
 על תשוקה
 וםילביה פלאת

 לאור פרסום ״היומנים w סילביה פלאת"

 מני פרסול

 מושלמת; היא נולדה בצפון מזרח ארצות הברית להורים
 שהיגרו מגרמניה, תמיד כתבה שירה, התייתמה מאביה בגי
 צעיר, סבלה מדיכאונות עמוקים, ניסתה להתאבד בגי

 עשרים ואתת, עברה טיפולים פסיכיאטריים, התחתנה ענ|
 משורר, נדדה על פני ארצות ויבשות, נדחתה שוב ושוב על
 ידי מו״לים, ילדה בת ובן, ננטשה על ידי בעלה, פרסמה
 רומן בשם בדוי, ולבסוף, התאבדה בשאיפת גז. לו הייתה(
 בידינו רק הביוגרפיה הזו, הרי שהיה עלינו לשער היכן לשבץ
 את שיריה של סילביה פלאת (להלן: ס״פ) בתללי הזמן
 שמתעדים זיכרונותיה; זאת, לו היינו שואפים להבין מהו
 הבסיס הקיומי שממנו צמח הנושא הלירי. אלא שם׳׳פ לא
 הותירה רק את שיריה כנושא מחקרי הנתון לפרשנות ע7
 בסיס מטפורי או סימבולי כזה או אחר; היא תיעדה את קורות
 חייה דרך יומן אישי עשיר ומפורט וכך יצרה, אף בלי
 שהתכוונה, מסמך אמנותי שהיה למונומנט המואר באור
 יקרות, מניפסט שכל כולו אמירה אינדיבידואלית על חייו
 של אמן, על הייה של משוררת. תוך קריאת היומן
 האוטוביונרפי עולים וצפים שלושה משברי זהות, שניתן
 לייחס להם את יצירת השבר הםנטלי, שהוביל את המשוררח

 לשים קץ לחייה.

 2. ניבורה פמיניסטית
 ס״פ העריצה את אביה, שנפטר עוד בהיותה ילדה קטנה,
 והותיר אותה עם אמה ואחיה. האם סברה, שעל הילדה להפוך
 למודל נשי צייתני שיגשים את הערכים השמרניים של החברה
 האמריקאית בשנות ה־50. במקום זאת, פיתתה ס״פ שנאה
 כלפי האם (עמ׳ 547: ״חרדת הדחיות שלי כרוכה בחרדו
 שכל דחייה פירושה שאימא דוחה אותי מעליה, משום שלא
 הצלחתי״). היא סירבה להפוך לרעיה כל־אמריקאית - דבו
 שהיה מאלץ אותה לוותר על שאיפותיה האמנותיות (עמ
 '49: ״אישה אינה אלא מנוע של אקסטזה, מריונטה שהעולם
 'מניע אותה...״). הרצונות המקבילים של ס״פ לקבל תמיכה
 בדרכה כמשוררת (עמ׳ 299: ״אינני יכולה לשאת אמ

 אנחנו מתחילים לחיות רק כשאנו מתייחסים אל
 החיים כאל טרנדיה..."

יליאם בטלר יינ1ס  ו

 1. מבוא
( 9 2 6 - 1 8 4 0 ) C l a u d e Monet;i הצייר הצרפתי קלוד מונה 
 היטיב לדעת מה מושך את לבם של בני האדם, כשהם באיב
 להצטופף על רצפת הקרת של עולם האמנות: הבריות רוצים
 מיתולוגיה, אקםצנטריות, דימויים בוהמיים. הם שואפים
 שהאמן יקיז את דמו ויעלה את בשרו לעולה בטרם יעז להציע
 !להם לרכוש את יצירותיו. ודאי, כי מציאות מתסכלת היא
 !מגת חלקו של כל אדם שאפתן, אך לא כל אדם יהמר על חייו
 למען המזבת הרעוע של עולם האמנות. מונה אכן ידע כיצד
 ליצור את הרושם המסתורי והיצרי בעבור הבורגנות הצרפתית
 !המדושנת מעונג, כשתיבל את תייו בדרמה של עוגי ודלות.|
 לימים, כשמונה זכה להכרה הפומבית שלה ייחל, הוא בחר
 להתבודד באחוזה כפרית, תוך שהוא מעצים את המיתום

