שני מספרים צעירים
.

באוטובופ האחרון":זאת דן
שב"יש .דוצאת הקיבוץ המאוחד
תשל"כ 187 ,עמי.
.
פראות" מאתישראל המאירי
"
הוצאת הקיבוץ המאוחד תשל",5
 131עמי.

שני קבצייהסןפורים שלישראל
המאיריודן שביטמהוויםגילויים
מענייניםורענניםלפרוזה העברית.
שניהמחברים הםצעירים ,בתחילת
שנותהעשרים שלהם,והספרים ספ-
ריהםהראשונים.יש מקוםלהעריך
אותם במסגרת אחת.
מבין ארבעת סיפורי "באוטובוס
האחרון" של דן שביט אבחר בסי-
פור "בשליחות" .הסיפור כתוב ב-
גוף.ראשון.איש בגיל־העמידד ,חבר
קיבוץ ,שאשתוהאהובה מתהעליו,
מבקש לסדר לעצמו שליחות ל-
חדל .הרקע ,מלבדמותאשתו ,כש*
לונות ביחסיו עם הקיבוץ,אכזבות
ביחסו אל עצמוומשברעמוק בינו
לביןבנו.זהותיאורתמציתימאוד,
חוטא לאיטיות־הכתוב .היפה בסי-
פורהזד.הוא שהוא נקרא כ"סיפור
פשוט" ,חם ,אנושי ,מסופר על־יידי
דמות סימפאטיה ,מבודדת אך טב*
עיתמאוד,הלשד.וכנהוכמעט "מד
כרת" .המחבר אינו משתמשבשום
אמצעים חריגים ,הסיגנון מחוספס
משהו ,קצת כבד .הכתיבה כולה
מתוך הסיטואציה ,מתוך הדמות,
נאמנה רק למד ,שמתרחש ,כאילו
ללא מטרות אחרות .עד כאן יפה.
בעצםזהו סיפורמורכב למדי ,אך
מורכבות זו אינה באה לידי ביטוי
באופנים סימבוליים ,או בחילופי
סגנון ,או בכל דדך אחרת של
מעורבות אקטיבית־ספציפית מצד
המחבר.מורכבותזו מתגלה כמיש־
קע שמותיר הסיפור והיא פועל־
יוצא' אפשרלומר ,של עצם המצב
האנושי שתואר מקודת־הראות
שנבחרה לתיאורו.
מצד אחד זהו סיפור פיראנדלי
בכך שביטחונו שלהגיבורבעמדתו
ובצידקותיוהשונותהואנושאלאי-
רוניה! מתננש בעמדותיהם וציד־
קותיהס שלהשותפים האחרים ל-
מצב).האם בעבר ,הבןבהווה( .בין
עמדות שונות אלה ,בחלקן אמי-
תיות ובחלקןאפשריות ,אין הכ-
רעה .כיוון שהסיפור מסופר בגוף
ראשון ,לא באה אי־ההכרעה לידי
ביטוי מופגן או תודעתי .הדמות
מפקירה את עצמה ,כמעט מבלי
שתחוש,לשיפוטהזה .מכיוון אחר,
זהו סיפור על מאבק ,לא הירואי'
במובן המקובל ,אבל אנושי עד
תום,בתנאיםממשיים ,מצרים .מא-
בק נגד עבר,נגדפיתויונגד מא-
גיה .חשאלה אם האיש משתחרר
ממצב או בורחממנו — שאלה ה-
מועלית על־ידי אתת הנשים בסי-
פור לאיכולה לבוא לידיהכרעה.
היא נשארת כשאלה של חיים —
י
הה
יר
עי
ה

