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âcÈ äÇ øáÇ cÀ
:êòéãåäì éôá ùé úåùãç ,ãøåìéî

"למה אנתולוגיה"; זו תהיה השאלה השגורה ביותר בפי המקטרגים ,ואולי אף בפיהם של סניגורים אדוקים ,ובצדק .דומה
שכל העניין הגוטנברגי זר לישות הדגית ,לרוח השירה המקוונ/ת המנשבת בין עמודים אלו במהלך השנה ]+חצי[
האחרונה .אז למה למה אנתולוגיה ישאלו עצמם קוראי הדג ,מבקריו ,רעיו ואויביו; תהא זו ,כנראה ,השאלה החשובה
ביותר שיש לשאול כנגד אגד-דפוס הנושא על כריכתו ]ובגאון[ את המלים "כתב-עת מקוון"; תהא זו ,כנראה ,השאלה
היחידה ,הביקורת הנוקבת ביותר ,הביקורת העוקצנית ביותר; תהא זו ,ככל הנראה ,הביקורת המיידית ביותר.
אך נקדים תרופה למכה :נחזור בצעד קשתי ומדוייק אל פסיעה יחידה בראשיתו של האלף – ינואר  – 2001גליונו
הראשון של דג-אנונימי? רואה אור מקוון ונושא בפתחו ספק דרשה ספק נאום-בחירות חדור/ת-אמונה" ,המאניפסט" ]לא
פחות ולא יותר![ הראשון של הדג ,מצהיר על כוונותיו ]"מרחיקות הלכת ,אינספק"[ .קיווינו אז לקבץ את השירה
החוצממסדית אל פנים הדג ולהציגהּ מעל במה שתבנה את עצמה טיפין-טיפין ,חודש-חודש ,קורא-קוראת .קיווינו
שהממסד "הוותיק ,המלטף" יכיר במשוררים שטרם "נוטרלו" בסדנאות שירה ארעיות ודרך מנגנוני הביקורת הדווים,
ֶשׁם" ינץ בשלוחה
דרך המאיסה הציבורית בחדש לטובת המוּכּר; קיווינו שאותו "זֶרַע ֶשׁנִּזְרַע בְּחוֹלְ ,מ ַחכֶּה ָשׁנִים ְלג ֶ
אנושית ,טכנולוגית ובתולית ,היא הרשת המקוונת .התקווה הייתה שהגישה החדשה ,הנגישה ,המקוונת ,היא היא שתחזיר
את השירה אל מרכז השיח ]במישורו הספרותי ,כמובן[ ושהמוכר יהפוך לבלתי-מועדף עלפני החדש והמרענן; קיווינו
ליצור התחדשות; יותר מיצירת שירה-חדשה ,המטרה ]גם אם טמירה[ הייתה ליצור קריטריון חדש ,פתוח אל יותר
אפשרויותנועה ,פתוח לדור חדש של יוצרים ,לפרוץ את הגדר הממסדית הארוכה והגבוהה אל קריטריון אחר; נוסף.
דומה שהצלחנו.
אך עקיפת הבעיה מסייעת בבחירת דרכים אחרות לתקיפתהּ; כמובן – תפל הוא טעם החמיקה המוחלט/ת ,תפלה היא
הבריחה .הישגיו השיריים והקריטריוניים של הדג רוחשים במים מקוונים ,אך עליהם לזנק מתוכם אל גיחות ארעיות,
להראות מַראותיהם ותנופתם החדשה אל מחוץ למים אלו – בעולם התופעות ,עולם האנשים ,עולם ישן שמעדיף את
המוכר והבלתי-מסוכן; עולם אשר תוקע אצבע תח סנטרו ופולט "אוּ!" בקצב אחיד ]ותודה לחנוך לוין על תמונת העולם
המדוייקת[.
דומה שהשאלה בה התחלנו דיון זה זכתה מענה ראשוני .כמובן ,ניתן להתפלמס על כך רבות ,ואנו אחוזים תקווה
היסטרית שפולמוס זה עוד יקרום עור וזימים; אנו מקווים שקוראי הדג? מבינים שלא מדובר ב"תעלול פירסומי" באורך
שנה וחצי ,ואף לא במפעל כלכלי שמתעתד לשבור את השוק העולמי על גבהּ המגובנן של השירה העברית ,ושכתב העת
ימשיך לפעול ברשת במתכונתו הנוכחית;
האנתולוגיה? ובכן ,האנתולוגיה היא נשיקה אגבית באמצע היום שהנושק והמנושק מתחלפים בה תדיר; אפשר לראות בה
נשיקת אהובה לשם נשיקתהּ בלבד; וזו ,כידוע ,משרה ,גם אם לרגע קט ,אושר.
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רונן אלטמן
Your Life
.1
.óeòìÈ ìÉåëéÈ ÉåðéàÅ ïÉåèøÀ wÇ äÇ øtÇ øÀ tÇ
,äáé
È úÄ kÀ äÇ øéÈðÀ ìòÇ ìîÅ ÷È éôÄ eb
,éðÄ ÉåøëÀ æÄ aÀ ïÉåèøÀ wÇ äÇ øtÇ øÀ tÇ úeîãÀ ìÄ dÈ îÅ kÈ
ïéÄ ãÇ òÂ åÇ úÉåîìÅ LÀ åéôÈ ðÈ kÀ
.éãÇ òÈ ìÀ aÄ óeòìÈ ìÉåëéÈ ÉåðéàÅ

.2
.òÇ åÅ Éåb eðlÈ LÆ õéÄ wÇ äÇ
- - - ïàÅ Éåñ LéáÄ kÀ ìòÇ êÀ îÅ öÀ òÇ úàÆ ú÷Æ øÆ Éåæ zÀ àÇ
,écÄ áÇ ìÀ -úÉåìéìÅ ìòÇ ìhÈ îË ìöÅ
.øÉåòäÈ ìòÇ úÉåòðÈ úÉåðeîzÀ
êÀ éÄ cÇ LÇ ìeî íòÇ tÇ ézÄ æÀ çÇ àÈ dúÈ Éåà ïékÄ qÇ aÇ
úÉåòeöøÀ éðÄ nÆ îÄ òøÅ Éå÷ éðÄ àÂ
.øÉåàäÈ ìeî ïúÈ Éåà çÇ hÅ LÇ îÀ e
óe÷LÈ ,äìÆ öÀ ðÄ øNÈ aÈ äÇ
.úîÆ ìÆ òÁ ðÆ zÀ àÇ LÆ ãòÇ ,êìÅ ÉåäåÀ

