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מזון למחשבה

צילה זן־בר צור

על: עידית פינטל־גינסברג, המלאך והחמין: ייצוגי אוכל בסיפורי עם,

חיפה: פרדס הוצאה לאור, תשע"ו, 176 עמ'

של  המדעית  כמרכזת   2014–2003 השנים  בין  שימשה  פינטל־גינסברג  עידית  ד"ר 

היא  חיפה.  שבאוניברסיטת  )אסע"י(  נוי  דב  שם  על  בישראל  העממי  הסיפור  ארכיון 

אמונה על שימור מורשת תרבותית רוחנית זו ועל מעברּה למדיה הדיגיטלית וממשיכה 

לשמר את הידע העממי ולהפיץ את סיפורי העם על פי הקשרים תרבותיים, כדוגמת 

אוכל  שבין  בזיקה  העוסק  עם',  בסיפורי  אוכל  ייצוגי  והחמין:  'המלאך  הזה,  הספר 

לתרבות.

האוכל מגלם בתוכו איכויות של הזנה, התמרה וריפוי, סמליות, מגדר וזהות. עוד 

בימי קדם קיבל האוכל פרשנויות של כוח טוטמיסטי )כדוגמת אכילת טוטם בשבטים 

שמאניים(, כוח דתי ורוחני.1 האוכל היה חלק בלתי נפרד מריטואלים ופולחנים. אבות 

הסיפור  של  השונות  ובסוגות  במיתוסים  ביטוי  לידי  באים  ושתייה  אוכל  של  טיפוס 

העממי: מעשיות, אגדות, פתגמים וחידות.

ספרה של עידית פינטל־גינסברג הוא אסופה של שלושים סיפורי אוכל מקבוצות 

אתניות שונות בישראל: יוצאי פולין, רוסיה, פרס, תימן, מרוקו, בולגריה, ארגנטינה, 

מצרים, לוב, טורקיה, כורדיסטן העירקית, ערבים פלסטינים ועוד. הסיפורים הם בעלי 

אופי הומוריסטי. ההומור מקל על השומע בכל הקשור בציוויים דתיים וחברתיים, ויש 

בו כדי לרכך את הקשיים בהישרדות ברמה הפיזית והרוחנית. סיפורים אלה מעוררים 

השתאות, הזדהות, סלידה, אבלות ועצב, תשוקה, שחוק ושמחה לאיד, זיכרון מהמטבח 

של אמא וחשק רב לאוכל של ילדות.

ראו ר' נצר, 'מסעודת הטוטם עד אפרסקי הנצח: סמלי מזון ממטבח הנפש לפי מבט יונגיאני', בתוך   1

 ;https://www.hebpsy.net/articles.asp?t=0&id=3266( פסיכולוגיה עברית: מאמרים מקוונים

הופיע לראשונה במארג: כתב עת לפסיכואנליזה ד ]2013[, עמ' 193–220(.
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)חלקם  העם  סיפורי  קצר,  מבוא  פרק  בכל  פרקים.  בחמישה  נידונים  הסיפורים 

התכנים  ואת  הכותר  את  המבאר  מדעי,  ואפרט  וערבית(  לאדינו  מיידיש,  מתורגמים 

המוצפנים בסיפור. הפרק הראשון עוסק בהנאה שאוכל ואכילה גורמים לאדם ובבחינת 

הגבולות שביניהם; הפרק השני דן בהיבטים מגדריים המגולמים בסיפורים שעניינם 

אוכל; הפרק השלישי מתמקד בהיבטים החברתיים של האוכל; הפרק הרביעי עוסק 

לזמן  האוכל  של  בזיקה  עוסק  החמישי  והפרק  קבוצתית;  לזהות  אוכל  שבין  בקשר 

המקודש.

 מתרבות האוכל והאכילה בתרבויות שונות אנו למדים כי מערכת האוכל היא שפה2 – 

בעיקר שפה מוצפנת3 – שבה המסרים טמונים בבישול ובאכילה. על פי רוב הנשים 

מספק  הצופן במהותו  הסעודה.  ועריכת  הבישול  על  הן האמונות  בחברות מסורתיות 

מערכת של אפשרויות לשליחת מסרים ייחודיים. אם נתייחס לאוכל כאל צופן, יימצא 

הצפנים  מבטא.4  שהוא  והחברתי  האישי  בהקשר  היחסים  בדגם  בחובו  הטמון  המסר 

לפענוח  ניתנים  האכילה,  במערכת  וחבויות  קטנות  יחידות  המהווים  הקולינריים, 

כאשר יש קשר בין מוען, לרוב המבשלת, לבין הנמען או הנמענים, לרוב בני משפחתה 

של המבשלת ואורחי הסעודה. כלומר הפענוח מתאפשר כאשר מתקיימת מערכת של 

הרי שמבחינה בלשנית  השפה,  הוא  השליט  שהמאפיין התקשורתי  מכיוון  תקשורת. 

