
המורכבלקשרמוקדשיםהאחרונותבשנים •••
טבעוני,במזוןבחירהלביןאישיותמאפייניבין

מחקריםרקלאוגם)גםכאובריאותיאוצמחוני
ספרך·תיאוריםגםאלאסותרות,שמסקנותיהם

מוקדשתלבתשומתמאודמעטאבלרבים.תיים
מלאושהחודשעגנון,ש"ישלביצירתוהזהלהיבט

מוזכרתהיאולכןנובלבפרסלזכייתושנה 50
הן·שלהאכילהבהרגלידיוןשונים.בהקשרים

בפרט,הצמחוניותמהןאלוושלבכתביומריות
ואלהרוחניעולמואלבתכליתשונהמסעמזמן

כתביושלפינהשכלשנדמהיוצרשלאישיותו
נא·תחנותכמהבקצרה,הנה,דק.עדנטחנהכבר

עגנון.בספרילה

סדפורפשוט 1
תמהונות?עלמעידהצמחונות

 ·מומחשונהלתפריטבמעברהכרוכההטלטלה
מר·פשוט".ב"סיפורהירשלשלבדמותוהיטבשת
מסננתדרךהעולםאתלבחוןמתחילשהואגע

הירשל,שלהקודמיםהרגליונטעניםצמחונית,
במשמעויותמחשבתו,ודרכיחייוסגנוןגםכמו

הירשלשלהמרדהקודמות.עלהמערערותחדשות
באמצ·גםמתוארעליוהנכפיםם_:ובנישואבחברה

מיניושארייןדגים,בשר,מאכילתסלידתוערת
-נוספיםמאפייניםעםיחדאלה,כלמותרות.
חבישתשעווה,לישתבהקיץ,חלומותבכי,וביניהם

מעצבים-דיבורבמקוםוגיעגועהראשעלנעל
נמק·הזרםנגדששוחהכמיהירשלשלדמותואת
הרע.במקרהמהפסיםיורדפשוטאוהטוברה

מן·דקה,אירוניהשלמופתדייקנית,בסבלנות
מישליםהחתחתבדרךהירשלאתהמחברביל

באמצעותגםהמרכזיהזרםמןלהיפרדשמנסה
וגוזרמזלילההירשלמתנזרבהדרגהשונה:תפריט

אני·ושלבמועטהסתפקותשלעקרונותעצמועל
יחסוגםמשתנהכךכדיתוךהצמחונות.ברוחלה

מקן·המתמשךהתיאורשליופיואדם.בנילחברת
הואהירשלשלדמותואתרקשלאבעובדהגםרו

הרגליהשפיעושבוהאופןאתגםאלאמאיר,
ודעו·אמונותיווגםוהעדפותיו,עגנוןשלהאכילה

רישומםאתוהטביעויצירתועלזהבתחוםתיו

טלשירותלבספרותצמחונות

פגריהוי
שלימתוק

לספרות,נובלפרסעגנוןלש"ישהוענקאחרישנה 50
בסיפוריוהחיותואהבתהצמחונותאתגםלהאירראוי

המספרמעירהמחשה,לשםכ,ךגיבוריו.עלהעמוק
-העלילהמתרחשתשבה-שבושבעירכיוגורס

במאכליהםשרגיליםמפניגבוהים,אנשיםאין
כאשרבאורך.ולאברוחבגדליםואיבריהםקמח

דש·לסעודהכלתושלהוריהלביתמוזמןהירשל
אמו,במיוחדונהנים,אוכליםממנוחוץוכולםבה,

הואזלילה.לתאוותממוןתאוותביןקישורנוצר
לאהממון,אחראמורדפהשאלמלאלעצמוחושב
ודגים.עופותפגרילידלשבתצריךהיה

מחשבך·מבטאותהעלילהבמהלךרבותפעמים
לתזך·שעוברמישלהרוחהלךאתהירשלשלתיו
עלומעדיףוהדגיםהבשראתזונחבריאה,בה

מןמתלהבתסביבתובעודהצומח,מןמזוןפניהם
האחרים:המאכלים

במסך·נסתכלכלוםכמעטאכלשלא"הירשל
ונצטעחונהנהושתייהאכילהמחמתשיגעיםבים

לפנימלאה.אינהשכרסוונהנהרעבשהואנצטער
צמ·שלקטנהחוברתלידונתגלגלהאחדיםימים
מותרות.ומיניוייןודגיםבשראכילתבגנותחונים

אכילהמרוביגעיםהמסוכיםאתהירשלכשראה
כמ·להכניסבגופםממשמשיםהםועדייןושתייה
שב·אמיאחישמאבלבו,הידחוויותריותרעיהם

