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תלקראת יתום העצמאתו אפשר ל�ה
בחין בפעילות גוברת בעיתונות ובטלוויזי� 
בתחום �פרסומות לבשר, ר�יטי גן ומכשירי 
ברביקיו. ז� לא מפתיע, כי יום �עצמאות �וא 
כבר כמ� עשורים יום �חג של �מנגל ויום 

ה�נכב� של �עופות, �פרות ו�כבשים, ו�מפ
רסמים רוצים למצות את �פוטנציאל �מסחרי 

�טמון בו.
הלא ברור איך בדיוק קשורים �פיקניק ו�שי

פודים לעניין �עצמאות, �רי חוגגים פ� יום 
�ולדת למדינ� ולא למועצת �לול. נכון שגם 

הבבית �מקדש שלנו עסקו בזבח, אבל שם תפ
קידו של �בשר �י� לשמש קורבן לאלו�ים, לא 

ל�ידחס בפית� לצד חומוס ומטבוח�.
את �חומוס ואת �פיתות לקחנו מ�עמים 

ויש מצב שביום �עצמאות אנח ה�שכנים, 
נו בעצם חוגגים את �לאמת �מאכלים של 
�אויב, וגם דואגים לעשות את ז� בפר�סי�, 

כדי ש�ם יראו וייראו.
המשום מ� יש �סכמ� מקיר לקיר, או מציד

נית לצידנית, על כך שביום �עצמאות �גבר 
ה�ישראלי מקבל זיכיון בלעדי על �נפנוף ו�צ

ליי� �משפחתיים. גברים שביוםהיום לא תתפוס 
אותם מכינים אוכל, גם אם כל �משפח� של�ם 
על סף גוויע� ברעב, מופקדים ביום �עצמאות 
על �מנגל כאילו �ם מינימום חיים כ�ן. ז� 
קור� גם במקרים )כמו �מקר� שלי( שב�ם 

האין שום קשר בין יכולותיו של �גבר, שבשו
טף מתקש� ל�כין פתיתים בלי ש�ם י�פכו 
לפחמים - לבין �תפקיד �גסטרונומי �חשוב 

ש�וא צריך למלא.
בשיחות �סלון של �שנים �אחרונות גברים 
רבים מדברים בל�ט על �מנגלים שיש ל�ם 

הבחצר או במרפסת. בדיוק כמו שקור� לי בשי
חות על ריצ�, �ליכונים ואופניים, אני מגל� 
שאין לי שום דבר לתרום בשיחות �ללו. מ� לי 

הולדיונים מעמיקים על מכשירי ברביקיו, �ש
וואות בין עוצמות ל�ב�, ויכוחים על טכניקת 
�צליי� �מועדפת ודיון בשאל� �רת �גורל 
אם עדיף ל�שתמש במעשנת עץ או בנינג'� 
גריל ברזילאי. כשאני מנס� ל�תבדח ול�גיד 
ש"אתמול קניתי גריל - ז� �טעם בביסלי שאני 
�כי או�ב", כולם מסתכלים עלי כמו על ילד 

שמפריע לשיח� של �מבוגרים.

תכלס, �עניין של גברים ומנגל �וא קצת 
עולם ישן. עכשיו, כש�בישול �וא כבר לא 

הנחלתן של נשים בלבד, ובזכות תוכניות �בי
שול בטלוויזי� גברים �פכו לבשלנים רגישים 
שנפשם �פיוטית אופ� לחם, מחבקת כרובית 

הומתנ� א�בים עם עגבניי�, אולי אפשר לשח
רר מאיתנו את �חיבור �כפייתי למנגל, וכחלק 
מ�שוויון בין �מינים, לתת גם לנשים לנפנף. 
מצד שני, �גברים יתקשו לוותר על תפקידם 

ה�מסורתי, שמאפשר ל�ם ל�ישאר קרובים לצ
הלחת ורחוקים מ�סמול טוק עם �חותנת �חו

פרת ליד �שולחן.
�שילוב �יוםהעצמאותי של בשר על �אש עם 

מטס חיל �אוויר בשמיים �וא מושלם עבור �גבר 
�ישראלי, שכמו ש�וא או�ב לדבר על סוגי קבב, 
�וא או�ב לברבר גם על מטוסי קרב, תקיפות 
ו"מבנים", ומדבר עלי�ם בביטחון של מפקד חיל 
�אוויר, למרות שבצבא �וא �י� פקיד בשלישות. 
�מטס גם מאפשר לו, ברגעים שב�ם עיני כולם 
נשואות אל עבר טייסינו �נ�דרים, ל�גניב אל 
פיו עוד קציצ�, שלא נספרת לו כחלק מ�ארוח�.
על �גבר גם מוטלת אחריות גדול� בתחום 
מציאת מקום פנוי ו�תמקמות בפארק. חשוב 
למצוא מקום שי�י� גם רחב ידיים, גם שקט 
)כדי שאפשר י�י� ל�רעיש(, וגם מוצל )אבל 

לא מוצל מדי, ש�עצים לא יישרפו(.
כזכור לכם מטורים קודמים, כשאני מתקרב 
לאזור �אש יש לי נטיי� חזק� לשרוף את �בשר. 

