמונדו.
על כך ראו ,לדוגמה ,את האופן שבו מוצג היבואן במחקרים החשובים  -למרות הסתייגותי המופיעה
לעיל  -של ח׳ליל אינלג׳יק וחורי אסלאמאוגלו־אנאן.
עניין זה העלה רשאט קסבה  -קסבה ,האימפריה העות׳מאנית ,עמ׳ . 114
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את היאוש של אוכלוסייה אשר התברגנות היתה לה עדיין יעד נכסף .ולכן איל טיימפו ,שהיה
במובנים מסוימים מקור לא טיפוסי בעליל ,מציג סיפור המייצג במידת־מה את יהדות דרום
מזרח אירופה במפנה המאה העשרים8.
כפי שהראיתי במקומות אחרים ,איל טיימפו הוא מקור לא־מייצג :הוא היה העיתון היומי
הראשון שיצא לאור בלדינו במדינה העות׳מאנית :בתקופות מסוימות הוא היה אחד מכתבי
העת בלדינו שנהנו מתפוצה רחבה :יתר על כן ,בזכות הנחישות של עורך העיתון ,זכה איל
טיימפו לאורך־חיים רב יותר מעיתונים אחרים בלדינו .עם זאת ,ולמרות קווי הייחוד של
העיתון ,עמודי הפרסומת של איל טיימפו משקפים דווקא את המאבקים הכלכליים והפוליטיים
של יהודי הבלקן סביב תחילת המאה עשרים.
אף על פי שיהודים אחדים הצליחו לחלץ עצמם מחיים של עוני ,באופן כללי חסרה היהדות
העות׳מאנית מעמד ביניים ,גם עד ערב מלחמות הבלקן 9.איל טיימפו נתן במה לשאיפות
גדולה של קוראיו ,למרות העובדה שאלו סבלו מעוני מחפיר והראו רק סימנים מועטים
של התקדמות מעמדית .במובן זה ,שיקפו עמודי הפרסום בעיתון את הפראדוקס הכללי של
הפרסום בניב הלדינו בהקשר העות׳מאני .הגם שרוב העיתונים בלדינו עוצבו תחת השאיפה
לשנות מן היסוד את יהדות הבלקן(במידה רבה מתוך קבלה שלמה של יעדי כי״ח להביא
להתמערבות של יהודים המקומיים) ,הרי מבלי משים עולה מבין דפי העיתון תמונה של קהילה
הרחוקה לעתים ממימוש האידיאל של כי״ח  -קהילה מגוונת מבפנים שדמותה לא תמיד עלתה
בקנה אחד עם השאיפות להתמערבות של עורכי העיתונים .לשון אחר ,אם אנו בוחנים את
העיתונות לאור המציאות היומיומית שהיתה נחלתם של קוראי הלדינו ,ניתן לומר שהעיתונות
לא הצליחה להחדיר את מסריה בדבר התמערבות בקרב קהל קוראיה ,ועל כן ניתן אף לטעון
שהיא לא היתה יעילה כאמצעי תעמולה 10.ייתכן אף שדווקא כישלון זה סייע בסופו של דבר
להבטיח את הפופולריות של העיתונות בלדינו שנשענה על השפה העממית והמסורתית.

עיניים מלאות פליאה
בשנת  1890הופיע מונח חדש במודעות הפרסומת באיל טיימפו :ה׳׳מגזאך (;magasin
חנות ה״כל־בו״) .במונח זה נעשה שימוש לראשונה במודעת פרסומת לחנות הפריזאית
 ,Grands Magasins du Printempsאך עד מהרה אימצו סוחרי בדים מקומיים את המונח
במקום המונח המסורתי יותר ״קאזה״ ( ;casaבית).״ את המונח ״קאזה״  -המעלה על הדעת
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להרחבה על ההיסטוריה של איל טיימפו ועל העלייה של עיתוני הלדינו ,ראו שטיין ,יהודים מודרנים.
ראו בנבסה ,עט׳  . 70-59אהרון רודריג תיעד את חוסר היכולת בקרב משפחות לשלם אפילו את השכר
הסמלי שדרשו בתי הספר של כי׳׳ח .לאחוזי הנשירה הגבוהים בבתי הספר האלה ,הוא טוען ,תרם העוני -
ראו רודריג ,יהודים צרפתים ,עט־  . 120-111לדיון כללי בעוני היהודי בדרום מזרח אירופה של מפנה
המאה ראו בנבסה ורודריג ,יהודי הבלקן ,עמ־ .83-80
להרחבה בעניין ראו שטיין ,יהודים מודרנים.
^ ,Grands Magasin du Printempsשהוקמה בשנת  , 1865היתה אחת מחנויות הכל־בו הראשונות בפריס
[שהלכה בעקבותיה של ׳׳בון מרשה׳׳ ( ,)Bon Marcheשנפתחה בשנת  , 1852והלובר ( ,)Louvreשנפתח
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אינטימיות ידידותית  -מעולם לא זנחו המפרסמים ,אך שימושו הוגבל במידה רבה בעקבות
אימוץ המונח ״מגזין״ .שלא כמו הקאזה ,על מעלותיו של המגזין עמדו מרחוק .הוא היה מרווח
ומסודר ,ושכן בבניין מודרני שהתנשא מעל סביבותיו ומעל הסקרנים שערכו בו קניות והצטופפו
במרתף ״הבית״ .במקום להזמין את קוראי איל טיימפו פנימה ,אל תוך המגזין ,עודדו אותם
לעמוד על סגולותיו מרחוק ,בהפנייתם לקטלוג המוצרים.
הפרסומות של ^ Grands Magasins Du Printempsערכו השוואה מרומזת בין המגזין
למוסד מסחרי אחר  -הבזאר העות׳מאני :בעוד המגזין מסודר ומרווח ,היה הבזאר מפותל
וצפוף .הבזאר היה זירה סוערת של מפגשים בין אנשים מתרבויות שונות ,2.השוואה זו היתה
מרומזת בלבד ,מכיוון שחנויות קטנות דוגמת אלה שאפשר היה למצוא בבזאר לא התפרסמו
באיל טיימפו .ואכן ,איזכור של אופן הרכישה של מזון ומוצרים לבית  -מצרכי יסוד בסחר
הבזאר  -נעדר למעשה מהעיתון .במידת־מה נבע הדבר מהעובדה שההצלחה של החנויות
הקטנות(ואולי ,התרבות שלהן) לא היתה תלויה בפרסומות שבדפוס .תחת זאת ,ציבור הלקוחות
שלהן נקבע לפי המיקום הגאוגרפי שלהן והמוניטין שלהן עבר מפה לאוזן; ,3סביר גם שהעלות
של מודעת פרסומת הציבה את אמצעי השיווק הזה מעבר להישג ידם של רוב בעלי החנויות
הקטנות .לסיכום ,היו סיבות מעשיות לכך שעמודי הפרסום בעיתוני הלדינו קסמו לאותם
המוסדות שהחלו מייצגים את קונסטנטינופול הבורגנית ,ובכללם חנויות הכל־בו הגדולות.
בה בעת ,התוכן של עמודי הפרסומת באיל טיימפו שיקף את המציאות הפוליטית והכלכלית,
בייחוד את נטיות ההתמערבות של מפיקי העיתון.
אליאס קנטי מציין כי לתושבי העיר העות׳מאנית של ימי נעוריו ״שאר העולם נקרא
אירופה ,וכששט מישהו במעלה הדנובה לווינה ,נאמר שנסע לאירופה .אירופה התחילה
במקום שנסתיימה בו מלכות־תורקיה לשעבר״ ,4.בפועל ,מערכת היחסים שבין היבשות
השונות  -העות׳מאנית והאירופית  -היתה סבוכה בהרבה בגאוגרפיה התרבותית של
תרבות הלדינו הפופולרית .לא זו בלבד שאפשר היה להשיט אנשים ומוצרים לאורך
הדנובה בשני הכיוונים ,אלא שבעיניהם של יהודים ,עות׳מאנים לפחות ,עצם המושג של
אירופה היה גמיש .ראו למשל את מאפייני ההופעה של סוחרים אשכנזים בעמודים של
עיתונות הלדינו :פרסומות לחנויות בבעלות אשכנזית מראות שבעליהן פרסמו את עצמם
(ואת המוצרים שלהם) כמערביים ואירופיים ,למרות העובדה שנוכחות אשכנזית בבלקן -