 אשר נוצר סביבו.
 אם זהו סיפורו של מונה, מה נאמר על אמן דונמת וינםנט
 ואן גוך(Vincent van Gogh; 1890-1853), שעל אף חיי
 היצירה הכואבים שלו לא זכה להצלחה, אלא רק לאחר מותו?
 כיום, כשאנו מתבוננים באחד מציוריו של ואן נוך, אנו
 מחפשים בו את הדרמה, את הלהט; עדיין איננו יכולים ליהנות
 סתם כך מהציור כתלוי בפני עצמו בלי להתייחס אל מקרה

 חיתוך האוזן של ואן מך, שמזין את מתשבותינו.
 ואן נוך ומונה היו ציירים ואנו יכולים ללמוד עליהם רק
 מפרטי הביוגרפיה שנותרו אתריהם, מהזיכרונות שיצרו רסיסי
 תייהם ומעדויותיהם של קרובים. אם כך, מה יהיה על
 משוררת, אשר יצרה תיעוד אוטוביוגראפי מדוקדק של

 תהומות נפשה?
 םילביה פלאת (Sylvia Plath 1932-1963) היא אלילת
 מיתולוגיה אמריקאית בתוך העולם החלופי של הסיוט
 האמריקאי. הנה מוגשת כעל מנש רומנטיקה פואטית



 משלוח השירה למים הסוערים של הנזולו״ת הגברית היה
 בעיגיה כמשלוח בקבוק חתום במים סוערים(עמי 604:...דחה
 כמובן את ספרי אמש בצירוף מכתב מפוקפק מאין כמוהו.
 בכיתי, פשוט משום שאני רוצה להיפטר כבר מהספר, לחנוט
 אותו בדפוס...). כאישה פגועה, המשמעות של התמסרות
 לכתיבה, הייתה לם״פ כפריצה של מגבלות הנשיות: היא
 באבקה כדי לשרוד בעולם שבו אישה צריכה להתנתק
 מהווייתה, ולבסוף היא הפכה לנספח בתא משפחתי שבור
 עם עולם רנשי אישי (עמ׳ 443: ״אני תשה כאישה מתה
 שמציעים לה את כל פירותיו, שפעו ותדוותיו של העולם
 בתנאי שתקום על רגליה ותצעד״). לפרקים, במהלך הכתיבה
 ביומן, ס״פ כותבת את הלך הדברים, מנקודת מבט של מספר
 דמיוני המתאר את קורותיה
 של נערה, היא ם״פ. כך,
 נוצרת גרסה דמיונית לדרך בה
 המות נאבק בטרור
 האסוציאציות האמנותיות.
 כאישה נעזבת, ס״פ מוכנה
 להכניע את עצמה כדי לשרוד.
ת בעצמה נ נ ו פ מתב  ס״
 בראי המטפורי של החברה
 האנושית (עמי 600: ״אני
, ברא ה, כמובן י  תלו
 העולם״), וההתבוננות ברא

 מסמלת את החיפוש אחרי
מי והכרה י י הפנ  האנ
 אוניברסלית. ס״פ היא אישה
 שמשתוקקת שיראו בה מושא
דאלים ם של אי ת ק ו ש  ת
 גבריים, מיתוס של נעורים
 נצמיים וסקס מפתה (עמ׳
 298: ״...להיות ים שבו נואים נחשולי חלומותיו של גבר...״).
 כך, היא הופכת להשתקפות המראה הפסיבי שבראי,

 !לאובייקט תסר תנאים.

 הרצון לזכות באוטונומיה אל מול האמיתות הלא מתפשרת
 של בבואתה בחברה הנשלטת בידי נברים, מוציא אותה
 מדעתה (עמ׳ 290: ״...כמה עלוב לתיות חיים התלויים
 בלוחות מטרה מגוחכים כשידיי, מכינים עצמם בכל רנע
 לדריכת חציהם של העורכים״). התוצאה היא חיקוי אנוש

 לתופעת הראי: כמו ראי המתבונן בראי, כך השפה השירית
 מתבוננת בעצמה ולא מצליתה להימלט מהמלכוד. במציאות
 שכזו, היא מפתתת מרירות עצמית והבבואה הנשית שבראי,
 הופכת לתברה דמיונית שמדברת אל ס״פ, וס״פ הופכת להיות