.3
.ïÉåèøÀ ÷Ç øtÇ øÀ tÇ ÷úÅ ÉåL äãé
È øÅ tÀ äÇ ázÇ ëÀ îÄ ìòÇ
.êÀ nÅ îÄ äöÆ Éåø éðé
Ä àÅ øáÈ cÈ .úÉåîæÈ âÀ îË ïäÅ éúÇ ÉåLéøÄ cÀ
.éðÄ zÀ zÄ ìàÇ .épÄ nÆ îÄ øúÅ Éåé éçÄ wÀ zÄ ìàÇ
,LéáÄ kÀ äÇ ìòÇ íLÆ bÆ aÇ úáÆ ëÆ ÉåL ,íéôÄ øÈ çÂ éaÄ ééÄ çÀ zÄ ãéîÄ zÈ
.óeòìÈ äqÈ ðÇ îÀ
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עמית צינמן

öåã
ä÷é
È øÅ äàÈ øÀ îÇ kÀ óe÷LÈ èéøÉÄ åàèÆ îÆ
ìÉçkÈ ìLÆ úÉåkøÇ úÉåòéâÄ ðÀ ïéaÅ éðÄ àÂ
úöÆ öÉÆ åç ÷øÇ úàöÆ îÀ ðÄ àÉì
éòÇ öÈ tÀ êÀ øÆ cÆ úîÆ øÉÆ åæ äøÈ òÈ ñÀ e
íëÆ úÀ àÆ áéLÄ zÈ íëÆ úÀ àÆ óéòÄ zÈ àéäÄ
íéøÉÄ ôàÂ íélË
Ä âñÀ íéîÄ úÈ ëÀ îÄ íÉbìÀ ìÄ
äÈðé÷À
Ä å êÉÀ ø íéôÄ èÉÀ åð
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אלי אליהו

íéàôø úåôåâ
íéøÄ ãÈ çÂ aÇ íéáÄ áÀ Éåñ eðçÀ ðÇ àÂ äðÈ LÈ øáÈ kÀ
.íéàÄ ôÈ øÀ úÉåôeb ÉåîkÀ
êÀ øÆ cÆ íéøÄ áÉÀ åò
.úÄéaÇ äÇ úÉåãÉåñ
úéâeæ
Ä ähÈ îÄ eðìÈ eðéðÄ ÷È äÅpäÄ
÷étÄ ñÀ îÇ äáÈ çÈ øÀ
êtÅ äÇ úÀ äÄ ìÀ
.úÉåáøÈ çÂ ÉåîkÀ
.øáÈ cÈ íéðÄ wÀ úÇ îÀ àÉì eðçÇ
À ðàÂ ïîÀ
Ç fîÄ øáÈ kÀ
úÉåøepìÇ íéLÄ øÀ îÇ
.óÅiæÈ ìÀ téhÅ ìÇ ,óøÅ OÈ äÄ ìÀ
?úÉåðÉåaLÀ çÆ äÀ
Çå
.úÉåðÉåaLÀ çÆ äÇ úàÆ íéîÄ lÀ LÇ îÀ àÉì eðçÇ
À ðàÂ
.eðúÉ
È åà e÷zÇ
À ðéÀ èòÇ îÀ ãÉåò
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נועם לוי

äãéî
íìÈ ÉåòìÀ éðé
Ä áÄ zÈ àÉì zÀ àÇ
,øëÆ ñÆ ÉåîkÀ éúÄ Éåà ìéëÄ îÅ äæÆ
.éewpÄ îÄ ääÈ cÈ LÆ ãâÆ áÆ kÀ
,dëÈ ÉåúìÀ úÉåôìÀ Éå÷åÀ úÉåìôÀ Éåð úÉåkîÇ
éðÄ Éåì÷À aÄ äìÈ ÉåòåÀ úeîlÀ àÄ úøÆ æÆ Éåç
øáÅ ÉåL .êÀ úÈ Éåà øÉåaLÀ ìÄ äöÆ Éåø
úÉåøeLìÀ éNÂ
Ä òîÇ ,ééÈçÈ úàÆ
:êÀ aÈ ïðÅ ÉåaúÀ îÄ e
.çöÇ øáÈ cÈ äpÅ äÄ
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גבריאל מוקד

