
תרבותיתרבגסטרונומיה
בשלהחגיגהבסרט א ב ט

שמירזיוה

גבריאלשלסרטו י,) Babettes Gcestebud ( ) 1987 (באבטשלהחגיגה
יצירההואלכאורה,ותמימותופשטותוחרף ,) Gabriel Axel (אקסל

בסוףנוצרהסרטפוסטמודרניסטיים.ביסודותעמוסהומורכבת,עשירה

הופנמההפוסטמודרניסטיתהעולםשתחושתאחריהשמונים,שנות

אירופה.ובמערבבארצות-הברית

ךמןובני-הדיםהדיםמטמיעהמעשהסיפור " נ ת החדשה,הבריתומןה

כריסטיאןהנסמאגדותוכןהאיסלנדיות,סאגותומהההומריהאפוסמן

קטןבכפרהתשע-עשרה,המאהבאמצעמתרחשתהעלילהאנדרסן.

מרטינהרווקות,אחיותשתילנדי.יוטפיורדעלווגיה,נובמערבומבודד

) Martine ( ופיליפה) Filippa (, מחזיקותלהם,חלפו-עברועלומיהןשימי

דייגיםבכפריסדשאביהןתפילה,ביתהזההרוחותהומוהשומםבמקום

קיומהאתמנהלתהקהילהופוריטנית.סתגפניתלותרנית Iקהילשל

דגמאכלםוכלונוקשה,פשוטהחייםשגרתלפיספרטניים,בתנאים

.טבולהשחורלחםועיסתבמיםמבושל ל ת דרשותנשמעותבכנסייהת

מקשטתהנאמןהרועהתמונתתמימה.אמונהחדוריהימנונותומושרים

אין-קץמסירותומגלותועמל,נזירותחייחיותהאחיותקירותיה.את

שהנחילמתפשריםהבלתיולעקרונותאביהןשהקיםהמאמיניםלקהילת

ן ה ל ·
פעםהיוופיליפהשמרטינהכךעלמלמדות flashbackסצנותשתי

הכנסייה.ענייניסביבתמידנסבוחייהןאךומחוזרות,יפיפיותעלמות

חסרתאשליהאלאאינהודםבשרשאהבתהאמונהאתבהןנטעאביהן
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·והפרישת 1הנזירוכיערך, הבנותשתיונאצלים.עליוניםערכיםהןת

החברהמוסכמותלפיאושר,חייעלובתורה,בדרכהאחתכלויתרו,

אחריה,שחיזרחייללורנס,שלאהבתועלויתרהמרטינה :הממוסדת

פיליפהמהולל.גנרללדרגתבצבאועלהאישהנשאמחיזוריו,נואש

שלהרביםלחיזוריונעתרהשלאאחריבין-לאומית,קריירהעלויתרה

במקרהשנקלע ,) Achille Papin (פאפיןאכילסבפריז,האופרהמנצח

קול,בפיתוחאחדיםשיעוריםלה,נתןפיליפהשלקולהאת,שמעליוטלנד

הבנותשתיהבמה.קרשיעלמזלהאתולנסותאליולהתלוותבהוהפציר

בעונינשארותשתיהןלמרותו.וסרותאביהן,רצוןאתממרותאינן

ובבדידות.

עדמזהרת,לאכללובבדידותשגרהבחייחולפותרבותשנים

דלתעלמתדפקתבריחים,משברתסערהבליל , 1871חורףשבתחילת

ובידה ,) Babette Hersant (הרסנטבאבטנפחדת,צרפתייהפליטהביתן

מקוםהצרפתייהלידידתותיתנהשהאחיות,המבקשפאפיןמאכילסמכתב

האזרחיםלמלחמתנקלעהמכתבואתהנושאתהפליטה :ומחסהמסתור

בנהאתאיבדהנתאלמנה, , Communardל-המשתייכתכמורדתבפריז

אינןאךהקשה,הכלכלימצבןבשלמהססותהאחיות 2נפשה.עלונמלטה
ומוכנותוקורת-גגלחםלהנותנותפניהן,מעלבאבטאתמשלחות

