
ולש "םוחנת 'ר"ו רפוה לאיחי / תשק ןורושי 

טולש לש םדיצב ,טלוב םוקמ (רעפאה) רפיה לאיחיל ול דחייתנ ונרוד לש שידיי תורפסב 
חטשב — ירבעה רואינש .ח — הדארג םייח ,(סיוועשאב) סיבשב קחצי ,רגניז .י .י ,שא 
הפוקתהו ונלש האמה תליחת ,הרבעש האמה ףוסמ אטילו ןילופ תודהי יסופיט לש םתאלעה 

.םלועה-תומחלמ יתש ןיבש 
ןוגכ ,םילודגה וירופיס ןכו ,1"השראווב יתורצח" תרדיסב רפוה לאיחי לש יווהה-ינאמור 
תכסמל םיבלתשמ ,4 (םינפל) "לאמ א" ורפסב םינטקה וירופיסו ,3 "םוחנת 'ר" ,2 "ןמלז 'ר" 
יווידניא םיפוצרפ לש הכורא הרוש תוללוגמה ,תוישגרו תויטסילאיר תואקסירפ לש הבחר 

.דבעש רודב השראו לש ידיסחה-ירחוסה םלועה ןמ תויממע תויומדו םיילאוד 
םירבד-תייאר המע שישו תיביטפירקסד איהש לכ םע ,רפוה לאיחי לש רופיסה תונמא 
םהינשש ,םימחר תמינו ךר רומוה הוולמ ,תימיטניא הז םע יהירה ,קחרהה ךותמ תיביטקייבוא 
המע ןיאש ,דבלב תלוזה יפלכ תוימיטניא יהוז םנמא .ראותמה יווהל הבהא-תקיז םשרש 
קר אלו .םירבדה זכרמב ומצע תדמעהל אל וליפאו ,ולש ומלוע ףושיחל רבחמב שפנ-ךרוצ 
ומלועב רתויב ול תובורקה תושפנה תא םג אלא ,ולש תרופיסב הדצה החוד אוה ומצע תא 
רשא ,"םוחנת 'ר" רופיסב וליפא תויטסאלפ ןניא םהיתויומד — לשמל ,ומאו ויבא :ישיאה 
,(תובר םינש יוצמ הז םוחנת 'ר היה םתיבב ירהש) יזכרמ םוקמ סופתל תויואר ויה וב 
רבחמה תנווכש המוד .םייללכ םיווקב וליפא וריוצש ילב ,בגא ךרד קר ןאכ תורכזנ ויתויחאו 
אוהש ילב ותודליב ולש "הביבסה" היהש הז ,וביבסמו ול התחמש יווהה תא קר רייצל איה 
םיבר רבע-תואדמ םוצעה ויתונורכז רגאממ באוש אוה הז ךרוצלו .הנממ קלח היה ומצעב 
.וילע ולגנ לומת קר וליאכ םיננער םלוכו םהיטרפ יטרפ לכל םיטלוב םלוכש ,רועיש ןיאל 
,רייצמ אוהש תויומדה יפלכ ולש ימינפה קחרהה םג ןאכמ לבא .ולש הווהה אוה רבעה 
אוה ותודלי ימשר תא ירהש ,הזה רויצה דוסיבש הבהאהו ורויצבש תוימיטניאה םג ןאכמו 

?ותודלי ול הלצא רשא תא בהוא וניא הז ימו — רייצמ 

אוהש םייחה יפלכ הדמע טקונ אצמנ םג והירה ,םייחה דעכ בתוכ אוהש לכ םע ,םרב 
,ךר רומוהב הלוהמ הביחב הלעמו יטסילאירה ועובצמ יחטיה תא ביחרמ אוהש םעו ,ראתמ 
ףשוח םג והירה ,דיחיה-ןויפיאבש תויומדו תויתרבח יווה-תונומת ,םיטקש לטסאפ ינממסב 
תמקועמ תוילאטנמ התוא לש תיוועה-יצווכמ םיבצעה תא ,די-דחאל יכ םא ,חתנמה-למזיאבכ 
,וישכע םגש ,ןילופב תינרגתה-תידיסחה תודהיה לש הלמוחל דע המימתו תינויגה-יתלבו 

