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 קוראות תיגר כשהפרות  

 1יעל פויס 

   2. שלנו"ל ההיסטוריה שלנו ועל הערכים ע –  "סיפורים על אוכל הם סיפורים על עצמנו

 ,ילאיתרזב  אנה פאולה מאיה, סופרתמאת    3על פרות ואנשים כאשר קניתי את הספר הצנום  

ש ויעסיילא  מנוחתי  את  יטריד  שהספר  אערתי  הרבה  ק  מחשבותיי  ש ת  את   םסייאאחרי 

הבשר   קריאתו.  בתעשיית  למאבק  מגויסת  רחבה   4,הנובלה  חברתית  בביקורת  עיגונו  תוך 

חשבון    5. יותר על  פשטני  באופן  המסר  מהבלטת  פעם  לא  סובלת  מגויסת  איכות הספרות 

ו היות  על  ,נה יהו  מורכבות. ההספרותית  מגויסאף  ואנשיםעל  ה  לוב הנ  , תה  ה מפליא  פרות 

-לשוניותאת זיקתן של מערכות אקולוגיות למערכות  ו  מורכבותה של המציאותאת    לבטא

אך האמצעים    , אכזריותה של תעשיית הבשר  עלהיא אכן קוראת תיגר  .  חברתיות-תרבותיות

על  זו  קריאה    מעוצבתבהם  שהפואטיים   נוקבות  שאלות  ל וע  מרדה  לש  תהכתובמעלים 

 וצאותיו. ת

לאפשר המ   כדי  להביןלקורא  ו   אמר  מצוי  הוא  עולם  איזה  הכוחות מבתוך  הם 

ן עיצובלאחר מכן אעבור לבחון את  וסביבת חייהן,  דמויות ותיאור ה אפתח ב  , והפועלים ב

ה בשלב  הנשחטות.  החיות  את  שלישי  של  משתייכת  ש והז'אנר  הרעיוני    והקאבחן  אליהם 

ל  , הנובלה  ביצירהול משמעובנות עתש  גבואנסה  התיגר   ממוקדזה    מאמר.  תה של קריאת 

, תעשיית הבשר  עלבהם מזדעקת או נאלמת קריאת התיגר  שפנים  ואב  זוהבנובלה המיוחדת  
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)עמ'   חף מפשע"  אינו  "איש  כי  הקובע  הסיום  אתייחס    (. 126עד  בנובלה  מתוך ההתבוננות 

 . תאקולוגיולמערכות  תוחברתי-תרבותיותושרים בין מערכות חשבה הקלזרמי מ 

אל  ילה  רם צלט עוד    את נושאו בקדמת הבמה.   מציבה וופשוטה    פר ישירהכותרת הס

 ות פנמ ר  שא  ןבמשמעות  ולז  וז  ותמנוגד  שבו שתי מובאות  , מוטובספר נפגש הקורא  נבכי ה

 :  ניגוד בין שתי דעות תרבותיותל בויאת תשומת ל

Ein Tier… nu rein tier. Es ist ja bloβ ein tier.   

 אודור אדורנו. יה... בסך הכול חיה.( תירק ח)זו 

 . כג ,ם יבי" דברהדם הוא הנפשכי "

של   שברמה שאינו אדם. מאידך גיסא,  ב המדגיש את הזלזול בחיה,    ביטוי קטועמחד גיסא,  

ה את  שמציב  מקראי  לנפש  זהותפסוק  הדם  ֲחַזק  ":  בין  ם  ֲאֹכל    ְלִבְלִתיַרק  הַ ַהדָּ הּוא ִכי  ם  דָּ

ְול פ  ַהנָּ  ִעםֹתא-אׁש  ׁש  ַהנ פ  ר-ַכל  שָּ קורא  6."ַהבָּ אינו  אכו  הפסוק  את    אלא  , בשר  ללבלתי  פוסל 

 ,אדםלשאינו  ל ומפריד בין אדם  הפסוק הראשון מבדיהנפש.    אוההדם, שהבשר עם  אכילת  

 זה גם זה בעלי נפש. –ם ושאינו אדם ואילו השני מכליל את האד

 הטורפים וההורגים 

קלה אינה  והחשופה    שלב  , יאה קרל  הנובלה  הישירה  את שהלשון  לתאר  מאיה  בוחרת  בה 

הבקר הנפר"עמק  הראשון.  הקוראי  נלעי  ש"  עצמו    מהעמוד  בעמק    במשחטההקורא  מוצא 

 מהיר עם חבורת גברים שעיסוקם הרג יעיל וגש  נפ  אהו  ר. שפרנסתו מעסקי הבש   , רחב ידיים

של   האפשר  כח  המגיע  , הבקר ככל  כך  אחר  ומשונע  למר  ומבמשאיות  תגלם  עשיית  פעלי 

למצוא  .  שבאזור   ההמבורגרים וציות  קשה  הצעיד  ראשמ  ותרי ם  וריעיוכניעות  בין   פרותת 

כעבודתו   תזריאכו   ה כה מדכאתוא עבודקשה למצו ,  מותן האליםאל עבר  גדרות המשחטה  

ובעל קוד מוסרי   מיליםבט  ממע  , גבר חזק,אדגר וילסון  . הדמות הראשיתשל אדגר וילסון,  

לאהבקר,  מהמם    ואה  , משלו  אך  להממן,  כדי  החיות  של  מצחן  על  כבד  פטיש  שמניף   מי 

 .  לשלב העיבוד הבא העברתן םרן, ט גלהור

מ את  ומלטף  החיה  בעיני  מביט  ברגלו,אדגר  בוטש  הפר  אדגר  בזנב    יףמצל  צחה.  ונושף. 
יה. יש משהו בלחשוש הזה שמרדים את החיה קושר קשר  מלחשש והחיה מאיטה את תנועות

המה ב היני  ע בין   מתווה את סימן הצלבאדגר וילסון ויוצר אמון הדדי. הוא לבין   י בינהימנטאי
שלו.  בבו הטקס  זה  לאחור.  צעדים  שני  ונסוג  בסיד  מרוחה  ופהן  הפטיש  את  מניף  וגע  הוא 
בדיבמ מעוצח  שלווה,  נחה  החיה  כעת  מאמין.  הוא  סבל,  היה  לא   ]...[ כשהיא  יקנות  לפת, 

 . (15)עמ'   ר...ובד אחע דינלקחת לשלב הבא על י
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ה שהוא שוחט ל כל חיש  נשמההד את  דתי שלו הוא "להפקי-מה שאדגר עושה בטקס הכמו

לעשות   ו צריךישהם מגאה בעבודה שלו, אבל אולהרדים אותה לפני עריפת הראש. הוא לא  

(. אדגר נמצא במשחטה זה 17אותה, מוטב שזה יהיה הוא, שמרחם על חסרי הבינה" )עמ'  

וריח הדם    , עם חבריו במקום, כאשר קיר אחד מפריד בינם לבין הפרות  מתגורר,  יםכשנתי

כמלו  תמווהו אותם  המטבחיים  וה  לבית  הגיע  הוא  העת.  שניצלל  במכרה,    לאחר  מפיצוץ 

ה ל זכו פיצוץ  כאפל ר  גדולה,  ו  פרנסתו  בעטיווה  את  חזיריםאיבד  עם  לעבוד  הוא  חלומו   ., 

"הוא הנובלה:  בסיום  נוסע  הוא  שימיוד י  ולשם  כטורע  וששפיכתו  יימשכו,  תישאר   ף  דם 

ם דתי משוכנע אדגר שהוא  כאד  (. 126מ'  שות" )עע לדע  וי  אמצעי הפרנסה שלו, זה מה שהוא

ולכן הוא מקפיד לגאול   , (72'  יו )עמחיב   טלדין וחשבון על כל נשמה ונשמה שק עתיד לתת  

ש ר מרגי ר שאדג בו ס  , מר מילו, את נשמת החיות המגיעות אל תא ההימום. בעל המשחטה 

)עמ'   הבהמות  כמו  הארץ  כדור  של  המגנטי  המרכז  שכן123את  בחושים יחנהוא    (,  ן 

