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סיוון ראובן

העגבנייה על עוד
(ריג) ג קמטרס לעם, לשוננו

 לשם לו עלתה ומה עגבגייה, שמה נקרא למה ב, לפרק
 בעיתון זלוטניק יעקב של ממכתבו קטע עוד נוסיף הזהו,

 בד׳ נתפרסם המכתב בן־יהודה. אליעזר שערך ׳השקפה׳
תרם־יח: דסן

 הפרי את כי מזאת להוכח נוכל אצלנו בוזקוי מרבים כמה עד

 ב״מלון קלוזנר האדון מכנה ישראל בארץ הצומח ״טמטה״ הידוע

 pomme לו קוראים שבצרפתית מפגי ״עגבנית״, הזמה בשם כים״ של

d’amour. לתרנם קלוזנר ה׳ הצטרך באמת הכי מאד! שפיר 

 ה׳ כהצעת סומקנית למשל: כלל, אחר שם לו מצא ולא זה בשם אותו

.אחר. שם לו אין באמת אם ״אדמדמנית״, או רבינוביץ, א.ז. .

בקונטרסי. 7 והערה יד עמ׳ זה לעניין ראה
 מרת מעירה מקרבת, וארץ־ישראל דוחה גולה ג, לפרק

גן: מרמת מיזליש פנינה
 אל היחס בדבר בו, שנלקטו הספרות, קטעי לאוסף

 קטע אני מצרפת אירופה, מזרח יהודי בפולקלור העגבנייה
 פון ״טראט בספרו מארקיש, פרץ הנודע האידי הסופר משל

 ״סאוועטסקי בהוצאת לאור שיצאה המהדורה מתוך דררעס״,
 ושני הסופר אלמנת של בעזרתם ,1966 מאסקווע פיסאטל״,

בניו.
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הקטע: תרגום וזה
 שהיו מהם בהסתייגות. העגבניות אל שהתייחסו פליטים ׳-היו

 באותות הוכיח שירחמיאל ואע׳-ם טרפה; מאכל שזה סבורים

 ׳-בורא עליהן מברכים שהרי טרפה, העגבניות שאין ובמופתים,

 הייתה לגביו מהן. טעם לא עצמו הוא מקום מכל האדמה׳-, פרי

 ביתו ליד עבר בפולין, הוריו בבית עוד אחת, שפעם הסיבה,

 בשמש. שהתחממו עגבניות, של שורה החלון בעד וראה כומר, של

 מוטב ולפיכך קאתולי, מאכל הן שהעגבניות מחשבה, לידי בא אז

).167 ,(עמ מהך להימנע

 בקונטרס שהובאו הקטעים, בשאר כמו זה, בקטע גם
 של ההסתייגות ניכרת - מיזליש מרת מעירה - העגבנייה על

 מאכילת השנייה, העולם מלחמת שלפני בתקופה פולין, יהודי
 הייתה לא זו הסתייגות כי כאן מודגש כי אם העגבניות,

 זה, פרי לאכול מוכנים שהיו יהודים, היו וכבר כללית,
 מאכל בו שראו היו עדיץ אך עליו. מברכים כיצד ידעו ואף
מובהק. נכרי

 גן, רמת איש גאליציה, סאנוק, יליד תודר, שמעון מר
 כ) ,עמ בקונטרס, (ראה קרמר שלום עירו בן בידי מסייע
זה: בעניין נאים ספרות קטעי שני מרשימותיו לגו ומוסיף

 דבריו לתוך גדלקה נכנס - אוכל הוא טרפה אוכל הוא -

א מיאוס מחמת פעמים כמה ורק אביו של ת שאחזו.-הו ו י נ ב ג ע  

. אוכל, הוא . . . חזיר, של דם מלא פה . . פה

)96 עמ׳ תר״ץ, שטיבל, הוצ' יער, של ביישוב הזז, (חיים

ק (כתבי הפרוה בעל שלו, היערי באפוס שניאור וזל
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 עם׳ ח״ב, תש׳׳ך, דביר הוצ׳ גדולה, בתבנית שניאור זלמן
לעגבניות: השמרקעות את משוה רבד)

יכירם, טועם חך כל תאוה! שמרקעות הוי,
 - - הזה מעולם הפרושים הבשר, שחורי את

קרתנים, יהוךים בפי י?ןרא טמא וטמא
 - הוא שכך ומכון הבר, חזירי אוכליו הן

כאחד. מקצים שניהם כאוכל, המאכל טמא
T ------־ : Í \  V “  J ** T T י * !T V

ב ה כפרי כמוהו מדם בדרגה זו ת: בי עג
T * T * * T Í - T  T

.עצמות. ממח קעיוהשמך  הקבועה דעתם, כך .
להזיזה. ואץ ובפיהם במחם כדרבן

 תשובתו גם מפירנצה הגיעתני הקונטרס הדפסת לאחר
 קרוסקה דלה מהאקדמיה )Devoto( דווטו הפרוס׳ של

Accademia della Crusca את לב, עט' בקונטרסי, (ראה 
מילאנו). שם נדפס בטעות מטורינו, גראססו ,הפרוס תשובת

 גראססו. הפרוס׳ של תשובתו את ביסודה חופפת זו תשובה
 סיציליה של בדיאלקט שלפיהן עדויות, גם המציאה האקדמיה

 לאקדמיה מודה אני אהבה׳. ׳תפוח החציל גם לפעמים מכונה
האדיבה. היענותה על קרוסקה דלה
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