ומפורדת,מסוכסכתהקהילההמנהיג,שלמותומאזכמבשלת.להעסיקה

יוזמותהמנוחאביהןמרוחמשהולשמרהמבקשותהבנותושתי

עלעתבאותהשנתבשרהבאבט,להולדתו.המאהשנתלציוןאירוע

שמה,עלהגרלהכרטיסבפריזקנהשפאפיןאחריבהגרלה,זכייתה

ולהתמלאלהתפוררשהחלהלקהילה,להכיןרשותמהאחיותמבקשת

הוקטטות,מריבות ח ו ר א י תי י ת פ ר צ השהיא-היאאמיתית," ג י ג ח ה של"

ט ב א ב "-tour de force נ,המחוללקולינרי-גסטרונומיכישרוןשל י ס י ם

האנושית.רה .Pבסונפלאות

!נמלאיםהחשדניים,הכפריים ( י המשוניםהמצרכיםמןובעתהל

ובכליםבמצרכיםשהצטיידהאחרילפריז,ממסעשחזרהשבאבט,

טעמושלאבשריםמינילרבותהמרחקים,מןמביאההגדולה,לארוחה

בולדברלאאךהאירוע,אתלהחריםשלאמחליטיםאמנםהםמעולם.

שאורחיהשעהבמטבחעובדתבאבטהאוכל.טיבעלמילהוחצימילה

ג gבטמוןשלוממנתצב,ממרקנהנים נ ; ו ק ר מעולה,שמפניהמגביעי,

יהמטבחפסגתמאכלים,וכהנהכהנהומעוד ל ~ ה הטעמיםחגיגת.

אתמפשיריםהשולחןסביבהנעימהוהשיחההמעוליםהיינותהמופלאים,
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שלוחיוךנשכחותהקטטותנופלות,:המחיצותהמסוביןשלהזעףקמטי

לורנס,גםנקלעיםלארוחההסועדים.קלסתריעלמשתפךרצוןשביעות

אתלהעריךשיודע,היחידופאפיןמרטינה,עםקשריואתלחדשהמבקש

תומזכירבארוחה,המוגש י פ , P אנגדה"ב"קפהשעבדהאחתמהוללתז

) Caffe Anglais ( הארוחהבסוףכאלה.מאכליםלאורחיהוהגישהבפריז

הסועדיםלעינימתגלהשרויה,הייתהשבההמטבח,מעלטתבאבטיוצאת

אתלעזובשנאלצהלתהילה,נודעתזpפיתאותהאלאאינהשהיאומגלה

הארוחהעלובעלה.בנהאתממנהשגזלההאזרחים,מלחמתמחמתפריז

לחזוריכולההיאאיןועתהבהגרלה,הזכייהכספיכלאתהוציאההיא

בנותיובחברתהמבודד,בפיורדימיהשאריתאתלבלותועתידהלפריז

הלותראני.הכומרשלהסגפניות

קדומים,אגדתשל~פיבריחוקהמסופרזה,רצוףליניארילסיפורמה

הוותיקןשלהסרטיםברשימתשס~וגלסרט,מה ?ולפוסטמודרניסטיזם

הפרוטסטנטיתהדתמעומתתבוואשר 3דת",ייסרטשלבקטגוריה
ששמותיהןופיליפהמרטינההסקנדינביות,האחיותשתישלהלותרנית

