
נחמןחיים

ביאליק
חדשמבט

 ;עגנון ;ביאליק ;ברזלהלל
 ;יחדיוהוצ' ;ופירושמחקר
תל-לאור;מוציאיםאיחוד
עמ'. 390תשמ"ו,אביב,

ושלביאל,קיצירתשלמובהקחוקרבחל,הלל
הסיפורתענקואתהשירהענקאתכרועגנון,יצירת

השונילמרותאחת,בכפיפההעבירתהספרותשל
לשירההמקראלשוןבתחבירשבחרמיביןוהבידול

הואלפרחה,חכמיםלשוןבתחבירשבחרמיובין
אומנם,וכוללנירחבמכנה-משותף,גםמוצא

לביתייצופהמיןבדרכוהיהמהםאחדכל :ביניהם
העםשלתולדותיוכלאתויודעהמכירישראלי,'

הרוחמקנייניהתפעמותמתוועתידות,לוחחהואף
עובדהלשלביכולתומתווהדורותשבכלהגדולים
עברההשנייםשליצירתםוהזייה,מציאותובדייה,
עלהפרשניםיושביםוכיוםייקאנוניזאציה",תהל,ו
בהומוצאיםעגנוןושלביאל,קשליצירתםמדוכת
משלופניםזהבספרמוסיףברזלהללפנים,שבעים
עב-כרס,ספרלפנינוהשניים,שליצירתםלהבנת
ואינטרפרטאטיבי,מחקריארפיבעל,פרקיםהכולל
המרכזיות,יצירתםבחטיבותהתמקדותמתוו

להתעלםמבל,לשלביה,החינוובמערכתהנלמדות
לאלאורשיצאוהשניים,שלהגנוזיםהכתביםמן

בחרתיביאליק,בחקרעיסוקהשעיקרכמימכבר,
ולשייובספרהביאליקאיהחלקבסקירתלהתמקד

ופרקפרקשכלמאחרליימעגננים",השניחלקואת
אבחרהמרובה,אתהמחזיקמעטהואבספר

מרכזיותיצירותהבוחנים ,הראשוניםפרקיובשלושת
 ,ביאליקביצירתחשובותיסודרסוגיות

סיףלאיןהתפשטית
הגישותאתברזללל (iסוקרמדבר"יימתיעלבפרק

שלו,גישתואתעל,הןומוסיף ,בביקורתהשונות
זובפואמהביאל,קשלהשתחררותואתהמדגישה

את ,ובמקוםבזמןהנתוניםזיהויבסימניתלותמכל
תחומיםהפורצתמדבר",ב"מתיכתיבתושיטת

הללמכנהאמורפי,ככתםהצדדיםלכלומתפשטת
אחתשהיא ',יייתהוםמלשוןתהימהי,'ייבשםברזל

ייגילויביאל,קשלהנודעתבמסתוהמפתחממלות
שלהתפשטותהפירושה"תהימה"בלשון",וכיסוי

טקסטבמישוריסוף,לאיןגבול,לאיןהפואמה
שלהזיאנרישיוכהעללתהותהניסיוןשונים,

שלפנינו ,למסקנהברזלהללאתמול,והפואמה,
לפי-שתפקידו ,החזיונילזיאנרהמשתייכתיצירה

הלא-מודעביןהתנגשריותלצייר-יונג
 ,הארההמבוקשלמודע ,העמום ,הקולקטיבי

המתיםאתהקיףביאליקברזל,הללכדביראכן,
שכוכבי-שמשכעיןמועצמות,בהוויותהאדירים

ואףהחיות,אתוהאדיראותה,סובביםלכת
מכוחהמקרינההמדברמרדמכףוןשנגדההאלוהות
מהותמצידןהמקבלותהישויות,כלעלהנעלם
חדאל,גוריסטיזיהוישוםאכן,אינסופית,תהומית

המתיםשלמהותםאתללכודיכולאינווחלק
 ,כאחדקותיוהמזהמלכותיותהחיותשלומהותן
השניות"ביאליקשלבהרצאותיועיוןאולם,

