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דיפרק-ישרארםר~נתשרהמלחמהספרות

הכובמ

גבורימתאימיםמזהבאיזולבדוקהשעההגיעה
- .בפועלהמלחמהגבורילהישראליתהמלחמהספררת
אסתי-מנקודת-מבטעצמתהמלחמהספרותשלבדיקה

ספרותייםכשלובותשלשורההעלתהטיח-אמנותית
שיסודומתת,לחוסר-ההובילהסבותיהםאחרי.שהעקיבה
ומתמלאתבעקבותיוהבאהובריקנותהחזוןבהיעדר

עכשושרירותיים.וצרכיםזולהמתיחותע''ימשניבאפן
הראשוןבפרקעליהנרמזשכברהשאלהנשאלת

 :היינוהסופרים,בפניאחרתברירהבכללקיימתאם
זכריםנהלכשלובותלהגיעםימוכרחהםאיןאם

הםעצמםושאנשיומתאריםהםשאותוהחוויבתוקף

בנאמנותלתארםשאיןעד-כדי-כךוחזוןמתחחסרי
ואנשיוההוריאידאםזו,לשאלהשתארום.בדרךאלא

הסופריםשלכשלרבותיהםאתבהכרחמחייביםבפועל
התיאוריטיתהתשובהמספיקהלאאותם,המתארים

וש-מתחמשולללהיותיכולאינוחייםשלחוויששום
ישולחושו.אליולצלוליודעיםאםרקהיאהשאלה
ותייםהמציאהטפוסיםבהשראתמעשית,בהוכחהצורך

הסופ-חיסרומהגלותלזוובדרךהספרותיים,לספוסים
מעמקיל.אבאמתצללואמנםואםוסיפוהומהוים

היהשאפשרמהכלאתמשםודלורב-הבגודיםהנושא

וסדיזם

ישאםהשערותלהביעיהיהאפשראזרקלדלות.
חרגישהמתוךהישראליתהמלחמהלספרותעתיד
שההוריאו ,שיםהאבולאותםהווילאותוכמובןשה

הן-הפנימיחדינאמיהמינימוםאתהחסריםחםויואנש

לגביהם.יצלחלאספרותיכלירכלורש,
המערכתלחשיפתבסיוד :כמובןהואהדברפירוש
החיצונייםלקריםבקשרהישראלי.הנוערשלהנפשית

בידמאדרבההתאמהלציידישהזההנוערטפוסשל
החיצו-הקריםעין.לכלהמתגלהלבידבספרותהמתואר

ובקשרעצמיבטחוןהצברלהתנהגותיםיהאפינביים
מפניסלידההתמדה,נחאמץ-לב,מתזיכמת,ציניותעמו

ויחרואידיאולוג'יותמחשבותומפנימיותריםדבורים
מפותחתתויתוובחורבמעשיכושרעם-זאת

ולספרות-המלח-הישראליתלמציאותמשותפיםאלהכל
פולחןקייםשבספרותרדבעאבלארתה.המתארתמה

שמקשהמהלשמם,הללוהחיצונייםהקריםשלהערצה
מרחףבמציאותהרילהםמעברההתעמקותעלמאד
הללוהנגלותהתכונותכלמאחרילדוגםלענעדיין
שמתקבלעדכל-כךאדירושומוהבוחנתהעיןועל

חשו-אינםהללוהנגליםהסמניםכלכיהרושםלעתים
לפתרונו.כרמזיםאלאבים
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הרגשהבשמושלאנאמראםסופריםנחטא
הנדרהצבר'שלהחיצונייםהתנהגותוקריכלשמאחרי

משהו.עדומסתתרכךכלידםעלומלופפיםשים
היהשצוידהואשהואהזההגדולהנעלםאתאבל

הצ'יזבאטיםולאלכתיבתםעקרינושאבאמתלשמש
יםלביומהיםעצמאכרקהחשוביםהוסלנגים

לחשוףכמעטניסולאהזההגדולהנעלםאתיואל
בלתי-אמצעית .אמנותיתבדרךנפשםמתוךולהעלות

למדיזולבאפןקיומואתנצילואלאובלתי-משוחדת,
שלבנפשםלמצואיכלוולאשרצומהכלאתלווייחסו

והמתקדםהטובכללמשכןידםעלשהפךבאפןהצברים
האידיאלאתשהיוותהמעלותשלגדולהקופהשבעולם.