12
13

14

ב־ .]1855כבר בשנות השישים המאוחרות של המאה הי״ט היתה יכולה ״בון מרשה״ להתפאר במחזור
מכירות של שבעה מיליון פרנקים  -ראו מיצ׳ל ,עמ׳  . 10דוגמה לפרסומות של Grands Magasins du
 Printempsאפשר לראות באיל טיימפו  25 ,87במאי. 1892 ,
לבזאר כזירה של זהות רב־אתנית ראו רודריג וריינולדס.
לתמונה נוסטלגית של התפקיד של חנות הכל־בו בבעלות יהודית בבירה העות׳מאנית ,ראו את ספר
זכרונותיו של אליאס קנטי העוסק בימי נעוריו ברוסצ׳וק ( - )Ruschukקנטי ,עמ׳  . 10-7לתיאור של
השוק הפתוח בפרובינציות העותימאניות ראו סקיאקי ,עמ׳ .67-66
קנטי ,ענו . 12
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ובייחוד בקונסטנטינופול  -היתה זה דורות רבים 15.העובדה שהאוכלוסייה האשכנזית
באסתנבול כללה בין שורותיה סוחרים אמידים רבים מומחשת במודעות הפרסומת באיל
טיימפו  -חנויות הכל־בו שהופיעו בהן היו ברוב המקרים בבעלות אשכנזית 16.פרסומות לחנויות
אלה ניסו לגרוף רווחים מהקישור לחותם המערב ,ומהקשרים של בעלי החנויות לסגנונות
מערביים ולרשתות מערביות .חנות כמו  Grand Magasin Kariman and Blumbergלמשל,
עשתה מאמצים כבירים כדי לפרסם ברבים שהסחורה שלה נרכשה בפריס ובלונדון ונתפרה
בברלין ובווינה; 17חנות הכל־בו שבבעלות האחים שטיין הבטיחה לספק לקוראים את המילה
האחרונה באופנה הצרפתית והאנגלית ,ובית שפיגל הציע מוצרים ״ישירות״ מפריס18.
בעבור הסוחרים האשכנזים ,החותם של מוצרים מערביים היה מעין חרב פיפיות .מחד־גיסא,
הוא סיפק להם מה שנראה כיתרון מסחרי; מאידן־גיסא ,קידום המערביות של חנויותיהם
ומוצריהם סימן אותם ,למעשה ,בתור זרים .ואכן ,בהדגשת האופי המערבי של המוצרים
שהאשכנזים מכרו ,חשפו פרסומות בעיתונות הלדינו(ו אף ייתכן שהחמירו) את המתחים
שהחלו לאפוף את מערכת היחסים שבין אשכנזים לספרדים בבירה העות׳מאנית 19.מתחים
אלה באו לידי ביטוי במודעות באיל טיימפו ,ששמות אשכנזיים תועתקו בהן ללדינו באופן
מגושם וחסר עקיבות .כך למשל אוית שמם של הבעלים של חנות הכל־בו ״שטיין״ ,ששכנה
בגלטה ,בלא פחות משלוש דרכים שונות(שטיאין ,שטיין ,שטאין) במודעות הפרסומת שלהם.
לעיתים אירע אף שמודעת פרסומת אחת ויחידה לחנות הכילה דרכי איות אחדות לאותו
השם .טעויות מעין אלה נעשו ללא ספק בתום לב ,אן ברמה מופשטת היו המשמעויות שלהם
עמוקות בהרבה .הן הדגישו את הניגודים של עות׳מאניות/אירופיות ושל מזרחיות/מערביות,
וכפו את הניגודים האלה על מצב שאת מורכבותו האמיתית הסתירו.
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נכון גם כי רוב האשכנזים באסתנבול של מפנה המאה היו מהגרים שבאו זה מקרוב ,בעוד אחוז משמעותי
מהאחרים החזיקו בדרכונים זרים .מאמר שפורסם באיל טיימפו  23 62בפברואר  ) 1912הציע כי 5,500
מרבבת האשכנזים שהיו בעיר לפי ההערכה ,היו זרים .חשוב לציין כי ספרדים עות׳מאנים רבים החזיקו
אף הם בדרכונים זרים ,עובדה שסיבכה ,ולא ניטרלה ,את המתחים הגוברים שבין האשכנזים והספבב_ים
בבירה העות׳מאנית.
חנויות הכל־בו שפירסמו עצמן יותר מאחרות היו ,בין היתר ,אלה של ד״ה פולק; האחים גולדברג; קרלמן
ובלומברג; האחים ה׳ וס׳ שטיין; א״ל שפיגל; טירינג; מאייר .חנות הכל־בו טירינג ,ששכנה בשכונת גלטה
משנת  1843ועד ל־ , 1925היתה בבעלות משפחה יהודית אוסטרלית .חנות הכל־בו שבבעלות משפחת
שטיין שכנה אף היא בגלטה .Place du Tunneln ,להתייחסות למשפחת טירינג ראו לוונתל ,עמ׳ , 36
. 119
ראו למשל איל טיימפו  13,46במרס. 1893 ,
ראו למשל שם  1,102ביוני ;1910 ,שם  11,13בנובמבר . 1910
לפני הפיכת ״התורכים הצעירים״ ,היה פילוג זה תרבותי בעיקרו ,אך בעקבות מאורעות  1908החלה
הפוליטיקה לחלחל אליו .האשכנזים באסתנבול נטו לתמוך בציונות ,בעוד ארגון כי״ח ,שהתנגד לציונות,
הצליח לשמור על התמיכה של מרבית הספרדים תושבי העיר .בשנת  1912היה היקף הפילוג כה נרחב עד
שנשיא הקהילה האשכנזית ,הנרי רייסנר ( ,)Reisnerוהרב הראשי של הקהילה ,דוד מרכוס ,תמכו באיחוד
כל האשכנזים באסתנבול ברשות קהילתית אחת ,ובהצבתם מחוץ להשפעתו של הרב הרא שי(הספרדי
ואיש כי״ח) ,הרב חיים נחום .איל טיימפו ,שתמך ללא סייג בארגון כי״ח וברב נחום ,התנגד בקולניות
לצעד זה  -ראו בנבסה ,עמ׳  , 170-158ובמיוחד עמ׳  . 164על מערכת היחסים שבין ספרדים לאשכנזים
בקאהיר ראו בינין; על תפקידם הדומה של היהודים בתרבות הכל־בו של קהיר ראו ריינולדס.
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כפי שרמזו מודעות פרסומת לחנויות כל־בו בבעלות אשכנזית ,פריטי ביגוד שנמכרו דרך
איל טיימפו לא היו רק מעוצבים על פי דגמים מערביים אלא לא פעם יובאו בגדים שיוצרו
במערב בייצור המוני .המודעות באיל טיימפו עודדו בכך יהודים עות׳מאניים העורכים קניות
להתנער מתעשיית הטקסטיל העות׳מאנית שעדיין היתה פעילה(אך ברוב המקרים ,כבר לא
היתה יהודית) ,כולל התעשייה המשגשגת באסתנבול של בגדים בייצור המוני 20.אולם אם
המודעות באיל טיימפו הדגישו מוצרים שיובאו ממערב אירופה ,שיקף העיתון עצמו את
הפעילות המסחרית מבית דווקא וסייע לעצבה .מרבית הפרסומות באיל טיימפו פרסמו חנויות
ומשרדים ששכנו באסתנבול ,בעיקר בשכונות שריכוז היהודים בהן באותה תקופה הלך וגדל,
ובכלל זה גלטה ופרה ( .)Peraמפרסמים אחדים לא כללו כתובת במודעות שלהם ,משום שהם
הניחו כי עצם האיזכור של שם החנות יהיה די בו כדי להנחות את הקוראים ליעדם 21.מודעות
אחרות הנחו קונים בכוח לכ תו ט ת ברחוב ,ותיארו היכן שוכן אתר כלשהו ביחס לסביבתו.
ללא ספק ,הדקדוק שניכר בהנחיות אלה נבע ממודעות לעובדה כי לרוב הרחובות בערים
העות׳מאניות לא ניתן שם 22,אך המודעות שיקפו גם ניסיון להנחות קוראים יהודיים לעבר
שכונות שחודשו לא מכבר ,בייחוד גלטה ,שהחלה לרכוש מוניטין כשכונה המודרנית ביותר
בעיר 23.בכך הניאו ,בעקיפין ,מודעות הפרסומת באיל טיימפו קונים יהודים מהסתמכות על
מתחמים מסחריים מסורתיים יותר ועות׳מאניים יותר בחזותם .בה בעת ,מודעות כגון אלה
ניסו לעצב את הרגלי הקנייה של הבורגנות ולהתאימם לדגם המערבי.
במה התבטאה התאמת הרגלי הקנייה לדגם המערבי? לפי הדגם שהוצע בעמודי איל
טיימפו ובעיתונים אחרים בלדינו מאותה תקופה ,נדרש אדם בראש ובראשונה לקשט את
גופו לפי צו האופנה הצרפתית האחרונה .כבר נטען כי הלבוש של נשים יהודיות עות׳מאניות
במפנה המאה ,אף על פי שהיה שונה מעיר לעיר ומאזור לאזור ,נטה לעבור שלושה שלבים של
מודרניזציה .ראשית ,נשים החלו לעשות שימוש באריגים מיובאים שנתפרו בסגנון עות׳מאני
אך עם פשרות אחדות שהכתיב הסגנון האירופי(ההנהגה של חפתים על שרוולים ,שרוולים
קצרים ,קפלים ,כפפות ,מטריות ואביזרים אחרים); בשלב השני הנשים לבשו לבוש אירופי
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על היציבות המתמשכת של תעשיית הטקסטיל העות׳מאנית ראו קואטרט ,תעשייה עות׳מאנית .הדיון
שלו בתעשיית הבגדים בייצור המוני באסתנבול מופיע בעמוד . 56
שיטות הפרסום מספרות לנו גם הן דבר־מה על הדמוגרפיה של קהל הקוראים של איל טיימפו ,משום
שהן הניחו הנחות מסוימות לגבי ההיכרות של הקוראים את העיר .אכן ,הריכוז הגבוה של מודעות
פרסומת בעיתון לחנויות השוכנות באסתנבול מלמד שהעיתון הופץ בעיקר בעיר הבירה .אם היה העיתון
מגיע לקוראים רבים בערים אחרות בעלות אוכלוסייה יהודית גדולה ,אפשר היה לצפות כי הפרסומות
תשקפנה גם חלופות מסחריות מקומיות ,או תצענה הנחיות מתאימות יותר לקונים המגיעים מחוץ לגבולות
אסתנבול.
וכך כותב ליאון סקיאקי על סלוניקי של הימים ההם :־׳רק לרחובות אחדים בסלוניקי היו שמות ,והבתים
לא מוספרו .חלקים של העיר שהופרדו זה מזה בגבולות מעורפלים זכו לכינויים לא רשמיים ,בין אם על
שם אירועים שהתרחשו באזור ובין אם על שם הבעלים של בנינים בולטים׳׳  -ראו סקיאקי ,עמ׳ . 108
הניסיון להפוך את גלטה לשכונה ״האירופית׳׳ ביותר באסתנבול החל כבר בשנת  , 1860בעת שהחומות
הסובבות את העיר הופלו כדי ליצור מרחב לבניית עורקים חדשים ורחבים יותר שיקשרו את השכונה
לפרה ול אס תנ טל  -ראו צליק ,עט׳ .81-70
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בצירוף כיסוי ראש מסורתי; בשלב הסופי הן אימצו לחלוטין את הלבוש האירופי ,וזנחו כליל
את כיסוי הראש 24.מודעות הפרסומת באיל טיימפו מראות נשים שלבושן מגשר על שני השלבים
האחרונים במהפכת ההלבשה .כך למשל ,מודעה שפורסמה בשנות התשעים של המאה הי״ט
עשויה היתה להראות אשה בשמלה שופעת קפלים מורכבים ,בעלת צווארון גבוה ומותניים
צרים ,סרט לולאה על החזה וכובע לראשה .במהלך העשור הראשון של המאה העשרים
היה אפשר עדיין לראות במודעות הפרסומת של העיתון נשים הלבושות בצניעות ,בהתאם
לחוקי הצניעות המסורתיים  -פרסומות מעין אלה לא קראו תיגר על הצפנים הציבוריים של
ההתנהגות שההלכה פיקחה עליהם .אולם בחלוף הזמן הציגו מודעות פרסומת באיל טיימפו
יותר ויותר תמונות של נשים גלויות ראש המכרכרות אנה ואנה .אכן ,כובעים החלו להיות
מוצגים יותר ויותר כאביזר אופנה אחד מני רבים  -ואליהם הצטרפו מניפות ,מטפחות ראש
מתחרה ,כפפות ,מטריות ,מקלות הליכה ,מחוכים ותיקי יד .כיסוי הראש ,כך נראה ,חדל להיות
הכרחי והיה לאביזר נלווה .פרסומות אחדות הכריזו על כך בצורה דידקטית ,והציגו נשים
וכובעיהן בידיהן ,או  -מזעזע מכך  -נשים המשתמשות בכובעיהן כדי לנופף אל בני הלוויה
שלהן .בדרך זו איל טיימפו אמנם לא דחה במפורש את חוקי ההלכה ,אך עמודי הפרסומת
שלו נהגו בהם קלות ראש.
אם מודעות הפרסומת באיל טיימפו יעצו לקוראות כיצד עליהן להתלבש בציבור ,הן אף
התקינו סטנדרטים לשימוש הנכון במרחב הציבורי .רק לעתים נדירות הופיעה אשה לבדה
במודעת פרסומת :תחת זאת הן הופיעו בזוגות או בחיק משפחותיהן ,כשהן יוצאות לטיול
משפחתי נינוח ( 25.ר או איור  ) 1הטיול המשפחתי לא הניח רק את קיומו של ביגוד אופנתי,
אלא אף את ההגדרה של מרחבים ציבוריים חד שים(כולל גנים ציבוריים ושדרות) שנוצרו
במפנה המאה בערים האירופיות והעות׳מאניות .למרחבים ציבוריים אלה התאפשרה באותה
העת הנגישות בחשמלית ,לפחות באסתנבול 26,והם שיוו לטיול הנינוח אופי של מעשה ציבורי.
מלבד זאת ,הטיול הנינוח לא סימל רק זמן משותף למשפחות ,אלא אף העניק הזדמנות לכל
אדם להציג לראווה את בגדיו ולהתפעל מהבגדים החדשים של אחרים .אכן ,פרסומות אחדות
הצביעו על כך שהגן הציבורי גבר על הבית ועל בית הכנסת כמקום ההתכנסות הראשון במעלה
ליהודים .בשבועות שלפני הפסח ,למשל ,לוו מודעות פרסומת הדוחקות לקנות תלבושת לקראת
״האירוע של חגיגת הפסח״(איל אוקאזייון די לאס פ׳ייסטאס די פסח) באיורים המתארים
משפחות הנהנות מטיול נינוח בבגדי החג .מיסחור שכזה של חג הפסח רימז כי התמקדות
בהופעה האישית יכולה לגבור על האדיקות הדתית ,לפחות בעיני הפוסק הקהילתי היהודי
החדש  -העיתונות העממית.