מןלכמהלרמוזעשויזו"בשעה"ובישראל"
שלכמימושההפואמהאתלהציגניתןההתכוונףיות,

שנתגלגלהחי,המת-האוהנצחי,היהודידראמת

אחד-פינסקר,הציונייםהוגי-הדעותשלבהגותם
גבוהההפשטהוברמתואחרים,בדריציבסקיהעם,

הצרבמעגלישראל,נצחחזיוןשל-יותר
לרבותמרד,כלכימראהביאליקהאקטואליסטי,

אלאאינוהניטשיאניים,"הצעירים"שלמרדם
למוטטשחתרומרידות,שלבשרשרתאחתחוליה

אלהמרידותומבפנים,מבחץוישראל,נצחאת
ייתכןלאכילכישלון,מראשונדונותנדונו

שוככתשהיאסופהמהפיכהכלתתמיד,שמהפיכה
ונרגעת,

מפגשהואהמתיםעםהמדברחיותשלמפגשן
ניכרשאינוכמעטשרישומוואףמפרה,גםאועו~ן,

מעורריםהמתיםכליל,אותולבטלאיןבמתים,
רעיון ,שינאהבהןמציתיםגםאוהשתאות,בחיות

זוכההזרותהתרבויותלביןהאומהביןהמפגש
ב"השניותהנזכרות,ההרצאותבשתילפיתוח

המונחהפאראדוקסאתביאליקהטעיםבישראל"

כחלהלל

היאהאחד,הצדמן :האומהשלקיומהבתשתית
הצדומןאחרות,בתרבויותעצמהלהבליעשואפת
עצמה,בפניברייהלהישאררצונהכלהשני,

שקיבלוהיסןדותאתביאליקהדגישזו"ב"בשעה
 ,העזההשנאהבאהוכ"גמול"היהדות,מןהגויים

מןנקשרות,מדבר"ב"מתיהמלכותיותהחיותכל
השני,הצדומןודורסיה,האומהלאויביהאח,דהצד

היהודית,השבטיתהאיקונוגראפיהבתוולמהףיות
החיותשלושהספר,ויהדותהעבירהעםלסמלי

 ,ומצומצמיםגדוליםהיסטורייםתהליכיםמייצגות

גםהןאוהחדשה,העתומןההיסטוריהלאורו
-המתיםעםמפגששלסגנונותשלושהמייצגות

 ,הרוחניהאידאולוגי:המפגשישראלנצחעםאו
המפגש ;ממרומיםהנוחתהנשרבדמותהמתגלם

הזוחלהנחשבדמותהמתגליbהייצרי,הליבידינאלי
ואסתטיקה,כוחערכיהממזג;והמפגשגחונועל

המישירהאריה,שלהשמשוניתבדמותוהמתגלם
מתוולאחזיתית,המתיםעםומתמודדניכחומבט

הללוהסגנונותשלושתנחיתות,מתווולאעל,ונות
העבריהעולםשביןבמפגשיםגםלהתגלותיכולים
כוחותלביןישראלנצחביןגםאוהגויי,לעולם

העולםמןערכיםששאבו ,היהדותבתוומרדניים
עלהקערהאתלהפוומנסיםהםובאמצעותםהגויי,
יימתיומהפיכות,שינוייםהכתבביהדותולחוללפיה

 ,וסבוכהפאראדוקסאל,תיצירההיאמדבר"
ישראלבעםונצחיותהיסטוריותתופעותהמשרטטת

המונחקבועה,בחוקיותהמופיעות ,כולווביקום
אתלוכד-תהימה""-בחלהללשטבע

המסתתרתההגותושלהתיאורשלאינסופיותו
המכסהואידיוסינקרטי,אישימונחזהואומאחוריו,

פניועללהעדיףאוליאפשד ,מגלהמשהואיותר
שהיא ',יייטאוטגוריהאופתוחי,'יימשלהמונחאת

סימןביןהגבולותשבומשלמוצא,ללאאל,גוריה

שכנגדהסגורה,מערכתשהואמיטשטשים,למסומן
הטאוטגוריהמקביל,סמויסיפורלהעמידאפשראי

וטאוטולוגיה)אל,גוריההמצרףכלאיים,(מונח
לפרשנויותופתוחהחידתיתמערכת-יחסיםמשאירה
הרבות,האפשרויותביןהכרעהיכולתללאשונות,

לתג"יארונתשליחס
בחלהללעורוהתנייכיות""הזיקותעלבפרק

למקראביאל,קשליחסולגבימעניינתאבחנה
יחסואתמשווההואחידודה,לשם ,המקראולשון
השירהבתולדותשונותבתקופותמשורריםשללזה