הובלעההשניתהעליהמדורשנחלוהמוסרי-חברתי
הישראלי,.הצעירשלנפשולתוךבבת-אחתידםעל

המח-וחוסרהציניותאתלישבכיצדוהבעיה 1כביכול
הדורשתהמוסריתהאפנהעםהצברשלהמקוריתשבה

אתזובדוןמצאהמתקדמתומהפכנותעירנות

תהיםהנראיםאנשיםהםהצברים :שלם'' ,,הפתרונה
 ~מסתת-גסותםמאחריאבלככאלהמתראיםאווגסים
ומהפכנותכלל-אנושיתאהבהבאדם,אמונהקידמה,ות

אחרים,גורמיםאוהברשהמחמתוחץוכלפיורקית,הרית
להצ-המבקשיםהנפש,,יפי :שנראיםכמותנראיםהם
קרנייםכבעלילהתראותומבכריםנפשםיפיאתפין

זאתשמגדירכפייפות''עינייםכבעליולאמושחזות
 . )באבי' ,''ץראה,,(שחםנתןעלשלוגוריהבסבייזהרס.

גדולהואופטימיותהחייםשלגדולחיובצפון~,בכך
הנוערעלשמירמשהכדברי 'גדולה'ואמונהמאד

פסו- :אחרוןוואחרוןסופרים''.''קשתלבהקדמתוהלוחם
,,הצב- :הנגב''מ,,בערבותמוסינזוןשלהיטבהזכורקו

הכוונהחוץ''.כלפירגשותיהםאתמגליםאינםשלנווים
העדינים.לרגשותיהםכמובן
שבפתרוןהסנטימנטאליתהשטחיותאתלראותקל
ספרותיתתחושהלביןשבינוהעצוםהמרחקואתחזה

-פסיכולוגיתמבחינהוהןאמנותיתמבחינההןאמתית.
שכמ-זולתעמולתישפל-מדרגהזהרלתלןשיוכחכפי
משמשהזהשהפתרוןלהכחישאיןאבל .לודומהאיןעט

לצברמעניקהואאחדמצד :בעיותשתיבבת-אחת
הואומאידךבונמצאהשלאהדרושהתקידמהאת

בנפשהושהדרההתעמקותאתלסופרכביכולמעניק
ו.גבור

במקרםלעמודנאלציםהיינואלומאדאומלליםהיינו
הטובמרצונםיואילוהצעיריםםישהסו;פעדולחכותזה

הגדולהנעלם .אותועלנוספותידיעותלנולהמציא
הגיעהטרםלמזלנואךראלי.ישההנוערבנפשהחבוי
להיקראיכולתיאוריותשלשקומץהמאושרתפהוהתק
ביןנאלציםהישראלייםופריםחסוגם 1ספורבשםבה

ולקרואעלילהלהמציא,,סוציולוגית''ל,,פסיכולוגיה''
שכלת-בעבודהלהסתפקאי-אפשרשביצירתםטפוסים

כוחותשללהתפרצותםפתחנפתחזובדרךגרידא.בית
ומתגליםשלהםשםבנפהחבוייםאמתייםדינאמיים

ההכרזותמכליותרהרבהמשנבעתבצורהרותיהםיביצ
עתונישלהראשייםבמאמריםשמקורםהמפוצצות

מנפ-גמרילאחרתתמונהמעלהאלהתונחבתרחהבקר.
להניחרוציםאנואיןואםהישראלי,הנוערשלשר

אחיהםמכללהנבדלתמיוחדתכתחםאלהשסופרים

ממנהשוההיפךיסודכללהשאיןהנחהםבני-גי
להסתכ-חדשפתחלפנינוגםנפתחהריהנכןוהוא
ברצונםבלתי-תלוי-חוקי,יבלתהיותושמתוךפתחלרת,

מכליותרהרבהעלינומהימנהעדותוובפיקחותם,
למכביד.עלינוממטיריםשהםהתיאוריות
הנעלםמתוךזובדרךהנחשפתהראשונההתכונה

הכובמההיאהישראליער·הנושלהגדולהפנימי
אתלנהלמיטיביםהישראליםהמחבריםת.ילאטוטה

מצ'יזבאטלחכמה,מחכמהלהרן'',הון,,מןגבוריהם
כמעטיודעיםאינםהישראליםהמחבריםאבללצ'יזבאט.

