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לפנייתערוך
א"ל'אב<שגשולחן

השולחןהסעודה,תפקידעל

עגנון*ביצירתוהאוכל

ליפשיץאלעדאידו:

-ושתייהאכילהתיאוריבסיפוריומשבץהמיוחדת,בדרכו ,עגנון
התנהגותםאתוגםהמאכלים,ואתהסעודותאתגםמתארהוא

סיפורים,במגווןמשובציםאלהכלהסעודה.בשעתגיבוריושל

ומורכבים.מגווניםאנושייםמצביםביטוילידיבאיםובאמצעותם

הנושאיםשאדביןובכעסו".,בכיסובכוסוניכר"אדםחז"ל:אמדו

אנוש,בןשלמצבובתיאורביותרמעונייןעגנוןאותו,המעניינים

הגיבורשלהמיוחדאופיועםהיכרותלנועושההואולעתים

 ,בשמןנקראותשאינןתכונותהמשקפתהסעודה,באמצעות
,לעתיםכן.כמוהסועדשלבהתנהגותואובמאכליםניכרותאלא

אתלהבליטשנועדהכמטאפודההאוכלבתיאורמשתמשעגנון

היצירה.שלהמרכזיהרעיון

הטעמיםואתהמגוונתהקשתאתלדאותאפשרקריאה,כדיתוך

אפשרוהארוחה.האוכלתיאוריאתהמלוויםוהשוניםהדנים

במעטאסתפקאךבנושא,גדולבהיקףמחקרלכתובכמובן

 .עגנוןשלביצירותיוהמזלג",קצה"על ,שבמעט

עסקוהחוקריםשבהםואלו",ב"אלוהקצריםמהסיפוריםבאחד

(אלווהטוחן"הדיחיים"בעלהנקראקצרסיפורישנופחות,

מוטיליהרבאשדהעניהחסידשלסיפורוזהושכ"ז).ואלו

אלאמעוניו.מצילווהמתים,החייםשלרבםשהיהמטשדנוביל,

טובסוףבהשישמצויה,אגדהכדדךאינוהמעשהשלשסופו

שמצילהדיחיים,בביתהעובדהפועל-אלאהשכל,מוסדרצוף

סוףבעינינונחשבזההאםהקברות.לבית,חוזרמעוניהחסידאת

לא.כללבדוד?השכלומוסדטוב

מאמרצחי:וייס, 5מ"אמאזנייםשלמה','ב"פתנוסףעיוןהלל:ברזל,למשל:רבים,במחקריםמופיעזהנושאאךבדעתי,שעוליםמהדבריםמעטמביאהאני *
עגנוןשלהסיפוראמנותבספרו:גרשוןשק,דשלמה";"פתלספורבהתייחסותעגנוןסיפוריעלמסותברוך:קורצוויל,עקבותיו;עללעלותהצלחתישלא

האםוסעודתהמלךבןבמאמרו
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שולחןלפנייתערוך
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ובניו,אשתועםהחסידלו"ישבהחסיד:שלעוניותיאורוהרי

צונןותנורםכקבראפלביתםלבוש,בלאוערומיםברעםעטופים

ביצירהשלוביםרבותפעמיםכילצייןהמקוםכאןאולי " ...כמת

'המלבוש').בסיפורגם(כךוהלבושהתבשיל

בהמשך:מתוארתהחסידשלעושרובימילגדולהעלייתו

עלוהאריכו ,אשתועםהחסידלוישב ,אחדחורףשל"יום

עםשנתבשלוהבשרהבל,העלהשבקערההכרובשולחנם.