 המתשבה על כך שהיכולת העצומה שלי לאהוב ולהעניק תלך
 ותשתים בתוכי, תלך ותיבול״) ולמצוא תתליף־אב לאב האהוב
 שנפטר (עמ׳ 34: ״הרצון...להיות מושא אהבתו של גבר
 מוקסם, שיבין אותי כשם שאני מבינה את עצמי״), באו לידי
iTed; 1930-1998)ייטוי בגישואיה למשורר האנגלי טד יוז 
 Hughe). היא אהבה והעריצה אותו בדרכה האבסולוטית
 עמ׳ 312: ״אני יודעת עכשיו כמה עמוקה, מבעיתה וטוטלית
 אהבתי אותך...״), עד שבחר לבסוף לסיים את תייהם
 המשותפים, ולפנות לאהובה אתרת(עמי 50: ״...לשנוא את
 הבנים שיכולים להשביע את רעבונם המיני בחופשיות...״).
 עדיין, בתקופה בה חיו ביחד, התנגש הרצון לכתוב שירה
 עם הצורך למלא את תפקיד האישה המוצלחת (עמי 531:

 ״עשיתי מה שתשתי שהוא

 הדבר היחיד ונישאתי לנבר
 שחשתי שהוא הגבר היחיד
 שאוכל לאהוב...״), וכעת,
 הקוגפליקט בין עיסוקים
ם, אי י תי ו אמנ  ביתיים ו
 ביטחון כלכלי ובעיות בריאות
עה י פ פג  הותירו את ס״
 לדתפים אבדגיים (עמ׳ 311:
 ״מאחר שאני אישה, אני כמו

 חייבת להיצלב...״).
 עוד בשלב האימהות, תשה
 ס״פ צורך למתוק את
 ה״אני״; כלומר, להפוך את
 פנימיותה לשוות ערך לזו של
 תינוקה (עמ׳ 489: ״לידת
נוק - להתתמק מן  תי
 הדמונים התובעניים שלי
 ולספק תירוץ תמידי להיעדר

 תוצרת הכתיבה שלי״). עם זאת, הבריחה לתפקיד האם לא
 הניחה למשוררת לברוח מנורל הקרבן חסר הזהות בשל
 מחיקה העצמית, שעה שרוח פרצים טלטלה את הילד בין
 דיה (עמ׳ 615: ״אני אשנא ילד שישמש תחליף למשמעות
 חיים שלי״). האם המפרה והמזינה הופכת לחיה משתקת
 [מרעילה וכך, האישה - המשוררת תייבת לכתוב למען נשים
 כמוה. שכן, כפי שראי יכול להציע רק את האמת, כך האישה
 נמצאת בסיטואציה בה היא יכולה רק לשקף את התשוקות
 והצרכים הנבריים (עמב 71: ״לכמוה לבן המין השני שיבין
 ויעצים את המתשבות והאינסטינקטים שלך, ולגלות שרוב
 הגברים האמריקנים סוגדים לדמות אישה הדומה למכונת
 מין...״). כך, נותר לה אך לכתוב שירה למען נשים כמוה;

 איור>: r׳1n פרידםן



 יתעפשו ויחסיםו בי חורבן וכיליון״). נוצר כאוס פנימי של
 ייאוש שהוזן על ידי איסורים תיצוניים (עמי 297: ״הצדקתי
 את התוהו שזרעתי בתיי בכך שאמרתי שאשלים בו סדר,
 אעניק לו צורה ויופי בכך שאעלה אותו על הכתב; הצדקתי
 את כתיבתי בכך שאמרתי שהיא תראה אור, תעניק לי
 חיים״), כשלא היה אף אדם בעולמה שעזר לה להימלט
 מהבידוד(עמי 614: ״מה שמחריד אותי מכול הוא המחשבה