אחדגעוחדליםשהםבעתוויהםגבעםלעשותמה
כבשרלהופ~עוצריכיםמחוכמיםחברהמניםמלהיות

מעוררתכתולתשפאועדיםאנוכאלהברגעיםודם.
לגמגוםאוהגבורים,מפיננאליותתיאוריותשלרחמים

הללוהגבוריםלכלום.מגיעשאינונואשסנטימנטאלי
כלפיהמופיעיםיוזכרו)'שעודהכללמןליוצאיםרט(פ
כחסרימתגליםשעור'לאיךעצמיבטחוןנבעליחוץ

יסרבניאדם.להיותכשעליהםמינימאליאנושיבטחון
המחברשלמנפשועדריםבאלחםייבאמוהדרת

המאמציםכללמרותגבוריו,אכוליםולכןהישראלי
המבוכה .גבוללחשאיךטוטאליתמנוכחהשכלתניים,

נקדותלהנשישרגילהאנושיתתופעההיאעצמה
המלחמהספררתמתוךהנדזשפתלמבוכהאבלמוצא.

מתגלהאיברזתדברסוף.ואזיהתחלהאיןישראליתה
ונחלך-רוחמוסינזוןשלוגיםבדיאלהיפהבספרותרק
אחריגםלעקובנותלסבלושישמי ;זהר~יריוגבשל

הישראליםהמלחמהיסופרשלהפובליציסטיקהשברי
 ,(''קשת-סופרים'')מגד 'למתיבמלחמה'',,אדםכגון
ההיעדראתהלעוסותת·המליצולכלמעברבבירוררואה

מתחילהמחשבתםשחם.כלממשייםיסדוותשלהמחריד
עליהןמשיביםשאלות,מציגיםבאפס.ונגמרתבאפס

-הסתירהאתמפריכיםהתשובה,אתסותריםכביכול,
לשוםמגיעיםלאאםחשובזהשאידלבסוףים iומכרי

מסקנה.

אמונהכלמהיעדרהנובעתהזאתחטוטאליתהמבוכה
משנהתכונותעםהדוקבקשרעומדתדיתויסתינפש

אחתהמלחמה.ספרותבתרחמתוךהמתגלותספותונ
המס-הבשחמהיבפמדחפההיאהאלהנותוהתכ
ולערערהמבוכהאתיותרעודלהסעי:רהעלולהקנית
ניכרת-זאתלעומתבקרשי.שהשוגשןןרהמשקלאת
חסרישהםבזהחראעיקרםשכלםיטבללרבהחבה

מפניוהפחדהמבוכהלכלום.מוביליםואינםתכלית
נפשית,לילדותיותנוחרקעשניהםצרים·.יוהמחשבה
הקשיש.בדורחלטתומרוחניתולתלות
שיש-מבליבנסתראפילולהתקייםיכולאינוזהכל

שלייםוהגלהתנהגותוקריעלמכרעתהשפעהפיע
חשרלהארהזוכותשהוזכרוהחיצוניותותכונותיוהצבר.

חיצוני,ההבטחון :הפנימייםהגורמיםחשוףמתוךבה

הפתרוןצורתאלאאינוחוץכלפיהצברשמ.כלההמוגזם
,,אתה :פנימיןובטחחוסרשלזהלמצברחיתההכ
ערבות- ,,בלצבישושאומרתהלב''עללשריוןזקוק

מכלהלב,מןלהמלטהרצוןתתפקע''.רת,,אחהנגב'',
אתמוצאבלי-חשקהמטרידההפנימיתבמבוכההקשור

בהש-סגולות)'רד' '(חה,,חברה''אלבבריחהגםיורבט
עצמיותשלקיצונילנטרלעדבקולקטיבהגמורהתקעות
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,,מירח-מחשבותמפניהסלידהאינדיבידואלית.נפשית
עדהמגיעההשמרניתוהנאמנותארידיאולוגיותרות''

תויתודלילאספקלריהרקהןמקוריותכללהיעדר
הישן.בדורמוחלטתרוחביתתלותהמחייבתנפשיתה

חיש-הנועדשלשההיצמדותלהעירכדאיזובהזדמנות
שלתוצאהאיננולבוקמבודבקותוישלראלי
אלאמחשבהשלתוצאהאיננהכח,ומנשלאלאבטחון