24
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ראו יוהם ,עכ . 130 7לינדה וולטרס טוענת כי ללבוש היווני של מפנה המאה היו לא רק מאפיינים של מוצא
אתני אלא גם מאפיינים אזוריים .אותה טענה נכונה בוודאי גם לגבי הלבוש המסורתי של העות׳מאנים
הספרדים ,כמו גם לגבי מאפיינים של אימוץ תרבות זרה בתחום ההלבשה  -ראו וולטרס.
ראו למשל את הפרסומות באיל טיימפו  25,75במרס ;1912 ,שם  8,117ביולי . 1912
ראו צליק,עמ׳ . 103-82
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^v-־V

איור  :1מודעת פרסומת לחנות הכל בו שטיין ,איל טיימפו  6,38באפריל 1908

כפי שהבהירו הפרסומות ,לא רק הנשים הוצגו לראווה במרחבים הציבוריים של אסתנבול,
אלא גם ילדים היו אמורים להיות מולבשים לפי צו האופנה האחרונה ולהתהדר בלבושם בהילוך
בוטח .לאון סקיאקי נזכר באירוע מימי ילדותו בסלוניקי של מפנה המאה ,אירוע שמוסר לנו
רבות על אודות חשיבות האופנה בעיצוב תחושת ״העצמי״ אצל ילדים יהודים עות׳מאנים
מהבורגנות .כאשר היה בן שמונה ,הצטרף ליאון אל הנונו ( )Nonoשלו(סבו) בבית קפה ״בצלו
של עץ הדולב הגדול במרכזה של כיכר לבנה קטנה״:
נונו היה מזמין לעצמו קפה ,ולי הזמין מעדן רחת לקום .התורכים ,שישבו סביב שולחנות
קטנים אחרים ,או כרעו על עקביהם כנגד עץ ,היו שואבים הנאה חרישית מהנרגילות או
מהסיגריות שלהם ,ומאזינים בעיניים עצומות למחצה לשיריו של עיוור שליווה עצמו
בקתרוס .לעתים היו ילדים רצים מהמזרקה הסמוכה ועומדים בביישנות לפני השולחן
שלנו ומביטים בילד הקטן בבגדיו המערביים ,עיניהם מלאות פליאה .נונו היה פונה
אליהם בתורכית :״בואו הנה ,קוזום(מילולית :״טלאים קטנים״)  -האם אפשר להציע
לכם רחת לקום?״ .הם היו מביטים זה בזה ומצחקקים .״אילו נימוסים יש לכם ,ילדים!
למה אינכם עונים לצ׳ורבהג׳י(לאדונים)?״ ,היה גוער בהם האיש מן שולחן הסמוך .אך
הילדים היו פורצים בצחוק נרגש ונמלטים במרוצה ,כדי להציץ בנו במשובה מהצד
האחורי המגולף שיש של המזרקה27.

27

ראו סקיאקי ,עמי . 59
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במפגש בלתי נשכח זה ניכרות אבחנות של מעמד ושל בגדים .ברור כי סקיאקי הוא איש
המעמד הבינוני או הבינוני הגבוה ,שהרי הוא יושב בבית קפה ,סבו מבדר אותו ,והוא מתהדר
בתלבושת מערבית ,הכוללת(כפי שהוא מתאר במקומות אחרים) ״כובע בריטני ()Brittany hat
השמוט על מצחי ...רצועת הגומי שלו הדוקה מתחת לסנטרי ...חליפת מלחים נקייה עד כדי
אי־נוחות ונעלים חדשות חורקות בגוון חום־צהבהב״ 28.החליפה ההדוקה עושה את סקיאקי,
אותו ״ילד קטן בבגדים מערביים״ ,לשתקן וקפוא(אף על פי שייתכן שהוא שקט מפני שאינו
דובר תורכית) .לעומתו ,הילדים התורכים מלאי מרץ ,אף אם ביישנים :הם צוחקים ,מגחכים,
מתרוצצים סביב ונועצים מבטים ,״עיניהם מלאות פליאה״ .למרות גילו הצעיר ,סקיאקי מבחין
כי למעמד מתלווים אביזרי הלבוש שלו .לתורכים שנקרים בדרכו יש הליכות מ שלהם(הם
״כורעים כנגד עצים״) ,מקטרות משלהם(הנרגילות) ,ואף דרכים משלהם להתענג על מוסיקה
(״בעיניים עצומות למחצה״) .כל אלה הם חלק מהסמיוטיקה של הלבוש שהבדילה בין מעמד
עות׳מאני אחד למשנהו.
אם סיפורו של סקיאקי הוא דוגמה מייצגת ,מסתבר שילדים בורגנים נשאו באחריות רבה
לעצם קיומה של אותה מערכת סמיוטית .כפי שסקיאקי מתאר ,המבוגרים במשפחתו לבשו
בגדים שלא יובאו ולא נתפרו לפי האופנה האחרונה; תמונות רבות של סבתו פלטה ()Plata
למשל ,מציגות אותה סורגת רדיד לחורף .מנגד ,ילדים(ובנים במיוחד) היו אמורים להגשים
את השאיפות של משפחה שלמה ולהפגין בפומבי את השאיפות לשינוי .משום כך מודעות
הפרסומות באיל טיימפו גילו עניין רב בהלבשת ילדים לפי צו האופנה המערבית האחרונה.
אכן ,ילדים הוצגו בעיתוני הלדינו בתכיפות רבה יותר ממבוגרים( .פרסומות של ״מאייר
סוחרי בדים״ בייחוד ,הציגו לעתים קרובות בנים בחליפות מלחים ,״בנעלים חורקות״ וב טבעי
הבריטני ,שעולים בזכרונותיו של סקיאקי ).ברוב המקרים הוצגו ילדים אלה כשהם ברחוב
או בבית הספר.
גם בנות הופיעו במודעות הפרסומת לבגדים באיל טיימפו ,אם כי לעתים רחוקות יותר,
ובדומה לבני גילן הבנים גם הן עטו אביזרי ל מ ש רבים כולל כפפות ,מקלות הליכה וכובעים
גדולים .לא פחות מהבנים ,היה עליהן להיות ערות היטב לסמיוטיקה המורכבת של הלבוש.
לא פלא שהמודעות מתארות לא פעם בנות ובנים המתבוננים באבותיהם ,ומבקשים מהם
חיזוקים ואישורים כי הם מתנהגים ,ואף מתלבשים ,כנדרש מהם.
גם גברים היו אמורים להיות מודעים להלכות הסבוכות המסדירות את לבושם  -אולי
משום שמגברים ציפו למלא תפקידים בעלי אופי ציבורי יותר ,היה להם מיגוון רב יותר של
מלבושים אופנתיים .את המקטורן הגברי למשל ,אפשר היה להשיג במידות שונות :מקטורן
באורך המתניים התאים לעבודה :מקטורן לפעילויות פנאי עשוי היה לגלוש עד לירך; מקטורן
חורף עשוי היה להתמשך עד לשוקיים :ומקטורן רשמי יותר עשוי היה להגיע לברכיים .תמיד
היה נכון ללבוש לסוטה ( )vestועניבה ,אך ניתן היה להוסיף עני מ ת ״פרפר״ וצעיפים לצוואר,
בהתאם לגחמה .מקלות ההליכה היו גם הם מגוונים וניתן היה לבחור במקל בעל ידית מעוגלת
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או כזה שנראה כמו שוט פרשים .את התיק אפשר היה לשאת על הזרוע או באלכסון סביב
החזה ,ולהציג לראווה מונוקל ,שלא תמיד היה נחוץ לראייה אלא יצר הגנדרנות תבע אותו.
נראה כי רוב האביזרים האלה שיקפו גחמנות אסתטית ותו לא .אביזרים אחרים היו טעונים
במשמעות רבה יותר ,למשל שיער הפנים .בדיוק כפי שהשיער הגלוי של האשה הנשואה סימן
אותה בתור חילונית ,כך היו פניו המגולחים של גבר סימן חד־משמעי לכך שאינו שומר מצוות.
לכן ,כאשר הופיעו במודעות האופנה באיל טיימפו גברים מגולחים למשעי או בעלי שפמים
עשויים היטב(וכך היה כמעט תמיד) ,הביעו המפרסמים את הטענה התקיפה ,אם כי המובלעת,
שלפיה מודרניזציה בתחום ההלבשה היא חלק בלתי נפרד מתהליך החילון.
הגברים היו יכולים להציג לראווה את חילוניותם על סנטרם ,אך גם לחבוש אותה בגאווה
על ראשם .מודעות הפרסומת באיל טיימפו הציגו לקוראים מיגוון רחב של כובעים :מגבעות
צילינדר ,מגבעות ״באולר״ ( ,)bowlerכובעי קש ,וכובעי דרבי ( )derbyרכים .אפשר היה
להחליט אפילו להתהלך בגילוי ראש ,כל עוד היתה המגבעת בקירבת מקום ,ומילאה את
התפקיד של אביזר אופנתי 29.אך אף על פי שאיל טיימפו עשוי היה לפרסם מיגוון רחב של
כובעים ,היה פריט אחד  -התרבוש  -שהוא נמנע ממנו בהפגנתיות .את התרבוש ,שמקורו
מצפון אפריקה ,הביא לראשונה לאימפריה העות׳מאנית הסולטן מחמוד השני ,בשנת .1828
הסולטאן ראה בכובע חלופה לטורבן ,שאותו החשיב סמל של התנגדות לתוכנית ההתמערבות
שלו .בתחילה חויבו רק חיילי הסולטאן בחבישת התרבוש ,אך תוך שנה נאסרה חבישת הטורבן
בכל מקום וכל הנתינים נדרשו לחבוש את התרבוש .במהלך המאה היה התרבוש לסמל
כה רב עוצמה של האימפריה העות׳מאנית ושל האסלאם ,עד שאתאתורך הוציאו אל מחוץ
לחוק ,בשנת  , 1925כחלק מגל של רפורמות בתחום ההלבשה  -במקומו נחשב ״כובע פנמה״
ראוי יותר לאזרחיה של הרפובליקה החדשה 30.במפנה המאה עדיין חבשו את התרבוש
גברים יהודים ומוסלמים רבים ,וליהודים עות׳מאנים רבים הוא היה סמל של עות׳מאניות
ושל יהדות 31.לא זו בלבד שהתרבוש התאים לסגנון הלבוש של נתינים עות׳מאנים אחרים,
אלא הוא אף התאים לצו ההלכתי של כיסוי ראש הגברים ,וכך הוא היה למעין סמל של קיום
מצוות יהודי(וכן מוסלמי) .אך על אף הפופולריות הרבה שהתרבוש זכה לה בקרב היהדות
העות׳מאנית ,איל טיימפו לא הציג אלא תמונות ספורות שלו .שני תרבושים ,כפי שנראה מיד,
שולבו בפרסומות לגלולות הוורודות :תרבוש נוסף הוצג בפרסומת ליצרן התרבושים ״חמידי
תרבושים״ ,אך זאת לא הופיעה בעיתון אלא פעמים ספורות בלבד 32.מלבד זאת ,תרבושים
נעדרו מעמודי הפרסומת באיל טיימפו .לפי ההיגיון של העיתון ותומכיו היה התרבוש ״מזרחי״
מדי .בביטול התרבוש כחלופה אפשרית לקונים גברים ,הביעו הפרסומות השונות באיל טיימפו
תמיכה חרישית בשינוי תרבותי דרמטי באופיו.