.הבש םוגפה לע ,הלש תיתדלותה הדיריה לע טאלב החומ אוה ,הנברוח לע הכוב בלהשכ 
תואיצמ התוא לש םיינייפוא םיעטק רפסמה-טרחב רוצל רפוה לאיחי לש וצפח רידא 
שיש םיעטק ,ישונא-ללכה לש היצאמילבוסב וברקב אשונ אוה התואשו אצי הכותמש ,תידוהי 
גיבורפ הראשנש ,תיאשראווה תודהיה לש םידממ-תבחר תחא הנומתל ףרטצהל ידכ םהב 
לש ןפוריצ .רגתסהלו גייתסהל העדי םיירכנה וייחמש ,לודגה ךרכה ךותב םג תילאיצ 

.ונימב דיחי יצוביק יווה לש דכולמ תוארמ-חטשימ ןתונ הלא תורוטאינימ 
םג וב ןיא ,תויטנאמור ומע ןיא ,שפנבש-רתסנל הקיז ומע ןיא רפוה לאיחי לש טסילאירה 
תוככל ,תואיצמבש תוחכונל ןותנ ולוכ אוה ."ןאכ אל רשא" לע םיעוגעג וא ,הרישה דוסימ 
הכותמ תולעהל ידכ דע ורויצב הלעתמ הנותנה תואיצמה ןיאו ,םייתדבועה םירבדה-יסחי לש 
ותלכי הברו ,ויעצמאב טלוש ,קהבומ רויצ-חוכ וב שי לבא .תואיצמה ןמ הלעמל רשא תא 
.ינייפואה-ידוהיה םע יללכה-ישונאה לש תודוסי ורויצב גזמל ,ייפאל ימוימויה תא ךופהל 
ליכמ ,םייחה-תיחולחל לש השגרהה תא ונל רסומהו שבוי ומע ןיאש ,בוט טסילאיר לכ ,םרב 
אוה הזכו .םמצעל םימייקה םירבדה תריש תא ,םייחה תריש תא ןיפיקעב ומכו אליממ 

.רפוה לאיחי לש טסילאירה 

,ביבא-לת ,ץרפ ל"י תאצוה .םיכרכ 2 ,"ענראקאפ ףיוא ףיוה א" (א :"ףייה רעוועשראוו עניימ" 1 
.1962 ,ל"נכ האצוה .םיכרכ 2 ,"וואנארומ ףיוא ףיוה א" (ב .1959 

.1960 .לי'נכ יצוה ,"ןמלז 'ר" 2 
.1966 .ל"נכ 'צוה ,"םוחנת 'ר" 3 

.1963 .ל"נכ יצוח .(םירופיס) "לאמ א" 4 
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ולש *'םוחנת 'ר"ו רפוח לאיחי 

תפלוקה ,רומוהו הביח לש הירלקפסאב ,תישגרה לבא תיביטקייבוא הייאר לש וז הגיזמ 
יתלבו תחכופמ ,הטקש העקוה םע ,"יתולגה" רבעב ידוהיה יווהבש בבלנהו םימתה תא 
,וז תינומרהו תיטקנופארטנוק הגיזמ — יווה ותואבש חלאנהו געלנה לש ,תינחלסו תיטיתאפ 
,ונתייטנ יפל עירכהלו טפשמ איצוהל ונל החינמו עבטמה ידצ ינש תא דימת ונל הארמש 