 של   לו בגשגדלו משני עברי הואף בין פרות  ו להבחין בשינויים מזעריים בטבע  המאפשרים ל

שונמדינו הפרות  .  ותת  הוא    , מסתדר אדגר  עם  כבשיםאך  שחיטת  שהן   , מתעב  משום 

 (. 95, 81עמ' ת למות" )הולכו ת כשהןכובו"כורעות על ברכיהן ו

ול בני  באין הוא מוכן לס  , נה ות הבירסות ח יבו לחימחזיק פינה חמה בל  אדגרבעוד  

ה,  פטיש נקייה    תכהורג במ  ללא ניד עפעף. הואוהוא הורג אותם  אדם אכזריים   עובד את ֵזקָּ

גולגולו את  לפצפץ  בייסורי  תשנהנה  מתעוותות  ולראותן  זםהחיות  אדגר  גק  ור.    תו ופ את 

ה את המעש   רימסת  וואינ  , אליו מוזרמים שפכים מכמה בתי מטבחיים בעמק ש הסמוך,  לנהר  

המשחטה, לו, בעל  י, ואף מר מזקה ותו של  עלממהינו מתרגש  . איש איעל כך  ממי ששואל

ורגש  ,לשתוקעדיף  מ בינה  חסר  עובד  אותו  של  בחסרונו  יחוש  לא  איש  בין   . שכן  בשיחה 

מגיע המזון אל הצלחת, היא   כיצדוד  סטודנטים ללמקבוצת  אה עם  שבת  אדגר לבין סטודנטי

אותו חו  "אתה  :שואלת  רצח?לא  שזה  פש  שב  שזה  חושב  לא  להרואתה  הע  את  חיות ג 

)עמ'   ואדג71האלה?"  עונה  (,  ב בחיובר  יותר  ח  קול.  את לש  תופס  אתה  "אז  שואלת:  היא 

משתיקה   זו  תשובה  )שם(.  "כן"  משיב  והוא  כרוצח?"  הבוצ ק  אתעצמך   דנטיםסטות 

אדגר  של  הישירות  את  לקלוט  רוצח,  שמתקשה  שהוא  יודע  הוא  הרוצחת  החיה    הוא,". 

)עמ'  באמת זה  (,  31"  שהואבל  יודעמה  לחיות  א  כדי  רוצחלעשות  הוא  חיים  .  תוך   בעלי 

הוא שלם עם כך כאדם מאמין    לבעלי החיים.ורוצח בני אדם שמתאכזרים    ,סבלם  הפחתת

 .עולם ו שלזהו סדר מבחינתו זאת, עם , ו ומוי ואשישלם על חטאו בב

במקום  העבודה  ז'   , מנהל  אינדיאני,    אוה  , ליברונקו  מזכוכיתעי  בעל חצי    אהוצכת  ן 

בנשמתו.    , תאונה מ אצייד  וי"כמו  בברונדגר  גם  עדלסון,  ז'יל  חבוי  קו  רגש,  איזה  רוחש  יין 

וחזק,   אדם יעיל(. הוא  110מותו, אף שרוב הזמן הוא מרגיש דומה לחיות" )עמ'  היטב, לבני ד

ת נעלמו  וכאשר  כטורף,   , כצייד  אותן  יודעאינו חש את נשמת החיות כאדגר וילסון. הוא  אך  
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מה  כלשהימכלא פרות  טרף  שחיית  משוכנע  הוא  קב  ה  ומארגן  לכך  שמירה גורמת   וצות 

 ליליות. 

מפינלנד  הצעיר  סנטיאגו ושחט  , מגיע  צד  ומוסים  שם  בתא  איילים  עובד  הוא   .

  מתיידד עםהוא  שיקול דעת.    תאך חסר   ידידותית. נפש  לסוןגר וישל אד  ן לתאושכה   ההימום

ל  ות ע הגדלמתמכר לפטריות הזיה    אגוסנטי   .יימת במקום זהמה שידידות מתקעד כ   , אדגר 

בתמימותו בין הבהמות לבוש עור יגואר.  בלילה  שר הוא רוקד  מהומה כא רם  וגו  , פרש הפרות

צלופח מחשמ א  וההתמהונית   ב ת מחייכחל  מגדל  ועובד אחר  שחבית  מד  בחצר המשחטה, 

מצער   המום  למוות.  המשטרה. -עלסנטיאגו    נלקח   וחרטהמתחשמל  עיני   , ט מואל  ידי  בעל 

כותהגוויפורם  הוא    , הדג של  בפירוק,  טוב  הוא  אפיל.  דבר.  היסוד  ל  עד  פירק  ביתו  את  ו 

גילה בו.    כאשר  בגדה  במשחטה.  שאשתו  הוא  וימאז  טוב  עובד  נחשב  יו  אמטר   . דיסוהוא 

ספורות, זקןה שיניים  רק  שבפיו  הפְ   הוא  ,  והאיש  חזק  צואה סדים  מחזיק הוא    , בודדו . 

ל אדם  לפני שלושים שנה. אבל בעיני כ  שעבדכמו  : "הוא עובד בדיוק  רו בכל מחיבעבודת

 (.29)עמ'  סק איתן"לבית המטבחיים הוא חסר תועלת כמו השאריות שהוא מתע מחוץ 

לעת ערב, כשמסתיימת בבית המטבחיים.    יםוררמתגהללו    םהבודדי  הגברים   חמשת

עובד ורק  במשחטה  עקהני  י העבודה  עמליון  הזוהמה  וד  את  לסלק  לסלקהים  ניתן  ,  שלא 

ה, מביטים בשמיים, חשים ברוח המביאה צל עץ גויאבבים הגברים המתגוררים במקום ביוש

במעט   המוות.  ריח  את  גם  כך  אחר  קט  ומעט  שבוערוגע  י  סופי  לבלעית  םאיוצהם  ר ים 

מקום העמקש  ,בקרבת  רחבי  מכל  גברים  מגיעים  ולבל  אליו  עםולשתות  ביום זונות  ת   .  

 בוע בש  שניביום  בעלי חיים. ההרג חוזר לפעול  וחטים  ם הקדוש אין שהם נחים. ביו  ראשון

שמוכנים ויכולים אלה גברים    ,מקום אחר בעולםללא  מסריחים ממוות,    עד השבת הבאה. 

, 36)עמ'    יש מי שיאכל אותה ומי שישחט אותה  , שכל עוד יש פרה  הואם  להש  להרוג. המוטו

שנדחו מחברת   , עילות הללווצות והילדמויות החרנו יכול שלא לחוש קשר  אי  אהקור  . (126

. כשעוזב אדגר את בית המטבחיים נותן לחמן  לבעל המשחטהזו לזו וורות  י אדם, והן מסבנ

הנהג   לו  "אנ יעשאומר  נוסע:  הוא  לאכושמוכנים  שימו  אבל  ם  בשפע,  יהיו  תמיד  אותה  ל 

פר קריאת הס(. בגמר  126ר. רק אנשים כאלה" )עמ'  וחך, ב ולהרוג, לא. רק אנשים כמוני וכמ

בכל אחד מהם  נדחקו אל העיסוק הממית הזה.  חיות  שכדי ל  , ותדמויאל היה  תאמפ  תיחש

והמנוצל.   שחל הגם  א  הו משחית,  ה שוכן החייתי בצד האנושי, והחייתי אינו בהכרח הטורף ו

כהם   ויתלמעוצבים  בזמן. כין  בו  לח  קורבן  ייתכן  הללו?   אהדה  ושהכיצד  ההרג  אנשי  אל 

חבשעיצודומה   בנסיבות  כלכודים  הותירו  ם  עבויים שלא  את  אלא  השחיטה,  להם  וכן דת 

 אמפתיה. ים, מעוררמקומם בסדר העולםמודעים אל  היותם
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מתגוררים   המטבחיים  לבית  של    נמוכה  דרגתם  להא  . הענייםמחוץ  מזו  יותר  עוד 

המשחטה.  לאכ  עובדי  מה  להם  באי  , ולאין  אפ כל    םוהם  את  עם  ללקט  המטבחיים  בית  ל 

מתות    ותגווי שהגיעו  בהפרות  להשתמש  המזואסור  לתעשיית  הםוהן  נשים  ן.  בעיקר   ,