29
30
31
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פרסומות ל״שטיין הלבשה ,,למשל ,הראו לא פעם גברים מזוקנים  -ראו איל טיימפו  5,104בספטמבר
. 1908
למידע נוסף על ההיסטוריה של התרבוש ראו לינדיספארן־טאפר ואינגהם ,וראו גם סיל.
ראו יוהס,עמ׳ . 139-126
איל טיימפו  10,58באפריל. 1902 ,
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כפי שמעידות מודעות פרסומת באיל טיימפו ,קוראי לדינו של מפנה המאה נחשפו בין דפי
העיתון למיגוון רחב של אפשרויות בתחום ההלבשה .בדומה לדפי העיתונים ,התמחתה גם
חגות הכל־בו בריכוז האפשרויות תחת קורת גג אחת .חנויות הלבשה כמו ״שטיין״ או ״טירינג״
הקלו על מעמסת הקונים בכך שמכרו פריטי אופנה לגברים ,נשים וילדים ,תחת קורת גג אחת.
עריכת קניות(בדיוק כמו עריכת טיולים נינוחים) היתה עתה ליוזמה משפחתית וחנות הכל־בו
היתה לזירה שלמשפחה כולה התאפשר להשביע את מאווייה המסחריים והאסתטיים .כבר
בעשור השני של המאה העשרים החל יתרון זה לשמש מפרסמים כמו ״כל־בו טירינג״ ,שביקש
להחדיר בקוראים את הרעיון כי יש ביכולתו לספק את צרכיו של כל קונה .לשם כך החלה
החנות לפרסם מודעות על פני עמוד שלם בכתבי העת בלדינו של אסתנבול.
אופנה היתה אחד המוטיבים הבולטים ביותר לעין בעמודי איל טיימפו .היחס הכפייתי
ללבוש הוא סימן ברור לחשיבות השאפתנות המעמדית במנגנון הפנימי של עיתונות הלדינו.
גם אם ההתברגנות לא חילחלה לרחוב היהודי של דרום מזרח אירופה ,עדיין היתה תרבות
של שאפתנות שהתנתה את ההוצאה לאור של עיתוני הלדינו .עורכים ברוח ארגון כי״ח ,כמו
גם מפרסמים בעלי עניין אישי ,דימו בנפשם כי הקוראים של הפרסומים העממיים של הלדינו
שותפים לאמונתם שלהם במפעלים המורכבים של התמערבות והתברגנות .חלק בלתי נפרד
מהנחה זו היתה האמונה שהדרך שבה התלבשת אותתה על ההתקדמות המעמדית ואפשרה
אותה.

Pillules pink pour personnes pâles
בעוד פרסומות לאופנה השיאו לקוראים עצה בנוגע לקישוט החיצוניות שלהם ,הפצירו
פרסומות אחרות לטפל בתחלואים פנימיים .משום כך היו הפרסומות לרופאים ,לרופאי
שיניים ולטיפולים רפואיים בשיטת ה״זבנג וגמרנו״ ,מהשכיחות ביותר בעמודי איל טיימפו.
פרסומות אלה אמנם שיקפו בהבלטה את ההשפעה של מגמות רפואיות אירופיות על החברה
העות׳מאנית(ממש כמו שכתבי עת עות׳מאניים בשפה התורכית ,הערבית ,היוונית ,הארמנית
ובשפות אחרות ,היו עמוסים לעייפה בפרסומות לתרופות פלא) ,אך הן היו גם מדדים לחרדות
שנחשבו נפוצות במיוחד בקרב קוראים יהודים33.
פרסומות לתרופות פלא כמו הגלולות הוורודות  -שעל סגולות הריפוי שלהן כבר
עמדנו  -מעידות שהצרכים החומריים של היהודים העות׳מאנים נתפסו בתור מעוררים
הפרעות גופניות .בעמודי איל טיימפו ,לא זו בלבד שחרדות בתחום ההלבשה ,הכספים
והבריאות הגופנית היו שזורות זו בזו אלא הן אף התפתחו זו לצד זו ,ולבטח הזינו האחת את
רעותה .מודעות פרסומת לתרופות פלא היו בין הפרסומות המוקדמות ביותר שהופיעו בין דפי
איל טיימפו .כבר בשנת  1891פירסם כתב העת את הראשונה בסדרה של מודעות פרסומת