חברוואת ) Martin Luther (לותרמרטיןהרפורמטוראתלהנציחנבחרו

האפיפיוריתהקתוליותעם- ) Philipp Melanchthon (מלנכטוןפיליפ

לסרט,מה ?גדולצלבלצווארההעונדתבאבט,ושלפאפיןאכילסשל

הנבחרהאמןשלוהחד-פעמיותהמקוריותרעיוןאתבמרכזוהמעמיד

ובתחליףבשעתוקהמתאפייןהפוסטמודרניסטיזם,עםעליון",ייבחסד

) simulacrum ( היסודות?מהםלנקלההנשגבביןהגבולאתהמטשטש

 ?בסרטביטוילידיהבאיםהפוסטמודרניסטיים

תרבותיתרבדינאמיקת

הרבהואבסרטהמתגשםהפוסטמודרניסטייםהיסודותביןראשון

בגילויישישייתכןתרבויות.מהתנגשותהנוצרתוההיברידיותתרבותיות

הנטינגטוןשסמואלתובנותשלראשונייםהבזקיםבסרטזהיסוד

) Huntington Samuel (, התנגשןתעלבספרוביטוילהןנותן

חיכוכיםבדבר The Clash oj Civilizations), 1996 (הציןןיליזציןת

אופוליטיותאידיאולוגיותביןולאותרבויותדתותביןבעתידהצפויים

 4לאום.מדינותבין

ברעיוןמשתלבתיוטלנדלטובתמולדתהעללוותרבאבטשלנכונותה

וקריסתהגלובליהכפרברעיוןהנכרךהלאום,מדינתשלסופהעל
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התרבותשלהאוניברסאליזציהעםזמניתבוהתרבויות,ביןהגבולות

האופי,בעלהשכונתיבמקומוןוגוברהולךענייןמגליםאנשיםהאנושית,

נמחקתללוקליהאוניברסאליביןשבתווךהלאומיותדווקאוהלוקלי,הצר

הומוגנית,לאומיתחברהמוצגתשלפנינו,ביצירהתוקפה,אתומאבדת

נקלעוואםזרים,יסודותכמעטאליהחדרולאבאבטשללבואהשעד

כלעומתממנוהסתלקוהםפאפין),ושללורנסשלהדמויות(כגוןלמקום

לכאורה,הייתה,יכולהזוחברהדבר,בולשנותיוכלושלאבידיעהשבאו,

מריבותממציאהאנושישהאופיאלאובנחת,בשלווהלנצחלהתקיים

גםהזאת,ההומוגניתהחברהלתוךהחודרהחיצוני,הגורםוהתפלגויות,

היברידי,באופןושונה,אחרבאופןמחדשאותהמאחדוגםאותהמפלג

הלאוםלמדינתקורא ,) Benedict Anderson (אנדרסוןבנדיקט

 5תרבות,וסוכניאידיאולוגיםבאמצעותהמופצתמדומיינת",ייקהילה

הנורמותעלעדיפותקיבלולאומיותנורמותהתשע-עשרהבמאה

חברתיבפלורליזםמתאפייןהפוסטמודרניסטיהמצבהקהילתיות,

מאבבמסורתשעובריםקטניםבנרטיביםעלילות,שלבריבויותרבותי,

הגמונימעמדכבעלאחדאב-סיפרמטא-נרטיב,שלהצגתואתודוחהלבן

כהשעדלאלה ) voice (ייקול"למתןאפשרויותפותחהואומיוחס,

במדינתרבותקהילותהכוח,עמדותומכלההגמוניהמןוהודרוהושתקו

ודורשותוההגמוניהדומיננטיהנרטיבמןלהשתחררמנסותהלאום

ההומוגנילשיחלהתנגדרצוןהמבטאתתסיסהישתרבותית,אוטונומיה

שלהקיצוניתלתפיסההתנגדותולמעשהתרבותי,פלורליזםעלולהגן

גלובליזציהאותרבותית,אוטונומיהבעלתקטנהקהילהאו :או" .. ,ייאו

ייהאיחודאומאוחדות,פעםשהיומדינותחלוקתאו jורב-תרבותיות

לדיאלוגניסיוןעםיחדלאתנו-צנטריות,המתנגדתמגמהישהאירופי",

וטרנס-לאומית,פן-אירופאיתזהותוליצירתבין-תרבותי

יאנוסהאלשפניסמלמשמשהאוכלבאבט,שלהחגיגהבסרט

) Janus ( :הגסטרונומיהאמנותאחד,מצדלאומי,ופןאוניברסאליפןלו

תלויתשאיננהבין-לאומית,אמנותהיאוהקולנוע)המוסיקה(כאמנויות

מרכיבישני,מצדבני-אדם,ביןמחיצותלהפילהמסוגלתאמנותשפה,

הצבלמראהנבעתיםיוטלנד(בניתרבותותלויילוקלייםהםהאוכל

לצרפת,החזרהעלבאבטשלויתורההארוחה),להכנתהביאהשבאבט

קוסמופוליטיתאישיותעלאיתותהואביוטלנד,להישארוהכרעתה

הרחקגםעצמואתולממשהאישיאושרואתלמצואיכולשאדםהמכריזה

הטבעית,ומשפתומחבריומשפחתו,מבנימנופיה,ממולדתו,
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מודרניסטיהיתור""כורכנגדושןנ~תייחוד