משועבדלדבריוהיה,הקדוםהפיוט :העברית
העבד,הואוהמשוררהאדוןהואהתנ"ו-לפסוק

החול,בשירתהביניימית,הקודשבשירתגםכו
כתובים"ייעיקוםלערווהמשורריםלעצמםהירשו

היתולית,לתוצאהלהגיעכדימקראותי,'וייסירוס
על,ונותולפניראשוהרכיןעדייןהמשורראולם,
כלהחלההשכלה,בתקופתהמקראי,המקורשל

לפיאל,הן,לרמוזאובמקראות,להשתמשמשורר
ואילו,מביאל,קהסגולית,תפיסתוולפיל,בונטיות
חייבמשוררכללא :יותרחדפשיעידןהחל

הכתובים,מרותעםלהתמודד
צירופיםשלצפוףמירקםעשויהאכןביאל,קשירת

ברזלהלללדעת-אוהמקרא,מןובני-צירופים
כפיהקודשבכתביונוהגאדנות,מפגיןביאליק-

מתכחשתשאינהאדנותהמסויים,שירושמחייב

המקור,לתפארתאומנם
רישלפיוטואתברזלהללמביאדבריו,להדגמת

ייאיןהאללפניהרעהלנוכחהקובלבן-שלום,יצחק
המספרהפסוק,סירוס(מתוובאילמים"כמוו

נאדרכמוומי ',הבאליםכמוו"מי :תהילת-יה
השחיטהי,'ב"עלביאל,קנוהגגםכמוהו ,בקודש")
עםזרוע"לובמל,םהמרצחאלפונהכשהוא
התהיליםבעלשלשבחיואת(המסרסותקרדום"
לדעתכאן,איןגבורה"),עםזרוע"לולאלוהיו

הספרים,וספרהאלוהותנגדמחאהברזל,הלל
ביאל,קכתבחודשיםכמהמקץשהרייל"ג,בנוסח

לוייקוםבמליםשירואתופתחפרעות,אותןעל
 ,לאברהםאלוהיםכדברההרגהיי,עיראללו

השולחשלבקיומווודאותתחושתמתוו"הפעם
שליחו",עלהמצווה
הללשלמסקנותיומקצתעלכאןלחלוקל,יורשה
המחאהאתמוצאאתהביאל,קשלבכתביו :ברזל

ואתבעיקרהכפירהאתשמיים,כלפיהילייגית
כאן(גםילייגבכתבימאשרפחותלאהשםחילול

לקיצץוולאומיותאישיותסיבותחברוכאן,וגם
ספרותית-ביירונית,פוזהננקטהגםאובנטיעות,

קשיותנגדהמחאהאתהרוסית),בשירהשנתגלגלה
ובסמףיבגלוי-למצואניתןההשגחהשלל,בה

הברזל,שמימתואריםשבהםרבים,בשירים-
ההשגחהשלליבהלאדישותפריפראסטיביטוי

קטנהי,'ייאיגרתקבצניםי,'("חבלמצוקהבעיתות
האלאדישותועוד),האש"יימגילתמדברי,'יימתי
הסיפורייםבשיריםגםמתוארתברואיוסבלכלפי

החיטי,'יייונהעניי,'(ייתקנתהבאלאדיסטייםאו
יהודיהואהדוברשבהםלברכה"),זכרונהייאמי
אושמיים,כלפיפניומעזשאינווכשר,תמים

ואירוני,מפוכח ר(:! pממסתתרהקלעיםמאחורי
רואה,עיןישואםשומעתאוזןישאםהתמה

במיוחדניכרהבוראדרכיעלהתימהוןוכמובן,
הדובריוצאמהםשבאחדיםוהתוכחה,הזעםבשירי

ההרגה"ב"בעירואץר,שמיםבוראנגדבגלויחוצץ
אפילושקוממהבדרו,שמיםשםלחללביאל,קהעז
השירמןחלקיםשפסלהמומר,הצנזוראת

 ,כאן ,בוטהכפירהבהםשישבטענהלפירסום,
(ייקוםלאברהםהימצוותבמעיןפותחאכןהשיר

קלונובכלהאלמתגלהבהמשואו ,)"וללו
ואי(מנכסיושירדכקבצןמביש,במונולוגועליבותו,

פושט-רגלפשוטהואכיבתביעות,אל,ולבוא
הואשבוביאל,ק,בכתבימקוםעודאי( ,עלוב
שיפלות,שלכאלהלתהומותהאל-הבוראאתהוריד