 שאני חסרת תועלת״) השירה הפכה למונומנט של זעם.
 ס״פ היא משוררת של וידויים (עמי 543: ״מדוע אינני
 יכולה להשליך את עצמי לתיק הכתיבה? משום שאני פוחדת
 מכישלון בטרם אתחיל״): היא טווה את עולמה בתוך עולם
 השירה כך שהיא הופכת את הפגיעות הפםיכולונית שלה
 להתנלמות הציביליזציה שלה (עמי 146: ״מדוע רודפת אותי
 המחשבה שאוכל להצדיק את עצם קיומי בפרסום כתביי?״).
 היא מתמקדת בתפקודה של המתשבה, ופתות במשמעוח
 התוויה. עקב כך, בניית הטקסט השירי נוצרת כדרך של המוח
 לענות את עצמו(עמי 299: ״מה שמפחיד אותי יותר מכול,
 !אני תושבת, הוא מות הדמיון״), להגדיל את הכאב דרך
 התמודדות מניפולטיבית עמו ונוצרת נפש מקוללת שצוהלת
 תוך תהליך ההרס העצמי(עמי 408: ״...מוליכה שולל את

 חלומותיי אל עבר רומנים ושירים עצומים ומדהימים...״).

 טכניקת הכתיבה הופכת לכזו, שבה ס״פ הופכת את פחדיה
 לטקס דתי, לבתינה אובייקטיבית על עצמה וכשהיא מנסה
 לעשות הקבלה בין ריסון היסטרי לריסון יצירתי, ההיסטריה
 הופכת לבבואה מטורפת של היצירתיות(עמ׳ 425: ״אני חשה
 איך צלילים ומקצבי מילים מתהילים לרקום בי אריגי עולמות
 מתנועעים״). כך, השירה מבטאת תשוקה למרקם העשיר
 של המציאות, תוך שרידות פיזית בפני המוות. למעשה,
 ההינצלות מניסיון ההתאבדות כמוהו כלידה מתדש, כפלא
 שבני אדם רוצים להעריץ ממרחק, חסרי יכולת להעניק תגובה
 רחומה. תייה של המשוררת הופכים למחזה בעבור בני האדם
 (עמי 48: ״האנשים הנדולים חירשים כולם; הם אינם רוצים
 לשמוע אח הצווחות הקטנות החורקות תתתיהם שעה שהם
 תוצים את הרחוב במנפיים מסומרים״), אך לא לסמכות
 איכותית של יצירת שירה. עקב כך, מגיע לבסוף אקט
 ההתאבדות כעדות לכך שס״פ אכן יכולה לשלוט על חייה.

 4. פנניזם
 השירה, נראית לס״פ כמעיין הנובע מכוחות דמוניים, וסופה
 שאותה שירה בעצמה צריכה להתקיים כמכשיר לגירוש שדים
 (עמ׳ 534: ״אבל הגרוע מכול, נרוע מכל הדברים שמניתי,
 יהיה לתיות בלא כתיבה. איך לתיות, אם כן, במתיצת השדים

 פחותי־השטניות ולא להנית לאותה פתיתות לתפוח?").

 הטקסט של הגיבורה שבראי. ס״פ מתייאשת מיכולהה ליצור
 שירה פופולרית, וההתכתשות העצמית שלה מעניקה לישות
 העצמאית שבראי את הכות להכתיב למשוררת שירים של
 נחמה (עמי 596: ״אני חשה חוסר ישע כשאני תושבת על כך
 שכתיבתי היא לא־כלום, אינה מניבה פיחת״). כך, נוצר
 משטת משתקף של ס״פ כדימוי נשי אשר הופך למשוררת
 שעולם השירה מכיר, והוא למעשה רק מלאך הראי המתבונן
 בניבורה החיה והנושמת. כמו הראי הנוצץ, נוצר סטנדרט
 אלננטי של יופי והורות, וכמו הראי הקבוע על הקיר, כך
 נוצרת יציבות אצל ס״פ. היציבות, היא אך רמייה שנועדה
 להדתיק את האמת, אותה האמת שביכולתה לטרוף את נפש
 המשוררת. שכן, האישה זוכה לעצמאות על ידי דתיית העולם
 הגברי, שהאמת הקבועה שלו מקבעת נשים כאחר חסר פנים,
 ומשיגה תופש מההגדרה הגברית במתיר תופש מהטקסט
 הגברי(עמ׳ 202: ״כל עוד יהיו לגברים אידאלים... תתקיים

 העצמה המאפשרת לברוא למעגם חלום״).