פניהםעלשובעשלאדמומיותוהעלהשומנומתוךתססהכרוב

פניםשהסבירהנקייהפתשםהייתהכנגדם, .ואשתוהחסידשל

שבמעיים."אוכללמרקשרוףייןמלאהצנצנתוכנגדםלאוכליה,

שללמצבוהעשיריםסעודתשביןהניגודיתההקבלהבאמצעות

שעניינוהמרכזיהנושאאתמבליטעגנוןהסיפורבתחילתהעני

אשרביטוייםבתוכהאוצרתהעשירסעודתועונשו"."חטא

גיהינום.שלבשולחנוישיבהמבטאיםבצירופיהם

-שובעשלאדמומיותהתוסס,הבשרהבל,המעלההכרוב
זוסעודהאכןכימתבררובהמשךפעמיים,החוזרביטוי"כנגדם",

 ...שבמעיים"אוכללמרקהשרוף"והייןכנגדם,הייתה

מאדים"ייןחז"לאמרתושלאלהוביטוייםמיליםשלצירופם

 .)ט"כש(גיהינוםתמונתיוצר-הבא"בעולםרשעיםשלפניהם

אתהמעשירהשליחשל"ארוחתו"גםמתוארתהסיפורבמהלך

לענייןחוץאדםעםמדברראוהולא"מעולםדבריו:וכהחייהם,

היותואתהמאירהעובדה ,)ט"כש( " ...ושותהאוכלראוהוולא

באכילההממצה ,לחסידבניגוד .מקברושהועלהמתלמעשה

 .פשעיועלטוטליבצוםמכפרהמת ,זכויותיואתובשתייה

האכילהבתיאוריבשימושכולוהסיפוראתלפרשאפשרהיה

אשר ,אחרידועסיפורלהאירכדיבכךנסתפקאךוהשתייה,

בעקבותהולכתאניוכאןהמלבוש.מולהתבשילניצבבמרכזו

 .עגנוןש"ישלבסגנונועיונים-מיליםמערכותבספרהאפקעדנה
עדנההנה".'"עדהסיפוריםמכרך"המלבוש"הואהנדוןהסיפור

ושמוהחייט,לתבשיל.המלבושביןהקשראתיפהמאירהאפק

 ,השרעבורהמלבושאתלתפורלסייםחייביבין),(והמביןישראל
התבשיל.הואשלוהעיקריוהמכשולבמשימה,עומדאינוהואאך

שלהרעיוןאתכמשקףרביםחוקריםבפימתפרשהסיפור

מלכי(מלךהשרלפניההתייצבותטרםבחייםהמעשיםתיקון

האדםלמעשימשלהואהקבלהבספרותה"מלבוש"-המלכים)

מספיקאינוהחייטזהבסיפור .עוונותיועלהמכפריםהטובים

המלבושאחרלרדוףנאלץוהוא ,בזמןהמלבושאתלתפורלסיים

וקשים,עזיםרבים,במיםאתויחדטובעהואובסוףהמוכתם,

מעשיואתלתקןבמשימהלעמודמצליחשאינולאדםמשלוזהו

הרבים.הגוףפיתוייעקב

שטובותיכוליםאנולשעראבליודעים,אנואיןבקברומצא"מה

 " ...בקברוראהלאהרבה

רצוני ,לענייננואך-בםלהאריךרוצהואיניידועים,אלהדברים

לפיתוייכמשלהאוכלמתיאורימעטביאורכדיתוךלצטט

את"התיקון",אתשיעכבוהםוהמאכלהאוכלהזה.העולם

החייט.בידיהבגדהשלמת

ראשוןרמזבאבפניוהעומדתהמשימהשלהארוכההפתיחהאחר

הראההנראבלנפשו,אתהכוסעוררה ...יי"שכוסלוומזג"עמד

 .לאורבניגודהכוסעומדתאחדבמשפטכךחסר".שהמלבושלו
 ...שנייהוהזדמנותחנינהקיבל,אךהשרלפנישהובאאחרזהכל

סעודתאתובישלה ,הבישולבביתאשתועמדהשעה"באותה

לא .בלבווהרהרראשוהגביה .לפניוהתבשילריחבאהלילה.