הקבצןהאלשלמעוררת-הרחמיםכבהודאתו
 ,והנעניםהטבוחיםאתלהושיעידו-באוזלת
היאהמקראבלשוןביאל,קשלמדרכיואחת
ביאל,קשיריעלשליבדיסרטאציהשהראיתיכפי

הצירופיםשלהערכימעמדםשינוי-המוקדמים
ושיבוצםשל,ל,מהקשרתלישתם :המקראיים
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מרכרסימאנטיתהליןזהר ,רלהפןחירביבהקשר
למעדיימביאאילמאוס'שלבספריהמתיאר

 Pejorative & Ame/iorativeבפרקהמשמעית",
Deve/opmenTs אתשימשיאלהמשמעיתשינךיי

רשלילה,חירבשלהסימילטאנירתלקבעיתביאליק
בניגרדמפרכחת,רראייה,אשליהרזלזרלסגידה
לשנרתכדילאהמקרארתאתסירסביאליקלילייג,

שלתחרשהליצררכדיאלאמשמערתן,את
לשלילהחירבביןארסמרטיריחסאמביוואלנטירת

בדרגמארתהדגמתיזרדרכראת ,) 32-30עמי(שם,

הבהרתבתיאררלמשל,כן,ייהמתמידי,'מתרן
נרדדתהמתמיד,הנעדשלזריתרעלהערלההירקדת,

לרארתניתןמלמעלה",רכררבירהאדרןייצפתאל
ביאליקל~דרמערדנרתמררכברתדרכיםבאילר

חד-פעמיתאחדרתלכללשרניםמשמערתמישררי
עברדת-מתחרםכידרע,נטרלה,הבהרתרייחרדית,
קררבנרתדינישלבהקשרבמקרארבאההקרדש,
מרםגםהיאמהףירתיה,יתרביןכהונים,רתררת

יג),(ריקרא,כקררבןמלשמשארתרהפרסלבקררבן,
הבהרהשלתפקירהמשתנהביאליקשלבשירר
שלהשתמערירתבעלתממלהארר,לכתםעררמכתם
התאריםגם ,יקרשלהשתמערירתבעלתלמלהפחת

לתיאורהמקראיבמקררהבאיםר"אדמדםי,'"לבן"
בהקשרביאליקשלבשיררבאיםהמבחיל,הנגע
שלרהדרחההבלתי-נעיםצידהרמערדן,חירבי

רהראלחלרטין,נעלםלאאןכאן,מיטשטשהבהרת
כלפיהדרברשלהאמבירראלנטייחסרעלמלמד

 ,הל~;ש~י~~~~ ~~:~~~;כי~:~ל,~ז~~~רז~~';~~
 ,) 29-28עמי(שם,בערברביה

הראילייגלשירתביחסביאליקשלחידרשרכן,על
מיחסרגםהערלההאינהרנטית,באמבירראלנטירת
בפסרקמשתמשהראשבההדרןרמןלכתבי-הקורש

בניצניהלעיתיםלחרשניתןיל"גבשירתשגם(אף
הללצרדקהררמאנטית),האמבירראלנטיתהגישהשל

שהיאילייג,לתפיסתשבניגרדבקביעתר,בחל
השקפתהיצירהעלרכרפהביסרדהאידיארלרגית

פנרמנרלרגית-היאביאליקשלגישתרסדררה,ערלם
 ,ברררמרסריבקרדמרתניתראינהמיסודהחררייתית

הנכפיםסדררה,מישנהבאיזרארמרקדמרתבהנחרת

עלביאליקשלהסתמכרתרמבחץר,היצירהעל
דינאמית-ברזלהללכדברי-היאהמקרררת

ברלהשתבחכדימרפיעאינרהמקררמליצית,רבלתי
לידיבאמצצרתרלהביאכדיאלאהקררא,בציני
ררצהשארתההמירחדת,החרייהשלצלירןמצירי
להביע,השיר

להיסטוריהספרותבין
ביןמאלפתהשרואהברזלהללצררןהשלישיבפרק

"הוערדהראשדרבנרב,ההיסררירןשלתיאררר
אתלתצד-1903בלקישינרבשנשלחהההיסטרריתי,'