התקופהאתשז\פייןההיתוך",ייכורלרעיוןמנוגדהפוסטמודרניזם

הראשוניבמובנההרב-תרבותיותרעיוןאתמולוומעלההמודרנית,

מתערהואינההמקוםשפתאתלומדתאינהבאבטביותר.והבסיסי

בצרפתיותהנשארההיאומחסה.מקלטמצאהשנגההיוטלנדית,בתרבות

בכלהקהילה.שלהקולקטיביתהזהותמולהאישיתזהותהאתומשמרת

והיאף"-אישה W ":היאוסטריאוטיפיםמוסכמותשוברתהיאוענייןעניין

באבטמוותרתלכאורהיקיריה.מותעלמקוננתשאינהשכולהואםאלמנה

גגקורתלהשהעניקו ,לגורלאחיותיהאתומעדיפההלאומי,ייחודהעל

בנקודהגםואולם,חייה.אתשאמללוומולדתה,ארצהבניעללחם,ופת

 ?ותרבויותעמיםביןהבדלאין:האומנםוהיפוכודברהיצירהאומרתזאת,
שללחייםהדתאתהסקנדינבייםהקהילהבניתיעלוזהמדועהדבר,כןאם

שפעלחייאותהתיעלושהצרפתיםבעודלכת",ו"הצנעבמועטהסתפקות

ששימרוהלטיניים,העמיםלמשפחתשיוכםמשוםזה?האםהחיךוהנאות

שמומשמעותנעוצהשבכך?אפשרהקדומיםהרומאיםשלהנהנתנותאת

העבראתבתוכוהמאחדפאפין,אכילסהפריזאיהאופרהמנצחשל

 , papeשכןשלהם,הקתולי-האפיפיוריההווהואתהצרפתיםשלהאלילי
 .אפיפיורפירושובצרפתית
אתהמטשטשתאמביוולנטית,עמדהמוצגתבאבטשלהחגיגהבסרט

ביןהניגודבובולטבקיומם.מכירהגםאךותרבויות,עמיםביןהגבולות

וכחוליהשיערבהיריהנורדיים,טיפוסיהעםהלותרנית,הצפוניתאירופה

לביןניטשה)שלבמושגיםהעליון",ייהאדםאוהעליון",(ייהגזעהעיניים

במישור 6והיצירתית.החושניתוהיצרית,הדרומיתהקתולית,הצרפתייה
האסתטייםהקרים,הגווניםביןבניגודביטויבסרטהניגודמקבלהחזותי,

החמיםגווניהוביןוהכפריהפשוטהסקנדינביהלבוששלוהמסוגננים

משובחים.וחרסינהבדולחכסף,בכליהמוגשתהארוחה,שלוהחושניים

הפוסטמודרניסטיהרעיוןעםמצטלבהתרבויותהתנגשותבדברזהרעיון

 :לייאחר"היחסבדבר ) acques Derrida 1 (דרידהז'אקשלמבית-מדרשו
צרפתייההיותהשוםעלהמקומיותמצדובחשדנותבאיבהנתקלתבאבט

ממוראותנשברתשאינהוחזקה,קשוחהאישההיותהשוםעלוכןקתולית,

שנלקחוהמתים,משפחתהבניעלאין-סופיתבקינהשוקעתואינההחיים

שבהןוהפתיחות,הסובלנותזאת,עםיחדאכזרית.לבבשרירותממנה

בתוךונזירייםכבוייםחייםלבאבטמאפשרתהכומר,בנותנתברכו

שדווקאלגלות,מענייןנקלעה.שלתוכהוההומוגניתהמגובשתהקהילה
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זוהיאבאבטומתפורר,מתערערהקהילהבתוךהחברתישהגיבושברגע