íé÷øàåå÷î äéåùò óñë ïåùì
(ואריאציה-)פתיחה למטא
êùåçì êùåç ïéá úåéçì ãöéë óéèîä ,áäæ äôá úåøéäîá äáñå äòð íé÷øàåå÷î äéåùò óñë ïåùì
íéðáåîä
À
,íéðåù íéðáåîì íàúäá äîëåç úåéìâøîå äôù éðéðô íééúðéá ÷éôîå ,ïãò ïâì êùåç ïéá åà
ìù úéååò åà ,óñëä ïåùì ìò áäæä-äô úéååò íâ äùôúðå äðáåä íäéô ìò øùà ,åîöò çéùá éìåà íéðëåîå
øáãîä úåäéîî äáø äãéîá åøæâð íéøîàðä íéøáãä ,ïîâøà ïåùì íò ,òåöôå íã áæ åà íìù ,øùá äô
úåðãòî øáÉåã åìù éùôðäå éìëùä éðàäù ,éëàìîä óéèîä .òåøéàä úîéá ìù äáéèá íöòá íééåìú åéäå
ìòî óçøî ,ïãò ïâ ìù åôéñ ìò ùéáâìà úøéôñ ïéá ìòåôä ìà çåëäî íéøáãä úðáä úà úåðéúîá àéöåîå
óåâì ,äæá àìå äæá àì éàãååáå ,àáá àìå äæá àì äîåã äéä àì ,íåðäéâ ùàî ãåàë ìöéðå óøöîä-øåë
éðá ìù ìò-úåôùáå úåôùá øáë úèìåùå úììëåùî åðåùìù ,äòãåú é÷æáä íò åà ùôð éìá ,ãåàî áëøåî
åîå÷î úàå åéôåà úà ÷åãáì äñðîå åëåúá íéîòåô åéáöòå åçåîùë ,úåð÷éøá óöä ,íéáùçîå íéøæéç ,íãà
íé÷æáäá òâø-ïaÄ íéøæâå ÷éøá íéøöåð åäåú é÷é÷ìç ïéá ,äðéø÷ áåøî øäåæå åîöò ìò øâåñä ,é÷ðò ììçá
,íéðåù íéáöîá éåöî éðà åúåà íéúéòì øùàë ,åìù úéðåéçä ïåáìçä úùø ãåñéá íâ íéçðåîä íéøö÷
.ììëá éðà ïéà íéúéòìå ,íéðåù íéáöîá íééåöî íéðåù éðà-éâåñ íéúéòì
åà ïáåî úåàìî íéìéî úù÷ ,èñëèë åîöò éðôá ãîòå øòö àìá åáúåë úà ãáéà èôùîä íà
íä íâù ,íéðîéñå íééìåìéî íéøéùëî ,úåðåù úåìòôäì úåîéàúî éìåà êà ,úéîéðô úåòîùî éìá íéìéìö
úåéâøðà ,íéáëåëå úåáîà ïéá ,úöøîðå úéøîåç ,äîéøâ ìù úéçöéð úøùøùá íéááåñîå íéøöåð åéä íîöò
éðà ìò åà äòãåú æëøî ìò àì éàãååáå ,íéôìåç äòãåú éøéøáù ìò ññáäì úåëéøö åéä àì ïä íâù éåèéá
íéìéîä éâøàî éøåçàî áöéðù åäùéî úùéôú ìò àì íâ àìéîîå ,ììëá éðà ìò àì íöòáå ,íéåñî
äøåâçë äôé÷îå íéáëåë éøéáöì ãåñé é÷é÷ìç ïéá äîöò äååèä úé÷ðòä çéùä úùø ìëå åììä íéäåîúä
áäæä äô .íéøöîä ïéá áúë éîå òåè÷ òè÷ë éúáúë äî ,êë íà .äàøðä íå÷éä ìë úà úîòåôå úãòåø
íòô àì ãäà êà ,íééçä ÷åùá íúèéøôå íèåøéô íùì óñëä éùåâ ìù éðùéî ãåáéøå ãåãéø ìò áåøì øñàù
áéùçú úòùá äúò ìòôåä ,úìöìèöî úùåçð ìù úåðéâðîá íéèåùôå íéì÷ úåòáèî ìù äãåäú à÷ååã
úöîåàî äìåòô ìë úòá íâ êà ,äîåä úìåáøòî áìá úåìåæå úåø÷é úåëúî ìù ïéôéìçå ùåîéù éëøò
Å
úéðåøè÷ìà úùø íò øáåçîå é÷ð äãìô óåâ ìù úìåâìåâ úñôå÷á ïåúðä ,øùòåî íåéðøåà çåî ìù úøçà
ìò íâ íéðù àåáéø úåìëë äìòù éøçà ,ï÷ðçå ïöîç ,ïåáìç ìù úåøúåéî úåôñåú íåù éìá ,ìò-éëéìåî ìù
ìëá ,úîàá øæåîä ïåéãä ìù úåéöàéøàååä úàî ìëá äî áúë éî ,ïë íà .øúåé íéëøä úåãåñéä ìù íúîø
øîåì ïëøãë úåñðîå éåñéð áìá úåùáåâî úö÷ åéä úåçôì éë äåå÷ðù ,åììä úåäåîúä úåéöàéøàååä èòî
íéãéøù ,äîåãî íåìäé ìù úåöåöéðå íéãöøî úåîåìç ÷ø åéä àì íà ,ãå÷éîì æåëéøì øåæéô ïéá íéøáã äîë
àìå íéãåáà íéòè÷å ïåùì é÷çùéîá áåùå áåù äòèù ,äâåù éðåáìç øîåç ïééîéã äééìùà ìù íéîöîåöî
øùà ,(ïàëì áìä ïééðò äîå ùç éî åì øåøá äéä àìùë ãçåéîáå) òø áìá äúò ùç íäéúåìáâéîáù íéðáåî
çéùä éë çéðð íà íâ ,äø÷éî ìëá ìáà .éðâøåà åà éúåëàìî ,íìù áìá ïîæî óìçåî úåéäì ìåëé äéä íâ
ìù íå÷éä ìë úà úôèåòä úììåë úùø ,åéøåçàî úåòãåúå úåùôð éìá ,úøáùðå úãòåø úôèòî äååéä
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÷ø àìéîî äúééäù ,úéèøô úåéùéàá úåøöáúä ìë ìò ãéîú ìò äðàéàäàî ìù çéùä ') øîåçå äéâøðà
éâåñ ïéá íéìãáäá ïéçáî äéä íöòá éî ('úeðáåî øñåçå úeðáåî ,úeëëå úåð÷éø éåå÷ ìù úåáìèöäå òåøéà
?ò÷ø ìù úåéæä çúôîå
Ç úåìåãâ úåéåòè äòåè äéä éîå ,çéùä
(2002 õøî)

67 "åéùëò" úòä áúëá äàåìîá íñøôúú "íé÷øàåå÷î äéåùò óñë ïåùì" äéöàéøàåä :äøòä
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תומר ליכטש

óãà ïåòîùì äáåâú
)בעקבות רשימת "על השירה" ,רשימה שפורסמה ב(Ynet-
בִּנפול ַפּנָי על רשימה פוליטית-שירית אודות "מצב השירה" בארצינו מאת שמעון אדף ...היה זה הכעס שאחז בי לפתע.
אם לסכם את רוח הדברים אז לצטט משפט אחד מרשימה זו ,בו טמון ,לדידי ,גרעין רוויזיוניסטי-פואטי העומד בבסיס
הרעיון שמעלה אדף " -לא לשקוע ,לא לבעוט .לשהות".
úåçåë åùú äá úéùéîçä ä÷ñtä
"Ä ìò áø÷ä ,÷ôñéìá ,äæ äéä
íéÄéìeìé
Ä îé
Ä LÄ ÷ÉÀ åî åçì÷ äéãò ;úöîåàî äàéø÷ áâà âéìáîä-éðàä
)éùôð äòøë dìåò úçú êà ,íééðéòä úåáåøà äìòîá (óãà-úøöåú
"ú÷ðàð äãåò ,ú÷ðàð äãåòå
)קורא לא בדיוני; עדות משדה הקרב(