."םוחנת 'ר" ורופיסב דחוימב ילוא תטלוב 

לוטנ לבא ,םייח-חוכ ףאו בוט ןוצרו ץרמ אלמ "ןלטב" והז — ן םוחנת 'ר והזיאו אוה ימ 
ולרוגל םותרו םפכא תא וילע םידיבכמה םייחה לועב אשונ אוה .יתרוקיב לכשו טפוש-חוכ 
ןבאכ ימלג — הז ימלגו םימת ידוהי .ושידב רושל םותרה הז תויפיפ-ץורחו טמוד גרומכ 
ול ןיאו ,ומצע ךותל טיבה אלו םרושאל ויביבס תא םלועמ האר אל — המדאה הבעמב הדקי 
וליאכו ודגנמ רתסנ ישיאה ולרוגו ,ודוסיב אוה יצוביק רוציש דחאמ ,ותומצע תוהממ רויצ 
.ישיאה ולרוג ער המו וייח םימוגע המ ללכ עדוי אוה ןיא ךכ םושמו ,רקיע-לכ ול עגונ וניא 
םייחה תומיענ .תובישיו הרות-דומלת יתבב ולגלגתה וירוענו ותודלימ היה םאו-באמ םותי 
םיארוקו התוא םישדקמה םידיסחה ןמ הנבלה קוחרכ ונממ תוקוחד — טרפב השאהו — ללכב 
דקר אל םלועמ ,םוחנת 'ר ,אוהש אלא — "ךב עוגנל לוכי יניאו ךדגנכ דקור ינאש םשכ" 
אשנש "הפילקה"-השאה תא וליפאו ,השא לא ויניע אשנ אלו םימורמב ךלוה דקי יפוי דגנכ 

.ותנוכתמ ,דתיה אל תולכתסהה יכ ,רבדה םצעב ,האד אל ןישודיקו-הפוחב 

םירושק ופוסו ושארש ,הז רופיס לש ורקיעו ופוג םה ותשא ןיבל םוחנת 'ר ןיב םיסחיה 
עצקוהמ-יתלבו שאכ בוהצ ןקדבע לש וביטו ויפואמ :גדב ומכ ,דחא שוגל ,היבו-הינמ וב 
ןובלעמו ותומתימ והולאג אלש יד אל ,ולש ןיאושנה ייחש הביסנ ,דתיה (רופיסה שאר) הז 
ברוצו השק התפת ול וכרע םגש אלא ,וירוענב וקלח תנמ ויהש ,תחנה-רסוחו הזיחא,ד-רסוח 
'ףסכ תא המרימב ונממ איצוה ,עובצה יאמרה ,ונתוח .םדוק וב הסנתנש המ לכמ רתוי 
וייח תא הדרמש דבלב וז אל ,יפואה-תער ותשא !בולעו םקיר וגיצהו טעומה הינודנה 
ןיב זמורמכ ,הרושק התיה וילאש ,היבא לש ודצ לע הבצייתה םג אלא ,תיסרא האנישב 
,ותנתוחו !לזגנה הלעב דגנ לזוגה לש ותוכזב הדדיצו ,םיינלוח-ומכ שפנ-ידתסב ,ןיטישה 
ףוג — הזה טבלנה תודבוע,ר-ףוגש אלפ ןיא .הרודמה לע ןמש הפיסוה ,תיליווא םיככת תשא 
תשרמ והוליצה אל ןויסנב הדימעהו הנומאה ישקשקש ,'ה דבע ,הז שרחו רוויע לע רופיסה 
,םוחנת 'ר לש ומלוע ןברוח תא :עוסשהו רפרפמה הצקה תא וכותמ חימצמ — העדה 
ול החנה טנמלאה לא בושל תמליא הקושתב םש תוועתהל הברחה לא תשרה ןמ לטוהש 

.םיידוהיה םייחה הווקמבש המוטא-הפוקשה תודיסחה תלוצמ וז ,המישנל 
לש "יברה" ידיסחמ דיסח לש תימוקיגארט תומד ,המשל דיחי-תומדכ רייוצמ םוחנת 'ר 
םלוע-הלבמ הטוש — יטאמרה קיתרנ ךותבכ ילנויצאריאה ומלוע רוגסב יח אוה !רדנסכלא 
ולכשל םאתהב ,תונשקעבו הדיקשב ,תויביאנב לובסל ומכש הטונ אוהו יפוא לוטנ וניאש 
הז םע לבא .ותויגארט לש הבוגה לע דומעיש ילבו תעדמ-אלש יגארט אוהו ,ןטקה ישומישה 
ילמס רתוי ןבומבו ,תינלופה תודיסחה ללכ לש יפואה וב ףקתשמ :יצוביק סופיט םג והירה 