שבניאלאהבשר,מןהיהנזירהעשביםמןתפרנס
ושמאגע,ומשוקראוהודעתולסוףירדולאדורו

באותהצרותשכלחוברת,באותהשכתובמהאמת
במועטמסתפקאדםשאיןיתרה,זוללותבשביל
הרבה".דבריםאחריומהמהוהומה

שהתעלמועגנוןחוקריהמוניבתוךכילצייןראוי
כללאעגנו,ןשלביצירתוהאכילהממוטיבלגמרי
הכלל.יוצאיםכמהישצמחונותו,שלמהשפעתהשכן

והצמ·"עגנוןשספרהלי,רינהד"רהספרותחוקרת
לאוהביגדולהמתנההוארשפים),כהוצאתחונות"
נעמהד"רשלבעבודתהגםמהם.אחתהיאעגנון,
מאוניברסיטתבספרותחיותייצוגישלחוקרתהראל,

האח·בשניםעגנון.לכתביהתייחסותישקולומביה,
מישייקרדןגםהזאתהקצרהלרשימההצטרףרובות
בספרות.החייםלבעליהיחסאתחוקרוהוא

והרוכלהאדונדת 2
יותר?מוסרייםהצמחוניםהאם

זובשאלההמתדייניםנוהגיםקרובותלעתים
לאידוענים,רצויודם,בשראדםבבנילנופף
אחרת.אוכךלהוכיחכדיומתים,חייםאםמשנה

איינ·אלברטגנזי,המהטמהישנםהאחדהצדמן
בר·המעלות,כלילישלארוכהשורהועודשטיין
הידועשככלריבלין,רוביהעשירינשיאנוניחם

שרירמורןסיכמורן
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'אלמ'צ'נו
כזה.תה'ה



'רש Jב'לוס:פס'בנעוריוכברהנראהככלהצמחונותאתאימץעגנון.ש"י

האחרהצדמןבשר.מאכילתנרתעיםאונרתעו

שלג'וקרגדול,הכיהקלףאתלהניחנוטים

שטוע·מיישהוא,גםכן,היטלר.אדולףממש,

לפרקים.לפחותצמחוני,היהנים,
ניתןעגנון,שלהצמחוניםגיבוריובאמצעות

הספרדפיאלהמציאותמןהדיוןאתלהעביר

הצמחך·אתאימץעצמועגנוןקצת.לרככווכך

ביקורבעקבותבנעוריו,כברהנראה,ככלכרת,

עג·בכתביומקוםבשוםמטבחיים.בביתאביועם

רואההואאךכחובה,לצמחונותמטיףאינונון

מא·הואלכךובהתאםיתרהמוסריתמעלהבה

גיבוריםמתואריםלכןגיבוריו.אתפיין

מוזמןכשהורשלפשוט",ב"סופור

לסעודהכלתושלהורדהלבות

אוכלוםממנותו~וכולםדשנה
קושורנוצראמו,במרותן ,ונהנום

זלולה.לתאוותממוךתאוותבדך

רדפהשאלמלאלעצמוחושבהוא

צרוךהדהלאהממון,אחראמו

ודגוםעופותפגרולוןלשבת

1 

עלבוויתורגםגבוההמוסריתלמעלהשחותרים

מוסריתהידרדרות-ובהתאמהבשר,אכילת

בשר.באכילתבהפרזהמלווה
מיוצגתבשרלאכילתשנלוויתהשרציםקופת

ביןהישירההזיקהאבלשונות,דמויותבאמצעות

חב·לתאוותהתמכרותלביןמוסריתהידרדרות

והרוכל":ב"האדוניתמיוחדבאופןבולטתשר
וכ·זרהלעבודהבדרךמסדרוןהיאבשראכילת

ורדיפתהארוטיבהיבטבשרתאוותבהרובות

אכילתכאןגםאחרים,עגנוןבסיפוריכמובצע.

יוסףהסיפורגיבורהיש:רמןסטייהמייצגתבשר

שכןבשר,שבאכילתהשלילהאתהיטבממחיש

ארך·באמצעותמאופיינתהמוסריתהידרדרותו

בשרים:מיניעתירותחרת

ברפתלאהארונית.אצלהרוכל"נשתייר

מכללשיצאוישניםכליםשלבחדרלאהישנה

ובמי·הארוניתשלבחדרההיהדראלאתשמיש,

לפ·משמשתחיתהוהיאישן,היהבעלהשלטתו

סעודהלוהתקינהיוםוכלאדוניה.הואכאילוניר

וכלטובעוףכלובשדה,בביתלההיהאשרמכל

ידומשךולאבחמאהבשרלוצלתהואםשמן

ראשמולקתאותהרואהכשהיהבראשונהממנו.