כמו הייתה מושבת חיידקים רואה אדף את מצב ה"שהות" כאידאלי להווצרותהּ של שירה וטוען )תוך סימוכים תמוהים
למדיי  -הפנייה אליוטית פתאומית; ניתוח גס של תנועת הספרות בכלל והשירה בפרט מאז תנועת הרומנטיקה ,שמשרה
אווירה היסטורית בלתי-נסבלת( טוען אדף שבפרוץ המאה העשרים ואחת יש לה לשירה "את כל העבר הזה ,והרבה יותר
עתיד משהיה לה קודם" .תחימת העבר והעתיד השיריים בגבולות מופשטים כלכך לפי מידותיו ומאוויו של אדף ,הרי היא
שגויה מכל וכל .טענתו תמוהה )פחות/יותר עבר = פחות/יותר עתיד( ואינה עומדת בקריטריון-עצמהּ  -קריטריון הזמן;
שירה אינה קמה/נופלת על נדבכיה שלה אלא על תודעת כותביה ,על רצונותיהם ,על תפישת-עולמם; ברשימתו של אדף
מוצעת בעיקר עקרוּת שירית שמעודדת אך חוסר אונים שאיננו ראוי לתואר "נצחיות"-שירית ,מדובר בשירה שנמנעת
מלהתערב בסביבת-פעולתהּ מכל וכל; היא אינה בועטת ,אינה שוקעת ,היא "שוהה" בביצה חמימה ומסריחה של שימור-
עצמי נייטרלי ומנוטרל; שהייה זו היא היא ההופכת אותה לבת-תמותה ,לחסרת-אונים ,למלים פרוטות.
משטר דטרמיניסטי חמוּר מסמן את האווירה המסיונרית לאורך הטקסט כולו )כמעט דתי; "התחנה הבאה כמעט צפויה"
]אדף על התחנות ההיסטוריות של השירה ,פסקה " ;[5מה שהיה צריך לקרות קרה" ]אדף מחווה דעה על תנועה 'בלתי-
נמנעת' של תפישה שירית ,פסקה  ([7ומהווה מצע-נוח לרצף שידולים שדלניים בעניין צדקת ה"שהייה" כ'דרך האמת' או
כ"אמנות" ,וגרוע מכך  -אף להשׂחה הרסנית אשר תוחמת ומנכסת את השירה תחת בצע-מונופולי )גם או בלתי-מכוון;
הכוחות הפוקויאנים פועלים אל מתחת לפני השטח ,היישר אל תודעת קהל קוראי השירה משוללי מנגנוני/מרכזי-ביקורת
אומללים שכמונו(; אך זו הרעה במיעוטה .ההתקפה המוזרה ,האגבית להתמיה ,כנגד האוונגארד הישראלי בחמישים
השנים האחרונות )אבידן ,וולך ,ויזלטיר ,ישורון ,זך ועמיחי( היא היא שהופכת את רשימה זו מבלתי-מועילה לבלתי-
נסבלת.
תארי גנאי וגינוי מוטחים בחבורת משוררים ומשוררות שעיצבו את התרבות הישראלית ,את השפה העברית; לדידו של
אדף מתאפיין האוונגארד הישראלי ב"פראיות"; "רצון עז לשבר ולנתץ"; "בוז לתרבותיות וליופי ]ו[לעידוּן";
"סלוגניות"; "רצון להמם את הקורא"; "להכריח אותו לשאוף בהפתעה את התלישות שהעיקה ]על המשוררים["; ושירה
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זו ,לבסוף" ,הומרה במשהו אחר ,טוב יותר ,למזלנו") .עולה התהיה :מי הם "אנחנו" ש"למזלנו" הומרה השירה במשהו
"טוב יותר" ומה היה הדבר הזה?(;
תפישתו השירית-היסטורית/היסטורית-שירית/שירית/היסטורית/פסטורלה-טרגי-קומי-היסטורית של אדף בפירוש לוֹקה.
גינוי אוונגארד הרי הוא פטתי וריק ,שכן האינטרס לעולם ברור :אותו איוּם מוכּר על הממסדיות הבירוקרטית ,הבורגנית,
האנמית ,כוח השימור השלטוני ה"שוהה" בה/אליו צמחה שירתו הקונצנזוסיאלית של אדף )כבודה במקומה "שוהה"(
ואותה הוא מטפח מתוך הכרת והוקרת האוטוריטה .איום זה הוא הוא גרעין ה"רוויזיה" האדפית.
עולה השאלה :מי כתב את רשימתו של שמעון אדף? אדף-הבועט של אמצע שנות התשעים ,אדף הקונצנזוסיאלי של ימי
איקארוס הראשון ,או אדף-עורך-הפרוזה? אם לאסוף את שירתו כקיר-תמך אמיתי לדבריו ,נראה שהיא מצייתת לחוקיות
אותה הציע קבל עם ועדה  -היא שוהה במי המוסדיות והממסדיות הדוממת .אין בה בעיטות ,אין בה שקיעות ,ובזכות
עברהּ הענף ועתיד המובטח היא ...בת-תמותה.
נותר הדמיון :לו רק היה איקרוס לא-בועט ,לו רק היה איקרוס לא-שוקע ,לו רק היה איקרוס "שוהה"  -רק שוהה.
*
את הדברים הללו כתבתי מתוך רצון אמיתי להעלות את נושא "מצב השירה" או "מצבה האידיאלי של שירה" עברית
בישראל; מוספי התרבות לדידי דווים ואין ביכלתם לנהל רב-שיח אמיתי בנושא זה ,שכן הם נתונים תחת תהליכים
פוליטיזציונים עמוקים )ר' פולמוס שבתאי האחרון ב"הארץ" וביקורת/קונטר-ביקורת בידיעות(; גם ברשימות ארעיות
מעל גבי הרשת ,שאינן בבמות-ספרותיות או שיריות מוצהרות אינני רואה טעם רב  -רשימות אלו נכתבות לרוב מתוך
מניעים פוליטיים ,אם לא של כותביהם/ן ,אזי של עורכיהם/ן או מפרסמיהם/ן .כולי תקווה שרב-שיח זה יתפתח מעל
דפיה המקוונים של במה זו.
את הדברים הללו כתבתי ופרסמתי באופן חדצדדי )כלומר ,ללא תגובתו של אדף( מתוך צירוף-נסיבתי בלבד; נעשה נסיון
להתקשר עם אדף ולשוחח עמו על העניינים הללו ,אך נסיון זה היה נסיון-שווא ,לאו דווקא באשמת אף אחד מן הנוגעים
בדבר.
אני מזמין את את מר אדף ואת קהל הקוראים כאחד  -לתפוש עמדות ביקורתיות שכנגד או שבעד ולהפוך גרעין פולמוסי
זה למשגשג; בטוחני שפירותיו יפיקו תועלת ארוכת טווח ] .ת.ל[.
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אור רוגובין