.הלוכ תינלופה תודהיה לש הקלח תנמ ףא (ןלהל ראובי רשאכ) קוחר רתויו 

ןיא תימצע תרוקיב ,וליבשב םייק וניא הלגנה םלועהש ,"יתולג" ידוהי אוה םוחנת 'ר 
ךותב וז תעלותכ יח אוהש ןוויכ ,רקיע-לכ לגוסמ אוה ןיא ץוחבמכ ומצע תא תוארלו וב 
תווצמה תמקיר :ןוזינ אוה הנממש ,וז תופירח-תמיענו הרמ המקיר אלא הל ןיאש ,ןונצה 
דיזנ לש םייח םה םיישיאה וייח .תודיסחה לש םיגהנמהו תונומאהו תדה לש םינידהו 
שפוח לכמ ריזנ אוה .תידיסחה תודהיה רדסימ ,םלועב ונימב דיחי יתד רדסימ לש תרגסמב 
ןוצרמ ומצע תא לבוכ אוה םהבש םיטפשמהו םיקוחה לש תיתרוקיב הייאר לכמ ,הבשחמ לש 
— ךייתשמ אוה וילאש ללכה לש ויתודימ ירחא רוהרה לכמו (הדיחיה ותבהא וז) הבהאבו 
םויק רדגב םיסנכנה םישוחה-ייחו רמוחה--ייח םתואמ רקיעו-ללכ ריזנ אוה ןיא יכ םא 

.תווצמה םויקו ןימה םויק :םתושעל הווצמ אוהש םירבדה 

ןליאב זחאנה ,ירותסמ ןוקביד ותואכ ,ליפט-חמצ והירה םוחנת 'ר תישונא-ללכ הניחבמ 
ועבט תומצע תא םייקמ ,ולש ויפא לע רמושה ,ומצע ינפב חמצ אוה הז םעו וילע גרתשמו 
.ותפילק יטהרמ קנויו הז לש ולצב םידחוימה וייח תא יח אלא ,ןליאה ישרשמ ןוזינ וניאו 
ןליאב ומצע תא הלות ,רחוסה דיסחה ,ריבגה תיבל (דיחיה ועוצקמ הז) "סנכנ" םוחנת 'ר 
האלמ הדיש ,הבידנה (דפסמה ירוה תחפשמ) החפשמה לש ןוציחה חטשב זחאנ ,הז רז 
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תשק ןורושי 

שוח ךותמ אלא ,בלבש םחי וא ,תוריסמ שגר ךותמ אל תאז השוע אוה לבא — ,הבחרו 
הגרדמה-לפש אוהש ,ןליאבש הז ןוקבידכ ,הלד תירמח הקיני םשל ,ומצע ליבשב ,םויקה 