ברירה'',אין,,מתוךונלחמיםמחשבה,מפניפחדשל
היאזומבוכהינקות.שלאלאבגרותשלתוצאהאיננה

מאמיניםלאאםהידוע.רה''יהבר,,חוסרלהגרוםגם
הצבריתיותהציבלהילחםמהעלאיןבכלום

לאורטב·הימובנתיחדגםבמציאותובספרותהבולטת
החת-אתמולידהמחשבהמפניהפחד :ללוההגורמים
מאפ-ואיננההכלאתשמטשטשתסקתופתי-הבלחכמות
הפנימימוןאי-האו ;בדבריםממשיתהסתכלותשרת

לכעלהחיצוניהלגלוגאתמולידודבשוםב
• 

המתחכמתתיניוהצ rאומולידיםדיחבשניהםו.זב
היההישראליכסופדמיאבל .לנו'ערךכל-כיתהאפינ
ול-מאחריהיםדומהעהנוגיםהמניעיםאתלחושצריך

ואי-האמוןהמבוכהלעמקילצלולכדידקנחהשתמש
נט-יאלכתרחכמובןאינהוונההכ ?ביסודההמונחים
רא-להנעהאלאהסופרשלומתפקידשאיננולקטראלי

ושבתקפהכמהפירבהשכוחי-אמצעיתלתבשונית
כנייםהטכשדונותיואוהלשוניותידיעותיובתוקףולא

הישראליםהמלחמהלסופריאבל .ופוסאדםנעשה
תרבותשליםוגרמטיפריםובניסוחבוניםיבלהעסוקים
הפרימיטי-ההתעסקותצםעביז~בילפנאיאיןמתקדמת

רות.ספששנזהוהפשוטהבית

הנפ-הנעלםךומתפתזזנחשחשביהדיתיסוההתכונה
v יםהצעירהסופריםשלמניעיהםבדיקתע''י ·חצנריזי, 

הסדיסם.היאהמבוכה,נתותכעםתולדתירבקשדתועומ
כךעלשיעמודמימעטכאנמצלאשעדייןמפליא

האר-הבקרותיסודותמניחקורצוייל,ךוברד''ראפילוו
הישגיםהכלאתכמעטףולזקשישלזכותוראלית,ישצי-

קשההשטחיתעבודתוושמבלעדיזה,חשטבשהושגו
לא--המלחמהספרותערכתלחגםהיוםגשתלהיה

בבקרתוזולתופעההראויההלבתשומתז~תהקדיש
בפרקשנותח 'מוקשים'הבעתש,,בספורשחם.נתןעל

אלאכשלעצמוהינק:תיחסדיסםרקלאנתגלחהקודם
נימיהפהמתחסרוןח :יצירתוהלךומהופעתודרךגם

tיל Jהמזויפתיתהחיצונלנזתיחרתההיזקקותאתהוליד
י-יסטיות. rסלמשאלותנטויאלאחיתהאשלהמוקשים

מב-רבות-משמעותאבלספרותיתמבחינהשרירותיות
-יבומחתובקיךשלמהלךאותופסיכולוגית.נהיח
ישרא-מלחמהבשיריגםלמצואאפשרםסידסלהל

אתרבים.מניאחדלהביא,כדאיוכדוגמהםבירליים
 .(,,קשת-סופרים'')פיינרלחייםלות''והחאל,,מסעהשיר
ב- nזזעלמהיהאוהצערתחושתעלי·בנוהשירשבמרה
נאה,נוגחפזמוןממנולעשותהיהאפשרשנפלווים

פיינרשחייםנפשלכלהשריםםיהפזמונתםואמסוג
מבקשכשהלהרקמתחילההצרהלכתוב.באמתטיבימ

בחורסתםאיננומוטי-מוטי'',,שלשמחברולנרלהראות
לשםמאד.עדוטראגירצינימשוררגםאלאאידיוטי,

צבאםוכלוהארץהשמיםאתלעזרהמזעיקהואכך
כמ·להשתוללמתחיליםראהקדוש-ברוך-חשלריצודיו

 ...,,החולות :הצעירהמשוררשלפקדותולפיטורפים
,,הלילהוטורף'',יורד,,החשקהכאב'',נעריתמפרפרים

אדיריםבטרוףחובטים ...,,החולותושובמרוטש''זוחל
הממלאותאמצאותחןראלכלהנחו''השממהבחזה

בשבילקשיםהמושמלאו 'התפקיראתפיינרבשביל
שחם.