ניתן לחקור את מערכת הבישול כמערכת של שפה דבּורה. כפי שרומן יאקובסון מדגים 

זאת, מערכת האכילה היא כמערכת מובנית של תקשורת, המכונה 'מבנים סמיוטיים 

מיושמים', אשר יכולים להוליך להבניה טיפולוגית של בישול ושפה.5 מערכת האוכל 

על כל מרכיביה )כשרות, אופני בישול, תבשילים, ארוחה ואירוח( מהווה, בין היתר 

בקרב מספרים וסיפורי עם, הדגמה של תפישות דתיות, חברתיות ומגדריות.

הספר כאמור מאגד בתוכו סיפורי עם שיש בהם ייצוגים של אוכל, אכילה וארוחה. 

גבר־אישה,  חיים־מוות,  הינן:  המצורפים  בסיפורים  מרכזיות  בינריות  קטגוריות 

טבע־תרבות, שובע–רעב, עשיר–עני, יהודי–גוי, חולין–מקודש, העולם הזה–העולם 

קלוד לוי־שטראוס בוחן את מערכת האוכל והאכילה בכלים סטרוקטורליים־סימבוליים כבחינתה   2

של שפה. ראו ק' לוי־סטרוס, הנא והמבושל, י' ראובני )מתרגם(, תל־אביב 2004, עמ' 311–326.

מערכת  סימן.  הוא  המאכל  בה  אשר  סמיוטית  מערכת  הינה  האוכל  מערכת  בארת,  רולן  פי  על   3

האוכל מקבילה למערכת הלשונית, וכל אוכל הוא בעל סוג של צופן דקדוקי הניתן לפענוח על פי 

 R. Barthes, ‘Towards a Psychosociology of Contemporary Food :המתודה הבלשנית. ראו

 Consumption’, in E. Forster, R. Forster (eds.), European Diet from Pre-Industrial to
Modern Times, New York 1975, pp. 47-59

 M. Douglas, Implicit Meaning: Essays in Anthropology by Mary Douglas, London  4

1975, p. 249
ר' יאקובסון, 'הלשון ביחסה למערכות תקשורת אחרות', הספרות ד,4 )1974(, עמ' 615.  5
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הבא, שכר–עונש. וכן נידונים בו מדרגים חברתיים ודתיים, יחסים בין יהודים לגויים 

באמצעות האוכל, יחסים בין בעל ואישה, וסוגיות נוספות.

הסיפור הפותח את הפרק הראשון בספר הינו 'הרבי וההנאה מהעולם הזה' )במקורו 

הסיפור מסופר ביידיש, והוא מתורגם לעברית בגוף הספר(, והמספר הוא יליד פולין. 

הסיפור החותם את האסופה הינו 'מדוע נוהגים לאכול דברי חלב בשבועות', המספר 

שייך למרחב הפולני. הסיפור הראשון מובא תחת הכותר של הפרק: 'ההנאה מהאוכל 

והקשריו', ואילו הסיפור האחרון מובא תחת הכותר של הפרק 'אוכל והזמן המקודש'. 

שני הסיפורים הללו מנכיחים את הזיקה שבין אוכל ומין – זיקה המובלעת תחת הֵתימה 

של מגדר והנאה חושית מהאוכל והאכילה.

וויפל  'טַאטעשי,  'הרבי וההנאה מהעולם הזה' נחתם באמירת הבן לאביו:  הסיפור 

זָאלץ ווארפט דער רבי איר ַאריין ער זָאל נישט הָאבן קיין הנאה?' )= אבא, כמה מלח 

19(. כוונת הבן למעשיו של הרבי  לו הנאה?, עמ'  זורה הרבי עליה, כדי שלא תהיה 

הזורה מלח על כל מאכל, גם אם הוא מתוק כמו הדג והלפתן ואטריות הקוגל, וברמה 

המטפורית זורה מלח גם על אשתו, אם אין הנאה באכילת האוכל אז קל וחומר שאין 

הנאה במין.