...בלה דע עגונו 

ידוהי יפלאכ חלצי-אלו ךרצנ ,ריוואה-ידוהימ דחא אוה םוחנת 'ר ירה תידוהי הניחבמ ,םרב 
רוביצל ולש תוילאטנמבו וייח חרואב ינייפוא ,רשכו בוט ידוהי לבא ,ודמעממו וגוסמ םירחא 
ינייפוא — ןילופ לש ידיסחה "לביטשה"-רוביצל — "אתולגב" ותניכשש ידוהיה םעב םלש 
סופיטה תא אוה גציימ .סופיט אוה :אדירג דיחי-תומדמ רתוי הברה אוהש ,ךכ ידכ דע 
,רזה םייחהךליא לא תינוקבידה ותודמציהב ,היצאזיליוויצה תניחבמ ולש היכראנאב ידיסחה 
השודק תיצוביק תוירטנצוגא ךותמ סנואבש-הזיחא שמשמהו תרחא ותקיניו םירחא וישרשש 
םושמו ,תיטרפה החגשהה השעמ אלא ויניעב וניאש ,ןמדזמה-ירקמה לע ובהי תכלשהבו — 
:םדאו םיהולא יניעב היוצרו תרתומ ,ידוהי "ןוחטב" לש הדלות םג ("ךבהי ךלשה") הז ךכ 
םייחה וליאכ ,תואיצמה לש יטיתסאהו ינויגהה דצל רומגה הקיזה-רסוחב — ילוא ,רקיעהו 
תכרעמ ,דבלב טשפומ ןכות םא יכ תלכשומ הרוצ םהל ןיאש םידיקפת תטיש קר םה 
ידוהי לע וילע ולטוהש ןויכ ,ינויגה רואיב לכמ תורוטפ תובוחו םיילמס שדוק-"ילועפת 

.וילגד רפע אלא ןניא היתורוצו תואיצמהש ,שודקו טשפומ חוכ ףקותב 
,תרעוכמו הער ,דשא םע .דנש םירשע תויחל םוחנת 'רכ םימש-ארי ידוהי לוכי ךכ-מושמו 
וז תנייוע-תרכנתמו הרז םע םידלי העבש דילוהל ,דחי םג יפואהו הארמה תניחבמ תצלפמ 
לע םעפ הדמע ותרכהשו םעפ התוא ואר ולש ויניעש ילבו הדצמ בלבש םחי םוש אלב 
םייוסמ טשפומ ןכות לש תיחרכה תומלגתה אלא םלועמ הב האר אל אוהש רחאמ ,הביט 
— הז דיקפת לע הנוממה שוחה תרזעב היבדו-הירפ תווצמ םויק לש :ןוילע חוכ תריזגבש 
,ותשירפ םגש אלא דוע אלו ...לוכיבכ ,טשפומ ןכות לש טשפומ קיח קבוח הז אופיא אצמנו 
תוארל םואתפ ויניע וחקפנש םע דחא ןמזב ובלב הלמג יכ םגה — וז הרורא גוז-תבמ ,ףוסבל 
ףא תיפוסה ותשירפ — התועשר םע דבב דב אשונ הרועיכ המ דעו איה תרעוכמ דואמ המ 
התצינש הלחמה רואל ,ול הלגתנשמ אלא האב אלו ,ותוקידא לש הדלות ,הז םע ,התיה איה 
לא בורקל קודאה ידוהיה לע רסוא ןידה ירהו ,האניש תילכת ותוא תאנוש ותשאש ,ופוגב 

.הילע אונש אוהשכ םג המו ,הנוצר תורמל ותשא 
,בהלנ ןלטב-דיסח לש סופיט םגו המצע ינפב תומד אוהש המ דבלמ ,םוחנת 'ר לבא 
תא הב םישמשמ תולגנהש ,תישעמה תדה לש םיירטוזאה םיגשומה די תחת ןוצרמ הנעתמה 
— ןמא דיב הריוצש תומד לככ — ירטנצנוקו בכרומ ףקיהב ,הז לע ףסונ ,והירה ,רתסנה 
,ימצעה יתונמאה ונכותל תיגולומוה תינויער הסיפת וננוצרל וב תולתל דתי ,למס םג 
הניא ,וב תולתל שקבמ ינאש ,וז תוילמסש םושמ ,"וננוצרל" ינא רמוא .רצונ אוה ומשלש 