בשר,  וילדים,   חלקי  לקבל  שהם    עלמתחננים  יודעים  שהם  מחלה ה  מןלמות    עלוליםאף 

הם    ט מלוכלכים. גסים, אין לדעת אם הם כהי עור או פשומוזנחים,    הםפרה.  ה ה  מתממנה  ש

משאית    םיהכלבו בהגיע  תמיד  להמגיעים  עוד  בהמות  חשיבותם  מזושחיטה.  של    פחותה 

 .מאפיינים שעשויים לעורר אהדהמו ים מתכונותוהם מנושל , תהבהמו

שת אפשרות  בדעתו  מעלה  המשחטה  מעובדי  שמי  נראה  מצילא  לא ל  ותיאתכן 

אתשחטומ המלוכלכת.  העבודה  את  לעשות  צריך  "מישהו  המלוכלכ  ת:  של    תהעבודה 

וני נשים כמבעולם אבשביל זה אלוהים שם  דבר כזה.    חד לא רוצה לעשות. אף א אחריםה

  אינם שתפקידם בעולם הוא להיות השוחטים. הם    (. זו דרך עולם, יש אנשים20'  וכמוך" )עמ 

 זהו גורלם. –רוצים בכך 

 הבהמות   תא ח מ 

ובלה נב  ות. מא כתוצאה ממעשי הבההעלילה אינה מתפתחת כתוצאה ממעשי בני האדם אל

בפרו מדובר  שמ שלפנינו  חיים  בעלי  שונות,  בתרבויות  פוריות  הנקה,  ת,  מהּואית  סמלים 

נרמז  7.ושפע  זו    תבנובלה  קטן   , בפתיחהסמליות  ילד  "היה  המשחטה  שבעל  מסופר  כאשר 

פרות  בעולם הנובלה ה  (. 1ל הפרה" )עמ'  פטמה של על העגה  שהתרוצץ בשדה והתחרה עם

מבוססש המשאב  הן   הגלם  , כולה   היישהתע  תעליו  ה  חומר  והמזו לתעשיית  ן המבורגרים 

בחירה ספרותית   –לשביל הבשר  ופך בנובלה  שביל החלב ה   העולם.  ה ברחביהמהיר שפשת

 שמעצימה את הרעיון שהאדם פוגע לא רק בפרות אלא גם בעצמו.

מוצא  . היחיד שתרחשאת המובני האדם מתקשים להבין    , עולם   יסדרמפירות    ותהפר

יוב  ר פש ו  תמשמעו  . בהמותימי נפשו להמחובר בנ  ,הוא אדגר וילסון צאת הדופן  התרחשות 

בפתיחת הנובלה נוסע   אז חופשיות.   –. אם למות  שעבודן  עלתיגר    יות קוראותחה חינתו,  מב 

וילסון   המשחטה  אדגר  בעל  הוא סמוך  המבורגריםעל  ממפחוב    ותלגבבשליחות  בדרך   .

שריצה את חובו  הכלא לאחר    מבית  יצא  כי,  ו למספר  ר  ש אם שאסף לרכבו  משוחח עם אד 

תר מלמות  שזה טוב הרבה יו  אפילו בכביש הזה. מות "חופשי לעת הוא  לחברה בגין רצח. כ

כמהים   החט עובדי המש   (. אדגר עונה לו: "למות חופשי זה למות עם מזל". 19בכלא" )עמ'  

 
ל  7 סמל  היא  להפרה  ומולדת,  ) לשפע  השפלה  ארצות  בתרבויות  תרבות ב  .(Drees, 2016פוריות 

ה הפרה  לאכולההינדית  שאין  קדוש  חיים  בעל  ל  יא  )או  אותו  בתרב(Lodrick, 2005שחוט    ת יוו. 
דנהיימר, תשט"ז(. במיתולוגיה  )בו  עשתורת חן בעל ופול ו ידועים סמלי הפר כחלק מורנזיקות באעת

חתחו  האלה  נשאה  העתיקה  הארהמצרית  אלת  והשפע,  י,  דיסק  מהות  את  הנושאת  פרה  דמות 
 . ( 1975עון, גב) האוחזות בגלגל השמש ה קרני פרההופיעה כאישה שלראש או  ,השמש
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חו אדגר ו  , פשייםלמות  של  השחיטה  כך. הבהמות  אף  ,  לדידו  ברירת  הן יבפנש   לנוכח   ה 

 מותן. אופן בוחרות את מורדות והן   , דותעומ

העובריימתרב   בהתחלה נפלי  במכלאות  ם  אהפר  –ם  מוכנות  ות  עגלים   להמליטינן 

  , עלמתונר  לשחיטה. בהמשך פרה מתאבדת בריצת שיגעון אל הקיר, אחרת פורצת את הגד

אחר המשחטה.    גםבאטבועה  כך    ונמצאת  שטח  שבשולי  מישהקטן  סבר  אם   א שהי   וגם 

כח שלמות הגופה.  נול  נחלשתהסברה  למכלאה,  ת טרף כלשהי  ישל חי  חדירהה בשל  למ ענ

לרעות כשפניהן כלפי צפון, ואדגר יודע שזוהי פריצה של סדרי הטבע.  לן  רגמהפרות חדלות  ה

הפרות מסרבות לנהוג  ע. זהו אות מבשר ר , בשיםשתמ  חיותה של המנגנונים הטבעיים כאשר 

לאחר ימימה.  מותן   ריםשעכמכן    כבימים  אל  ודוהרות  המכלאה  גדר  את  פורצות  מהן 

ונמצא אף הוא   , פרותחדש של  ם משלוח  מה אחר כך נעל. ימסמוךנחל ההום  ה תבקפיצה אל  

עמוק בתחתית   וא.  גיא  גנבים  של  משאיות  גלגלי  של  סימנים  לטס  ין אין  אין   –ורפים  ימן 

ממשי   מגיעיםלהתרחשות.  הסבר  הפרות    העניים  פגרי  אוכלי   מוכ   . םונישרא אל  עופות 

ימות  נים באליומג,  או שקיםת, טנדרים  ולהבהמות על עגפגרי  מעמיסים את כל  הם    , נבלות

את    על לקחת  וחלקי בשר.  הזכותם  דם  סימני  אלא  נותרים  לא  המשטרה  מגיעה  כאשר 

בסיום  מעיים המ ו"הד.  בתרתשט ח  מתו  שהפרות  נכתב  לכתוב י  ניתן  שלא  משום  אונה, 

 רות אינן מתאבדות, הן נשחטות.פ . מותן שהפרות קפצו אל

חסר   בעמק  נמצאת  חם  ב  , וגרפייאג  ציוןהמשחטה  ודבשהאזור  בוצי  בימי  ופך  יק 

 הפך לצינור הביוב של המשחטות שלאורכו, עד כי מימיוהנהר שבו  אך    , עמק יפהזהו    . הגשם

  נהר הדמים.  הר הזבובים, ו מתים. זה הוא נדגים בחים והמלנ

 בזה ה  ז יתי  י האנושי והח  מיזוג 

זה   זה בזה. במקרה  מיזוגםולא מפתיע שמוטיב חוזר בנובלה הוא טשטוש החייתי והאנושי  

כ המצופה,  לספרות  חיים,  יאה  בעלי  רצח  על  והמתעלל   שיובלטמוחה  הטורף  החייתי, 

להעמידם באותו מישור ולטשטש את    דיכ  , נושיתי והאם החייגי מזשבאדם. אך בנובלה זו מת

ונ האדם  קווים תחיוהת  תויחעליונות  מגלות  והאנושיות  החייתיות  החיים  מערכות   .