 האמת הכואבת של דמות האישה מושפעת משפה שתותרת
 תתת אפשרות האמת והוהות, כשהנדרת העצמי הנשי דרך
 מה שאינו יכול להיות מוגדר, קרובה במידה מסוכנת למצבה
 הקודם הכפוף. זהו המחיר של עצמאות יצירתית המשתקפת
 בתנאי ניתוק: ס״פ הייתה קרבן של תברה סקסיסטית (עמי
 276: ״כשאתה מפיק מגגי העדן וממדורי הגיהינום הפרטיים
 שלך כמה נתתי דפים מודפסים במסודר, ועורכים מנומסים
 מאוד פשוט דוחים אותם, אתה מתתיל, מתוך נחמה, לראות
 בעורכים מעין מלאכי שרת״), התאבדותה הייתה תנובה
 לדיכויה כאישה, וכך הפכה השירה שלה לכוראוגרפיה של
 מופע מוות נשי (עמ׳ 46: ״ודם האהבה נקווה אל לבי

 ממעיינות הכאב העמוקים״).

 3. אמנות שותתת דם
 תיים של מרירות, שנאת האם החיה(עמי 49: ״כשאת מוצאת
 את אמך, סמל הביטחון והצדק של ילדותך, מתייפתת מרוב
 ייסורים במטבת...איך תוכלי שלא להתרסק?״) והערצת האב
 המת, הביאו לכתיבה מלאה בתשוקה וכאב; כתיבה המתובלת
 במזוכיזם (עמי 575: ״שכחי את עצמך והקיזי את דמך למען
 היצירה״). ס״פ הייתה אישה אינטיליננטית ורגישה שכמהה
 להצטרף לעולם שמתוץ לביתה, אך לא יכלה למצוא
 אלטרנטיבה לעולם התוכן של השירה, על אף כישלונה
 האמנותי (עם׳ 366: ״שוב אני חשה בתהום הפעורה בין
 תשוקותיי ושאיפותיי לבין יכולתי המונבלת במערומיה״).
 כך, האנרניה הלא ממומשת נותרה בפנים, בלא יכולת
 להתפרץ, והפכה לדפרסיה (עמ׳ 330: ״יש בי כוחות...
 עצומים, שמוכרתים להתנקז החוצה, בצורת יצירה, ולא -



 יורד המסך, הברירה היא בין אבדן השפיות, ובין מוות וס״פ
 בוחרת באפשרות השנייה.

 5. סיכום
 ב־11 בפברואר 1963 בבוקר, התאבדה ס׳׳פ בשאיפת גז
 בביתה שבלונדון, כששני ילדיה ישנימ בחדר הסמוך. אחד
 משיריה האחרונים של ס״פ, ״שלוש נשים: פואמה לשלושה
 7!ולות״, מתאר פוריות, היריון ואימהות ביחד עם קבלת
Virginia) הזהות הגשית הביתית. ממש כמו וירג׳יניה וולף 
 W00lf;l882l־941לפניה, עשתה ס״פ ניסיונות נואשים)
 לאזן בין הכוחות המנוגדים של תיים ומוות(עמ׳ 426: ״עצם
..את היכולת להמשיך .מוכיחה. .  העובדה שאני כותבת.
 לחיות״). השירה של ס״פ מגלמת את הזיקה ההדדית שבין

 ס״פ שאפה לעשות מניפולציה על ההתנסויות שלה דרך
 תשיבה איגסיליגנטית, אף שהיא ובעלה עסקו בתורת הנסתר,
 מיסטיקה, םפיריטואליזם ואסטרולוגיה (עמי 446: ״...לתזור
 הביתה לדמונים הפרטיים והתובעניים שלנו, הדורשים מידה
 בלתי מוגבלת של משמעת מודעת המכה שורשים עמוקים,
 ועבודה, וכתיבה מתדש וידע״). עקב כך, אגרגיה יצירתית
 הופנתה לטקסים חסרי טעם, והידע המסתורי הביא לחתרנות
 מסוכנת של הדמיון(עמ׳ 292: ״ורק אותן שאלות נצחיות
 מוסיפות להקיש על שער מציאות היום־יום שלי...שאלות
 המביאות עמן את עולם הצלמוות החשוך...״). המשוררת!
 בראה עולם של דמויות מטפוריות, שהוא למעשה הצורך
 שלה להתמודד עם האיום המתמיד של אבדן השפיות (עמ׳
 373: ״מדוע באים החלומות האלה? כלום אין אלה אלא מעין

 יצירתיות ותורבן: ם״פ הייתה אישה אמריקאית אשר סירבה
 להסתיר את רנשותיה האמיתיים (עמי 129: ״העובדה