ביאליק,שלהפירטיתתגרבתרלביןהפרצרת,תרצארת
לחלרטיןמתבטליםהשחיטה"ייצלשבשירמתברר

השיראתשיקרארמירמקרם,זמןשלהזיהריתרי
ירכלאםספקהחץר-ספררתי,הידצמןבניתרק
בזמןהנתרןאחר,איררצלכלארלקישינרב,לקשרר

הצל-תרקפרברלטההריגה"ב"בעירגםרבמקרם,
הטבח,תיאררשלזמני

בצררתהשיריםשניביןהסתירהגםברלטת
ההתייחסרתבצררתראףהפררעאלההתייחסרת

הצקביתהמסנגרתלעמדתרבניגרדקישינרב,ליהרדי
להטחתרחמיםביןנצביאליקההסטררירן,של

הסלידהלהצרכתי,לסלידה,אהדהביןאשמה,
ריחוק,ליצררכדילביאליקלרדררשיםהיורהגינרי
להתבונןהיכרלתרגם(ה"דיסטאנץ"הריחרקשהרי

אחדהראהחיצרנית)התצפיתמנרקדתבארבייקט

בסתירהצרמדהראראיןהאמנרת,שלמתנאי-היסרד
ארתם,משליםאםכיהפנימית,רלהתברננרתלקיררב
קריארתשלרצףהיצירההיתהריחרק,נרצראלמלא
אתמשיגרתהירשלאפאתטירת,רשברזצקה

הזררצה,למראההקרראשלזצזרער :מטרתן
בצרפןנכתבתההיסטרריהברזל,הללכדבריאכן,
רלאהאמתבתחרםלהירתצריןצלינרררישרמהאחר,

רההיסטרריההשירהכאשררגםהיפה,בתחרם

ייערדיםלפיתיבחנההןעצמר,ענייןלארתרנזקקרת
הפרטי,'ייחיררתרעלהצנזררהצלבמאמר ,נבדלים

חרדשית""סקירהצה"ללקציניבירחרןשפירסמתי
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האמתאלביאליקנצמדלרכילהרארת,ניסיתי
יצירהידירמתחתירצאתהיתההדרקרמנטארית,

כשמלאיהעברית,הספריתשלהעידיתמושאינה
אנשי-ריחכמהיצאיקישיניב,לפרעיתשנהשמינים
הסילרףמידתאתלבדרקרביקשרבסראביה,מאנשי

אתלעמת-ביאליקשלבציירתרההיסטררי
בציירה,ביאליקשכתבמהצםשנרשמרהצדרירת

ביצירתרביאליקשיקףלאזהמדער :שאלרהללר
 ?קישינרבמבנירביםשהרארהגבררה,גילרייאת

אתהעצמית,ההגנהגילרייאתלהציגתחתמדרצ,
אתלשקףביאליקבחררהמסיררת,ההקרבהתרפערת
רהאנרכירת,הקטנרנירתהלב,רמררןהפחדנרתתרפצרת

הטחהרבלאמחאהבלאהדין,רקבלתההתבטלרת
הצררל,צלשמיםכלפי
 Licentia-השלגברלרתיהבצייתניצבתכאן