הוא   , רורגמתבו הוא  ש הר אדגר במקום  מהר  כאשר   . ם יחדפן ממשי ומטפורי גאו ב  םמקבילי

צמו האנשים,  ושל  הבקר  "של  מכלאות  שתי  רוחו  בעיני  לזות  דורואה  ולפע זו  גם,   מים 

והגעיות מהאח  בין אנשים לבהמות" ת  ולבדימר  מריחות אותו דבר. רק הקולות מצד אחד 

הבקר   בין הרג  בלהוצבת כך שתיווצר הקעמ  , ללהעובד המתעזקה,  נת הרצח של  . סצ(24)עמ'  

 :האדםרג לה
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ה נופל יתות  ה בעוורצ א  בפטיש, כלי העבודה שלו, הוא פוגע בדייקנות במצחו של הבחור, וֵזקָּ
ם את גופו המת יא מרוי שהת ונאנח בשקט. אדגר וילסון מתווה את סימן הצלב לפנלימוא

. לקרקעית  נשפכה. הוא עובד נקים לא  של זקה ומגלגל אותו בשמיכה. אף טיפה אחת של ד
יות דם וקרביים של בקר, לשם הוא זורק את גופתו של זקה, ועם זרם המים, נהר, עם שארה

 .(25)עמ'  םיהיא אל התגיע גם , כמו הנהר

הלילות השיכוראסנטי   באחד  הצעיר,  )עמ'  "  , פטריותה  ממשק  גו  אייל"  שהוא  (, 84חושב 

 –יגואר    בוש פרוותי אייל ולחו המגודר, חבוש קרנועות בא ר מתגנב ורוקד בינות לפרות ה

וחיה אדם  ונטרף,  לט-בו  טורף  האורבים  חבריו,  כי  עד  לחיה  דומה  כה  הוא  ם פיורזמנית. 

דמות  והי  האמפתי  שלוה חוויה  והוא ניצוד כחיה. נראה שסנטיאגו חו   ם, יורים בו חץייאפשר

ות  ם בנובלה מושות אחריבמקומו  .סתונאותם הוא שוחט לפרש   אה לבעלי החייםכמעט מל

לבקר:  דמויה )עמ'  ות  הבקר"  של  העיניים  כמו  ובורקות  "שחורות  אלמוט  של  . (27עיניו 

ז'יל, באין ט  רד ח"מבולבל כמו פרה לפני מותה,  כבמות פרה, מתואר    ולהאשימף  ורברונקו 

 (. 67)עמ'  ה" טר לשחי תומו חיה בכ

לבני  חייתיות  תכונות  להקניית  מוקנות  במקביל  ופעול  האדם,  תכונות  ות לפרות 

: "הן איבדו ראדגמפטיר    , כאשר הפרות שינו את הרגלי הרעייה שלהן ופנו מזרחהות.  נושיא

ות איבוד הכיוון מקבלת בנובלה משמע  רה האנושית שמשמעהטפו(. המ 61" )עמ'  את הצפון

הצפון. פרות,    יאלית. ר  מילולית,  את  מאבדות  אדם,  ה  כבני  הצפון  משמעו י  ושנאאיבוד 

הוא  פורהמט מערכי  נפשיבוש  ה-שיתת  הצפון  איבוד  האדם.  של  משמעו חייתמחשבתית  י 

הוא   רצוןהמטפורי  כוח  מיות  לחַ   הענקת  לחרוג  התנניתבויכולת  גנטיתות  טבועות  : הגות 

 בחירה של אופן המוות.

נמ  "במקומות ובאהל  שהדם  לחייתי"  יםמבדמה  האנושי  בין  להבדיל  אומר    , קשה 

בעמו מר 69  ד המספר  "אדגר  כז.  אחדות  שקיימת  ביגיש  לו  עם נו  האלה,  החיים  בעלי  בין 

אדם   הוא  מי  השאלה  שלפעמים  עד  בעורקיהם,  ההולם  והדם  האטומות  חיה י  ומעיניהם 

"דומים   יםיחהמטב   יתללמוד על ב  גם הסטודנטים שבאים  (. 69רמת לו ללכת לאיבוד" )עמ'  גו

של ות  התאבד  שלפניון אדגר  כאשר מבי  . (70  לבקר המבוהל המובל בדרך לתא ההימום" )עמ' 

המספר:  , פרות עליו  השוכנת    אומר  האטומה  החשכה  משתקפת  וילסון  אדגר  של  "בעיניו 

ב של  בעיניהם  המשחטה  114עמ'  )  בקר"ה  ניתמיד  בעל  לבין  בינו  בשיחה    וןהאחר   מנסה(. 

לא חושבות על   : "הן רק חיות, אדגר. אין להן רצון חופשי. הן עולם  לסדרו שר  לשכנעו בדב

(. לא האנשים הופכים  117ני חושב שהן נעשו דומות לנו" )עמ'  "א  גר:עונה לו אד  , תאבדות" ה

ביצירות כלל  בדרך  שמופיע  כפי  האנושית,  התב  סקותעוש  לחיות,  בעל למשל  כמו  בהמות 

 להתאבד.מרצונן  ובוחרות  ת כבני אנושגו הונהחיות א , אל ם גולדינגמאת ויליא זבוב 
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בנו  םארבע פעמי אינו חףבלה  מופיע  "איש  .  (126-ו  70,  63,  42)עמ'    שע"מפ  הביטוי 

זו לסון, וינאמרת מנקודת התצפית של אדגר    , גם כאשר היא נשמעת מפי המספר  , אמירה 

  שר בהתעשיית  ת  כל מי שסובב א  לו. השלמה עם גורבחטא ובודתו בידיעת הבצע את עשמ 

 וק ביותר.חו נקי מחטא, מהמעגל הקרוב ביותר אל הר נאי

 ם כל מקו

זאין   ציון  מובחנים  ןמבנובלה  ש  , ומקום  לומר  בית כמו  של  נחלתו  אינם  וההרג  הניצול 

פר   , בלבד המסופר    המטבחיים במקרה  מדובר  וטיואין  אדגר  עצ.  במכרה, ילסון  עבד  מו 

תו בטן האדמה  ונמלבאפלת  חיים,  לאחט  ך סכנת  פיצהתמוטון  אס  רמשם  או  את וץ.  טות 

ת יבהווילא שרדו את האסון.    םרבים אחריפו ונפשו.  זוכר בכל נימי גו  האפלה והחושך הוא

שבה  במערכת  מדובר  אחרים.  המכרה  אדם  בני  מנצלים  אדם  איילים  בני  שחט    סנטיאגו 

ן וכ מ  קום אחדבמומי שמוכן להרוג    נלנד, כלומר, הרג חיות הוא תופעה גלובליתיפבוסים  מו

אחריםגם  הרוג  ל שלבמקומות  תדהמתו  למרבה  הישראלי  .  המטבחיים    אל   , הקורא  בית 

ת פרות לבנוניות ובינן מסתובבות מספר פרות ישראליות שחצו את הגבול. אדון מילו מגיעו

א הו ו  תכוון כלפיו מעשים אלימים, למים  וחות מוסליות ללקראחושש שמכירת בשר פרות יש

יוצ-לכר, פרטים  לומכ  . האלה מאל   תא דואג להפריד   ים עלילה רמקומיים שפזורים בנובלה 

 .מובחנת של "איש אינו חף מפשע" מעבר ללוקליות ןקרוי בה את העת שמרחימקומי-לע

 מערכות ואיזונים 

עליונות האדם על ן  ולצי  "הבהמה  האדם מן  תרמו"  בדרך כלל אנו נוטים להשתמש בביטוי

ה זאת  בעלי  שהפסו   עלחיים,  ההיפך:  עוטהמקורי  ק  אף  ְבֵנין  ה  ִמְקר  ּומִ -"ִכי  ם  ָאדָּ ה קְ הָּ ר 

ּו ה,  ה  ַהְבֵהמָּ לָּ ד  חָּ א  ה  ַלֹכל--םִמְקר  ד  חָּ א  ְורּוַח  ז ה,  ֵכן מֹות  ז ה  ִמן  ;ְכמֹות  ם  ָאדָּ הָּ ה -ּומֹוַתר  ַהְבֵהמָּ

להָּ   לכֹ ִכי הַ   ,ִיןָא לתועלת ם  ביות בעלי חיים, הריגתם לשם אכילה וגידולים  מאות בשנזה    8."ב 

ה  בעים נו  דםאה עולם  כע ממתפיסות  האדם  את  בעלי  ליוציבות  פני  על  לה וא   , םחייהן 