קאשי .קאשיפאנימבשלתשפלוגתיאומראךהאמתמןארחיק

באיםכשהםוכמהכמהאחתעלהגוןמאכלרפאניהגוןמאכל

כאשר ...לאאולאכולאםההתלבטותשלתיאורזהו " ...כאחד

בריחותהגדושזה,בעמודביטוילידיבאההיצרמלחמתכל

התבשילוריח ,מציקושהתחיל"הרעב-מדומייניםובטעמים

מדעתו".אותוהעבירובומתגרהשהיה

שלהקיומילמאבקמתוודעיםאנוהמעשהסיפורכללאורך

האידיאליסטיות)(אוליהרוחניותמשימותיוביןהנקרעהאדם

ואוליהגשמיים,הצרכיםלמילויודםבשרכדרךהצורךלבין

 .בהווייתוהקיימיםהבהמיים,אפילו

המלבושעלהתבשילשלמשפיכתונובעהכשלדברשלבסופו

ימחולאהגועשיםהנהרמימיכלאפילו-תקנהללאומהכתמתו

הכתם.את

ישראלמחשבתשלעולםעלינולהעמיסעגנוןשלדרכואין

אוצרשהואדרכו ,העגנוניהסיפוראךפילוסופיות,באמירות

אוהבאינוומי .הסיפורבאמצעותאלינוומוסרםבתוכואלהכל

סיפורים?

קכ"ז)ס"א-ואלו(אלולמישור"העקוב"והיההמופתסיפור

המספראתהמאפייניםמרכיביםוכמהוכמה ,אומןמעשהכולו

אחדבנושאעוסקיםשאנומאחראך .בסיפורניכריםהחכם

בסיפורהאומנותמעשהעללהצביעהפיתוילמרות ,ויחיד

המעטהואוגםבלב,דוהשתייההארוחהב"תבלין"נסתפקזה,

 .בסיפורהמצוייםמאלושבמעט

ש"כ.ש"ה-עמ'הסיפורמתוךהןזהבקטעהמובאותכל 1
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למחשבהמזון

רצופה ,ידופושטלקבצןשהפך ,העשירחייםמנשהשלדרכו

נשואהאהובתואשתואתומצאלביתושחזרסופומכשולים,

מעווןלהצילהכדינפשואתמסרוהוא ,אחרמאישלתינוקואם

המעשהשללסופוחייםמנשהשלדרכומממזרות.בנהואת

 .רעבונולשבירתובניסיונותברעברצופה

עלזאתבכללשמורמנכסיושירדעשיראדםשלמאבקו

בואועדלשולחןמשולחןעוברתהעצמיכבודוועלמעמדו

כבר .לקצולהגיעכדימפיופתמונעהואשבההאחרונה,לתחנה

מוזמןהוא ,גדלותוימיניכריםעדייןכאשרהראשונה,בתחנתו

ציווהצהרים,לארוחתשהזמינואלאעוד,"ולאצהרים:לארוחת

נר ;לה~;שלוותובימיחייםמנשהאתזכרכימטעמיםלולעשות

ראשו".ע,ליההצלחה

המתענה,איובשלסיפורוהעגנוניהמיליםבאוצרמרומזכאן

כט,(איוב "ךi;ז"ח~לרא;ן; 7,·אשיע,ליב.ן; ;לה~;"לרעיוהאומר

משמעות .עולמיעלייחשךעתהאך ...עשירהייתיפעם-ג)

חייםמנשהשלהראשונההענייםבסעודתכברועולהצפהזו

לדרכוהולךחייםמנשהכשלמחרתלאיוב,ההקבלהבאמצעות

ובהיותואחרים.שלשולחנםעלסמוךלהיותרוצהאינוהואכי

עדרעב."הלךאוכל,ולהזמיןלאכסניהלהיכנסמטבעו"ביישן

 ,העירדרךעלאשרעינייםבפתחיושבתאחתערליתשמצא
ויטחייםמנשהויראהירקות.ושארקטניותומיניפירותומוכרת