נושאמלהיותבכללחדלחזהחינקותיהסדיסםאבל
המחרידיםהממדיםנוכחשעומדיםבעתלהתבדחות

לפנינו :כלההישראליתחזלחמהנבספורתהגיעאליהםש
תלמי,מנחם :שוניםסופריםשלמלחמהספורישלושה

חתולגתבהדידןןוהראש .אלוניונסיםבן-אמוץדן
כדיחמור.חורגשייוהשלגמליגתהרעלמספרהשני
חיותשלנפילתןעצםשלאלציידכדאיאי-הבנהלמנוע
חמל-מסבותו:--סוף 1(סוהקובעא iה-המלחמהיבספור
אלא )אלהמעיןלתאור"םנרחבקערנותנותחמה

לםובכ :האלחבספוריםןמותאתמוצ\~ותחןשבואפן iז
התינוקיתלנפשםתכליתחסו jנקרבתיוהחנופלות
 :ריםוהגבשלצהיהער

וחלה ,ןובחלחיהסדקלמתני.הסטןאת,,לחצתי
יותרמחציתוכדיראשומשולשנרתקעתול)הח(

מתאמץטטהרועכוזויתיראחמדהליב .יכוללאמכן
כמיתרים,הדרוכותרגליוגיגאחחיץ'בעדלהתחמקשנוא
מאמץבכוחלנפחומבקשותהמתקשחותצלעותיואת
כיללותחנוקותיללותמדי.חצרהצר,המעבראתוףהג

-ידידיתימלטלא ...גופומתחתיתנתמלטושלחםזימת
בקוטרבפרחהאבקאועשןאבכת !התודה

שנמוגקצובןשאודיעמוהגילכנרהרתיעססן'',ה,עכוזו,
,,קשתתלמי,מנחם( ·''האולםמחללאוקטבותאוקטבות
 )סופדים''

לנשום,לתי iחהנשימה,אתעצרתיחיטב,,,כוונתי
שכןהנראה,כפיתיפגעהפעם !ידיה ...ונשמתילא

כש-בעיגול,לפסועוהחלצווארואתפתאוםהגמלז'יקר
הוארה,.לברניסהלאואההרכות.גליובדמתחבטואה

רה,מטבליקץאיןלרוץשעליוידערקהואלאן.ידעלא
תחתככורעלאטו,קרסאשרעדן,עצמסביבעיגולבו

צווארוחושולתחתיורגליםאוסףראיתיונו.ימבועין
כגבעולנכפףיי:וואן;צו ...התמימיםם'יהוז.tממולאלהנאה
''עלבן-אמוץ'דן(כגמל.''שהצהיבהעשבלתוךוצנח

 .המשמר'')
וירהכתפועלהשעינוהו,ובראתיפותים,,חדי

טיאח rהדהחמור,שלמצחואלשכוונהחיהירר.ובחמ
כסבי-במקומווסובבמדדההחלוהחמורגלורבופגעה

בשניתורובהטעןמסביבו.ואהאףסובבריפדתין,רב

ורהחמשלובמרחשדומההחמור.שלמצחואלוכיוונו
ואילך,אילךוראשאתמניעהחלאוהומשהוררוהתע
שניתיפותיבוירחאליולרוץהספיקובטרםלםואו

 ,אלונינסים(ממצחו.''שטףדםוזרםנזדעזעוהחמור
 .,,במחנת'')

בטרםזון,וסינומשחםעלקודםושנכתבהדברים
והארהלביסוסעתהזוכים ,הללוהספוריםנתפרסמו

גבילשנאמרנזה :הנוספותהיצירותבאמצעותחדשה
הסופריםשלבנפשםשנפערחבלי-חזוןחלל,, :שחם

חמוסינ-בריקנותרבזמןלחתמיויכולאינוהישראליים
ע''יחסוםבהיותוא,למתהלחוכומלהחל ...יתזוב

אבןנעשההואהגדולהחזוןבפניחמוריםמעצורים
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באהאהבהבמקום ...אינפנטיליותלתשוקותשואבת
סריסםלאהסדיסם.באהשנאהבמקרםהלקלוק.