 שנולדתי אישה היא היא הטרנדיה שלי״).
 תוך שביטאה את העוינות והייאוש באמנותה, היא
 התעמתה עם הדימוי המסורתי של ההתנסות הנשית. כך,
 היא הפכה לחלוצה ופורצת דרך, לאו דווקא בשירתה כמו
 בסגנון חייה והדרך בה ביטאה אותו ביומנה. הרי לנו סיפור
 חיים טרגי של גיבורה, המנסה שלא להיכנע לשמרגות
 החברתית ולמוסכמות המקובלות ולהקריב את השירה למען
 הסטטוס הנשי המסורתי; שירה שהיא דרך היים של יצירה
 הנובעת ממשמעת עצמית ודקדקנות. כתיבת היומן היא עדות
 לצורך שלה בשליטה, היומן הוא מונולונ המשמש ככלי
 להתבטאות המהשבה הנרדפת. ס״פ מודעת לכוח המתעתע
 של הדמיון, ולכן יוצרת מתרס כנגד התגלות עצמית. הצורך
 לכתוב שירת אותה כפתרון רפואי למשך שלושים שנה.
 הטרנדיה שלה צוירה במכחול אוטוביונראפי בכל אחת בפינות
 חייה, ותישאר כפעמון הזכוכית שס״פ הצליחה לבסוף לברוח

 מתחתיו. •

 כל הציטוטים לקוחים מהספר:
ל סילביה פלאת 1962-1950, תל אביב: הוצאת ידיעות  היומנים ט

 אחרונות, ספרי חמד, תרגום א. הרמן.
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 טקסי גירושים אחרונים של השדים והאימים שהגיחו כשאבי
 מת והקרקע גשמטה תחתיי?״). כך, השיר הוא למעשה
 ערכה של יכולתה של ס״פ להגיע לשליטה עצמית, מתוך
 ינטליננציה גבוהה של מודעות עצמית. בדרך זו, השירה
 צרה עדות, לדרך בה הדמיון מטפל ברגישות יוצאת חפן
 אירועים חריגים, והרמון הוא לא דמיוני, אלא התגשמות
 רומזת של שאפתגות חסרת תקווה. זהו העולם הדמיוני
 של אישה חסרת יכולת דיבור, ששפתה לא מסוגלת לבנות
 את הווידוי המילולי האישי, שמקורו גם כך בשתיקה (עמ׳
 390: ״רותות רפאים יכולות להיגלות רק לעיני אגשים חולים,
 לא־בריאים... רסיסים מעולם אחר״). אלא, שהאני המשותזר
 עדיין נושא את תלונת המצפון, ולכן תזות האוטונוםיה היא

 לא דמות חיובית של אישיות תקיפה.

 האישה ממשיכה להתחייב לאיום הנברי על המיניות הנשית
 ולזהות הגברית שמורכבת האגרסיביות כלפי אי צייתנותה
 של האישה. בצורה זו, הדמון הוא הצד השני של המתרס,
 זהגצתה של אידאל הגבריות המרומז, שאם יובא אתרת,
 דחה. בדרך זו, המתיקה העצמית של ם״פ דוחה במרומז
 ת הזהות שהיא מקבלת. עם זאת, העיצוב הדמוני שמניחה
 זהות מאשר את ההתמדה של התוש הנשי ל״עצמי״ כתסר
 פנים. בשלב מסוים, הדמון כבר אינו מייצג את ״האני האחר״,
 אלא נדל כאיום פנימי בתוך השירה (עמי 670: ״הדמון שלי
 היה רוצה לרצוח את אותו טבע טוב שבי בכך שהוא שב
 ודורש ממגו להיות כליל השלמות...״). כעת, הדמון אינו
 עוד המדכא, אלא התוצר של הדיכוי. כך, נוצרת זהות כפולה
 ודו ערכית ללא היכולת של הפרט למצוא חופש. לבסוף,
 הופך הדמון להישג העיקרי של היצירה, לתוצר העצמי של
 השיטה שלה (עמי 276: ״כמה מעגות אותי השאלות שבני
 השטן רוקמים בתוך תאי גופי...ואין בי היכולת או הגאונות
 הדרושה כדי לחבר מתוך כך איגרת גדולה לעולם״). וכך,
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