אולי מרח .יש טעם יפה של
חיים בסיפור הזה .מורכבויות
שאינןניתנותלפתרוןוזאתבאופן
הטבעי ביותר .סיום קוטע ,שאיננו
מגדיר או מלטש אתמובן הדברים,
או קובע מסמר בגורל הנפשות.
אביא קטע קצר:
•יופ השנה למותה של הנריא־
"»ה .אני נוטל לייום חופשה.
בבוקר קוטן* זר סרחים מאחת
הגינות ,מניח אותם .בצנצנת,
מתכוון לצאת אל בית הקברות
.
כשעהמאוחרתיותר .לכדי
ממשיך כינתיישכהמון .עיסוקי
הי,טנים .הבדידות - ,אני יודע,
מעיקה עלייותרויותר .איש לא
יופל לעצור•אותי עוד .אני למ-
סעוהגדולויהי מה .נם את מע־
שיוהאחרונים שלי אלעד אימי
מפרש כמוהם ,כאותה פשטנות,
באילו הוא מתנגד לנסיעתי.
הוא מפחד ממנה אך גה איננו
רוצה כי פד .הוא מצפה עדיין
שאעניקלו דברים כלשהם שהח-
סרתי ממנו לאורך שנים רבות,
אבלשנינויודעיםשמאוחר כעת,
שלעולם לא אוכל לתת לו מה
שאיו בי .ומוטכ שנתרחק זה
י מזה .מעשה המכאיב לשנינו".
)עמ' (71
דן שביט פותח את סיפוריו
בלשון כבדה ,מעט מסורבלת .ה־
סיגנון נעשה עצבנייותר ,מרוגש
יותר ,ככל שהדמות ומתחיה נפת-
חיםונגלים .שלושה מבין ארבעת
הסיפורים כתובים בגוף ראשון.
אעבור עכשיו אל קובץ סיפוריו
שלישראל המאירי" ,פראות" .אחד
הדבריםהמשותפים לוולדן שביט
•היא הגישה המיוחדת לקיבוץ .לא
ל"נושא' הקיבוץ" כי הקיבוץ אינו
מהווה כאןנושא אופרובלמה.הוא
פשוט מקום ,מקום מגורים ,מקום
של אנשים.המסגרותוהמושגים ה-
מיוחדים מובאים באופן טבעי ב-
יותר ,כמעט לא מורגשים .יותר
מזה ,שני המחברים מנצלים *פה
ובאקראי ,יתרונות מסויימים של
הנוף הקיבוצי .היסוד הכפרי)שדות,
ערב ,קולית מיוחדים( עם היסוד
העירוני ,השאפתני ,המתוחכם )ה-
רירית הנאות ,הטלפונים ,הריבוד
החברתי(.יסודות אלהמנוצלים רק
ביסודות של מקוםוהתנהגות .גם
הדמויותהשונותואףהצדדיות,שד
.נות מאלוהמופיעות בספרות הקי-
בוץ שלא במיטבה .ההבדל בין
עירוני לכפרי מיטשטש כאן .נשא-
רת ,אפשר לומר ,איזואווירהיש־
ראלית חדשה ,בשני קבצי־הסיפו־
דים.
ישראל המאיריכותב כתיבה מב־
ריקה יותר ,ערהיותר לאפקטים
שחיאיוצרת .כתיבה מתוחה ,גמי־
שה .סיפורים קצריםיותר,המכוו-
נים לרתקולרגש את הקורא .זו
כתיבה צעירה מאוד גם בנושאיה
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צלילי ארגמן — קוכץ־ספוריפ
חדש כזאת אליעזר שמיינמן.
 38eעמ' הוצאת "מיצב"— ,
תשל"כ.
העייייהשבגולהנצטיירה בעיניי
בדמות ביצה סמיכה של רפשוטיט,
בהשורץיהודימכוערמבוזהומת-
בזה,והואכולו סחיומיאוס.זו ה-
עיירה הבטלנית,הפחדנית ,המתר-
פסת ,שכולה כאילו מרקדת "מה
יפית" ,ממנה בדחו הורינו לתת
נפשם לקימומו של יהודי חדש.
הספרות לימדהאותנו,והמורה ב-
ביה"ס שהיה מייוצאי העיירההוסיף
לכךמשלו ,כי כל מה שהיהבעיירה
היה רק רע ומכוערונבזהומעוקם
וחסרישות כל שהיא.
מפי דב סדן שמעתי ,שבבואו
לארץ תהה עלהעובדה שאנשי ה־ ?
עלייההשנייההחליפו את ההברה
האשכנזית של השפה העברית,
שישבד.ניואנסים מיחדיםורבים,
בנוקשות של המבטא הספרדי.שאל
את ברל כיצד קרה הדבר ולמה
הסכמתם לכך .השיב לו בדל :מ-
שום שכל דבר ?שהזכיר לנו את
העיירהבגולה היהשנואעלינו.
וד"נד .בא א .שטייגמןוהציב טי*
פוסי-אמת בעיירה היהודית' את
המלמד ד'אלתר,הפילוסוף העממי,
את סבתהגרייגה,שחוכמתה מאי-
רהכזוהר הרקיע ,את הדודנחום,
האץ רץ כצבילעשותרצוןבוראו,
לאריצה מבוהלתופחדנית של חדל
אישים ,אלאכזו שהיא בעלת הכ-
רהעצמיתוגאה.יהודישהואכולו
עמקות והדור נתחו' שגדלותו
מליאה עולמו של הקג"ה .א;