  9. קיימות עד היום

החלו    10,עבודותיו של גרגורי בייטסון בשנות השלושים של המאה העשרים, בעקבות  

דעי החברה. בייטסון שאף לשוחח על ה לתחום מקולוגי חום האמתם  דיונים שהתיקו מונחי

תחומי דעת   יפה עלמערכת המשק-ל מטאאקולוגיים, במונחים ש  םיחתי במונבו המכלול התר

ומצוייםגון  כ כמקושרים  ואפיסטמולוגיה,  אנתרופולוגיה  סוציולוגיה,  ביחסי   פסיכולוגיה, 
 

 , יט קהלת, ג 8
 8199 ; זיו, 1993קל, דס 9

10  ( בייטסון  ׳האקופנתרו אהיה  (  8019–1904גרגורי  על  במסותיו  ידוע.  הרוח׳ולוג  של  שאותן   ,לוגיה 
האחרון   בספרו  שלסיכם  באקולוגיה  ר  ,(Bateson, 1972)  הרוח שלבים  מונחים,  פרש  שת 

והגו הנחות מדעיים  כמהה  תייםוטיעונים  מדעי וכמה  מקיפה  בתחומים  בוטניקה,  גיה,  יולוים: 
 (. 2019)ליפסקר,  גיה ופסיכולו יה אתנולוגיה, סוציולוג  ,גיהפולו אנתרו 
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הדדיים להעמיהיזון  הצעה  העמיד  הוא  "בעבודתו  בסיסית  'סביב   המונח  אתד  .  כיחידה  ה' 

לים את וגיים והתרבותיים מקבלופותרנאגיים, הלוות שתרחישיה הפיזיקליים, הביולהסתכל

יון בשולי עבודתו של בייטסון החל הד  11.על היזונים שבינם לבין עצמם" הצבעה  הסבריהם מ 

אקו אקולוגית,  אתיקה  ל-בדבר  למטרה  לעצמה  ששמה  של  אתיקה,  במגמות  הילחם 

היכולת  ושיצרגמות  מ  –  ' רדודה  יבתנותבס '  בעלי  לטובת  ב  , 'שמורות'    )מזון   בערמ בעיקר 

 משאבים תרבויות וכניעה לתאגידי ענק שהמשיכו לנצל , תוך ( ורות טבע, פארקיםי, שמגנורא

העולם כאלה-לאמרחבים  בבעיקר    ,ברחבי  או  חברות    םבהש   מאוכלסים  מתגוררות 

השט   12.'מוחלשות'  האקולוגיה  לת  חימתנגדי  )גיה  'אקולו חתרו  (  deep ecologyעמוקה' 

שמירה   סבעשתבעה  איזונים  בלתיבל  בתועלה  איים  עתחשבות  או  ישירה  לחברה ת   קיפה 

 Arne)  הנורווגי ארנה נאס  לוגאקו ה-ידי הפילוסוף-על, רעיונות שזכו לביטוי ראשון  המערבית

Naess ) 1973בשנת. 

ל שלו   ניסחנאס   עקרונות  "האדם ידחי,  חדהא  . עמוקההאקולוגיה  שה  של  הדימוי  ת 

דימוי שמפ בתוך הסביבה" מר,  )טוטליה ההשד"מוי  די  ת לטוב  ה, יב הסביד את האדם   "the 

total-field model פנימית יחסים  מערכת  גורס  הטוטלי  השדה  דימוי   .)  (intrinsic)   בין

י  קרון השניהע  13.של אותם מושאיםיותם  או ח  יסודות קיומםמ הגדרתם והנגזרת ממושאים,  

השהו ויוווא  הביוספרי  חן  כל  של  לחיות    יהזכות   א ו השי  ליהשהעיקרון    . גלשגשווצומח 

ויע השונות  של  קרון  הדרוויניסטי  העיקרון  להתפרש, רד  השו  הוא  החזקהסימביוזה.  צריך 

יחסי במערכת  לחיות  כיכולת  נאס,  של  האקולוגיה לדידו  משותף.  קיום  תוך  מורכבת  ם 

ויות, עיסוקים באנושיות, ריבוי תר -יות כלאושות, אנברח  וי ושונות שלהעמוקה תעדיף ריב

וכפועל   מקומייםנגאבק  מצא  יווכלכלות,  ושבטים  תרבויות  הרס  נגד   , ד  מאבק  כמו  ממש 

יונקיםהכחד זאתימיים.    ת  רק  ע  , לא  ויאלא  השונות  גהקרון  כולל  סוגיות  סימביוזה  ם 

חברתיים  ותיחברת גורפות    , ומאבקים  עתיד  תוכניות  מביאיא  רשאושולל  בחשב נן  ון  ות 

צאת האקולוגיה העמוקה ו יוחינה זות וגיוון מינים וחברות. מב שונ  שמירה ואף הרחבה של

זיהו להפחתת  אמצעים  השלטת  ום  נגד  המחיה, דילול  אוויר  יוקר  את  שמעלים  משאבים 

אי ומגבירים  יכולת  מעוטות  בחברות  בתנועות  שוו-פוגעים  התמיכה  גם  מכאן  חברתי.  יון 

 גלובליזציה ושלטון מרכזי. וביזור סמכויות על פני מקומיתנומיה טואוהמעדיפות 

קבוצה הולכת ומתרחבת של יצירות ספרות המבקשות להשמיע קול  לכת  שיילה  הנוב

אומנות ; גוף יצירות שבוחן באמצעות  ברוח האקולוגיה העמוקה  גיות של אדם וסביבהבסו

ופיזיות, בין ביולוג ערכות  למם  את מערך הזיקות בין אדם לשאינו אדם, בין אד  ההשפ  יות 

)בנויה, חברה   ומלאכותית  טבעית  נרחב אדם(מעשה    לסביבה  לבירור  זוכות  אלה  יצירות   .
 

 131 :9201ליפסקר,  11
 132 :שם 12
13 Naess, 1973 
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שעניינה יחסי אדם וטבע   תרבותית-ביקורתית-ה ספרותיתעותנ  –קריטיציזם  -אקוה   בגישת

הספרותי בטקסט  הסביבה  נובע  -אקו  14. וייצוג  צומח  קריטיציזם  ה"אקולוגאו   יה מגישת 

ים לוגיים אקורואים את התרבות האנושית, תהליכאורטיקנים של גישה זו  הת  15. ת"תרבותיה

ט אנרגיה  בזהבעייומעגלי  זה  ותלויים  כשזורים  בזמן    , ם  משלהם ובו  ייחוד  יש    16.בעלי 

ינמאפיי ומאפיינים  ייחודיים להתפתחות תהליכים בטבע  חודיים לתהליכים תרבותיים,  י ים 

 לוגיות. אנם יהאך בו בזמן יש בינ

עבוהוברט   בעקבות  ממשיך  תזאפף  של  שוניםדות  רע  ובונה  , אורטיקנים  יון את 

האנוש תפיס החברה  של  הייצור, תה  תהליכי  כלל  על  תרבותית,  אקולוגית  כמערכת  ית 

יה, אם פיזית ואם נפשית. מה שמאפשר לתפוס גם את שדה ה של אנרגכהרדוקציה והצרי

ידוש  ות פנימיים של ברירה וחצד כוחית, שב ותרבהאומנות והספרות כמערכת אקולוגית ת

חשובה   פונקציה  לה  יש  ספרות  בותיהתר   במערכתעצמי  בכללותה.  של ת  אחרות  וצורות 

הגיוון והמורכבות של ת העושר,  אהכרח כדי לשמר    ןדמיון תרבותי ויצירתיות תרבותית ה

ו שיחדי  , תמיקשורת הפניפנימיים של הנפש, את הדמיון, את הרגשות ואת התה המרחבים  

ל גובר של  ודלדידי  -לעהאדם המודרני. אך אלה מאוימים  סיסטם של  -ים חלק מהאקומהוו

גניטיבי ופרסונליות. הפוטנציאל הק-יתר, סטנדרטיזציה ומגמות דה-של כלכלתהעולם היום ב 

הרחבה  והיציר התרבותית  המערכת  עם  פנים  שלוש  בת  מדינמיקה  נובע  הספרות  של  תי 

כמטא הספרות  לעומתביקו-יתרבות  יחש-יותר:  כשיח  הספרות  הדמיון רתי;  באמצעות   ; י 