33

מחקרים על הפרסומות בעיתונות הערבית ב ת זמננו ,למשל ,כוללים את אילוץ ,שכטר וראסל.
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ל״ביסלרי״(ת - )61816״נוזל לשיקום הקיבה״  -שבכוחו לרפא מחלות מעיים .פרסומות
לביסלרי לא בישרו רק את הופעתן של אין־ספור מודעות המשווקות טיפולים רפואיים
אלא יסדו גם סוגה שמפרסמים אחרים עתידים יהיו לחקות בשנים הבאות :סוגת הווידוי.
הפרסומות בסוגה הזו נוסחו כמכתבים למר ביסלרי ,ממציא תרופת ביסלרי .״לאחרונה התנסיתי
בנקטר החיים שלך״  -כך נפתח אחד המכתבים ,שכתב אחד פרופסור סימולה מאוניברסיטת
נאפולי  -״ואני יכול לאשר כי מדובר בתכשיר רפואי מהרמה הגבוהה ביותר לטיפול במחלות
ארוכות טווח״ 34.הפרסומים של ביסלרי בישרו לקוראים כי מכאובים אישיים ראויים לתשומת
הלב הציבורית ,ואף הסבל הגופני עצמו הוא סוג מסוים של חדשות.
אף מפרסם לא אימץ את סוגת הווידוי באורח כה מלא כמו משווקי הגלולות הוורודות.
במהלך שנת  , 1910כמעט כל גיליון של איל טיימפו כלל בין דפיו מודעה ארוכה למוצר
שפורסמה בה עדות אישית של מטופל או של רופא .טורים אלה תוכננו כך שייראו חלק בלתי
נפרד מחדשות היום  -ואכן ,כאשר פרסומות לגלולות הוורודות נדדו מהעמוד האחורי
באיל טיימפו לעמוד האמצעי ,כפי שקרה לפרקים ,הן התמזגו ללא דופי בחדשות ובמאמרים.
בפרסומות הרבות לתרופה אפשר להיווכח בסיפור החוזר ונשנה של אנשים שסבלו ממיחושי
בטן ,אשר  -לפני שנטלו את הגלולות הוורודות  -נאלצו להקפיד על משטר אכילה חמור
כדי להקל על ייסוריהם .במקרה שהוזנח משטר התזונה ״ולו לרגע קט״ ,כך נשבעו אחדים
בעדויותיהם האישיות ,היה הקורבן סובל סבל רב(״לעתים במשך שבועות אחדים״) 35.פרסומות
לגלולות הוורודות קישרו בין תחלואי הבטן לתחלואי הנפש  -חרדה ,כך הוסבר ,החריפה
קשיי עיכול ,ולהפך .ספירה נמוכה של תאי דם אדומים היתה הסיבה המשוערת לבעיות אלה,
ואנמיה היתה ביטוין החיצוני .משום שתאי דם אדומים סופגים חמצן  -כך הסבירה פרסומת
אחת לגלולות הוורודות  -ומשום שהחמצן נחוץ לעיכול ,כאשר פוחת במידה משמעותית
מספר תאי הדם האדומים ,האדם מחוויר ,נתקף חרדה וחולשה ,ואינו מסוגל לעכל כראוי את
מזונו 36.נשים נחשבו רגישות במיוחד לתסמינים מעין אלה ,ומודעות לגלולות הוורודות שבו
והציגו אותן בתנוחות שונות של מצוקה ,כשהן סובלות מאובדן כוחות ,צבע או משקל ,מכאבי
מחזור ,וסת לא סדירה ,היסטריה ובעיות עצבים 37.למרבה המזל ,לכל אלה יכלו בקלות רבה
הגלולות הוורודות ,שהיו זמינות כעת ״בחנויות לממכר תרופות ובבתי המרקחת הטובים
ביותר באסתנטל״ ,כפי שטענו המפרסמים38.
בעיות עצבים ,כמובן ,הומצאו ,התגלו ורופאו ברחבי אירופה של מפנה המאה ,ורבות
ממודעות הפרסומת לגלולות הוורודות לא היו אלא שיקוף של מגמות התקופה .אכן ,סביר כי
התמונות הרבות של נשים שהופיעו בפרסומות למוצר נלקחו כמות שהן מכתבי עת צרפתיים,
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ראו איל טיימפו  7,16בדצמבר. 1891 ,
ראו למשל :שם  23,98במאי  ;1910שם  29,140באוגוסט . 1910
שם  11,93במאי . 1910
ראו למשל :שם  12,145בספטמבר  ;1910שם  28,151בספטמבר  ;1910שם  11,13בנובמבר . 1910
לכל מודעה לגלולות הוורודות צורפו כתובות אחדות שאפשר לרכוש בהן את התרופה.
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ואליהן צורפו טקסטים בלדינו(עניין זה עשוי להסביר מדוע הודפסו התמונות לא פעם כשהן
הפוכות או נוטות על צידן)59.
אך גלולות ורודות לא היו המוצר היחיד שפנה לנשים חלושות .מפרסמים אחרים ניסו
אף הם לגרוף רווחים ממצבן השברירי של הנשים .ד״ר הדרד ( )Hadradהיה אחד הרופאים
שפרסמו בעמודי איל טיימפו; מודעתו בישרה על בואו לא מכבר לאסתנבול מפריס ,שם למד
בחברת פרופסורים ידועי שם לנוירולוגיה וגינקולוגיה .כעת בבירה העות׳מאנית היה הדוקטור
עסוק בהקמת מרפאה לטיפול במחלות נשים ,ובכללן היסטריה ,פעימות לב מהירות ,בעיות
עצבים ,פריגידיות ואנמיה 40.מודעות לתרופות כמו ״לג׳יפורוס״ ( )lejiporusו״אבק זהב״
( ,)gold dustהבטיחו אף הן לרפא בעיות שרק נשים סבלו מהן41.
ובכל זאת ,בגלולות הוורודות היה דבר־מה שונה .נראה כי קסמו של המוצר היה נעוץ הן
בתכונות הריפוי המופלאות שלו הן ביכולתו לרפא מחלות בעלות אופי חברתי יותר .פרסומות
למוצר הדגישו כי בכוחן של הגלולות הוורודות לסייע לצרכנים במניעתן של בעיות עיכול
הנגרמות בשל חוויות חברתיות חדשות ,במיוחד אכילה מחוץ לבית .בפרסומת אחת הופיעה
אשה כשהיא יושבת ליד שולחן מהודר ,גבה מופנה אל הצופה והיא מפנה את גופה הרחק
מצלחת האוכל שלה ,ידה מורמת כאילו היא קוראת למלצר .״ההשפלה שבדם ירוד״(החרפה
של האנמיה) כך מספרת המודעה ,״יכולה להכות בך בכל מקום ציבורי(איור )2״ 42.בפרסומת
אחרת יושב גבר ליד קצה השולחן ,ידו תומכת בסנטרו ,הוא שקוע במחשבה עמוקה ואין
ביכולתו לאכול את האוכל שלפניו ,והכיתוב מתאר את קשייו :״לקיבות חולניות  -טיפול
נאות״ 43.פרסומות מעין אלה מראות כי חוסר היכולת לאכול  -ולכן להימצא בעמדה שאינך
יכול להפגין את ההיכרות הקרובה שלך עם טעמים אופנתיים  -היא השפלה כואבת הרבה
יותר מסבל גופני .ומשום שבכוחן של הגלולות הוורודות  -על סגולות הריפוי שבהן  -היה
למנוע מצבים כגון אלה ,הן היו לחלק ממשטר התזונה המודרני.
צחוק הגורל :אין זה משנה מה היתה רמת היכרותם של הקוראים בעיתונות הלדינו עם
״הצעקה האחרונה״ בתחום הבישול  -ודאי שהם מצאו את עצמם רק לעתים רחוקות בנעליהם
של אותם סועדים נואשים שתוארו בפרסומות לגלולות הוורודות .אם עמודי איל טיימפו הם
מדד כלשהו ,לא היתה ליהודים העות׳מאנים של מפנה המאה כמעט כל הזדמנות לפקוד
מסעדות מהודרות .בעמודי איל טיימפו לא פורסמו אלא מוסדות ספורים מעין אלה.
ייתכן שבעיות עיכול היו בסימן עלייה בקרב קוראי עיתונות הלדינו ,במיוחד בהתחשב
בעובדה ששבועוני לדינו דוגמת ״אל אמיגו דה לה פמיליה״ החלו לפרסם מתכונים שעד אז לא
39
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ראו למשל איל טיימפו  28,151בספטמבר . 1910
אילטיימפו  10,44בינואר . 1910 ,למודעות אחרות ראו :שם  10,86באוגוסט  ;1899שם  5,142בספטמבר
. 1910
שם  22 , 136באוגוסט  ;1910שם  16,6באוקטובר  . 1908במודעות התגלה גם הטיפול בבריאות הילד
כתחום בפני עצמו .הפרסומות באיל טיימפו כללו מודעות של רופאי הילדים אלפרדני ומילאפולו  -שם
 5,142בספטמבר  ;1910שם  10,86באוגוסט. 1899 ,
שם  5,142בספטמבר . 1910
שם  29,140באוגוסט . 1910
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איור " :2ההשפלה שבדם ירוד";
מודעת פרסו מ ת לגלולות
הוורודות ,איל טיימפו 29 ,140
באוגוסט 1910

דיסנראםייה אלוס פוב׳ריס די־ סאנגרי .

נכללו בתזונה של היהודים הספרדים 44,אך למען האמת ,קשיי העיכול שהפרסומות לגלולות
הוורודות התייחסו אליהם לא היו גופניים כי אם סמליים .שהרי ,כפי שהעלו מחקרים אחרים
שערכתי ,אפילו אם סגנון התזונה של היהודים הספרדים אמנם השתנה באיטיות ,נולדו
החרדות בנוגע לעיכול ולתאבון כתוצאה ממודעות יתרה לצריכת מזון ולבריאות ,מודעות
שהעיתונות עצמה העצימה45.
כפי שאפשר להבין מעובדה זו ,בעוד מודעות הפרסומת לגלולות הוורודות הציעו לקוראי
לדינו תרופות לבעיותיהם הגופניות ,הזכירו הפרסומים לקוראים שהתרופה תלויה בהתערבות
של ידע מערבי .את הפרעות העיכול ,כך נאמר לקוראים ,אינך יכול לפתור בכוחות עצמך -
״אתה נוהג בזהירות בחלוקת כספך וזמנך״ ,האשימה מודעה אחת את הקוראים ,ו׳׳למעשה
אתה אדם שמנסה לרפא את עצמו בעצמו ...אם אתה סובל ממחלה ,הגיעה העת לגלולות
הוורודות  -המפתח לבריאות ולהחלמה״ 46.מכך השתמע שגם אם אי־אפשר לבטוח בקוראים
חולניים שיפנו לטיפול בכוחות עצמם ,לכל הפחות אפשר לסמוך עליהם שיבינו את הערך
הגלום בדעתם של אנשים אחרים ואת החשיבות הנלווית הטמונה בהישמעות לצו האופנה.
הגלולות הוורודות היו  -כך רמזו הפרסומות  -התרופה הנבחרת של אותם ימים .מאמין
אחד בגלולות הוורודות מסר ששמע על התרופה ״באסתנבול״; אחר דיווח ששמע עליה מחבר;
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ראו שטיין ,יצירת טעם.
ראו :שטיין ,יהודים מודרנים :שטיין ,יצירת טעם.
ראו איל טיימפו  28,151בספטמבר . 1910
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ואדם נוסף פנה כביכול לגלולות הוורודות לאחר ששמע ״על התרופה ששמעה נודע בעולם
כולו ,כ ן נדמה״ 47.חילופי מידע פומביים אלה הוצגו בציוריות במודעה לגלולות הוורודות,
שהופיע בה בקבוקון של התרופה שיד נשית מגישה בחשאיות ,כאילו כדי להזכיר לקוראים
שאין צורך לפנות לרופאים לשם החלמה  -ידידה נשית נאמנה(בסיוע העיתונות היומית)
עשויה להיות שימושית לא פחות48.
גברים ,כמו נשים ,נתפסו כצרכנים בכוח של הגלולות הוורודות .חשוב לציין כי הגברים
שהופיעו בפרסומות לגלולות הוורודות  -בניגוד לנשים  -אופיינו לא רק מבחינת מיגדר
אלא גם מבחינת מוצאם האתני 49.ביניהם היו שלושה תורכים(מחמד אמאן אפנדי [,]Efendi
אחמד חמדי ביי [ ]Hamdi Beiוח׳ליל אסף [ UAsafושני יוונים(דיונסיוס סיגאלה []Sigaia
וקונסטנטין יאסופלוס [ Yasufalus[(.50כאילו כדי לשוב ולציין את המוצא האתני של הגברים
האלה ,הם מופיעים כשהם חובשים שניים מאותם תרבושים נדירים שעיטרו אך לעתים
רחוקות את עמודי איל טיימפו .אם אמנם נחשבו התרבושים מוקצים בתרבות של איל
טיימפו ,מדוע ראו בהם סמלים מקובלים להצלחה של הגלולות הוורודות? יש גורסים כי
הסיבה היא שהתרבושים לא הופיעו על ראשי יהודים; על ראשיהם של בני האומה התורכית
והיוונית היו התרבושים הוכחה שהגלולות הוורודות יכולות להיות עות׳מאניות כמו
צרפתיות  -מוצר מיובא שזכה לגושפנקא מקומית .לכן יכלו המפרסמים להסתמך על הילת
המסתורין של התרבוש מבלי לרמוז כי על היהודים המודרניים לחבוש אותו .מתוך חשש
שתמונות אלה ירחיקו קוראים בני המעמד הגבוה ,הדגישו פרסומות אחרות את המעמד הבורגני
של הקונים היווניים בכך שהציגו אותם ללא כובע(כפי שהיו דיונסיוס סיגאלה וקונסטנטין
יאסופלוס) .אין צורך לחבוש תרבוש ,כך הבטיחו לקוראים משיכבת העילית ,בכדי להעריך
נכונה את כוח המשיכה של הגלולות הוורודות.
הצילום מילא תפקיד מרכזי בפרסומות לגלולות הוורודות .אכן ,סביר להניח כי משווקי
הגלולות הוורודות היו הראשונים שהחדירו את מדיום הצילום לאיל טיימפו .פרסום תמונות
בכתב העת הזה היה אמנם אפשרי מבחינה טכנית ,אך בשל סיבות שלא תועדו ,בחרו(או
נאלצו) מפיקי העיתון להגביל את מספר התמונות :נוכל לשער כי הסיבה לכך היתר ,ההוצאה
הכספית .ייתכן שמייצרי הגלולות הוורודות סברו שהערך הנוסף הטמון בתמונות מצדיק את
העלות הנוספת הכרוכה בהדפסת תמונות.