סריסםאלאאנושי,לבמעמקיהנובעבשלדוסטויבסקאי
לם''ס,,( ... 'חבית'בעוזרתהמתעללמפונקזאטוטשל

התמלאותולאוריותר.עתהמובןזהכל )ד'גליוז
 :יתר-על-כןומתגשמת.ההולכתהחללשלהמוחשית

ראשוןבפרקשהוזכרהבויאלהאנשהרדעיה
עלו-פלחיםלרצוחרוצה,,אינך :שושלדבריכתגובה

סמילנסקימ.ע''יבינתיםנמנהומוכרח''אתהאבלבים,
מתגלחשלנוהנוערשללבריאותוכסימןב,,הארץ''

וגובר:ההולךהסדיסםלאורנמהפימובנתבצורהענשו
ראלהאנשהריעדהלחשוב,המקובללכלבניגוד

פריאלאחומאניזםשלפריאיננוהלוחםהצברשלבי
הוא :לשנאהמעלנמצאואיננהצברפרימיטיביות.של

הגיעטרםחרא ;אותהעברלאהואמתחתיה.נמצא
שהואמשוםאליהלהגיעעדייןמסוגלאיננוהואאליה.
מזדוסריסםשלנמוכותאכזריותותבדרגעדייןשרוי
עדייןהישראליהנוערבלתי-מגובש.אינפנטיליכיסם
כשמשהוגםאויביו.אתלשבואכדיאנושידיאיננו

אחריהאנגליםאתלשנואממפלגתורשותקבלשמיר
האנגליםלשונאידווקאה,קשרינה.המאתשעזבו

,,לילבספררושררותיואלמקרבצחוקלפרוץשלא
 :שרונה''

אורונות,בני-זכלביםארורים,האנגלים,,,ארורים
את-צולהחייתיארוריםאתכם,לפצחדםעדוים,
לנועושיםאתםמחלבך,עשיתםמהזונות,נם

יודעהשדעדאתכםשונאשונאשונא,אניתמיד

חאנג-,את, ).מש.ממתידעיוחשדרק(באמתמתי''.

שונאיםשאתםהשנאהאתהסיגריות,אתשלנם,לית
אחד~יהדוירזו.איהדוי.בשבילכםשאניזהאתאותי,

 ~עלבןו!)

האנשהאתגםאלאהאהבהאתרקשלאכנראה
(ממש ...בשבילכם''אנירשמיתתודעהיהודי,צעיר

צוידלשנואבשביל .שתחפץעדלעורראי-אפשר
שנאתגילויישאתפלאשוםאויןף.ואשלובוהאל

אצלאוקדמוצאיםאנואצלנוביותרהעזיםביהאו
חרצדדיותהגדרותמינילכלשמעברגרינברגצביאורי

היהודיתהאהבהמשוררהריהווכדומה)האבדן''פיטן,,(

,,אנקריאוןהנשגבההחרמאניסטיתהיצירהובעלהגדולה
העצבון''.קטבעל

שההתחנ-כשם :בשרשםאפואמתאחדיםההפכים

תוצאההיאהישראליהספרותיהגבורשלהחיצוניתמרת
המוגזםשחבטחוןוכשםפנימיתמחשבהמפניפחדשל
חפאצי-גםכן ,םמבפנימבונהשלפריחראחץולפיכ

וחסרזריאכפנימיסריסםשלפריהואנחוץשמפיזם
שבנגררבן-אמוץדןלשבח 'ראויזומבחינהתכלית.
שוםבהגמלעלרובספרנקטלאואחרים,תלמילשחם,

יצאכךומשוםיליים,השלהרגשותשלאידיאליזציח
יאלונשלבספררוגםמספוריהם.כמהפיאמתיספררו
שמתרתושילתלהבנהשלרמזילואפואמתניכרת

המחבריםנוטיםכללבדרךאבלההתעללות.נבעהכה
מחליקיםשחםכשםהסדיסם,אתלהחליקהישראלים

םינטלקטואלייהאלצרכיהםולהתאימוהמבוכה,את
תאוריחם.שלהספרותיערכםאתמראששמבטלמה

יבוא)שךהמ(

מרדכיש.