úéúåøôñä äøéöéá íéèðîìàä ìù íéãé÷ôúä éåáéø ìò :äéöáéèåîå ñéæîéî
האפיתט הקבוע שמוצמד לדמותו של אודיסיאוס הוא "רב תחבולות" .תכונה זו אינה נשארת בגדר שם תואר סתמי ,כפי
שקורה עם רבים מן האפיתטים באפוס ההומרי ,אלא באמת מאפיינת את הדמות הזו .במסעו הבייתה משתמש אודיסיאוס
בתכונתו זו כדי להערים על אויביו השונים ,קיקלופים או בני אדם .את קיומה של התכונה הזו בדמותו של אודיסיאוס
ניתן לבחון משני כיוונים נוגדים .מצד אחד ניתן לומר כי זוהי תכונה של האדם הקרוי אודיסיאוס ,ולכן המחבר מציין
אותה במסגרת החיקוי הנאמן שלו את הדמות .תכונה זו של הדמות היא שמביאה את העלילה להתפתח כפי שהתפתחה:
כשאודיסיאוס שורד באמצעות חוכמתו .מאידך ניתן לומר ,כי המחבר תכנן בראשו קו עלילה שבו גיבור שב לביתו לאחר
מלחמת טרויה .שיבה הבייתה לאחר מלחמה סביר כי תהיה בכוחות חלשים ,ולכן אותו אדם חייב להתגבר על אויביו
בכוח השכל ולא בכוח הזרוע .כדי לאפשר קו זה של עלילה יצר המחבר דמות אשר מאופיינת כרבת תחבולות.
השאלה שנשאלת פה היא מהו התפקיד שממלא כל אחד מן האלמנטים ביצירה :מימזיס או מוטיבציה .חיקוי נאמן של
עולם )אמיתי או בדוי( או הנעת העלילה קדימה ופתיחת אפשרויות חדשות .האם תכונות הדמות ,או למעשה תכונותיו
ועצם קיומו של כל אלמנט ביצירה ,הם המנביעים את העלילה ,או שמא העלילה המתוכננת היא המכתיבה אותם.
השאלה היא עתיקת יומין ורמזים לה נמצאים כבר ב"פואטיקה" לאריסטו ,אולם צמד המונחים "מימזיס" ו"מוטיבציה"
בהקשר זה וככלים לעיסוק בשאלה זו עולים אצל הפורמליסטים הרוסים .אלו ,במאבקם לאוטונומיה של הטקסט
הספרותי ולהפרדת היצירה מן היוצר ומן העולם ,עסקו לא מעט בחשיפת התשתית המבנית שלה .ניסוחה של "תוכנית
המיתאר" ,הגדרת מטרתם ,מיקומם ומגבלות עיצובם של האלמנטים ביצירה ,היא השאלה היסודית ביותר ,במובן
המילולי של המילה ,שאליה ניתן להגיע בסוג זה של מחקר .לדעתי ,זאת גם אחת השאלות המרתקות בחקר הספרות
בכלל.
לכאורה הדברים פשוטים .כל אלמנט מימטי יכול להתגלות מאוחר יותר כאלמנט מוטיבציוני מהסיבה הפשוטה
שההתרחשות בסיפור ,תנועת העלילה ,גם היא מימטית :גם היא בגדר חיקוי של עולם .בדיוק כפי שההתרחשויות
במציאות מתבססות על פעולת אלמנטים בהן ואינן "שולפות" אלמנטים מיוחדים וחדשים ,אז כך עושה גם היצירה
הספרותית .אולם ,ואת זה חשוב להדגיש ,המציאות בעולמנו אינה מסוננת ואינה מתווכת על ידי יוצר .זהו ההבדל הגדול:
המספר ביצירה הוא שבוחר מה להראות לנו ומה לא .אין הוא מציג את המציאות כולה אלא רק את מה שרלוונטי ,במידה
זו או אחרת ,למטרות שונות בסיפור .מכאן ,שבעוד שבתחום המציאות לא ניתן לדבר על מוטיבציה  -על קיומם של
אלמנטים מתוך מטרה להתממש בדרך זו או אחרת )נשאיר את הפילוסופיה מחוץ לדיון זה( – הרי שבתחום הסיפור ניתן
לעשות כן.
יצירת ספרות היא בגדר חיקוי מסונן ומתווך .היוצר מחקה לפי צרכיו ולא רק לפי צרכי המציאות האמיתית או הבדיונית.
עליו לחקות כך שהעולם ייראה אמיתי ובד בבד ישרת את צרכיה של העלילה המתפתחת .אנו ,בתור קוראים ,לא יודעים
מראש את תפקידו של כל אלמנט ואת סיבת הימצאו שם .כל אלמנט יכול להיות בגדר מימזיס או בגדר מוטיבציה ,או כפי
שקורה לא פעם ,שניהם .הדבר נפוץ מאוד בסרטי מתח .בתחילה אנו חושבים כי הצגת מנהגו המוזר של אדם לזרוק את
בדלי הסיגריות שלו בכל מקום ובכך לעורר את התרעמותם של בני משפחתו היא בגדר "מלאות ריאליסטית" ,ואיננו
נותנים דעתנו על כך כלל .רק בדיעבד ,כאשר יוליך הפרט הזה את הבלש אל הרוצח נכה במצחנו בפליאה על שלא שמנו
לבנו לכך קודם .לא שמנו לבנו לכך קודם משום שחשבנו שמדובר באלמנט שניתן כמימזיס :ייצוג נאמן של דמות ,ולא
כמוטיבציה :הנעת העלילה .תהליך הפוך גם הוא אפשרי :דמות בעלת עבר מפוקפק שנוטה להתקפי זעם ,מועדת להיות
חשודה בביצוע הפשע :אנו חושבים כי האלמנט הזה הוא בגדר מוטיבציה להנעת העלילה .בסוף מתברר כי טעינו וזה היה
אלמנט מימטי גרידא .הרוצח הוא בכלל בנו השתקן והמופנם של מפקח המשטרה.
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צופים מיומנים מנסים לראות מראש את האלמנט שיניע את העלילה ,אולם הדבר אינו פשוט .הוא מקביל לניסיון לנבא
את המציאות ,להסתכל על הכביש ולנסות לדעת איזו מכונית נדונה לתאונה .ניסיון הניבוי הזה אפשרי כאשר נעשים