מאת דליה הרץ •

וטיפוסית,מספרת על חיילים,זוגות
תסלחי ילי)אחותי כלבן ,מרי-
צעירים.,טרמפיסטים .בוחרת כרקע
גולחת(.
מה גבה דקה ,צבועד ,מ
כאן
את חמשהשניםהאחרונות,
א
ות.
כטע
שלאחר
יפה יש...
אני
מלחמת ששת הימים .תודעת הרי) -אני מכחכח( מקום מעין זד ,את
גוש אי האפקטיביות מצד המחבר יודעת ,אבל כשביל ...אנשימ
היאמסוכנת .קשה לדעת אם לה -צעירים.
ציב סימן שאלה או סימן קריאה
היא מחייכת .כאילו ג^דוכר כ־ •
מעל הסיפור "בן־דודי אפרים
בא חתונה.
לתל־אביב" ,המספר)אוהוזה( על
בהוד נכהימלחמה,שבמוטות הבר-
הרד עט השבילותיכנס לנש־
זל אשר במקוםגפיו ,משוטט בחו-
ציונה .תלך כרחוב הראשי ,ער
צות תל־אביב .האםוהו"סיפורמזע -שתגיעלסוף .תשאל שם עלכיד.
זעאוזול ? הסיפור בכלאופןיוצר אהרון .יגידו לך.
כאן.אתגרמסןייםלשיפוט.התשובה־
אנימודה .שוב אני
עובר על
ברורהיותר בסיפור אחד
י)"קייץ פני כית־המכולת' .נעצר ,ימשוס
שלנאווה"( המזכיר קצת את השיר
מה ,לפני עיניה העצובות של
..כאן
"
הכפר
"אנחנו שנינו מאותו
התינזניד.נכנס .שלום ,היא אד
מצליח הסיפור לרגש רק
בקריאה מרת .כאילו מכירת .האטנפגשנו
רפויה .בעצםיש כאן משחק )מר פעס .האספגשתי כעב במד שב-
ומתוק( במוטיבים מקובלים וברג -עיניה").עמ'.(18
שות.
?•¥
הקבצים
מערב
מעוררים הע-
אבל שני
בסיפורים אחרים המאירי
חלום במציאות ,אף כי תיאור זה רהנוספת.יש ביניהם דמיון .כך
הוא כללי מאודוניתן להחילו על סיפור הפתיחה של דן שביט "באו-
טכניקות שונות מאוד .הסיפור ה -טובוסהאחרון"וסיפורו של המאירי
ממשי ,האמפירי מרכב אל תוך "פראות" דומים בעצם מבנה היח-
הזיה המרחפתבתוכו.העשויה ליי־ סים שבין ארבעהנפשותהפועלות
צג את המשמעות הפנימית או ה -בכל אחד• אר הדמיון החשוביותר
רצונית שלהמתרחש.ההזיהוהממ־ הוא בעצם הנטייה הנפשית .זוהי
שותניתנים באותו מישור ,באותה בנקודה מסויימת,ואצלישראל ה-
נשימה .ואולי אין כאן מצב של מאיר ,בנקודותרבות ,כתיבה נאר־
הזיהוממשות ,אלא חלק מן הממ -קיסיסטית .בעיקר בולט הנארקי־
שות הנבחר לתיאור הרבה יותר םיזים הארוטי ,הניכר גם בשעות
פנימי,כאילו עד קצה גבול ההכ -ההצלחה .גם בשעות המצוקה של
רה ,שעה שחלקים אחרים ממנה הגיבורים השונים) .לכך אפשר ל־
מוגשיםבמתכוון באורח רפוי יו -היסיף כי אצל שני המספרים נמ-
תר .יש כאן משהו המזכיר את נים הגיבורים על העלית החב־
א .ב.יהושוע ,אך המגע והמעב -רתית בסביבתם ,כגון מזכירי־
רים קליםיותר.
'משק ,רכזי־ענףוכר( .קו־אופי זה
משמש בעצם במצבור של רגש,
הזד,
בקובץ
יותר
ב
הסיפור היפה
ברמת
את
המשאיר
ים
יפור
הס
מתי-
'הוא"איפדדשהוא בסביבות נס־ציו־ ח-תגבוההומושבת .האהבה העצ-
נד ".שבו מחפשהגיבור אחר חברו מית' משמשת ככוח ,כמכשיר ל-
מנוער שאושפז !:בית• חולי־רוח  1יצירתרגשותמתוקים ,מריס ,משי*
לבסוף מסתלק מחיפושיו .כאןיש גד ,יתרון קיומי לכותב או לגי-
יופיוכאב פוגעים וקוסמים.יחסים בורו• הדברעשוי די בפקחות ,ללא
נועזיםואבודים עם הנוף ועם ה -הרגשת אילוץ .כאןמתעוררת שא-
אנשים .אביא קטן קצר:
לה יסודית ,אם התכונההמופגנת
של אהבת־עצמיו )גם ברגעי הסבל
איי מתקר" אל הכית החדש ,והמשבר( הוא אחד מןהכוחות ה-
ה"::לכני .כל חזיתו עשויה זכו -מפרים ,הלגיטימיים של הספרות
כית .מכער לה אני רואה דמו־ בכלל ,או שמאיש כאןדפוס מסו־
יות ,צללים לכנים מתנועעים יים ,מכשיר נוח ליצירת השפעה
ללא קוד ,כמו כראינוע משונה .החוטא למציאותויוצר לעיתים
אנשים שפופים ,רועדים ,בש -מקסמי־שווא שיש לבחון אותס מ-
ביטים .עיליים .בוהות .ריר זב .קרובובאירוניה.אילולאהיואלד,
גיחוך רפה ,מבוער .אחיות חול• ספרים ראשוניםוכשרוניים ,בוו-
דאי זו היתה השאלה שבה צריך
*פותבחלוקים לבניפ.
היה לפתוח .נראה לי כיזי השאלה
אני חש מיד שנקלעתי למקום החשובה לגבי עתיד כתיבתם של
הלאנבון.
השניים.
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עם בל הדבשוהנחש