כמשל ביןוהספרות  שוניםגסו  בת  שיח  ספרותיים    17.י  מבנים יש  לטקסטים  לשבור  יכולת 

ו ולחבר את  ים באופן סידיאולוגיות, להעציאחברתיים קפואים  ולשוב  מבולי את המודרים 

הרואות    יותת כלכלד מגמונגת  . באופן זה הספרות פועליםתרבותישהופרד בתהליכים  מה  

דר. מבחינה אחר, השולי, המואת הות גם  ולראכלי, ומאפשרת לשוב  כשיר או  את האדם כמכ 

בחברה שגרוע  מה  של  חיישן  מעין  היא  ספרות  החדה  –  אנושיתה  זו  כיווניות, -האחדה, 

 היא בו בזמן מדיום מתמיד לחידוש עצמי תרבותי. ו – השיתוק של המחשבה המבוזרת

כי כמספר הדעות בדבר ת, גורסת  אורטיקנית של התרבות והספרות  18, ינוויוא  סרנלה

היא .  ממנה   הנובעיםספר הגישות וכיווני הפעולה  מ  –קריטיציזם  -אקושל    רותוהמטתפקיד  ה

הקב דינמיות  מוצאת  בין  לדינמיות  של  לה  אקולוגיים  חברתייםשל  תהליכים   , תהליכים 

ספרותיים   ייצוגים  של  כוחם  על  מודעצלהומצביעה  למים  העולם עות  בין  יחסים    ערכות 

ללה ספרטקסט  , לשיטתה   . אנושי-אאנושי  התרבותם  ותייים  בדינמיות    בעולם  ניחנים 

 
 2019, ליפסקר 14
 80 שם: 15
16 Zapf, 2010 
17 Ibid. 
18 010Iovino, 2 
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המאפיבו המשוב  אקומעגלי  מערכות  וחברתיות. ינים  הספרות   תופסת  נואיווי  לוגיות  את 

אתי, קריטיסיסטית  -האקו מודע   כביטוי  את  להגביר  שמטרתן  חינוכיות  מיוזמות    ות כחלק 

במובלסוגי  קוראיםה סביבתיות  הרח ות  להם  ואף    , בנן  ללהעניק  אזרחי  ואומץ   לחושהגיב 

   . סביבתיים-אחריות בנושאים חברתיים

לטעון    19זאפף  התרבות:  שהטבע  מרחיק  דרך  רק  לאדם  לשוניות דרך  נגיש  צורות 

  בהן הטבע מיוצג בכלים שמגוון הדרכים    תבחינ  לשוטקסטואליות. ומכאן נובעת החשיבות  

מקדיש   , (2010)  םי לאכול בעלי חי בספרו    , ספרן פוירג'ונתן    תרבותיים. ו  לייםסימבו   , נייםשול

זיכרהראשונים של הספר לאת פרקיו   זיכרונם זיקות העמוקות בין שפה,  ון והרגלי אכילה. 

בונים  וטקסים משפחתיים, כל אלה  של טעמים, ריחות, שיחות משפחתיות סביב השולחן 

עבורי כרוך תמיד בריחה תו. זיכרונה של סעודת שבת  רבוליו ותרגה  אצל הפרט את זהותו, 

אוכל הקיבוצי. ראש השנה עגלת ההגשה בחדר ה  בחריקת גלגליה שלוף ומרק ע  של קדירת

קולות  הו  ותם, המראמיאינם חג ללא גפילטע פיש וכך הלאה. אך אין אלה רק הדי הטע   ופסח

לטע פיש", לא אכלנו דג, כך פי"גיצות  צק   אלא גם השפה. אכלנו  , של מפגשי האכילה השונים

א שהי יום את בתי אומרת לי  אני זוכרת עד ה  ננו. חל שול שגולות העיניים הריקות לא עלו ע

כשאין   רק  עוף  לאכול  תרנגולתמוכנה  צורת  שניצללו  כלומר,  הי,  שזו  דומני  הפעם י.  תה 

ב הבחנתי  שבה  ההראשונה  לזה  בנוסף  הלשוני  הייצוג  של  ומה ד  חוויה  י. אלויזווחשיבותו 

הסטודנטית שלפנינו,  בנובל  20עוברת  המ ה  בבית  לביקור  ידי -עלשאלת  ונ  , טבחייםשבאה 

 אדגר וילסון: 

 המבורגר, גבירתי?" "אכלת פעם 

 חיוב. האישה מהנהנת ב

 "ואיך את חושבת שהוא הגיע לשם?" 

 ]...[ 

  והיא   קשתעא מושיט את הפטיש לאישה. היא לא מבינה. היא מביטה בו, מבולבלת. הוא מ וה
 ל תא ההימום ומורה לה להיכנס. אוחזת בו. הוא פותח את דלתו ש

יכו" כל התהליך, לא בשביל זה באתם?  וצה. מההתחלה. להכיר את  גלות אם את רה ל לאת 
 .(73-72" )עמ' את רוצה להכין המבורגר משלך, התהליך מתחיל כאןאם 

 
19 , 2010fZap 
  מילהד. אך הומאשוח  צב עולם גברי וקאישה. בנובלה מעוושם בפיה של  לוג הזה ממעניין שהדיא  20

ה חסרת  כקבוצ   ופיעות רק ורחת במקום. נשים אחרות מאישה, א  של   רוצח נשמעת לראשונה מפיה
ה  ,פנים בית  סביב  מתות  פרות  אחר  שמחזרות  העניות  הנשים  ב כמו  הזונות  או  פאב  מטבחיים 

   האזורי.
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פרה צורת  אין  ה  , להמבורגר  ובעל  המאכל  המילה,  בין  עוקפת  הבות  תרה  בונ  יםחיוהנתק 

את המעשה עצמו   ומעדנת  להמ והיא    , האכזרי  לח  רוךלצשיך  שמאפשרת  בלי  כל בשר  שוב 

  21.העת על משמעות מקורו

המטבח ולקוחותיו  , ייםבית  ספקיו  שלל  על    תלויים  איזוניהשכמערכת  מתואר    , על 

עו  אינו שובת ממלאכה   פס הייצור  . בלימה תדיר נעלם, נאסר או מתגם אם  כת ערהמ  . בד 

חיטה י הש ל שגלגלככרגע.  לאך  סוח על אנשים שהיו בה ברגים  לפעול ולפשיך  בת להמחיי

 .  ה מסתאבת ונהרסתהסביב  , סובבים

נ זה  נטוש.  אנשים  הנהר  יש  חכה.  שם  משליך  מישהו  רואים  רחוקות  לעתים  ורק  מת  הר 
זוהם  מ  דגואחרים מסתכנים בחיפוש  שחוצים אותו בסירות קטנות ופשוטות בימים שלווים,  

, ומיום שבתי וביםנהר הזבאים לו  מבריקים גם כשהם מתים ]...[ קור   . הדגיםמתנועעעדיין  ש
הבקר",המטבח כ"עמק  הידוע  באזור  צמחו  דם.  יים  הצלולים  מימיו  יש    התמלאו  הזה  בנהר 

  .(38)עמ'   הכול מכול, אורגני ולא אורגני. אנושי וחייתי

ת הג'אנק פוד תרבו, אם זו  ות יותרכות רחברעמ ממערכת בית המטבחיים  עת  בו בזמן מושפ

ה  כוחות  מערכובליתלגהכלכלה  או  כוחאדי  תו.  ו  ן שבה  , רות  יוצאים אדם  יחד  גם  חיה 

  הוא יצרוך עוד חומר גלם.  –קר מוקם עוד מפעל המבורגרים בעמק הבמופסדים. 