בלשוןהבקי " ...לברכהפרינקנהנאהבהויאמרהדרךאלאליה

תמרעםיהודהלפגישתהמרמזתמובאהכאןימצאהמקרא

ימתקו",גנובים"מיםשלטעםלמעמדעגנוןמקנהוכךהזונה,

זנות.מעיןאפילוואולי

וקנההערלים,בשפתלשונו"זייןאכילתו:גםמתוארתובהמשך

אתוחתךהפת,עלובצע ,ידיוונטלוקישוא,ובצליםצאןהימנה

עדיי"שבכוסהסעודהאתותיבל ,לעצמוסעודהוסידרחפירות,

 " ...האכילהמכוחפניושצהבו

ענייםשמחתלומר:אפשר

לחזורלוהמאפשרלסכוםידכפושטחייםמנשהמשהגיעאך

אתומאבדלשכרהשותה ,אחדבפונדק .ונכשלכושלהוא ,לביתו

ולשתותלאכולשמפתחו ,השטן-הפונדקאישולחןמולעולמו

חושים.אובדןעד

ומין,מיןמכלוטעםכוס,אחרכוסשתהחייםמנשהבקיצור,

לוהטתאשמיןמרגיששהתחילעדהכדים,מןולעטושתהואכל

לרגליו".פתוחהגיהינום"כאילואיבריובכל

הערוךהשולחןשלהעדןגןביןשבמקצתמקצתטעמנוכך

לענייננואךועודעודלהאריךאפשרהיה .תחתיואשרלגיהינום

 .דיינו-כרגע

האומנותבמעשהומעייניםשמרביםככלכי ,לצייןהראויומן

אוצרתשהיאהמשמעויותרבותכמה,מגליםבכתיבתועגנוןשל

בפנידיוןטעונותושהן ,כאןהעליתישלאמשמעויות-בתוכה

עצמו.

שלביוגרפיהלקשורומותראפשרכמההיאעקרוניתשאלה

בנתחכילדעתזאתבכלכדאיאבל .ליצירתולמעשה,המספר

יקירתי""אסתרלייןירוןאמונהשלבספרהלנוהמוגשהביוגרפי

כפי ,המספרבחיימאודהרבהולחשיבותולאוכלמתוודעיםאנו

 .במכתביוביטוילידישבא

 .אוכלבתיאוריגדושיםמכתביוכינראההספרכללאורך

כיחלמתיהזה"בלילה- 1924באוגוסט-8בהראשון,במכתב

המלאיםאתהחרוביםמןליבחרתיכיזוכרואניחרובים,אכלתי

עגנון " ...אויבינושיתרבורצוןיהי ,אמרתיבקומיוהמתוקים,

משמעות.לומקנהאךאוכל,חולם

,-"עדיין 1924באוגוסט-10באח"כ,יומייםעגנוןשכתבבמכתב

לישמתקינהקהוהשותהאניבבוקר .כראויהסתדרתילא

בביתהלחםאוכלאניובצהרייםתרמוס,בקבוקבתוךאליזבטה

 .מכשיעוריותראכלתילאאלהימיםבג'הסעודות.כלשארוכן
האוכל)מולמתעוררהפיוט(כישרון ,אוכלנו-אמרוהפטריות

לאאםוכנראה ,מהווגטריאוכליודעיםאינםכאןהבתיםבעלי

 ) 2(גלויה " ...מאירקרייזלשולחןעלסמוךאהיהלעצמיאבשל

יחידהערבארוחתאתהראשונהבפעםאכלתיאמש : 4בגלויה

איןהקרייזלמאיריםאצלבבית!!ושלוםוחמאהלחםבחדרי

 " ...לבינהבינושוררתרעהרוחשלום.

מביתבה,ושלווהחרבה"פתטובנרמזתיוםיוםשלבדבריםוכן

 " ...ריבזבחימלא

ששמעמהמתארעגנון 1924בספטמבר-15מבמכתבולסיום,

ומלאהגוןאדםבווינה,יפהביתובעלגדולעשיר ,הורדנומפי

 ,אחותוילדישלושתאתשאימץטוב,אישהואהורדנו .עניין
 .בשעתושלמהכסעודתהייתההסעודהלכם:"הרישיחתו?ומה
נוסחפיעלטובותפטריותאח"כ .פולנינוסחפיעלקופיךדגים

הרבהוייןוצימוקיםגבינהמלאותעוגותאח"כבוטשאטש.
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