בסיפור 'מדוע נוהגים לאכול דברי חלב בשבועות' מסופר על הצֶדֶקת ובת התורה, 

פרומה אשת רבי לייב, אשר הרימה את קולה וזעקה: 'עד מתי? האם ייתכן שיהא כתוב 

בתורה "והוא ימשול בך", ואנו נעמוד מנגד ונשתוק? הקץ למצב זה! יש לשנותו סוף 

כל סוף ולתקן את הכתוב ל"והיא תמשול בו"!' )עמ' 154(. היא מגייסת את הכריזמה 

שלה לשם איסוף נשים ומחאה נגד אי שוויון זכויות. התפישה הפמיניסטית שלה זוכה 

ולאפות'  אישה לבשל  אף  אל תעז  'בחג השבועות  בישול,  עורכות שביתת  והן  להד, 

)עמ' 154(, שביתת מחאה שמנכיחה את הקביעה 'והיא תמשול בו'.

דומה  מסוג  נשים  שביתת  אל  מהדהדת  פרומה  הצדקת  שיוזמת  הנשים  שביתת 

המחזאי  שכתב  ליסיסטרטה,  היווני  במחזה  הגבר(  של  צרכיו  מסיפוק  )הימנעות 

האתונאי אריסטופנס בשנת 411 לפסה"נ. עלילת המחזה מתרחשת בתקופת המלחמה 

בין אתונה לספרטה. ליסיסטרטה היא אישה אתונאית, שמזמינה נשים מאתונה ומערי 

האויב למפגש סודי עם שחר ליד שער האקרופוליס. בהגיען היא מציעה להן להימנע 

מיחסי מין עם בעליהן או אהוביהן, אלא אם יסכימו אלה לשים קץ למלחמה. הנשים 

מהססות לנקוט צעד זה, אבל בעזרת למפיתו הספרטנית מצליחה ליסיסטרטה להשיג 

את הסכמתן. בטקס, שבו מגישות הנשים לאלים נסך יין, הן נשבעות לשבות ממין עד 

חוזרות לעריהן כדי לארגן את שכנותיהן לאותה מטרה.  הזרות  בוא השלום. הנשים 

האם סוף שביתת הנשים שיוזמת הצדקת פרומה בווילנה – ירושלים דליטא – תואם את 

סוף שביתת הנשים שיוזמת ליסיסטרטה ביוון? – זאת מוטל עליכם לגלות.
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עוד מובאים בספר סיפורים המנכיחים את מערכת היחסים המורכבת שבין היהודי 

לגוי באמצעות סממני האוכל הכשר והטרף: דיני אכילה ושחיטה, בשר וחלב, כלים 

דגלס,  מרי  והיבדלות'.  אוכל  לאכילה:  'כשרה  הפרק  תחת  כשר,  בישול  כשרים, 

בספרה 'טוהר וסכנה', מעמידה את נושא המזון וכשרותו במרכז, בהתייחסה לממדים 

זה בקרב הציוויים הקנוניים. דגלס  החומריים, החברתיים והסמליים של נושא ליבה 

את  מפתחת  היא  טמאים.  המוגדרים  חיים  בעלי  אכילת  על  המקראי  בטאבו  מטפלת 

הטומאה  לדידה,  כאשר  הטומאה,  הבנת  לצורך  המבנית־סמלית  הגישה  דרך  רעיונה 

יוצרת מצבים של  היא חריגה מן הסדר – יציאה מגבולות הארגון. החריגה מן הסדר 

סכנה. מערכת של זיהום, טומאה וטאבו חושפת למעשה את מערכת החוקים והכללים 

של תרבות נתונה. הסדר והארגון בחיים החברתיים מגולמים בסמלים שמסמנים את 

גבולות הסדר והסיווג.6 מחקרה של דגלס מחזק את התפישה המונחת באפרט באשר 

לנושא האוכל וההיבדלות. הסיפורים: 'אילו ידעת את הטעם' )טורקיה(, 'הרב היהודי 

והמלך' )מרוקו(, 'אין אמונה בגוי אפילו לאחר ארבעים שנה' )מצרים(, 'בטל בשישים' 

וההיבדלות  הגבולות  ואת  כשרה  לאכילה  באשר  הציוויים  את  מדגימים   – )ליטא( 

באמצעות האוכל.