פויר  ודד  מתמ(  2019)  אנחנו האקליםבספרו   בין   , עם התובנהספרן  שיש קשר הדוק 

של  י האכיגלהר לבין  בנלה  כדור הארי אדם  ובכותרת המהרס אקלים  הוא מצהיר: שץ,   נה 

מתחיל "הצ הארץ  כדור  לפרטלת  המקום  כאן  לא  הבוקר".  בארוחת  טיעוניו   ה  שלל  את 

זה  לבטיוו מאמר  של  בהקשרו  לציין  שחשוב  מה  אך  ה   היא,  בממצאי מקביעתו  עוגנת 

התמודד עם  האקלים מבלי לשינוי  לטפל בם  לימחקרים ש"אנחנו יודעים בוודאות שאיננו יכו

מם התכתב: "החלפת יעשברי אחד המדענים  ט מדו כפי שהוא מצט א  22, "לאות בעלי חייםחק

שינוי  את  לאחור  להסיג  היחידה  הפרגמטית  כדרך  נראית  באלטרנטיבות  החי  מן  מוצרים 

, משום  ונתלטע  אך העובדה שאנו יודעים אינה מספיקה  23.אקלים לפני שיהיה מאוחר מדי"ה

ל שאי דבר.  עושים  בננו  לננובלהא  המים  נהר  הפיכת  שבה  זב,  מלוחהר  את מחר  ובים  ידה 

א במשחטה,  בהתנהגותם, הגברים  לשינוי  גורמת  לא  במציאות  ך  אותנו   ולא  הסובבת 

 ' צריך לעשות משהו,' מים מהמוות שעל פניו אנו עוברים יום יום.  . "אנחנו מתעל הקוראים

א ו ו אנחנו  לעצמנו,  מחכר  אח מרים  בדיכך  שאינן  להוראות  שאנחנו   רך.ם  יודעים  אנחנו 

הסבוחרים   שלנו;  את  בזה" אנחנוף  מאמינים  לא  רק  בהרגלים,   24.ו  שבויים  האדם  בני 

וב שגרות,  ב דווקא  מנבאמונות  )לאו  להאמין    אינםש   , צרכים(בהגים  להם  מאפשרים 

 
 1220ראו גם רינת,  21
 103: 2019ויר, פספרן  22
 234שם:  23
 212 :שם 24
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 ,יםרגרההמבו  ליפעבעמק הבקר יתרבו מ  בקטסטרופה ששינוי האקלים יביא על כדור הארץ. 

לכות. ביקוש והו  דלותל זה בכמויות גיכים לאכול מאכ תרבים בהתמדה וממשכי בני אדם מ

ביבתי ואכזריות המפוררת את  מן הרס סישגוררות ע  , להמבורגרים משמעו ביקוש למשחטות 

 האנושי.

 אמונה ודת 

קות צדה  ת הגורל ובכך בונהשמחנכת לקבל  , הנוצריתמערכת רבת כוח נוספת היא האמונה  

השוחלכ האות  למותר  ווק,  השחיטה:דם  צריך    לגלגלי  העבוד"מישהו  את  ה לעשות 

. בשביל את העבודה המלוכלכת של האחרים. אף אחד לא רוצה לעשות דבר כזה  לוכלכת. המ

וכמוך"  וילסון הטרמפיסט שהוא לוקח   ,זה אלוהים שם בעולם אנשים כמוני  אומר לאדגר 

בטנדר  יע סדרו  (. 20)עמ'  מו  מלאכה.  עולםל  ש  כך  שבנויים  אלו  הועיד  לכל  מי  את  הים 

ותהא  לעשו והאכזריתה,  ביהבזויה  נותר.  ת  לעשות  והשפה  צריך  "מישהו  ביטוי:  לכך  ותנת 

העבודה".   מוודה   ובתוךאת  ככומר  וילסון  אדגר  עומד  דטרמיניזם  סימן אותו  את  המסמן   ,

הנשחטות הפרות  מצח  על  שחיטתן  ןנשמתאת    בכךגואל  ו  הצלב  על    ,טרם  משא להקל 

 של יום ראשון: שתו  גר מכבד את קדואד . יומו וד בפני בורא עולם בבואם יעממי עשו חטאי

[ האמונה שלו עומדת בעינה, אבל הוא היום יום ראשון והוא ממלמל תפילה מימי ילדותו ]... 
הוא   הבורא.  פני  את  לראות  יזכה  לא  לעולם  להיגאל,  יודע שבגלל האלימות שלו  יכול  היה 

 (.  86מ' וון אחר )ע יכשלו גורם לו לבחור  חופשיון ה הרצ התאמץ.לם לא  עומ  אבל

ם הדין, אמונתו ביופריזמה של  א עורך את חשבון חייו מבעד ל והו   , שהוא רוצח   יודע  אדגר

הוא   , בה הוא עתיד לעבודש. בסיום הנובלה, במסעו אל חוות החזירים  םובגיהינובגאולה  

 גורלו: כנוע מול 

שימיו  יודע  יימטוכ  הוא  דם  שכו, רף  שלו.  תיש  וששפיכת  הפרנסה  אמצעי  שהוא אר  מה    זה 
ם; ודה אחרת, נקייה. בינתיים הוא ימשיך לשחוט חזירייום אחד ימצא עבולי  יודע לעשות. א

טמא וקביל מוסרית, ככה הוא מרגיש. אין אף אחד שיעצור אותו, כי אין הרבה אנשים כמוהו,  
 (. 126)עמ'   גיםאנשים שהור 

עו  דרבס אמונה  ה כניולם  של  לממאפשרת  חיים  עה  ענשציאות  יש  עריריים בה  ר שא  יים 

להינ משחיטהתפרנדונו  בסו  , ס  מפסדים  ומתחתם  שניזונים  מרודים  עניים  החברתי  לם 

 עולם, הרגלים, מנהגי אכילה  יסדרפסולת של תעשיית השחיטה. האמונה הדתית מקבעת  מו

ומעניקה  ו שוק,  שכוחות  למי  הדין  לקבלת  בש  יםחשהצדקות  שבסדר   רםעל  העוול  את 

 ם.קייה
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 היה מרד? 

הח  בעלי  שי   , יים""מרד  ככל  אלא   היה,מרשים  חולפת  אינו  עוצר  , תופעה  את    תשלרגע 

הפרות בוחרות את אופן מותן,   במבוכה את העוסקים במלאכה:  התעשיית השחיטה ומעמיד

ובלתי נתפס.   ויצור  אדם בעליאותן בדרגת בני  מהלך המציב  זהו  מהלך בלתי סביר   לת כון 

ברגליהם באין    טשיםמבולבלים, בו,  סרי בינה ח  –חיים  ת בעלי  אדם בדרגואת בני ה  , בחירה 

עזעת את אנשי המשחטה, אינה אלא מזהיא  , ככל ששל הפרות  "אבדותןהת" אבל  תשובה.  

 אפיזודה במציאות מתמשכת של שחיטה: 

עות שדה רופרות בשהב  י בקר, אדגר וילסון שם ללמחרת בבוקר לפני שהוא שוחט כמה ראש
ושומרות על הקצב הרגיל  זנב  זבובים בת את הות את העשב, מבריחוון צפון, לועסן בכיוכול

דגר וילסון ממשיך בטקס הצלב והסיד עד שמגיע עובד שוב נשפך מדי יום. ]...[ אשלהן. הדם  
 .(124-123)עמ'  חדש

. ה האירוניה ב ן, למרפוהצמוצאות את    –ן מקדמת דנא  הכיוון הטבוע בההפרות מוצאות את  

ח פר הכול  לסדרו.  התיגוזר  וקריאת  המרד  מתמס ץ  בנתר  אמסים  טבוע יב  שכבר  רוך, 

ולשונית,   לכוחות כלכלייםתרבותית  כניעות  לצורך להתפרנס בעולם  של  בגורל,  , לאמונות 

חיים  ש ובעלי  אדם  בני  מהםבו  חזקים  לכוחות    הופכים וקים  מתה נהר  המי  ו,  מצייתים 

כלומ  שב   ר, מלוחים.  מ ל  סופו  כבר  שהוא  לגבולותיה  תהליך,  מצויעבר  זו,  נובלה  הרס    של 

 .חלט ביבתי מוס

מנובלה זו. תובנה קשה יותר נובעת  הביותר  נראה לי שאין זו התובנה הקשה    ולםא

האדם    בני  , תגרור את הרס האנושי, שכן כפי שראינובעמק הבקר  היא שחזרת העולם לסדרו  

יעות אתי. הכנ-ולא חומל  -לאבצייתנות לניצול  ש  ארינים  רכומבנובלה זו נדמים לבעלי חיים  

"זה עול  של  של  ש  הד   . ם"סדרו  בדבריו  אירוני  באופן  נרמז  האנושי  מילו,   ללהרס  אדון 

לישראליות הלבנוניות  הפרות  בין  להפריד  וילסון  מאדגר  פרות   25,המבקש  "לשלוח  מחשש 

לצ  להפישראליות  שיבואו  רוצה  לא  "אני  לבנונים":  של  את  ץ  צילחת  המ פה  טבחיים  בית 

ות, כל הזמן הורגים" )עמ'  ל מוש  לה. הם אנשיםהאנשים הא  אני לא רוצה בעיות עם  שלי... 