מתורגלים מאוד בז'אנר מסוים או ביצירתו של יוצר כלשהו ,אך גם אז המלאכה קשה אם היוצר הזה עושה את מלאכתו
כראוי.
תהליך הקריאה של הסיפור מגלה לא רק אלמנטים חדשים ,אלא גם חושף תפקידים חדשים של אלמנטים שכבר נתגלו.
הדבר קיים לא רק בתחום העלילה ,כשאלמנט מתגלה כבעל תפקיד חשוב בהנעתה ,אלא גם בתחומים אחרים .אלמנטים
מקיימים אינטראקציה עם אלמנטים אחרים וכך נוצרות אנלוגיות בין דמויות או בין התרחשויות .במקרה כזה האלמנט
משמש כמוטיבציה לא בתחום ה"עולם" אלא בתחום ההבנה של הקורא .אלמנט יכול לשמש כמוטיבציה בתחום
הסימבולי ,למלא תפקיד בתחום התמטי ,לקיים קשרים אינטרטקסטואליים וכן הלאה.
כפל התפקידים של האלמנטים ביצירה חושף את הטעות הבסיסית של המנסים לראות ביצירה מראה של המציאות או כלי
להבנת חייו של היוצר .כפי שלעולם לא נדע אם הקיר שמולנו נמצא שם כדי להפריד בין הסלון למטבח ,כדי להסתיר
צינורות או כדי לתמוך בגג ,לעולם לא נדע אם אלמנט מסויים ביצירה נמצא שם כמימזיס או כמוטיבציה ,כחיקוי
ריאליסטי של עולם או כפריט הכרחי להנעת העלילה .לעולם לא נדע אם קודם כל נבנתה הדמות וכתוצאה מתכונותיה
הייחודיות מתרחשת העלילה כפי שהיא מתרחשת ,או שמא קו ההתפתחות המתוכנן של העלילה קדם לדמות וזו עוצבה
כדי לשרתו .מכאן ,לדעת הפורמליסטים ,שלא ניתן להסיק דבר על העולם מתוך הדמות או העלילה .הקשר בין מה
שמסומן ביצירה למציאות החיצונית אינו ישיר ,המימזיס אינו טהור .הוא כפוף גם לשיקולים מוטיבציוניים.
*
בטקסט השירי שונים מעט פני הדברים .היעדרה של עלילה או לפחות ממדיה המצומצמים בשיר הלירי ,העובדה שהיא
בדויה בד"כ ולמעשה משמשת ככלי לביטוי רגשות יותר מאשר מציאות ממשית ,מגבילה מאוד את יכולתו של המשורר
להשתמש באלמנטים המרכיבים אותה בצורה שעושה זאת הסופר .התפקיד הכפול של האלמנטים בשיר מתממש בדרך
כלל באלמנטים הצורניים ,הריתמיים או הלשוניים של הטקסט .אלו נתפסים בדרך הפוכה מאשר זו שבה נתפסים
האלמנטים התוכניים :בעוד שאלמנטים תוכניים נתפסים קודם כל כממלאים פונקציה מימטית הרי שהצורניים נתפסים
קודם כל כממלאים פונקציה מוטיבציונית.
כך למשל נתפסת החריזה קודם כל כאלמנט שנועד שנועד להניע את הריתמוס .תפקידה הראשוני הוא בתחום האפקט על
הקורא ,ולא בתחום הייצוג של העולם השירי .הדבר נכון גם לגבי חלוקה לשורות ולבתים ולגבי השימוש בסכמה
משקלית .המוטיבציה העומדת בבסיסם של מאפיינים צורניים אלה היא בתחום התקשורת עם הקורא :קצב קריאה ,יצירת
המשכיות או קטיעה ,הפרדת נושאים וכן הלאה .רק לאחר מימוש תפקידם הריתמי או הצורני של אלמנטים אלו אנו
מנסים לראותם כמימטיים .רק לאחר מכן אנו מנסים למצוא "התאמה בין תוכן לצורה" .אנו מנסים למצוא קשר בין
הסכמה המשקלית )מוטיבציה( לבין תוכן השיר הנמסר בידי הדובר השירי )מימזיס( ,להגדיר הקבלות מטפוריות בין
אלמנטים שונים ולאתר קשרי משמעות בין מילים חרוזות.
יתכן כי כאן מקורה של ההבחנה בין תוכן לצורה .הבחנה לא ככלי עבודה כפי שנעשה פה ,אלא כאמצעי ל"סינון"
איכויות וחשיבויות בשיר .האלמנטים הצורניים נתפסים קודם כממלאי פונקציה שאינה מימטית :הנעת הריתמוס השירי
או כל תפקיד אסתטי אחר ,ולכן יש להפרידם מן התוכן החשוב יותר .תפיסה זו ,נוסף על כך שהיא נשענת על גישה צרה
הרואה ביצירת הספרות "חיקוי עולם" בלבד ולא גם "אמנות לשם אמנות" ,לא לוקחת בחשבון כי האלמנטים יכולים
בקלות למלא תפקיד כפול ולמעשה עושים זאת לעיתים קרובות .הריתמוס אינו רק אלמנט אסתטי מנותק מן העולם
השירי וכך גם לא הלשון הפיגורטיבית של הדובר .אלו הם תכונות של השיר הממלאות תפקיד חשוב בעיצוב העולם
המיוצג ,ביצירת אפקט על הקורא וביצירתה של משמעות" .התפקיד הנוסף" של האלמנטים בשיר הוא ההופך אותו
לשלם אסתטי אחד.
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כדי להמחיש את הדברים הבה נביט בשירה הידוע של רחל "ספר שירי הלבן":
,úáÆ àÉ
Æ åk úLÆ àÉ
Æ åð ézÄ çÀ øÇ vÈ LÆ úÉåçéøÄ öÀ
,ïcÈ áÀ àÀ
È å ä÷eö
È îÀ úÉåòLÀ aÄ
úáÆ aÆ ìÇ îÀ íéøé
Ä LÄ úÆæÉøçÀ îÇ ìÀ eéäÈ
.ïáÈ lÈ äÇ éøé
Ç LÄ øôÆ ñÅ ìÀ
,òÇ øÅ ìÀ éúé
Ä lÄ bÄ àÉì úÉåðÉåéáÀ çÆ eìâÀ ðÄ
,LàÅ aÀ éaÄ íeúçÈ äÆ óNÇ çÆ
Àð
,òÇ øÉÅ åkäÇ álÅ äÇ ìùÆ ÉåúÈâez úàÀ
Æå
.LMÅ îÇ zÀ äçeð
È îÀ aÄ ìÉk ãÇé