מפשרתלקהילההקולינריתשתרומתהזוהיאבאבטמלכד.דבקהמשמשת

הקטטותאתומשכיחהבעלהלחיקאישהמחזירההניגודים,בין

ובקיבעונות,בסטגנציההשרויהקהילהלחברו.אדםביןהקטנוניות

אתויעוררחדשיםחייםבהשיפיחדםלעירויזקוקההיצירה,רומזת

ייהשאורבבחינתשהםאירופהיהודיעלאמרניטשהשלה.החייםמחזור

באירופההחייםשלהסטאטיתהעיסהאתהמתפיחים(השמריםשבעיסה"

בתפקידומספקדתוהחושניתהיצירתית,הצרפתייהכאןואילוהצפונית),

להחרימהשלאהחברהשלנכונותההאחר).(הזר,ייהיהודי"שלהקלסי

יהיולאביוטלנדהחייםהשפעתה,בזכותדבר.שלבסופולהמשתלמת

הגעתה.לפניכמוומקובעים,קפואים

לפסגתבאבטהגיעהשבוהפריזאי,הקפהשביתלגלותואירונימעניין

 .) Caff6 Anglais (אנגוה"ייקפההזרהשםאת,נשאהבישולאומנות
בהשוואהבמיוחדוהתתרני,הגרועבבישולםלשמצהידועיםהריהאנגלים

עיניונושאאחדכלאך ,) haute cuisine (המשובחהצרפתילמטבח

לים":ו"מעברהגדר"יימאחורישמתרחשלמהשכנו,שלהירוק"ליידשא

אתמגלהוהסקנדינביהסקנדינבי,אוהאנגליאלעיניונושאהצרפתי

לומרבליהסרטרומזהזה, ) fusion (המיזוגהצרפתי.המטבחנפלאות

לשקועשעלולהלאנושות,ותקווהברכהנושאומפורשות,גלויותזאת

ייהאחר".אלחלונותתקרעלאאםוקיפאוןקיבעוןשלבמדמנה

יוצרותהיפוךלכדיומגיעבפוסטמודרניזםנינכרכזהמפרהמיזוג

במחשבנפגשים:ילדיםשלהםהיעדלקהליז'אנריםביןגבולותוטשטוש

בסרטיםצופיםמבוגריםואילולצפייה,ומסוכניםקשיםפורנובאתרי

באבטמציעהבאבט,שלב-החגיגהסימפסון".יימשפחתכדוגמתמצוירים

אנשיואילוללימונדה,שמפניהביןמבחיניםשאינםלאנשיםעילימטבח

ויודעיםהחיךהנאותכלעלהאמוניםהטעם,ואניניהחיךאניניפריז,

מזאת,יתרהומטעמיה.באבטבלינשאריםכראוי,להעריכן

לשוליים,ניסוטותבהגמוניהשהחזיקואליטהקבוצותבפוסטמודרניזם

ומשרתתטבחיתבאבט,בסרט,המרכז.אתתופסותשולייםוקבוצות

הצפונית,האליטיסטיתהחברהעלניצחונהאתחוגגתקשת-יום,

יצרי,דרומיטיפוסכעללמטה",יימלמעלהבחשד,בתחילהבההמתבוננת

בהנאותשיעורלהםנותנתהיאמהי.סובלימציהיודעואינומביןשאינו

מוצדק.אינושלהםהסתגרנישהאליטיזםמגליםוהםהחושים,
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הרעיוןהואממנו,ונובעבקודמוהקשורנוסף,פוסטמודרניסטייסוד

החדורה ,ביוטלנדהקהילהגורל :הגדולותהאידיאולוגיותקריסתבדבר

אוהשני,בדורהקיבוץכדוגמתקומונות,שלכגורלןהואלותרנית,אמונה

האידיאולוגיהבהשראתהקבוצהפועלתעדייןהמייסדיםבדורהשלישי.