א כנת אב ומת אלול

מת אב ומת אלול ומת חמם
גם נאסף תשריומת עמם
רק נשארה גחלת.עמומה.
של אהבת הקלץ הגהימח.
:אל מערת דוד השונמית
•תצמיד אתירכיה הקרות
אל חם האבנים שעל קברו,
ולד זד הולך ותר המל שאול
את עקבותיו של אבושל אלול
ובעמוס הוא מחפש את הצלול.
לךילד לך ,אולי בסוף המזגךב'
בין ים דבשה ,בין אב לסתו
ןאור שלךיאיר בין חטאיו
חטאי האי;2ו ןחאשהוהנחש
חטאת דודי באוריה ,כבשת הרש
ליונתןויעךתהדבש...
מת אב ומת אלול .הקיץ שב
םפור שלך ,ילךי מתחיל עכשו
עם כל הךבש להבחש ןהאשה

ב אהד השפל באה הגאות

בילדותו גנבו אותו צוענים ןזזחזירו ילד אחד
מאז האפיר זהבו .צל פרח בלחייו ןתמיד זוכר
וחי מ הילד שאבד ב?ערלת העדובוכה
עכשו רואים אלתל לפעמים בשךךה צל אהובתל
גודר,
מעךמיה בעיניו ,הקנאה מעבידה אלתו עלדעתו.
מנין לך ה1את גאוה ,שואלים,
ו
שתית ממי הםטיפם ,ךח?ה במזךקות האלים
ממזר של צלעגים ,מה ביןבר אלתם פרודיחמדה
שאתה זורק בהחבא לצפךים?
אלאי?ך עלב מאיוב
נער אבק מהשקרים.
ברך אליהיםומות תפחד להלדלת ב^עות
הצל לעללם חוזר.
אחרי הש?ל באה הגאות.