השיר מבטא ,כידוע ,את אכזבתה ותסכולה של הדוברת מן הקורא ומן המדיום השירי בכלל .היא כותבת את סודותיה
בייסורים ואלו הופכים למחרוזת שירים שהקורא ממשש בגסות ובחוסר הבנה .החריזה בכל בית היא חריזה מסורגת
פשוטה :אבאב גדגד .חריזה יוצרת קשר צלילי בין מילים ,כלומר היא מביאה לראיית שתי מילים הנמצאות במיקומים
מרוחקים כמשתייכות לקבוצה אחת ,כדומות מבחינה מסוימת .קבוצה זו נוצרת על בסיס דמיון צלילי אמנם ,אולם עצם
ההשתייכות לאותה קבוצה מבליטה את קיומם של צדדי דמיון נוספים .אם נחפש קשרים כאלו פה ,נראה למשל כי
המילים שחורזות :כואבת/מלבבת ,רע/כורע ,אש/תמשש ,הן למעשה מנוגדות במושגי השיר .כאבה של הדוברת יהפוך
למשהו מלבב .הלב הכורע ,שעד כה הוסתר אף מרעים ,נגלה למישהו זר שאינו אפילו רע ,ויד הקורא תמשש בגסות ,כפי
שממששים ירקות בשוק ,את מסתרי לבה של הדוברת .המישוש כה גס עד כי האש עצמה לא תרתיע את היד .באופן
הפוך ,בקשר של קרבה ,חורז "אובדן" עם "לבן" ,מוות עם תכריכים .נושא השיר הוא החיבור הפגום ,התקשורת
המשובשת בין המשוררת לשיר ולקורא .קווי הדמיון בין מבנה החריזה – חריזת מילים מנוגדות – לבין התוכן –תקשורת
משובשת – מצטרפים למסירה מוחשית ,חזקה וחדה יותר של התוכן הזה ובכך בונים את משמעות השיר.
המילים בסופי שורות ממלאות שלושה תפקידים "ראשוניים" :מילה במשפט ,חריזה בסוף שורה ושמירת הסכמה
המשקלית .התפקיד הראשון נתפס באופן אוטומטי כמימזיס ,חיקוי עולם .שני האחרים נתפסים כמוטיבציה ,יצירת אפקט
ריתמי ואסתטי וכן מימוש קונבציות שיריות של התקופה .כפי שראינו ,לכל אחת מן המילים החורזות יש תפקיד נוסף:
קיום יחסי משמעות עם המילה החורזת .יחסים אלו ,אשר בונים את המסר של הדוברת ,ולכן שייכים לתחום המימזיס,
נחשפים לעין רק באמצעות החריזה ,השייכת לתחום המוטיבציה הריתמית .התפקיד הנוסף של המילים בסופי השורות
משמש להמחשתו של המסר השירי במישור הקורא-טקסט וכן פועל להשגתה של אחדות גבוהה יותר במישור העולם
עצמו .המילים אינן רק מקיימות יחסי מסמן-מסומן עם העולם המיוצג ,אלא גם מקיימות אינטראקציה ביניהן באופן
שממחיש את העולם הזה ,בעיקר לאור העובדה שהשיר נכתב בגוף ראשון ומתאר חוויה של הדוברת עצמה.
לא ניתן לדעת איזה מן התפקידים קדם לרעהו ,ואף קשה לקבוע איזה מן התפקידים הוא הדומיננטי .כפל התפקידים של
המילים החורזות בשיר מתיך אותן בצורה מלאה לתוך השלם האסתטי עד כי לא ניתן לדעת את מקורן :מימזיס או
מוטיבציה.
הייתי אומר כי בשיר זה של רחל השימוש באלמנטים כממלאי תפקיד כפול נעשה היטב .רק במבט נוסף ,רק בחיפוש אחר
קשרי משמעות בין המילים החרוזות אנו מגלים קשרים כאלה ואת משמעותם .במישור המימטי ממלאות כל אחת מן
המילים בסופי השורות את תפקידן בצורה הנראית טבעית לחלוטין ,ללא כל חריגה תחבירית ,משקלית ,סגנונית או אחרת
ממסלולה .השימוש במילים אלו להעצמת המסר השירי אינו סותר את תפקידן הראשוני :העברת המסר הזה.
היכולת "להתיך" את האלמנטים השונים בשיר לתוך שלם אחד ,לצרף אותם בצורה מונוליטית עד כי לא ניתן לדעת איזו
פונקציה הם נועדו למלא ,היא אחד המבחנים הקשים שעל היוצר ועל היצירה לעמוד בהם .התכה זו היא המקנה לשיר את
אופיו האורגני והיא המטשטשת את העובדה שמדובר למעשה באקט לשוני בדוי ומלאכותי" .מבחן ההתכה" הזה הוא
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העומד בעצם במרכז ביקורתו של זך על אלתרמן .במסתו הברוטלית ורווית השטנה "זמן וריתמוס" טוען זך כי אלתרמן
טועה בשתי דרכים:
הוא אינו "מסווה" כהלכה את התפקיד הנוסף של האלמנטים בשיר .התוצאה היא מילים המשרתות היטב את החרוז או
את המשקל ,אולם אינן משתלבות יפה בתוכן המשפט.
אלתרמן נאמן יותר ,מתוך בחירה ,למוטיבציה הריתמית או החושית ופחות למימזיס של חווית היוצר או של העולם
המתואר .בחירה זו ,לפי זך ,היא שגויה.
כך למשל לגבי השיר "ירח" מדגים זך את הסעיף הראשון בהראותו כי חלק מן המילים בשיר חורגות מן המטען הסמנטי
של המשפט ,אולם מתאימות היטב לסכמה המשקלית .את הסעיף השני מדגים זך בטענו כי הריתמוס של "ירח" הוא מכני
ובכך מנוגד לתוכן השיר ולמסר שלו .טענותיו של זך הן בעייתיות .יש הטוענים כי זך לא מימש נכון את הריתמוס השירי
ולכן בלטו לנגד עיניו אותן מילים "סוררות" ,אשר לכאורה מתאימות לסכמה המשקלית וחורגות מן המשפט .אולם טענת
נגד אחרת היא המעניינת אותנו פה .יש הטוענים כי טעותו של זך היא ששפט את אלתרמן לפי קני מידה לא מתאימים.
הוא שפט את שיריו של אלתרמן על פי האופן שהוא כותב את שיריו שלו ,שירים המשתייכים ל"פואטיקת החוויה",
שירים המנסים לייצג בצורה הנאמנה ביותר את חווית היוצר או את החוויה של העולם המיוצג .זוהי פואטיקה בעלת
מאפיינים רומנטיים בעוד שאחד מקווי האפיון הבולטים בשירתו של אלתרמן הוא אופייה הניאו-קלאסי ,שבו מתבלטת
"מלאכת השיר" העשוי בקפידה .אחד ממקורות הויכוח הזה ,אם כן ,הוא הטעם השונה ביחסי מימזיס ומוטיבציה .בעוד זך
מעניק לראשון משקל רב יותר מאשר לשני ,הרי שאלתרמן רואה את הדברים אחרת.
הגישות השונות בשאלת המשקל שיש להעניק לכל אחד מתפקידי האלמנטים היא שאלה החורגת מגבולות יצירת הספרות
האחת או אף מגבולות כתיבת הספרות בכלל .היא נוגעת לאמנות כולה .היא עומדת בבסיס מאבקים בין זרמים ותקופות,
פואטיקות ותפיסות אסתטיות שונות .כך גם בעניין ויכוח זך-אלתרמן עצמו .זך היה אומנם המבטא התקיף והחד ביותר
של הביקורת על אלתרמן ,אך הוא לא היה הראשון שהעלה אותה .התקפות מסוג זה ניתכו על אלתרתמן כבר בסוף שנות
השלושים עם צאת "כוכבים בחוץ" ,ולמעשה הושמעו כבר לפני כן כלפי "אבני בוהו" של שלונסקי הנושא פואטיקה
דומה .מאחורי ההתקפות האלו עמדו משוררים ומבקרים בני דור ביאליק ,אשר העלו על נס אותה פואטיקה ממש שאליה
שאף זך .ויכוח זך-אלתרמן אינו רק בין שני משוררים ,אלא בין שני זרמים שונים ובעלי אופי מנוגד .שורשיו נעוצים
עמוק יותר בהיסטוריה של השירה העברית ולמעשה ,של השירה בכלל.
הדברים האמורים אינם בגדר חידוש מרעיש בחקר הספרות ,אלא הצעה לארגון כולל של הדברים ,ניסיון למפות בצורה
פשוטה ויעילה את מאבקי הכוחות ואת ריבוי התפקידים ביצירה .ריבוי תפקידים זה אינו מסתכם בבניית השלם האסתטי
ובהעלאתה של רמת האחדות שלו ,אלא בעל חשיבות בעצם קיומו ביצירה .מאבקי הכוחות בין מימזיס למוטיבציה,
התפקידים הכפולים והמשולשים והמרובעים שממלאים אלמנטים ביצירה ,שקולים בעצם קיומם לתפקידים הרבים
שממלאים אלמנטים אמִתיים במציאות עצמה .הכפילות המתוכננת היטב ביצירה משקפת את המקריות והדחיסות
האופייניות לעולם שמחוצה לה .ריבוי התפקידים של כל אחד מן האלמנטים ,ההסתעפות וההסתבכות שלהם זה בזה ,הם
האחראיים ליצירתו של אותו תצרף מרהיב הקרוי יצירת ספרות.
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úéøÄ áÀ òÄ äøé
È ùÄ ìÀ ïÈe÷Ë îÀ úòÅ -áúÇ kÀ | ?éîé
Ä ðÉÄ åðà
Â