האפילו �גברת �ראשונ� �בינ� שכאשר אנח
נו מזמינים אורחים לברביקיו, עדיף שאתרכז 
באיסוף אשפ�, ברחיצת כלים ובספונג׳�. יש 
מצב שירשתי את �תכונ� �זו מאבא שלי, כי 
גם כילד לא זכור� לי אפילו פעם אחת שב� 
�וא עמד מול מנגל. ביום �עצמאות �וא בעיקר 

צילם מצעדים צבאיים.
ה�יכולות �לא מרשימות שלי בתחום �מ

נגול לא �פריעו לי ל�יות מזו�� עם �ענף. 
לפני בערך 35 שנ� כתבתי את �שיר ששינ� 
את חיי מסתם אדם למשורר לאומי. כתבתי 
אותו בעקבות �תופע� �מרתקת של גברים, 

נשים וטף שמחליטים לעשות פיקניק בצומת 
�קרוב לביתם.

ה�שיר נכתב לבקשת ארז טל במסגרת תוכ
נית �רדיו ״מ� יש״, לרגל יום �עצמאות. ארז 
�שמיע לי כמ� פלייבקים ללא שיר�, ואני 
�חלטתי לכתוב מילים על בסיס �ל�יט ש�י� 
אז פופולרי מאוד Brother Louie, של �צמד 
�גרמני �דביק Modern Talking. למילים שלי 

לא �י� שום קשר למילים �מקוריות.
�מילים �יו:

כן, יצאנו אל �מרחבים
ו�עמסנו ת'רכבים

ויצאנו אל �פיקניק, 
כן, אני �כנתי שיפודים

וגם קשרתי ת'ילדים
פיקניק בצומת מסובים.

כבר נשרף �שישליק, �קבבי בבי בבי
תרחצי ת'כלים, מותק, בובי בובי בובי

תן לי סטייק, נסתפק בשיפודי פודי פודי
ונשיר ונרקוד, פוצי מוצי פוצי מוצי.
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ז� �זמן ל�וציא איז� סטייק שתרצי
פוצי מוצי פוצי מוצי, אל תרוצי, אל תרוצי

ז� �זמן ל�וציא איז� סטייק שתרצי

מדובר ביצירת מופת, לכל �דעות )ואם לא 
לכל �דעות, אז לדעתי(. �חלטתי לקרוא ל� 
"שיר �מנגל", אלא שחשוב לזכור שבשנות 
�ה80 לא קראו לז� מנגל אלא ״על �אש״, או 

הבפי �מתנשאים - ״ברביקיו״ )פעול� אנגלוס
הקסית מ�וקצעת ומפונפנת שלא �תאימ� לי

שראלי �חורני ו�מזיע(. �מיל� מנגל, שמקור� 
בטורקית בכלל, לא �ית� חלק מ�לקסיקון, 
ורק אחרי ש�שיר תפס, �פכ� לחלק מ�שפ� 
ולמונח �רשמי לצליית בשר על �אש. סליח� 

העל חוסר �צניעות, אבל במובן �ז�, אני מר
גיש �אליעזר בן י�וד� של �קציצות, או אם 

תרצו - אליעזר בן שיפוד�.

לאחרתונה, כחלק מ�מודעות �סביבתית 
לשמיר� על �טבע, על כדור �ארץ ועל בעלי 
�חיים, חל� עליי� גדול� בכמות �צמחונים 

הו�טבעונים, לצד פעולות אקולוגיות אח
הרות כמו שימוש במכוניות חשמליות. טב

עונות �ופכת יותר ויותר פופולרית ונכונ� 
פוליטית, ואפילו �נשיא שלנו צמחוני. אם 
אני קורא נכון את �מפ�, משתמשי �בנזין 
ואוכלי �בשר ימצאו את עצמם בעוד עשור 
או שניים במצב דומ� לאל� ש�יום מעשנים 
סיגריות בחורף �קר מחוץ לבנייני משרדים, 

דחויים ומנודים.
כחלק מ��ישרדות שלי, וכמי שתמיד קופץ 
על כל טרנד כדי לנסות ל�ישאר בכוח על 

העגלת �קּוליות, חשבתי שגם לצמחונים ולטב
עונים מגיע שיר משל�ם ליום �עצמאות, ואני 
מגיש ל�ם כאן את �גרס� �טבעונית לשיר 

�מנגל, עם פרוסות דקות של גמב� וצנון. 

שיר המנגל 2021
כן - נוסעים באוטו על חשמל 

שיפוד של סלק ובצל
�טבעונים יוצאים לפיקניק פיקניק

כן לקחנו סוי� דמוי בשר
ושניצל תירס נ�דר

טופו בטעם של קלקר )מתגעגע לבשר(
 

אין שישליק אנטרקוט או קבבי בבי בבי
גם קציצות מסרפד ז� סבבי בבי בבי

אין פ� סטייק נסתפק בקולרבי רבי רבי
יש רק מש על �אש, אל תיר� בי רבי רבי

פזמון:
מאמי מאמי מאמי מאמי

תטגני לי אדממי
ובמקום שתי ביצים

שייק ירוק של מיצים.

פוצי מוצי פוצי מוצי
אל תרוצי אל תרוצי

את נורא חלש� 
כי אכלת רק כריש�. √
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