אתגריםיומרניים
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שטיינמן מביא לעולם בקובץ זד,
את העיירה היהודית בתפארתה ה-
פנימית,בעומקה דירעיוני .בתקיפד
תה הערכית .כדבקותה התמימה
והנחושה להישאר בחיים על אף ה-
כל! מתוך הרגשת ידאות בערכ-
יותה ,באמונתה ,בבטחונה הפנימי
שהואיסוד עולם'ובזכות כך יש-
אר העם היהודי בחיים .הסבתא
ברימה — אבל גם השכנה הדב־
דנית ,המתריסה כלפי שמיא ,המכ-
ריזה על עצמה כי היא"אשד.פשו-
טה ודלת מעש והיא לא אומרת
לו לדבונו־של־עולם :סלחתי לך
על מה שעוללת לנו .חייב אדם
לתבוע דין גם כלפי שמים ומה
אם רבונו של עולם בכבודו וב-
עצמו מעוול ,צריכים אנחנו לקבל
באהבתד'והיאאומרתליתום שיש-
מע היטב" :אל תהיה בין הנעל-
ביםואינם עולבים-,הן בידי אדם
והן בידי שמים" — .עולם מופלא
של דמויות שכולןמעוצבות באמ־
.גות מפתיעה ,שמפתיעה גם אם
מעריציו של א .שסיינמן ,שידעו
גודלכוחובעיצובונאמנותו לאמת
'וחתידתו לשלמות הביטוי .והש-
פה!זו שמקסידד .על כל תג ומב-
טאתבמדויק אתשרצהלאמד.צלי*
ליםצלוליםומעדני נפש — ספק
אםנשמעו כאלה אי־פעם בספרות
העברית.
בקובץ-ם־פורים זהגדולה החדי-
רה הפסיכולוגית החדה לעניין ה-
יתמות.הניתוחהעמוק ,המקיף ,ה-
מלא ,שלהיוייחי המיוחדת של ה-
ילד היתו$שמפליאד .בשלימותה.
כל אלה ,והרבה דברים נוספים,
מעמידים את הסיפורים שבקובץ ב-
ראש הסיפורת הקלאסיתשלגו.
י
נ-

"אתגרים" מאת יצחק אורן,
הוצאת מ .נממן ,ת־גיל"ב21G .
עמודים.

יצחק אורן מעיד על עצמו כי
הוא סופר עברי צעיר שזרקה
שיבה ברקותיו ,ואת מסתו בספר
"אתגרים" הוא פותח בתמיהה גנ־
דרנית על כי שמו :מנה עם
"נציגי המשמרת הצעירה ביותר
בספרותנו" .גם כתר־ספרות גם
כתר־נעורים שם יצחק אורן ל־
ראשו ,ורק הענווהייפקד מקומה.
חסרונה של זו מורגש לכל אור־
סד ,של הרשימה־&אימר־מסה־וימי־
סיפור־זכרוגות "שלטון השכל".
אדם זקוק למידה רבה של אומץ־
לב כדי שיעלה את הגיגיו ,הי־
סוסיו ,שברי־רעיונות מלוקםים,
מיכתמים ואגדות' וירקח אותם
לכדי שלושה עמודים גדולים ב־
ספר כרוךכריכיה עבה .למי שאינו
יודע מבהיר המחבר ,כי את השם
שאל ממאמרו ש-ל אחד־העם על
הרמב"ם .גישתו של המחבר היא
בכלל דמוקראטיית מאוד ,הוא
מגיח שהקריאה בסכ-רו היא הפ-
גישה הראשונה של הקורא עם
הדעת ,על כן זעא מוצא לנכון
להסבירולהרביץ תורה ברמהגימ-
!זיסטית גם בתחומי הפיסיקה ,ה־
)אופטיקהוהאלקטרוניקה .בלי לה-
ביא גאולה לעולם מרכהי .אורן
להביא דברים בשם אומרם ,כמו
מובאותממאמרי .היפה של דליה
רמקומץ בדבר הדמיה שבסיפור
הבלשיושיכתוב סיפור־המתח של
דירנמאט "ההבטחה" ,המספר ב-
חצי-עמוד את פרשת החוקר ה-
מביא אסון על עצמו בחיפושיו
העקשניים אחדי העושע האמיתי.
אחרי ציטאטין מכתבי דוסטוייב-
בקי מצטט המחבר גם מכתבי
יצחק אורן ,על־מנת לאשש את