האידיאולוגיהמסתאבתלאט-לאטאךהמנהיג,שלהכריזמהובכוחהגדולה

 ,לשכנושכןביןלרעהו,אישביןקטנוניותקטטותמתחילות :ומכזיבה
מצליחהאינהביוטלנדהלותרניתהקהילההרסנית.ארסאווירתומחלחלת

מרץלזריקתזקוקהוהיאהמנהיג,מותלאחרשלההסולידריותאתלשמר

במציאותלהתבונןלהשיגרוםפגע,כלהרואהלרגעלאורח ,מבחוץ

הםהצרפתיתהמהפכהשלערכיהגםורעננות.חדשותבעינייםהמ~:פרת

הרעיונותואםסתום.למבויהגיעהסיפורשלההווה,שבנקודתגדולרעיון

פרטיםהמלכדיסודשהואהאוכלאללפנותאפשרמאכזבים,הגדולים

ותרבויות.עמיםוקהילות,

מנדרימחפי

מקעקעהואלמעשההמגדריים,הסטריאוטיפיםאתהסרטמחזקלכאורה

אומרהסרטנוסף.קרדינאליפוסטמודרניסטייסודתואםהואוכךאותם

שלאביהןהכומר,שיסדהלותרניתהקהילהגיסא,מחד :והיפוכודבר

הקהילה"ייאביאתסמכותנימשטרככלהרואה,גוףהואופיליפה,מרטינה
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מסתלקתהאולטימטיביתהאבכשדמותולטובתה.למענההפועלכשליט

מסוגליםאינםוממשיכיומתערערת.הפטריארכאליתהסמכותהזירה.מן

בנות.שתיאחריומשאירהואבמקרה(לאהקהילהאתוללכדבעוללשאת

שלהסולידריותעללשמורידערב-הסמכותהפטריארךאחד).בןלאואף

ימים.לאורךהמצבאתמר Wלמסוגלותאינןבנותיואךהקהילה.בני

המפוררתהקהילהאתמחדששמאחדתזוהיאבאבטגיסא.מאידך

אבישלולמצוותלציווייםגמורבניגודהחיים.טעםאתאותהומלמדת

לידימגיעהקהילהאתבאבטשמלמדתהלקחהאירוניה.למרבההעדה.

להולדתהמאהיובלאתבקהילהמצייניםשבובאירועדווקאמימוש

 .לעולמושהלךהגדולהמנהיג
האלטרנטיבית.המשפחה-נוספתבתופעהמלווהזהמגדריהיפוך

מהןאחתשכלנשים.שלושבתמשפחהבסרטנוצרתומאונסמרצון

מבחירהויתרה.מהןאחתכלייאומללה".גםמקובליםובמונחיםבודדה

חיותשלושתןוהנה.קונבנציונליים.משפחהחייעלאסון.בשלאו

אביהפטריארך.שלמנהיגותוזו.אתזוומחזקותבזוזותומכותבצוותא.

אין-בנתינהמתחלפתהיצר.שבכיבושהגבורהעלשהתבססההעדה.

באבט.אפילוהנשים.טריאומווירטשלתמורהללאובתרומהסופית

עלמוותרתואימהות.פריוןאישות.חיימבשרהשחוותההיחידה

בכפרלהישארומעדיפהמכורתה.לצרפתלחזורבחיקהשנפלהההזדמנות

פרדוקס:בתוךופרדוקסלגורל.אחיותיהעםביחדהמבודד.היוטלנדי

ההנאותרבתהאורותמעירנקלעהשאליווהנזירי.העניהמקוםדווקא

לידיולהביאעצמהאתלממשממששלהזדמנותלהנותןההדוניסטיות.

וכישרונותיה.כישוריהכלאתעליוןמיצוי
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נעלה,פילנתרופיתמטרהלמעןשלהןה~גואתהנשיםמחקוהאם

 ?מרעיתוצאןועלבנותיוגורלעלשלוה~גואתכפהשהפטריארךבעוד

התנזרלאעצמוהוא :ואי~האי~הנהגאכןשהפטריארך,משוםכןולא.כן

בנותיו,עלונזירותפרישותחייכפהאךצאצאים,ומהולדתאישותמחיי

משוםכן,שקבע.לדוגמותולהתאימוהאנושיהאופיאתלעצבבנסותו

וללאחשבוןללאלזולתןמעניקותאכןבאבט,שכןכלהכומר,שבנות

עלויתרהזו :רווחתןועלהאישיתטובתןעלמרצוןויתורתוךתמורה,

עלוזוהאורות",ב"עירקריירהעלזוומצליח,אוהבלבעלנישואין

שלההאישיהאסוןגודלאתבמקצתלרכךיכוליםשהיוהגרלהכספי

אלאה~גו,מחיקתכאןאיןאף-על-פי-כן,האחרונות.שנותיהאתולרפד

לכאורה.