47
48
49

50

שם  29,140באוגוסט  ;1910שם  16,95במאי  ;1910שם  22 ,236באוגוסט . 1910
פרסומות לגלולות הוורודות ,שם  . 1910,13בפרסומת דומה הופיעה אשה המנחמת ב ת לוויה ,שידה
תומך בסנטרה בייאוש  -ראו למשל שם  12,145בספטמבר . 1910
מבין העדויות האישיות הרבות לגלולות הוורודות שתיארו מיחושי נשים ,רק לגבי אחת נטען כי נכתבה
על ידי אשה(ולא על אודות אשה) .גברת אסתר בראס תיארה במכתבה כיצד גרמה האנמיה שלה למחזור
דם לקוי בידיה וברגליה ,לחוסר יכולת לישון או לעכל מזון ולחולשה כללית ,ואת כל אלה ריפאו הגלולות
הוורודות כהרף עין .הזהות האתנית של גברת בראס אינה מוגדרת במפורש בעדותה או בתמונה הנלווית,
אף על פי ששמה הפרטי מרמז כי היתה יהודיה  -שם  20,22בנובמבר . 1911
שם  16,95במאי  ;1910שם  15,133באוגוסט. 1910 ,
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הרעיון שאילוצים תקציביים הגבילו את יכולותיו של איל טיימפו צריך להזכיר לנו כי
למרות סממני הטרגנו ת של הפרסומות שבעיתון ,היה העיתון עצמו ,כמו חלק הארי של קהל
הקוראים היהודי העות׳מאני ,רחוק מלהיות עשיר .לא זו בלבד שהפקת איל טיימפו היתה תלויה
בתמיכתם של מפרסמים ונותני חסות ,אלא שאף נראה כי סיבות כספיות אילצו את העורכים
להגביל את שאיפות התפוצה .״איל טיימפו״ לא היה העסק היחיד בבעלות יהודית שעוצב
בהתאם למגבלות כספיות .אם הפרסומות שבעיתון הן מדד כלשהו ,אפשר לקבוע שהפגיעות
של העסקים העות׳מאניים נתפסה כעניין מרכזי לקוראים .לכן ,מדור הפרסום בעיתון כלל
דרך קבע פרסומות רבות לביטוח נגד פשיטת רגל ,ביטוח נגד שריפה וביטוח בריאות .אף על
פי שהנוכחות הבולטת של המבטחים היתה סימן לפגיעות של הכלכלה היהודית העות׳מאנית,
היא היתה גם אות שההבטחה של תרופות פלא היתה הסחת דעת מהאתגרים שעשויים היו
לעמוד בפני הקוראים ,לא פחות משהיתה פתרון להם  -יותר פלצבו מאשר תרופת פלא.

החתירה לביטחון
בספר הזכרונות שלו ,העוסק בסלוניקי היהודית בשנות מפנה המאה העשרים ,מגולל לאון
סקיאקי סיפור ששמע מיאקו(יעקב)  -שהיה מצית שריפות מקצועי  -סיפור המרמז על
חשיבות הביטוח לתושבי הערים העות׳מאניות .באחד הימים הוזמן יאקו לחנות של סוחר
שעמד על סף פשיטת רגל .״יאקו ,קונן הסוחר ,׳׳הבניין הזה ישן ונזקק לטיפולים רבים ,אך לא
כדאי להוציא עליו סכומים רבים .הוא מבוטח היטב ,כמובן״ .״אני מ טן ,צ׳יליבי(אדון)״ ,השיב
יאקו ,״תהיה זו ברכה משמים אם יעלה באש״ .״השם ישמרנו ,יאקו! יהיה זה אסון .לא הייתי
רוצה לראות את הבניין ניזוק״ .׳״ניזוק?׳; אמרתי ׳ניזוק?!׳ .כשאני מבצע עבודה ,אני מבצע אותה
ביסודיות״ .משום שנרתע מהשכר הג ט ה שביקש יאקו ,הצית הסוחר בעצמו את הבניין ,אך
התוצאות היו ע לו ט ת והבניין נהרס חלקית בלבד(״ילד היה עושה עבודה טובה יותר!״ ,נחר
יאקו בבוז) .בסופו של עניין נאלץ הסוחר לשחד את המשטרה כדי ״לשכנע״ אותה שהשריפה
נגרמה מתאונה ,ובתוך כך הוציא כסף רב יותר משביקש ממנו יאקו בתחילה5,.
הצתה בזדון היתה ללא ספק החריג ולא הכלל עבור סוחרי סלוניקי שסבלו ממצוקה כספית.
אך בערים העות׳מאניות היה הסיכון בשריפה ממשי ,והיתה זו אחת הסיט ת שביטוח נתפס יותר
ויותר כעניין הכרחי ע ט ר בעלי קרקע עירוניים במפנה המאה העשרים .א ס תנטל היתה מועדת
במיוחד לשריפות בגלל הבנייה הרבה בעץ ובגלל סמטאותיה הצרות ,שמנעו את המעבר המהיר
של רכבי כי טי אש .משנת  1853עד  1906פרצו מאה ועשרים שריפות רחבות היקף באסתנטל -
עם אלה נמנו השריפה של הוג׳הפא שא(^קמ*)!!) בשנת  , 1865שהשמידה חלק גדול מהעיר,
והשריפה של פרה בשנת  , 1870שהשמידה יותר משלושת אלפים בניינים 52.שריפות אחרות גרמו
נזק מיוחד לשכונות היהודיות בעיר :בשנת  1890השמידה שריפה בבלאט  )83130שבעים בתים

51
52

ראו סקיאקי,ענד .42-41
ראו צליק,עמ־ .81-49
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איל טייטפו
גוראנקאק5 ,וס פריזיצטאמוק ,קי/צח איקקפרי־
קייון לי נואיקטרה קונקיליראקייון דקנו״נגואילח .
לה דידיקסייון ג׳ינידאל.
{ריאונילה אצה קימפ' אציאנקה אינ|5וריצק קו« -
קליפ׳טון אי פ׳ונסייון ד .קורטללי.
איקפיראמוק קי 5וק קיריריש ביץ קונטיכואד
מאני ציעיטיל).
גאלאטה ניריקייט מאן נועירוק  6אי 7
אח .אומרארטק לי 5ואיקטמק אורליציק לי אקי־
ק א פי ^ אי פ׳ונדום ריאליואד׳וס פאסאנדו
קונקטאצנויפופצה איל  1לי אגוסלוו 1309
גוראנקאק א* 5וק פריזיכטאמוק ,קי /צה איקק־
ליראם איסטידלינאס 16,000,000
<ן<',
פריסייון לי טאיקטרה קונק Tירא r pן ליקטיב•
לוגדדק  3ג לי זוצייו . 1909
ריציראנמנוס אצה קירקולאר אקי קונטרה: ,ואילה.
סי./
טינימוק איל אונור די אינפורמאר5וק קי כחוט־
קליפ׳טון אי ׳פ׳ונפייון ד .קורטיללי
טינימוק איל אוניר .ד* א.ינצורמאר 5וק כך אץ רוק צואימוק נומיכאדוק א2ינטיק גיניראציק ,פור
קי׳׳ 5ונקון ל .קירטיצצי פירעארה :
כיגיילח ל ל ה עואירטי לי כואיסטרו ריגריטאדד איל אמגפירייו אונוומאכו ,ליל רא5נו אינקיכלייו לי
קציצטון אי פונקון ל .קזרטיצלי.
אנינהיי ק«״יא&רצ  .5קצי&טון ,כחוטרוק קינפי -לה קומפאנייאה.

!! ש »

איעוק צה^דיריקקייון לי מאיקטרה אגינסיאה גי־
ביראל' אץ "קוצקטאנטינופלה ,סור איל ראמו אינ־

\rn rn »117

»^ 11
ו0ז0ש:
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>יה אוקאדיון

קיכדיו אצוק קינייוריק
איקפיראמוק ק< 5וק קיריר״א ביין קונטיטאר
אח אונורארנוק די 5יא*קסרוק אורריניק לי א־
קליפ׳טו) אי פ׳ונס4יון ד .קורטיללי.
קיגיראנקאק אי 5וק פריזינטאמוק ,קי׳ ,לה איקק־
איספיראכדו.קי 5וס קיריריס ביץ קוכטיטאר פי־יקייון לי מאיקטכה קונקיריראקייון דיקטינ-
*
אה אונורארצוק לי 5ואיסטרוש אורליציק ל« א -גו אל ה.
קליפ״טון אי פ׳ובםייון ד .קודטיללי.
סיגורא 3קח£,וק.פר^ינטאעוק,קי /לס איקקפרי-
אונלי טופאראש 5יקטילוק ,קאצקאלוק6 ,אני־
קי' &ונקייון ד .קורגויצצי &ירמארה:
קייון לי מאיקטרה קונשיליראקייון דקטיגזאילה .
צאק ,קאעיזאס ,קאצקאק פור לאעאק ,קריאטו־
קציפטון אי§ונקיץן ד.קורטיצצי.
לה דיריקסייון ג׳יניראל
ראק אי אועכריק לי אונה פיכה קואציטה אי אה

דילאס גראגריס פ׳ייסטאס די תשרי.
אזיל אונת 5יזיטה אץ צוק גראפדיק מאגאזי•
ניק לי 5יקטיצויינטאק.

טירינגאין גאלאטד״ .