מאת יהודיתאורייןבן-הרצל

דעותיו .יצחק אורן הוא גםפילו-
סוף לעת־ימצוא,ובאותה מסיד ,על
גסיסתו של הסיפור הבלשי הוא
דן במערכות הניגודים חומר ו ־
רוח' ראציוואינטראציו וקובע כי
הסיפור הבלשי הוא הביטוי לרא־
יו.וספרות ־אבסורד היא ביטוי
צ
לאנטי־ראציו .קשה להסכים כי
אכן סיפור הבלשים שיצא מתחת
ידו" ,והפעמון צילצל" — הסיפור
?השני מבין השלושה שבקובץ —
מעיד על שלטון הראציו בסיפור
הבלשי .ודוק :לא "'הפעמון ציל־
צל" אלא "והפעמון צילצל" .לא
ו' החיבור אלאו'הפאתום.
ראשונות יש כאן ,בלא ספק.
זהו סיפור בלשי בעל ערכים
ציוניים ולא מילתא־זוטדתא היא.
סיפור הרצה משלב גם אירועים
ממלחמת־העצימאות ,וגולת־הכותרת
שלו בנאום שנושא אחדהחשודים
באוזניה של אחת החשודות ,ובו
הוא מוקיע את דור ילידי הארץ
שלא באו לבנותולהיבנות כבני
דורו שליו.דוד זה ,לדבריו ,מבצע
מעישי-רצח מתוך חוסרערכים)וכ-
די להציע הומר בלשי ליצחק אוי
הדברים מצחיקים
רן( .אילו היו
הייתי אומרת ,כיילפנינו פארודיה
ציוניתמצויינת על הז'אנר הבל-
שי ,אבל מחברההועיד אותה ל-
גדולות .הוא משתמש בעקרון ה-
חבוט' הידוע לכל קורא־בלשים,
שהאיש הבלתי־חשוד הוא הוא
הפושע» אבל.לכתיבת סיפור בל-
שי טובנחוץ כנראה מיוםיוצר,
שהרי על ב!לש רע אי־אפשר לח-
פותבפתפותי־ביצים הגותייםובי
מלל־סרק על חומר ורוח.
נראה כי המחבר מיצה בספריו
הקודמים ז'אגרים רמס,וכיוון ש-
הוא אינו מסתפק בדרכים סלו-
לותואוהב כיבושים חדשים ,הוא
נענה'לאתגריםנוספים.לאזור ש -שער לחומש — כתמיד מציייר ,אשמזי)חמאת חי''ג( ספריית שוקן,
ירושלים•
התמודד בספריו הקודמים עם רד
מאניס ,סיפורים ,אגדות ,מסות
זגס רומאן בלשי ,הוא מנסה את
כוחו גש בספרות בדיונית .הסיפור
השלישי שבקובץ" ,תשימ"ד"' הוא
גימאטריה לשנת  .2984מן השם
אתה למד חן על הרעיוןוהן על
סופו של הסיפור .שנה זו נבחרה
מטעמים נוטריקוניים להרס העו-
לם — זה 'הלהטוט .והרעיון הנ-
בואי הוא בהתרעה שמכריע המ-י
חבר מפגי השתלטות המדע .הכו־
תרת מייתרת איפוא את קריאת
הסיפור.
מי שבכל זאתיקראנו,יימצא עצ־
מו קורא משהיו' מעין "בת מוניט-
סומר ,בעידן הספיוטניק" .כבר ב־
פתיה־ מגלה המחבר את אזניגו.

כי התכוון לכתוב המשך לספרו
שלאורוול ""1984ולתאר בו את
נסיגתו של האדם באלף השנים
שבין שני הסיפורים .שימות הגי-
בוריםנועדו לטשטש סימנים לאו-
מיים והם תערובת של אנגלית,
תורכית ,אינדיאנית ,אצטקית ו-
אולייידיש! אבל התפאורה הרו-
סית היא השלטת .אפשר בהחלט
לראות בכך פגיעה כמעצמה זרה,
ואין זה הוגן ,חרף המאורעות
האקטואליים' להטיל על המעצמה
הרוסית את השמדת העולם כולו.
ראוי לו ליצחקאורןשיניח הר-
פתקאות ספרותיות לאחרים .מוטב
שיהא המחבר מתוסכל ,ולא יהיד
קוראיו מתוסכלים.