בסופהאךהקלעים,מאחוריהארוחהזמןכלנשארתאמנםבאבט

אנגלה",מ"קפהמהוללשףאותוכעלעצמהעלומכריזהמתגלה

גאווהשלגדושהמידהאדםצריךפריז.רחביבכלנודעהשתהילתו

כלעלבעבורוולוותרכזהדוניסטי iJמבצעליזוםכדיעצמוערךוהכרת

הפיכתמתהליךליהנותכדיהחומרעלויתורזהואדמות.עלירכושו

שבוהנוצרי,כבסיפורהחומר,שלטרנספיגורציהלפנינולרוח.החומר

הנוצריהמתןברעיוןדבקותהאםולחם.לייןהופכיםובשרוישושלדמו

לפרנסהיהאפשרשבוגדול,כהסכוםלהוציאלבאבטשגרמהזוהיא

שלאחרתתכליתאוליאו ?חושיםשיכרוןשלאחדבערבאביונים,מאות

הואהאוכלדווקאשהריוהרמוניה,שלווהלעולםלהביא-הנצרות

שלצולחמיזוגישבאבטשלבדמותההקהילה.בניביןלפיוסשהביא

עצמההיאאחד,מצד .והאפולוניהדיוניסישלוה~סקטי,דוניסטי iJה

הנאתלמעןבחלקהשנפלהכסףאתמקדישהואפילוהנאה,מכלמתנזרת

ומפתה,חושניתהנאההיאמציעהשהיאההנאהשני,מצדהקולקטיב.

לנצחהמסוביןשלנשמותיהםאתייתקלקל"הקהילה,מייסדשלשלשיטתו

נצחים.

לנשגבנקלתבלןגבולותקרלטת

ו"נמוך"לייגבוה"המסורתיתהחלוקהאתדוחההפוסטמודרניסטיהעולם

יכולההבישולאומנותגםלפופולארית.קאנוניתתרבותביןפדותשםואינו

פוסיטמודרניסטיותוביצירותמהם,למעלהשאיןאליטיסטייםלגבהיםלהגיע

לביןהחומרביןהגבולותמקריסתכחלקלרוב,בישולמתכונימשולבים
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כמוהלשמהראויהארוחהלנקלה.הנשגבביןלנאצל,המעשיביןהרוח,

אומנותשלמיצגמהכנתאפואנופלתאינהוהכנתהדבר,לכלכיצירה

מוזיקלית.יאומילוליתחזותית,
דבר.לכלגבוההאומנותהיאהקולנריתהאומנותבאבטשלב-החגיגה

שאינם , philistinesה-שלהמשתאותעיניהםמולנסמחוללתבאבט

בערביישרפה"היאכביכול,שלה.הנפשמבנהואתמעשיהאתמבינים

 .החיךוהנאותגשמיותשכולודיוניסיבמשתהוסיכוייה,חייהכלאתאחד
היצריותמןבואיןעיקר.כלבכחנאליאודיוניסיהזההמשתהאיןואולם,

ומיניות.ארוטיקהשכולהלדוגמא,ג'ונס,שב-תרםשבארוחההפרועה

רוחנית.והתעלותהאדםבניביןהתקרבותשלרגעישבאבטשלבמשתה

יוכלולאכברהםועד.לעולםהמסוביןשלחייהםאתשינההמשתה

נחשפוהםכיימיהם,כלאכלושאותובלתת,המושרהבלחםלהסתפק

טרנספורמציהעברומושגיהםוכלהגסטרונומית,האומנותשללמאגיה

זוחייו,משמעותזוכיהיצירה,מזבחעלנפשואתנתןהאמןגמורה.