Poetica היהמרתרהאםרחריפרתה,תרקפהבכל
רהרי ?ששיקפהכפיקישינרבאתלשקףלביאליק

רארליפחרת,לאהיהרדיהציבררבתרדצתנחרתשירר
שעםההיסטרריתי,'ה"ררצדהממסקנרתירתר,אף

 ,ההיסטרריהפנילסילרףהביארארלינימנה,חבריה
עדרהיההצדרירתאתבצצמרשגבהמסרפר,גםהאם

לתברצרשאיםאנראיןרהפרערת,הטבחלתרצארת
ככלנערצה,זרלשאלההתשרבהדרקרמנטארי?דירק

ההיסטרריהתחרמירלאהפראטיקה,בתחרמיהנראה,
כפיהמציארתאתהציגביאליקרהאידיארלרגיה,

כדיארהטבח,בקררבנרתלפגרצכדילאשהציגה,
להימנעכדיאלאההיסטררית,האמתאתלסלף

כיצירתיפהערלהשאינהסנטימנטאלית,מתגרבה
אנשישלבאבלםביצירתרהשתתףאילראמנרת,

קינהצטרמתחתירצאתהיתהקישינרב,

רלאלמציארתנאמנההיתהשארליסנטימנטאלית,
יצירתזרהיתהאן-רציררתיםסילרפיםבההיר

רהתרכחההזצםמיציררתאחתרלאגררעה,ספררת
הצברית,הספררתשידצהעזרת-הביטרי

למחבררתביאליקהרתירההיסטרריהדירקאת
ההיסטרריה,לחרקריעדייןשמחכרתשרשם,הצדרירת
אתרלאהזררעה,גילרייאתלשקףבחרביצירה
הקרראאתלזעזצכדירהמסיררת,הגבררהגילריי

ראשמה,סלידהרגשיברלטעתרכדיארתררלקרמם
במקרםמרצא,ללאהנראההיהרדי,הגררללנרכח
ביאליקבחרשמים,כלפיישירהאשמהלהטיח
שבפירהדבריםאתבשימרבעקיפין,זאתלעשרת

ידר-בארזלתמרדהאשרמנכסיר,שירדאל
למראהדמעהלהררידאפילריכרלאינראןרברפירנר,
האסרן,

רלהרכיחאשמהלהטיחסרפריםהמניצהכרחצל
רלארהמררתהחרליאת ,הכיערראתלשקף ,בשצר

צלילרתראתה"קרנסטררקטיביים"המפצליםאת
בספרערזצמרסתההרמסיררת-הנפש,הגבררה

חרלני,מרבהק,זדרןאיזהכאן?מה"רבכןמסרתיר:
להםררצרבכשלרןבשכרללהםשנרחהסרפריםמצד

שלהתעמרלהמחלקתאר ]-- [ ?הכללבטרבת
הצבריתהספררתכלאתבסתרקנתההארייב

במרראלפגיעהעלשכר-סרפריםלהרמשלמת
מסיררת \אגבררהמעשהמרל :רמסקנתרהלארמי",

מליםמצרימתירתרלאהספררתתהיהנפש
רהחרליהתברסהצםבהתמרדדהראילרמירתררת,

ר"לתתנסמעיןלחרללהספררתמצליחהרהייסררים,
התפלי,'למכארבטצם

הגבררהגילרייאתלשקףבתביצהביאליקאלהבא
עלירשרמהבקישינרב,הנפשרמסיררתרההקרבה

לררבמתמרססחירבייםצרכיםשלכרחםכילהבין,
 ,כרבדםתחתקררסתשהיצירהארהספררת,ביצירת

חירבייםלמפעליםשירי-הללששררהיציררת,ררב
בדמצרתארבדנםאתשביכראר ,מקרדשיםרלערכים
הספררת,שללזיברריתהירםנחשברתרבאנחרת,

צלשנחרתראמץי,'(ייחזקביאליקמשלמצבהבשיר
ברזלשהללבביאליסטרק),הפרערתהררגיקבר
טיקההפראציקריאתהמשרררגילהכאן,מביא
--ראמץ:ייחזקההרגזררערתצםבהתמרדדהשלר,
חרללכי--ראכזריקרעדרהיית-- !מחלמישהיה

לארשמשראר/זאתרשחקים rרקרדמנר/כברדנר
הטרריםכהרי.'לאהערלםרעינילהאיר/ברשה
האכזרית,למציארתהתשרבההםרהאכזרייםהקרים
הטבעאדישרתמרל ,רחמיםרללאאלללאלשמים
ללברשהמשרררצלשרמההאדם,שלסבלרלמראה
שלאכרתבהמשרררכאשרגם ,ראכזרקרשרירן

רבלאההיסטרריתהפרספקטיבהיתררןמתרן
בסמרי,ביאליקארמרהאיררצים,מזירת"דיסטאנץ"

שהיארמררחקת,קרהבעמדהעצמרלהעמידעליר
שלאמנרתליצירתיעבירבלתנאיתפישתילפי

שהגיבהחיבת-צייו,שירתאתתפשגםכןממש,

שלרבפץודמצרתשלביםרהפגציםהפרצרתצל
להצמידמצליחהשאינהנחרתה,כשירהאנחרת,

עלירמקרננתאלאלאסרן,ארבייקטיבי"ייקררלאטיב
 • ,מסרלסלרתבמלים
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