www.anonymous-fish.com

âcÈ

âøáãìåâ äðãå éá÷òé ãòìà , ùèëéì øîåú : úëøòî

äðåùàø äéâåìåúðà | ?éîé
Ä ðÉÄ åðà
Â -âcÈ

'îò 54 ,2002 ,ïùåç ïáà úàöåä

åá ,ùãç éøéù-úéá ìù åúî÷äì úåãåñéä ?éîé
Ä ðÉÄ åðàÂ -âcÈ áéöä [íéðåùàøä] åéúåðåéìâ øùò-íéðù êìäîá [...]"
äøéååà äøöåð êëáå ,éúùø-õåç ïéèéðåî éìòáå íé÷éúå íéáúåë ãöì íéððòøå íéøéòö íéáúåë øôñî åöá÷úä
.íéàøå÷ ìù ìáâåî-éúìá øôñîì äùéâðå éãñîîöåç ïôåàá úîñøôúîä ,åððîæ-úá äøéù ìù ú÷úøî
åòéôåä øùà íééðùãçäå íéðééðòîä ,íééæëøîä úåìå÷ä úà ñåôãá õá÷ì ïåéñð äNòð
È
íéàáä íéôãá
ìù úôèåùä åúåìéòô êùîä ãöì äòéôåî äéâåìåúðàä ;?éîé
Ä ðÉÄ åðàÂ -âcÈ úåðåéìâá äðåøçàä äðùä êìäîá
".úùøá úòä áúë
(äéâåìåúðàä êåúî)

*

,ïäë é÷ñðäë ìáðò ,ïîèìà ïðåø ,ãåã-ïá ããåò ,ïééèùøåá øåøã :[íúòôåä øãñ éôì] äéâåìåúðàá íéôúúùî
,øèëù øùà ,éøà-ïá ñëìà ,øèëù éøåà ,ïééòî ãòìâ ,ïåãøåâ ïøåà ,ïé÷ñá ïåéñ ,ùèëéì øîåú ,ììä äîòð
.ç÷ì äðéòå éîò ïá ïúðåé ,âøáãìåâ äðã
*
21:00 äòùá6.6-ä ,éùéîç íåéá íéé÷úé äéâåìåúðàä úàéöé ìâøì ?éîÄ éðÉÄ åðàÂ -âcÈ áøÆ òÆ :âãä úå/éàøå÷ ìà
øëîú áøòä êìäîá .úéùôåç äñéðëä ;(áéáà-ìú ,163 óåâðæéã) "äæåøô ïãåî" äô÷ä úéáå íéøôñä úåðçá
.úåðåùä íéøôñä úåéåðçá äéâåìåúðàä úà àåöîì ïúéð ,ïë åîë .äçðä 20%-á äéâåìåúðàä
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