אפי·ומוצץאוכלהיהכךאחרמזדעזע,היהעוף

איןשבתחילהעולםקליכדרךהעצמותאתלו

עבירותכלעושיםכךואחרעבירהלעבוררוצים
<11 

אפלבאוםתומררגב,מירישלהפייסבוקעמודמתוךצילומים:



~ 

 ."ןלתיאבושבעולם
ובליהסתייגויותבליוי,ביטלידיבאהגםכאן
גסטרך·בשריםתאוותןביהישירההזיקההנחות,

שואליוסףכשהרוכלקורהזהלארוטית.כרמית
וזואוכלת,היאלעזאזלמההילניארוניתואת

התשובה:

עםאוכלת.אניודםובשרשותהאניאנשים"דם
שפתיהוהניחהכוחהבכלאותוחיבקהמדברתשהיא

שבש·ליציירתילאמימיואמרה,ומצצהשפתיועל
נשוקעורבי,אותינשוקכ;ךכלמתוקיהודישלרו
שבעולם."נשיקותמכלמתוקותנשיקותיךנשרי,את

לש·רציתילפניעצמךאתכשהראיתבראשונהוסףי
אותךנושכתעצמיאניועכשיוהכלבה,אתבךסרת

מידיתצאשלאחוששתשאניעדמטורפתככלבה
ימיהםאתמוצאיםהיוכךשלי.מתוקפגריהויחי,

אתעירבבלאשבעולםדברושוםוחיבהבאהבה
עסקיהם'.'

זומתענגיםיוסףוהרוכלהילניהארוניתובעוד
ני·הםשמהםוהדםהבשרעלוגםזהשלבשרהעל

מש·מהתפריטבשרהיעדראםלשאולמתבקשזונים,
נחרצת.תשובהלמצואקשהובכן,הפוכה.בצורהפיע

המתחאווירתאתדווקאכאןלהביאאפשרבמקומה
שמתנזרלמיבשרשאוכלמיביןשנפערתוהניכור

האוהבביןמקרהבכלשקייםזהעלשנוסףמתחממנו,
מתארהזההמורכבהמצבאתתשוקתו.מושאלבין
החול":"גבעת-בסיפורועגנון

לע·הזמיןוחמדתבשרשלמנהלההזמינה"יעל
חזרההפונדקיתדג."וחתיכתחלבשלמאכלצמו

אחתמפות,שתיופרסההגדולההמפהאתוהסירה
חמ·חלב.שאוכללחמדתואחתבשרשאוכלתליעל
גן·עללמפה,מפהשביןהחשוףהמקוםעלהביטדת
הסעודה'.'לתוךשנדחקחולשלפר

הנהעד 3
לצמחונות?סרבנותביןהקשרמה

צעיףבמיןכתביואתאופפתעגנוןשלהצמחונות
שכור·כזהובו-בזמןהקולבעלשתלויומרפרףשקוף
מופעיהבשללהצור;ךלפיהצווארסביבאותוכים

תפקי·שלרחבמגווןעגנוןבכתביהצמחונותממלאת
תחו·לביןבינההזיקהעלמשהואומרתהיאשבהםזים
אבלמושלמת.בריאותגםכמובןוביניהםנוספיםמים
סי·ביןהקבלהעגנוןיוצרהנה"ב"עדמאליו.המובןזה

סי·לביןבמלחמהלהשתתףהצמחוניהמספרשלרובו
מקבלהסיפורשלמוקדםבשלבבשהלאכולרובו

המתנהלנותנתחיבתוומתוךאווזכבדבמתנההגיבור
שן·והכבדבו.רוצהשאינולמרותאיתרמתהלךהוא
מצבאתומבטאבגדיואתמלכלךהאווזשלהדםתת

אותו.שסובבמהמכלסלידתוואתכךכלהעגוםרוחו
לב·עגנוןשלאהדתואתלהדגישכדאיזהבהקשר

הצמחו·כללאשכןמאליהמובנתשאינהחיים,עלי
צמחוני.הואחיותשאוהבמיכלולאחיותאוהביםנים

תכו·בעליחייםבעליישעגנוןשלהשונותביצירותיו
כמעיןמתפקדיםאףהםרבותיםופעמאנושיותכרת

הואכזהשלהם.כלא-מודעאוהגיבוריםשלכפילים
 ·יצ"הרבהכתוב:גםשםשלשום",ב"תמולבלקהכלב
מסתיימיםהיכןשימצאעדעצמולייגעההיסטוריוןטרך

הכלבים".שלמעשיהםמתחיליםוהיכןאדםבנימעשי
אפשרדגים"."מזלבסיפורהדגגםכמובן,וישנו,
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בשרבאכילתבהפרזהמלווהמוסריתהידרדרותעגנוןבסיפורי _ 1937יורק,בניוכשרהעופותתנות
 Berenice Abbott / The New York Public libraryצילום:

ביןבלה 17העגנוןיוצרהנה"ב"עד
הצמחוניהמספרשלסירובו

סירובולביןבמלחמהלהשתתף
במתנהבל 17מהגיבור .בשרלאכול
לנותנתחיבתוומתוךאווזכבד

למרותאיתרמתהלךהואהמתנה
הדםשותתהכבדבו.רוצהשאינו

ומבטאבגדיואתמלכלךהאווזשל
ואתכךכלהעגוםרוחומצבאת

אותושסובבמהמכלסלידתו

שעג·אלא ,ואחרותכאלהדוגמאותולהביאלהמשיך
פי· ' 1966בשנתנובלפרסקבלתעםבנאומועצמו,נון
לכתביוסמוךשספג,המרכזיותההשפעותאתרט

ומשוררים,פוסקיםומדרשים,תלמודמשנה,הקודש,
ברייהכלשכרלקפחלא"כדיחיים:בעליאתגםציין
מהם.שלמדתיועופותחיותבהמותלהזכיראניחייב
ומעוףארץמבהמות'מלפנוי"א)כל"ה,איובאמרכבר

עלכתבתימהםשלמדתימהמקצתיחכמנו:השמים
הריצרכי.כללמדתישלאחוששניאבלספרי.

תר·קולמצייצת,ציפורקולנובח,כלבקולכששמעתי
 ·שסיפמהכלעללימודיםאםיודעאיניקורא,נגול
ספרוכמתוךתיגר"עליקוראיםאםאועליהםדתי

עצמי").אל"מעצמי
יושבבעודוהמספ;רמתארשםהנה",ל"עדובחזרה

עדאותומגעילכךכלשריחוהאטליזשמעלבחדרו
למצואהקושילמרותמגוריואתעוזבהואשבהמשך

שנפלוהגבריםשלבשרםביןהדמיוןאתאח;רמקום
נשותיהםשקונותהחיים,בעליבשרלביןבקרב

באטליז:

וחזיריםעגליםועומדיםתלוייםנגדןהאטליז.לפני
פתקאשהוכלוחי.ואדוםלחודמםועופותוארנבות

להראותםכנגדםהפתקאתומגביההבידהמזונותשל
נלחמיםובעליהןשבניהןמבשרם,להןליתדשמצווים
ששיםאלאבהן,משגיחיםאינםוהםהארץ,מלחמת
 ,הקרבבשדהשנשפךהדםמןכמהפישמבהיקבדמם

והגוףובעפרברפשהדםהואשופמרהקרבשבשדה

מוטלופעמיםאיברים,ריסוקמחמתניכראינופעמים
כבחייהםבמיתתםניכריםהםואילושמרקיב,עדהוא

לועומדהאטליזובתוךוהולכת.מרטיבהולחלוחיתם
נע·אלאכאןאיןבאמתחילותיו.ביןצבאכשרהקצב

מבשרםהאוכלכלאבלחייהם,אתשנטלולי-חיים
 .מלחמה"לעשותוגבורהכוחמתמלא

מולדבים 4
רוע?עלמעידהבשראכילת

לסוגלהיתפסחלילהעלולכעגנוןשסופדלא
כבת·קאדפפישלשלדמותואבלהכללות,שלכזה

 " qדגי"מזלבסיפורקרפיון)דגיגוןחופשי:רגום
קטנתואישיותמוסריתנחיתותשלמופתהיא

למאכליםנתונותיומחשבותכלכמעטמעלות.
בךלקרואאפשראםשלו~התודעהוזדםולסעודות

לקוראיםמזמןלמזרז~תשוקהשלמתפרץלמעיין
לתוךנקלעושכאילומאכליםשלשמותועודעוד
שלאומורעבלהוטמסעדותמבקרשלוקיבתומוחו

לחשובלפחותאובמזונותעצמולהלעיטמפסיק
מרבות:אחתדוגמהלסיום~הנה~אודותיהם.

תהאשלאעליהוטרחכרסואתכיבדכן"גלל
ודג~םיבשדהדיודגים~בשדאםכלום.עמוהסירה

רוצהאתהואם 1וגדיסיזרוטבהדי 1וגריסיזרוטבואם

גזרמלבדשזיפים~שללפתןהדישזיפים~שללפתן
ובצמר·בשומןקלויקמחשמילואהבנרכשתלפות
וביןהסעודה.לפניהבאיםהמאכליםומלבד 1קים

שמשביעיםבמאכליםעמהגלגללסעודהסעודה
 •השבע".אתומרעיביםהרעבאתבשודהשעומדותנשיםמדובהומההרחוב"חצי
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