קליפ׳ט־ן אי פ׳ונסייון ד,קורטיללי

GENERAL

גאצאטה ביריקייט חאן נועירוק  6אי ד.
קונקטאנטינופצת איל  1ל* אגוקנוו.

)■ 1

ס',
ריפ״יאנלונוק* אצת קירקולאר אקי קומורה,
*ינימוק &יל אונור לי איכ£ורמארבוש ק* טזוט־
רוק ־פואימוק #0דכא(ץק אניכש־יס גיציראליס אי!
קוכס5ואנטינופצח פור איל ראעו אינקילייו לי:

איספיראעוס קי קיריריש קינט״נואר אה אונו־
רארמק לי נואיקטרוס אורלימק לי אקיגוראל־
האס אי 5וק פריזיכטאמוק ,קי /לה איקקפריקיקץ
לי טאיקטרת קונקיליראק״ון ליקטינגואילה.
קליפ׳ט־ן אי פ׳ונסייון ד .קורפיללי
קי׳ פונקייון ל .קורמיללי 5ירעארה:

פריפייוס מויי באראטוס.

קאפיטאל אי פ׳ונרוס אקוטולאדץם
פאסאגת די ליר׳ס . 1,500,060
פירט איצ  8לי ?וצי״ו 1909
קי/
טיכימוק איל אונור לי אינפורמאר5וק קי אץ
קיניילס לילה טואירטי לי בואיקטרו ריגריטאלו
א*3גטי ,ק«׳ &ארצ פ .קצי^טון ,צחוטרוק קונ^י־
אי*מק לס דיריקסייון די נואיקטרה א5ינסיאה גי־
כיראצ—ראמו אינקיכדייו—אין קמקגואמףנופלה,
פור איל איעפירייו אוטומאכו< ,זצוק קיכייוריק :

קליפטון א« אונקייון לי קורטילצי.

קליפ׳טין אי פ׳ונסייון ד .קווטיללי.
איקפיראנדו קי 5וק קיריריא ביץ קיכטינואר
אה אוכמ־ארלוק רי בואיקנורוק אורדיניק לי א־
קיגוראנקאק3 ,וק פרחינטאמוק ,קי /לה איקק־
ס 111£נ ע C0MPANY
פריקייון לי כואיקטרה קיכקיליראשייון דיקטינ־
קאפיטאל אי גאראנסיאם פאסאנדו
גואילה.
ליראס איסט״רלינאם . 11,000,000
לה דידיקסיירן נ׳יביראל
צונלריק איל ? 13ולייו 1909
קליפ׳םון אי פ׳־ונסייון ד^ .י טיללי.
סי׳
ג&לאטס ,ביריקייט חאן טמירוק  6אי ד
עיכימיס איל אמור ד אינ&ורמאי 5וק קי אין
קונסטאנטינופלה איל  1לי אגוקטו.
סעיילה לילה •מואירטי לי נואיקטרו ריגריטאלו
אגיכטי ,סי׳ אארל ם .קליפטון ,כחוטרוק קונ£י־
אימוק לס ליריקסייון ל' נואיקטרח א5ינסיאה 5י־
ניראל — ראמו אינקיצלייו —אץ קינשטאנטיצופצה,
סור איצאימפיריץ אוטומאט אצוק קינייוריק:
ק^פ׳טון או פ׳ונסון די קורטיללי.
איקפיראכרו קי 5וש קיריר״ש ביין קוכגויכואר
אה אונורארלוק לי מאיקטרוק אורליכיק לי אקי•

סי/
ריפירא:לוכוק אצה קירקילאד אקי קונטרה
טינימוק ־איל אוצור לי איכ£ורמאר5וש קי נוווט-
רוק פואימוק נועינאלוק אגינטיק גיניראציק ,פור
איצ אימפירייו אוטו5לאנו ,ליצ ראמו איהקינלייו לי
צח צןומפאנייאה:

1

אל אשירקאטיינטו דילאש וו׳ייםםאם.

נדאנדיס א־יב׳וס די 1

נוב׳וד׳אד׳ים

אץ קוכ£יקסיץניק פור דאמאש ,אוטגריק אי
קריאטוראק.
גוניטיריאה 5ינה איננציזה אי &ראצקיזה.
ארטיקוצוק לי קאמיזח לי 5יינה.
י צידזיא^יחק קאצקא^וק אעיריקאכיס.

ב׳אל אוב׳ירי
נאפיאוק רי^/קינקייה האביג.
ארגויקוצוק לי 5יאזי אי לי ליקקי ,א*טק.

אונרי
גאלאטח

איסטאם.טל

קאראק״ויי

באנגי קאפו.

איור  :3עמוד של מודעות פרסומת לחברות ביטוח שונות ,איל טיימפו  23,2בספטמבר 1909

|
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ושלושים וחמש חנויות בבעלות יהודית :בשנת  1891נספו בשריפה בבשיקטש (Besiktas( 216
יהודים :בשנת  1894תבעה שריפה את חייהם של  320יהודים והשמידה שבעים ושניים בתים
של יהודים :בשנת  1896הותירה שריפה בבלט שמונה מאות יהודים ללא קורת גג :בשנת 1905
הותירה שריפה בח׳אסקוי ( Haskoy( 1,500יהודים ללא קורת גג ,ועוד ועוד 53.האיום המתמיד
של שריפה דירבן מבטחי חיים ושריפות להימנות עם התורמים הנאמנים ביותר לעמודי הפרסומת
באיל טיימפו .חברות כמו ״לונדון ולנקשייר שריפות״ ( )London and Lancashire Fire״לא
פונדריה״ ( ,)La Fundada״ל׳יוניון״ ( )L’Unionו״אימפריאל״ ( - )imperialכולן הציעו ביטוח
נגד שריפות ממשרדיהן ששכנו בשכונת גלטה 54.משווקים אחרים של ביטוח נגד שריפות כללו
את חברת ״רויאל״ ( ,)Royal״פטרנל״ ( ,)Paternalו״חברת הביטוח המרכזית בערבון מוגבל״
(Central Insurance Company Limited(.55
אף על פי שהאיום בשריפה היה ממשי ,האיר הצורך של הקוראים בביטוח לא רק את פגיעותם
של הבניינים העות׳מאניים .יש לזכור כי בשנות מפנה המאה העשרים(בדומה למצב ששרר
ככל הנראה גם בתקופות מוקדמות יותר) ,לרוב היהודים בעיר הבירה העות׳מאנית לא היו
לא תעסוקה קבועה ולא שכר סדיר ,עובדה שהעצימה מאוד את הסיכון בפשיטת רגל 56.אכן,
חשש מפשיטת רגל הוא מוטיב חוזר בספרי הזכרונות של יהודים עות׳מאנים במפנה המאה
העשרים .סיפורו של סקיאקי על יעקב מצית השריפות ,יש לזכור ,נפתח בסוחר חסר־כל,
המתאמץ להפיק רווחים מהשרידים שנותרו ממקור פרנסתו  -חנות ריקה ,גם אם ניזוקה
באופן מתון בדליקה .חרדה דומה עולה מיומנו של גבריאל אריה ( ,)Ariéמורה ומנהל בית ספר
מטעם כי״ח ,שכתביו חושפים פחד כפייתי כמעט ממחסור בכסף( .נראה שחרדותיו של אריאה
שככו רק לאחר שהתפטר מארגון כי״ח כדי לעבוד בעסקי הביטוח ,שם צלחה דרכו57).
ליהודים העות׳מאנים במפנה המאה העשרים  -במיוחד אלה שבבירת האימפריה  -היתה
סיבה טובה לחשוש מפשיטת רגל ,שכן רבים מהמקצועות שיהודים שלטו בהם באופן מסורתי
החלו לעבור מן העולם או לעבור לשליטתן של קבוצות אתניות אחרות או קבוצות על־אזוריות
אחרות 58.כדי לתקן מצב זה ביקשו פרסומות רבות בעיתוני הלדינו  -כמו בעיתונים רב־לשוניים
אחרים באימפריה  -לנסוך ביטחון בקוראים בהבטיחם להם שהחברות המפרסמות מושרשות
היטב בכלכלה המערבית או המרכז־אירופית 59:העובדה שחברות אלה לא היו מקומיות הובאה
כעדות למהימנותן .חברת ״מורנינג״ ( )Mourningהבטיחה לקוראיה כי היא פועלת ״בהשגחה