כאמור, קלוד לוי־סטרוס מתייחס למנהגי האכילה כאל שפה.7 הוא מזהה את הניגוד 

הבינרי הראשוני שבין טבע לתרבות, המאפיין כל חברה; תרבות לשיטתו היא הרכב 

המנהגים המאפיין בני אדם.8 הרגלי אכילה מדגימים זאת, למשל, באמצעות הניגוד 

של  תרבותית  טרנספורמציה  הוא  מבושל  אוכל  כאשר  מבושל,  לאוכל  חי  אוכל  בין 

האוכל החי, דבר המגביל את הטבע.

שפה  שבין  הממשק  בנקודות  לוי־שטראוס  דן  הקולינרי'  'המשולש  במאמרו 

שונים,  בתחומים  ליישום  ניתן  זה  דיון  מתוך  העולה  מתודולוגי  עיקרון  ותרבות.9 

בהיותו פעולה  ל'שפה'  לוי־שטראוס מקביל  ובמיוחד בתחום הבישול, שהוא לטענת 

אנושית אוניברסלית. כפי שאין חברה בלי שפה, כך אין חברה שלא מבשלת באופן 

שאת  הנחה  מתוך  יוצא  לוי־שטראוס  צורכת.  שהיא  המזון  מן  חלק  לפחות  כלשהו, 

הנהוגות בתרבויות מסוימות  הזאת אפשר למקם, בהתאם לצורות השונות  הפעילות 

מ' דגלס, טוהר וסכנה: ניתוח של המושגים זיהום וטאבו, י' סלע )מתרגמת(, א' לוי )עורך מדעי(,   6

תל־אביב 2004, עמ' 17.

לוי־סטרוס, הנא והמבושל )לעיל הערה 2(, עמ' 311–326.  7

האכילה כשפה וכמערכת סמלית של נורמות ושל ערכים חברתיים ידועה לנו מספרות חז"ל. ספרות   8

זו עשירה מאוד במעשים שבהם פעולת האכילה מהווה תרכיז סמלי לדילמות חברתיות ודתיות. 

ראו ר' וייס, אוכלים לדעת: תפקידן התרבותי של הסעודות בספרות חז"ל, תל־אביב 2010, עמ' 7.

C. Levi-Strauss, ‘The Culinary Triangle’, New Society 8 (December 1966), pp. 937-940  9
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ניצבות הקטגוריות  שבהן דנים, במתחם סמנטי בצורת משולש שבשלושת קדקודיו 

'נא', 'מבושל' ו'רקוב'. הבישול ה'נא' נמצא במשולש בקוטב הלא מסומן, ואילו שני 

וה'רקוב', מסומנים, אך בכיוונים מנוגדים. מכאן עולה  הקטבים האחרים, ה'מבושל' 

כי המבושל הוא טרנספורמציה תרבותית של ה'נא', ואילו ה'רקוב' הוא טרנספורמציה 

של הטבע. ביסוד המשולש נמצא אפוא כפל ניגודים, גולמי–מעובד מצד אחד, וטבע–

תרבות מן הצד האחר. בכל מטבח, מזון אינו מוגש סתם כך, אלא הוא מתבשל באופן 

רק  טהור:  )נא(  חי  של  מצב  אין  כן,  כמו  וכו'.  טיגון  צלייה,  בישול,  אידוי,  כלשהו, 

מזונות מסוימים ניתן לאכול בעודם במצב 'חי', ואז רק אם הם נבררו, נשטפו, נוקו, 

לו שיתבצע בדרכים מסוימות בלבד, באופן  'ריקבון' מותר  גם  או תובלו. כך  נפרסו 

ספונטני או מבוקר. 

בסיפורים  פינטל־גינסברג  מודגם בספרּה של  לוי־שטראוס  הקולינרי של  המבנה 

'אוכל ביתי' ו'שלוש מצוות גדולות'. בשני הסיפורים, החומרים הגולמיים שמרכיבים 

עובר  הבשר   )28 )עמ'  ביתי'  'אוכל  בסיפור  טרנספורמציה.  עוברים  הבישול  את 

מערכת  את  מסמל  למאכל  ומוגש  ריקבון  שעבר  הבשר  הטבע.  של  טרנספורמציה 

עובר  הדג   )83 )עמ'  גדולות'  מצוות  'שלוש  בסיפור  הזוג.  בני  של  הכאוטית  היחסים 