אינו רואה עצמו כאיש של מוות שכל הזמן הורג, על אף שזה מה שמתרחש  (. אדון מילו  53

 טת הבול   בבית המטבחיים,   המתמיד  , ההמוני  , ייתיכל העת במפעל שלו. הוויית המוות התעש

של מר   יניועבאחר לחלוטין  ירת באופן  של אדגר וילסון, מצטי  רא ואף לעיניושל הקו עיניו  ל

 
(. 51י באופן לא חוקי" )עמ'  חו לבנונבא   שראליות חצו את הגדר ורעות היופר ש"הפרוה מס בנובל   25

אומיותם של העשב והמים  בל   יבחינו  ,שיקנו את הבשר  ,ישראליער שלקוח קצה לבנוני או  קשה לש
ות מתערבות דתי-יטיותיות פולואידיאולוג ת  וסתפי. אך  כאשר יטעמו מהנתח  ה הפרהזונ מהם ניש

מבססת את גישתה של נית, אך  ירו מנם מגוחכת ואו סיטואציה אה   .תואקולוגיו  ליותבמערכות כלכ
 ה העמוקה שמזינה את הנובלה. האקולוגי 
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ויפרנס אותו   ימשיך וישגשג בשנים הבאותר  שא   , , השרוי בשלום עם הנעשה במפעלו מילו

 .בשופי 

 כמה הערות על בחירות פואטיות 

והבוט  החשוף  סבירוהריאליזם  בלתי  סיטואציות  אל  נשבר  הנובלה  של  , זעזעותומת  ה 

והחלטה. הן    ןרצות ניחנות בכוח  הפרו  ן פריצה אל עבר הפנטסטי:הב  ות ניתן לראותשבקל

מוצא -ובהוויית האין  , הן בוחרות לפרוץ אל החופששחט.  מסרבות להמליט, הן מסרבות להי

חוות אין המדובר באלגוריה נוסח    לשים קץ לחייהן בדהרה אל התהום.   –הן מצויות    הבש

במ   החיות אלעליםשוי  שלאו  ההתנהגו,  בהסטת  אא  הבהמות  של  הכנועה  הטבעית  ל  ת 

ניהת שלא  תכל  תן נהגויות  של  כביטוי  מרד,  של  כביטוי  אלא  אנושיתפרשן  הגברים  ונה   .

במשחטה ממהרים להסתיר התנהגויות מבהילות אלה, אך הם יודעים שלעיניהם נפרץ הסדר 

קורההטב  רע  משהו  או  –  עי.  מחוללות  הפרות,  העולה  האפשר  ההסבר  ו. ות הקורבן,  על י 

 ה אדם:  עש עת הוא שוב הסבר דתי, שמעבר למ הד

אולהות  ההתאבד לעולם.  תוסבר  לא  הפרות  של  הההמונית  זו  הייתה  האלוהית י  שגחה 
כפי שעולי ה לבשר.  בעיקר  למזון,  האזור שהשתוקקו  תושבי  לתחינותיהם של  רגל  שנענתה 

נענו במטר של שלוי יושבי מדבבמדבר  בא מן  פרות: בשר של  מטר ש  אחרים  ותרים, קיבלו 
 (. 124)עמ'  יםהשמיים; מוות שמעניק חי

"עץ  כמ  אשל משעול  אגי  של  בשירה  פ ב  , נספח(  וא)רזית"  הו  ואנשיםעל  אינה מאיה    רות 

הטבע את  החייםאת  ו   מאנישה  אינה    . בעלי  כגון הסופרת  אנושיים  רגשות  לבהמות  מקנה 

מב זרותבדידות,  הדוכה,  שמעניקה  כפי  מש   בשירה  רתוב,  הזית  של  לעץ  בלב עול  שניטע 

העירונית ה.  הכיכר  איתן  אין  להן,  בותבעלייא מזדהה  כפי שנוהגים  לנה   ןאלא מאפשרת  וג 

חיים מפרישות, הפ  :בעלי  רועות,  נוגחות  רות  הדמויות   , גועות,  עושות.  שפרות  כפי 

הן אלה   , רו של עולם, ממש כמו הפרות, שבמידה רבה חשות כנועות לשגרת סדהאנושיות

הפרשנות  מעניקות  ה לאת  הבהמות האנושית  שומהתנהגות  כך  נוב .  על  מאיה  לה רת 

מאיאלר שבה.  אף    לעד,  ויסטית  המוזרים  שבתוכו דווקא  האירועים  הזה,  הריאליזם 

לשאול מת לקורא  גורם  מוסברים,  בלתי  אירועים  לנוכח   מנוחה  טורדותשאלות    רחשים 

המשקל ושיווי  האיזון  ה  . הפרת  אם  ויציבלנוהשאלה  איכותיות  רה  ספרות  אכן ות  אחרות 

אנש  הצטרפות  על  לתהליכיםתשפענה  אקולוגיאיזו  לקייםם  בקשיהמ  ים  בר -ן   תרבותי 

צנוע זה. עלי היא השפיעה בשל כריכת החייתי היא כבר מעבר לגבולותיו של מאמר  קיימא,  

ובו בזמן מחברת ל  שפתבאנושי למערכת אחת באמצעות    גלמע הספרות, שמספרת סיפור 

   . איני רואה פעות שביומיוםות ותורעיונ
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 2002עץ הזית  

ְקעּו אֹותֹו ֵבי ה ֲעֵצין ְׁש תָּ  ס קֹוקוֹ  לֹושָּ
ע ֲאַדְמדַ  ל טַעל ַמצָּ ר ֵמהַ  ּוףם ׁש  ְנט   הֹום ס 

ְמצַ  ַפְך בִ ע צֹ ְבא  הָּ ת ׁש  ה מ   ן ַלְילָּ
ר. לְ   ִככָּ

ם  ִגים ַהְמַמֲהִרים ְלֵביתָּ  נ הָּ
 ְׁשֵני ֹות אֹותֹו ִמַבַעד לִ י ִלְרא ְיכֹוִלים אּולַ 

ס ח   ַכֵדי  ר 
ם נֹוִטי  ם ַעל ִצדָּ

ה   ל ֵאין לָּ ן ַלִספּום זְ ֲאבָּ ל מָּ  ר ַהְמֻפתָּ
ה ִמִגְזעוֹ   ַהעֹול 

ה בְ מַ  צָּ אוֹ  ִנים הּומְרתֹו ַהְגזּומָּ ל ַקְבלָּ  ֹור ש 

ת ׁשָּ ְוֵאין הֵ  ׁשָּ ם ְיכֹוִלים ְלַנֵחׁש א   יו רָּ
 ִשים ְנבֹוִכיםַהְמַגְש 
ֲאדָּ  ה ַהזָּ בָּ ה, מָּ  רָּ

ה ֹו צֵ מֹוְפִתים עֹוד כְ ל ְךדָּ ר     –  ַלד 
דָּ -ַאְדַמת ם ֵאם ׁש  ה בָּ  ְבקָּ

 ּוף. ַלת ַהִחּׂשּומ ַבהֲ 

יו המּושָּ   יםֵאין דֹוֵרש ַמְׁשִחיִר ם לְ ִטיֵזיתָּ
ַני א    ת פָּ
ִסיִ ּום ְוׁש ִדים ַננָּ ת ִלִבי ְורָּ ִסיחּו א   ים לא יָּ

ה.   ִמן ַהבּוׁשָּ

 

 משעול אגי 
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  . וחדיבוץ המאהק
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