ביןהניגודיאתמיישבתבאבטשלהניסיתייהארוחהקיומו.משמעות

רוברטהספרותחוקרכדברילבשרי",הרוחניביןלאסתטי,האסקטי

 Robert Langbaum).8 (לנגבאום
הממשיוהמופשט,המוחשיגבולותאתאפואהמבטלתארוחהזוהי

כמוהולאורחיה,באבטשמגישה ,) sarcophag (רקו;וג Qבהשלווהסמלי.

העוטףהבצקרקו;וג Qהקולינרית.האומנותמזבחעלהנשרףשלה,כגופi'ז

הילדיםכגוףכמוהועולל,בקרבוהמחזיקהנשי,כרחםכמוהושלובשר

צבאאנשישלרשעותםעקבבעלומיה,משנתאלמנהלהנול,ולאשמעולם

בשלולפיליפהלמרטינהנול,ושלאהילדיםכגוףכמוהו 9לב.ערלי
מתרוממתבאבט .אביהןעליהןשכפההספרטנייםוהחייםהדתיתהקנא:ןת

האלוהית.סורה .Pבסהמשיקאומן-יוצר,שללדרגהבסרט
המאהבסוףרבותספרותליצירותבאבטשלהחגיגהמתחברתכך

 ,בישומעשימשולבשבהןואחתהעשריםהמאהובתחילתהעשרים
תמידראוהצרפתיםאמנם,והנמוך.הגבוהביןהגבולותמקריסתכחלק

בסוףייגסטרונומיים"סרטיםשלריבויםאךצרפת,מתרבותחלקבבישול

מעידואתר,אתרבכלהפוסטמודרניזםהתפשטותעםהשמונים,שנות

תיחשבמרשימהקולינריתיצירהגםאומנות.היאסימפוניהרקשלא

כמוהאוכל,מתועדים.בלתיולעתיםקצריםחייהאםגםלאומנות,

יוצרלאום,מדינותשלהגיאופוליטייםגבולותיהאתחוצההאהבה,

ו"האחר".ייהזר"כלפיוהבנההדייוכבודסובלנות
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תערות

 • Babettes Gcestebttd), 1987 (באבטשלהחגיגה 1

 ) Stephaneאודראן:סטפאןשחקנים ,.) Gabriel Axel (אקסל:גבריאלבימאי
) Audran -באבט) Babette (, קירבודיל) Bodil Kjer ( -פליפהFilippa , 

 .) Martine (מרטינה- ) Birgitte Federspiel (פדרשפילבירגייט
 . IMDBהאינטרנטיהנתוניםבבסיסהסרטעלנוספיםנתוניםרי

http ://www.imdb.com/title/tt0092603 
הדניתהסופרתשלפרי-עטה Babette's Feastקצרסיפורעלמבוססהסרט

במחוזותונפטרה 1885בשנתבקופנהגןשנולדה ,) Blixsen (בליקסןקאדן
לעצמהבחרהבאפריקה,מעטותלאשניםשעשתההסופרת, . 1962בשנתהולדתה
בת-הספרותיתברפובליקההתקבלותהאתלהקלכדיאחדים,גברייםעטשמות-

חשיפתהמידתאתביודעה .) Dinesen (דינסןאיזקהגבריהעטשם-,ובהםהזמן
רובאתלכתובבליקסןקארןבחרההרחב,בעולםהדניתהספרותשלהדלה

באבט,שלהחגיגההסיפוראתלמדיי.הנידחתאמה,בשפתולאבאנגלית,סיפוריה
האמריקניבכתב-העתבראשונהבליקסןקארןפרסמה ,באנגליתנכתבהואשאף

בצ;קלעצמהמשחיפשה , 1958בשנת Ladies' Home ]ournalרב-התפוצה
שהנאותפופולאריפוריסלכתובלהיעצהוחברתה ,זמיניםפדנסהמקורותהעיתים
 :באתרגםרי .במרכזויעמדוהחיך

http://c w. marianco lle ge .ed ul d sc h i mpf/babettes feas tfeas ti ngwi thl 
u theranspodles .htm 
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