53
54
55
56
57
58

59

ראו גלנטה ,עם׳ . 149-142
ראו למשל איל טיימפו  13,46במרס  ;1893שם  25,87במאי  ;1892שם  23,63במאי . 1899
ראו למשל שם  27,4באוקטובר  ;1891שם  20,90באוגוסט  ;1905שם  20,23בנובמבר . 1909
ראו בנבסה ,עמ׳ . 70-59
ראו בנבסה ורודריג ,חיים ספרדיים ,עמ׳ .3 7
על מקומם המשתנה של יהודים בכלכלה העות׳מאנית ראו את התרומות של ברסומיאן ,קלוג ,איסאווי
ודומון ,אצל בראודה ולואיס .וראו גם :כרמי; קסבה ,יסודות כלכליים; טורגאי; רודריג ,יהדות תורכיה;
בנבסה ורודריג ,יהודי הבלקן; וויקר; שאו.
מיעוט לא מבוטל של ספקי ביטוח היו מבוססים בארצות הברית ,ביניהם ,Mutual Life ,Mutual Reserve
 - Life Fund of New Yorknאיל טיימפו  6 ,43באפריל . 1900
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ופיקוח של מושל צרפת״ 60.חברות אחרות הסתמכו על מוטיבים חזותיים כדי לבטא הן את
יציבותן והן את מוצאן הזר .לדוגמה ,מבטחים רבים עיטרו את הפרסומות שלהם בתמונות
של שלטי גיבורים או של בית המלוכה הבריטי(כולל ״אימפריאל פייר״ [,]imperial Fire
“ לונדון ולנקשייר שריפות״ ,״נורת׳ בריטיש אנד מרקנטייל״ [,]North British and Mercantile
״ונורת׳רן אשורנס״ [ .)]Northern Assuranceכדי למשוך תשומת לב נוספת לאופי האירופי
של החברה ,הודפסו שמות המבטחים באנגלית ,בצרפתית או באיטלקית ,אך לא בלדינו .לא
היה זה נדיר לראות עמוד אחד באיל טיימפו שנדפסו בו מודעות לשלושה מבטחים או יותר,
וכל מודעה רב־לשונית מקודמתה(איור  .)3הדגשת המוצא האירופי של חברות הביטוח לא
היתה רק בחירה אסתטית ותו לא  -היה זה אמצעי בידי המבטחים לשכנע קוראים כי להם,
כמו לאימפריה בכללותה ,לא היתה כל ברירה אלא להסתמך על הכלכלה האירופית לשם
יציבות ,תהא זו בדמות הלוואות ,ייצוב המטבע ,או ביטוח מאסונות שבכוח.
בעוד פרסומות לביטוח נגד שריפה ,נזקים בריאותיים ופשיטת רגל ,ניסו לגונן על קוראי
איל טיימפו מפני כלכלה עות׳מאנית רעועה ,ניסו פרסומות אחרות להובילם לים כלכלי רוגע
יותר :ולעתים הן עשו זאת פשוטו כמשמעו ,שכן חלק חשוב מהמרחב הפרסומי באיל טיימפו
נשמר להודעות על מסעות ימיים וסחר עם ארצות שמעבר לים .תיאורים של זמן הגעתן של
הספינות לנמל אסתנבול והמטען שלהן היו בין הסוגים המוקדמים ביותר של מידע כלכלי
שפורסם באיל טיימפו ונכלל כבר בגליונות הראשונים של העיתון 61.בשנים הבאות הופיעו
בעיתון פרסומות נוספות שהיה להן קשר למסעות ימיים .חברת ״פרמייר אימפריאל קומפני״
( )Premier imperial Companyהציעה להוביל ספינות דרך הבוספורוס ובמעלה הדנובה,
והבטיחה מומחיות בהתנהלות עם ארצות נוכריות וידע על הנתיבים שבין אסתנבול ,רוסצ׳וק,
בודפשט ,וינה ופריס 62.במקומות אחרים היו יכולים קוראים לרכוש ביטוח ימי מבית היוצר
של ״נורת׳רן אשורנס לייף״ (Northern Assurance life(.65
כבר במחצית השנייה של המאה העשרים היו הספינות ליותר מכלי תחבורה המשמש
להובלה של מוצרים חדשים ותו־לא :הן היו גם סמל של כל מה שחדש באימפריה העות׳מאנית.
בעמודי איל טיימפו ניסו מפרסמים לגרוף רווחים מההד שחולל המסע הימי .כך למשל הציגו
פרסומות לקקאו מתוצרת ״קוקוליך ( )Cocolinאדם הפוסע אל מחוץ לסירה באסתנבול,
וברקע נראים צריחי המסגד של העיר .נראה כי מלבושיו  -כובע רך ,זקן עבות וחליפת שלושה
חלקים  -מסמנים אותו כנוכרי .ביד אחת הוא נושא ילקוט עור ובידו השנייה הוא נושא בגאון
פחית של קקאו קוקולין(איור  64.)4המוצרים המובחרים הגיעו לבירה העות׳מאנית על פני
המים  -כך רמזה הפרסומת  -ועל פני המים אפשר היה אף לצאת אותה .החל משנת 1912
היו יכולים קוראים שביקשו לצאת את המדינה לארגן מסעות טרנס־אטלנטיים בעזרת עמודי

60
61
62
63
64

שם.
שם  10,31בנובמבר . 1872
שם  1 8 ,7 8במרס . 1876
ראו למשל שם  6,43באפריל . 1901
שם  27,61בפברואר . 1914
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איור  :5תוצאות הגרלות לוטו ,איל טיימפו  6,7באוקטובר 1904
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איל טיימפו .כך למשל הציעה חברת ״קיונארד״ ( :Cunará״ההברה האנגלית הגדולה ביותר
בעולם״) להעביר במהירות הבזק קוראים לנאפולי ,לליברפול ,למרסיי ,לניו יורק ולבואנוס
איירס65.
בעוד ספינות יכלו לשאת מוצרים ואנשים אל הבירה העות׳מאנית וממנה ,נדרשו שירותים
אחרים כדי להבטיח שעסקאות שכאלה תבוצענה כהלכה .למטרה זו הציעו מתרגמים רבים
את שירותיהם בעמודי איל טיימפו ,והבטיחו לתרגם מלדינו לתורכית ,אנגלית ,צרפתית,
יוונית ,איטלקית ,גרמנית ,סרבית ובולגרית ,ולשפות נוספות 66.בשנת  1910הכריזה מודעת
פרסומת על מכירת ספרו של מ׳ פרסקו ( )Fresco״שיטה מעשית״ ,ספר לימוד המיועד
ללמד צרפתית מדוברת ״בזמן הקצר ביותר״ 67.פרסומות אחרות קראו לרכוש תרגומי לדינו
של רומנים צרפתיים חדשים כמו ״מסתרי פריס״ ( )Les Mystères de Parisשל איז׳ן סו
( ;Eugene Sue״גברים! נשים! צעירים ומבוגרים״ ,צווחת הפרסומת ,״קראו את הספר המרתק
והמאלף הזה!״) 68.במקרים אחרים הבטיחו מודעות הפרסומת באיל טיימפו לסייע לקוראים
לשפר את הצרפתית הכתובה שלהם .חברת ״רמינגטון״ לייצור מכונות כתיבה היתה למפרסם
קבוע בעיתון לאחר שנת  1902בקירוב ,והתפארה במכירתן של למעלה מ־ 300,000מכונות
כתיבה .חשוב לציין כי העובדה שבמכונת הכתיבה הזו היו האותיות לטיניות לא צוינה במפורש
במודעה אלא נרמזה בה בעקיפין .הנחת היסוד היתה שרק בקוראים בודדים של איל טיימפו
יתעורר הצורך  -או היצר  -בהתכתבות מקצועית בתורכית או בלדינו.
אם בהבטחה של ביטוח כנגד שריפה ,פשיטת רגל או מוות בלתי טבעי ,לא היה די כדי
לחזק את רוחם של קוראי איל טיימפו ,ואם שירותי הנווטים הימיים או המתרגמים לא יכלו
לשפר את מצבם הכלכלי ,היה דבר נוסף בעמודי הפרסומת באיל טיימפו ששיכך את החרדות
הכלכליות של הקוראים :הימורים .אף על פי שהכותבים בעיתון היו ידועים ביחסם הלעגני
להימורים ,לעתים קרובות פורסמו באיל טיימפו תוצאות מפורטות של הגרלות ,אשר מילאו
לא פעם עמוד שלם בעיתון(איור  .)5ההגרלות הציעו לקוראים הרבה יותר משהציע הביטוח,
שכן הן הבטיחו עושר מופלג ודרשו הוצאה כספית פעוטה .במובן זה סימלו ההגרלות יאוש
כלכלי וכמיהה  -רגשות שאפיינו את הרוב הגדול של מודעות הפרסומת באיל טיימפו .אך לא
רק ההגרלות העניקו הזדמנות לשיפור המצב הכלכלי ,ולפיכך לא רק קוראים פרטיים בעיתוני
הלדינו תרו אחר הזדמנויות בעמודי העיתונים  -גם מוסדות הקהילה ראו בעיתונות זרז של
שינוי כלכלי ,וארגונים החלו לפרסם את התקציב שלהם בעמודי איל טיימפו .כך יכלו הקוראים
בעמודי איל טיימפו לבחון היטב את התקציב של הקהילה היהודית של גלטה ואסתנבול ככלל;
תקציבים של הארגונים ״אהבת חסד״ ,״חסד ואמת״ ו״צרור החיים״; תקציבים של בית החולים
״אור חיים״ ושל הלשכות של הרב הראשי ושל הצבא העות׳מאני(ומנינו רק דוגמאות ספורות

65
66
67
68

שם  24,111ביוני . 1912
ראו למשל שם  10,31בנובמבר  ;1872שם  28,151בספטמבר . 1910
שם  22,136באוגוסט . 1910
שם  16,79כיולי. 1893 ,

פרסומות בעיתונות הלדינו העותימאנית 79

מני רבות) .ופרסומם של תקציבים אלה בעיתון לא היה נדיר .כך למשל הודפס מדי חודש
בחודשו התקציב המעודכן של הבורסה של גלטה.
אסתר בנבסה הוכיחה כי תקציבים אלה יכולים לספר לנו רבות על המצב הכלכלי של היהדות
העות׳מאנית במפנה המאה העשרים .במחקרה על ההתפתחות בתקציבים קהילתיים שהתפרסמו
בעיתוני הלדינו במהלך שישה עשורים לערך(משנת  1846עד  ,)1910מגיעה בנבסה למסקנה
שמספר היהודים העות׳מאנים שהרשויות הקהילתיות הטילה עליהן מס גדל ואילו המס שכל אדם
שילם פחת .בהתחשב בכך שהמס שהיה על אדם לשלם חושב בהתבסס על ההכנסה האישית
שלו ,טענה בנבסה כי לא זו בלבד שמצבם הכלכלי של היהודים ברחבי האימפריה העות׳מאנית
לא השתנה במידה קיצונית בעשורים של מפנה המאה  -למען האמת ,טוענת בנבסה ,במהלך
התקופה פסק הגידול במספרם של בעלי המלאכה היהודיים ,מה שמנע את ההקמה של מעמד
פועלים יהודי והחליש את המוסדות הקהילתיים שנחשבו חזקים באופן מסורתי69.
ממסקנותיה של בנבסה אפשר להבין כי עמודי הפרסומת באיל טיימפו לא תאמו את הסיווג
המעמדי של קוראיו שבכוח  -אדרבה :נראה כי העיתון הציג עצמו ככלי למימוש שאיפות
מעמדיות ולא כמקום מפגש לסחר חליפין כלכלי רב פנים .בדרום מזרח אירופה שיווקו
העיתונים העממיים בשפה היהודית המקומית התברגנות לקוראים שיכלו לבחון היטב ,גם אם
לאו דווקא להרשות לעצמם ,את הקישוטים הנלווים לחיי הבורגנות .אך קוראים של עיתונות
הלדינו הוזהרו גם שמוצרים עשויים אולי לקשט ,אך אין בהם הבטחה להתקדמות כלכלית.
במקום למקד את תשומת הלב הבלעדית שלהן במוצרים חומריים ,מסתבר כי הפרסומות באיל
טיימפו הפצירו בקוראים להגן על עצמם מפני האיומים שעלולים לסכן את יציבותם הפיננסית:
מיחושים גופניים ,פשיטת רגל ,מכשלות לשוניות ופגמים בלבוש .הביצורים שהגנו מפני סכנות
אלה כללו תרופות פלא ,ביטוח חיים וביטוח כנגד שריפה ופשיטת רגל ,מתרגמים ואין ספור
קישוטים של האופנה המודרנית .אם ערבים שכאלה להתברגנות היו בדרך כלל יבוא ממערב
אירופה ,בעמודי איל טיימפו הם היו לסמלים של אנינות הטעם העות׳מאני והספרדי.
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