טרנספורמציה של הטבע ואינו ראוי למאכל אדם, אך מוגש לאורח העני שלוקה בבטנו 

ומת. שני סיפורי העם האלה מדגימים כי טרנספורמציה של הטבע )ריקבון הבשר הנא( 

מלמדים  הם  והמוות.  הכאוס  עבר  אל   – בחיים  הסדר  מגבולות  יציאה  בחובה  טומנת 

אידוי  טיגון,  צלייה,  בישול,  )כלומר,  תרבותית  טרנספורמציה  לעבור  הבשר  על  כי 

פי  על  להתנהג  האדם  על  הסמלית,  וברמה  אדם,  למאכל  ראוי  שיהיה  כדי  וכדומה( 

קודים חברתיים מקובלים ומוסריים על מנת לקיים חיים מאוזנים וטובים. 

שתי קטגוריות בינריות הנוכחות במרבית הסיפורים בספר הן בשר ולחם חיטים. 

תחתן יש מדרגים של מזונות במטבח היהודי כדוגמת המזונות )המובאים בסדר יורד( 

יורד(:  )בסדר  יש מדרג  הנאכל  גם בלחם  עוף.  דגים, מרק אבנים בטעם  עוף,  בשר, 

מקמח  עשויה  )חלה  חלה  סאלענא  א  וצימוקים(,  סולת  מקמח  )עשויה  טובה  חלה 

באיכות נמוכה מאוד(, לחם חיטה, לחם שעורה, לחם מאבנים )היינו לחם מאגי, אבנים 

שמתייחסים אליהם כאל לחם(, שאינו ראוי למאכל אדם.

המאכלים,  על  האמונה  הקבוצה  של  הזהות  את  המגדירים  אתניים  מאכלים  ישנם 

עם  בצק  פתיתי  העשוי  מיוחד  מרוקאי  מאכל  המספר:  'כמאמר   – הקוסקוס  כדוגמת 

זאלביה – מאפה בצק עגלגל המטוגן בשמן, פטיר   ,)112 )מרוקו, עמ'  ובשר'  ירקות 

משלתת – פיתות דקות ומתוקות )ישראל, מוסלמי, עמ' 66(, צימעס, חלה מתוקה עם 

השעועית  תבשיל   ;90 עמ'  )תורכיה,  עניים  של  שעועית   ,)87 עמ'  )פולין,  צימוקים 

מכונה 'סולטן מטבחו של האדם הפשוט'(.
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סיפורי האוכל נוגעים עמוקות ביחסים שבין הורים וילדים וביחסים בתוך המשפחה: 

מה קורה כאשר ההורים לא מספקים את ההזנה הבסיסית של ילדיהם ומה המחיר של 

סיפור  המעשה.  לחירות  קורבנות  בין  לרוח,  חומר  בין  היחס  מה  השובע,  ושל  הרעב 

 .)93 עמ'  )רוסיה,  להתעשר'  'הדרך  הסיפור  הוא  עמוקות  ומהדהד  זאת  המדגים  עם 

לו  פי מה שהורו  )על  ואוכל את הסעודה  יושב אצל שולחנו  באפיזודה בסיפור, האב 

מאסטרים גדולים ממנו( בעוד ילדיו מזי הרעב פונים אליו:

'אבא, תן לי את העצם ללקק, רק את העצם'

'אבא, תן לי להרים את הפירור שנפל על הרצפה'

'אבא, אני תמיד אוהבת אותך, וגם אתה אוהב אותי, כן אבא? תן לי לאכול. הפה 

שלי רעב כל כך. תן לי מה שאתה רוצה, אבל תן לי לאכול'

)עמ' 95(.

סיפורי העם מחוללים אלכימיה בנפש. יחסי רעב ושובע, הזנה ואכילה מחוללים בנו 

רגש עז. גם אם חלק הארי של הספר נע על ציר של ייצוגי אוכל בסיפורי העם ובחינתם 

וקוראת  קורא  שכל  הוא  נמנע  בלתי  הרי  ומגדריות,  דתיות  חברתיות,  בקטגוריות 

בספר ירוץ בזיכרונותיו אל מטבחה של אימו או של סבתו, ופרט למאכלים המסמנים 

זהות. הבטן תשוב ותעכל שנית איכויות רגשיות שנמצאות בתבשילים וביחסים עם 

המבשל/ת.
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