.בייחמ-יתלבו יתורירש ונויבצש ,לע-ןייגב אלא ןבומכ 
רבו םייפכ-יקנ ןוקביד ,םימתה םוחנת 'ר ןיבש סחיה תשרפב ירה ,םתא םימר םא ,ןכבו 
תואיצמה יכ) םייחל תחה םיימש-תאדי ,הרכהה-תוימסו ומצע-תברקה אלמה ,הז בבל 
תעשורמה הפילקה ,ותגוז ןיבו — (ןוצרמ ומצע לע לביקש תולג ןימ קר ול יהירה תימשגה 
ויניעש דע םעט אלבו רועיש ילב הנעתמ אוה הדי תחתו "תולגב" אוה הלצאש ,תרעוכמהו 
השרפב — (השעמל הנממ שרגתמ וניא ירהש ,דבלב הכלהל) הכלהל דרמתמ אוהו תוחקפנ 
הדימ הב התסנתנ ןילופ תודהיש םייוניעה תשרפל למס לש ןוימד ןיעמ תוארל רשפא וז 
תכלוהו הלדג הדימב הב לחליח ידוהיה יפלכ ףלסהו האנישה לערש ,תינלופה המואה לש 

.(ללכב דע אל ילוא יכ םא) ונרוד דעו הכורא הפוקת ךשמב 

,וימעב לעב דוע תויהל ,הדימעה תונש ףס לע ,ורבס דבאו םוחנת 'ר לש ותציב העקעקתנשמ 
םיניינעב ותסיפת התנתשנש וא ,ידיסחה ומלוע ךותמ גרחש ,הלילח ,אל .וחורב הרומת האב 
היה וימי לכ .ךכ רמול רשפא םא ,ולש הייארה-תיווזב יוניש אב לבא — םוקמל םדא ןיבש 
תא אל ךא) וידעצ תא בשיח אוהו ,הטמלש המב הוונעב תוצוענ ויה ויניע ,תוארל יליפשמ 
,החגשהה דיב ול הוותוהש ןוויכה וק ויניעב היהש הממ הלאמש וא הנימי רוס ילבל (ויכרד 
יכרד לע ןהילדבהב תושלוחה ,תוינחורה תופקשהה תופעות לא ויניע אשנ אל םלועמו 

.ןהיווגח ןיב םישחורה םידיסחה 

.היצקנופ — לועפת • 
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ולש "םוחנת 'ר"ו רפוה לאיחי 

,רבד לכל גילפמו שקיע יאנק ,ןתעדו ןרקח דיסח ,ןמלז 'ר :םוחנת 'דל ול היה דידי 
תונברה חבזממ םג קדוב אוהו ,םמודרק םתרותש ,םינברה יפלכ םסינוגאטנא ובלב אשונה 
,לוכיבכ ,קצוקמ לדנמ 'ר לש תרוויח האובב ןימ ,תודיסחה לש enfant terrible — הלע12ו 

.רדנסכלא ידיסח ןיב 
שקבמו תוקבד יהבג קסונ ןמלז 'ר היה ,המדאב שובכה ,םוחנת 'ר לש תוארהדיחיכ תמועל 
רבכש ירחא ,דוחל רפס רפוה לאיחי שידקה הז ןמלז 'דל .שפנה תוממורתהב וחורל ןוקית 
דחא רוביג לא וז הרזח) "השראווב יתורצח"ב תושועה תושפנה ןיב םג םוקמ ול הצקה 
הידמוק" ןימל םידרפנה ותדוצי יקלח תא דכלמה חירב שמשל ,הארנכ ,האב םידחא םירופיסב 
שמשמ "םוחנת 'ר" רפסבו — (וילע רמאנ רבכש יפכ ,תידיסחה ןילופ-תודהי לש "תישונא 
ףרוע הז הנפשמ ,םיינחורה םייחב םוחנת 'ר לש ותומצעתהל רוטאזילאטק ןיעמ ןמלז 'ר 
תושידאו הלעמ לש םיננע הסוחדה לביטשה תריוואב רצבתהל בשו םלוע לש ובושיי ייחל 
תוטשפתהל ףיטמה ןמלז 'ר ןיבו םוחנת 'ר ןיב תוחישה תא אורקל ךירצ .רמוחה םלוע יפלכ 
"הגרדמה" ןיינעב ויתונחבה תאו — "הלעמל ,הלעמל" תוקבד לש תוימשגה 
ונתלאשמו .וננמזב תידוהיה הריציה בטיממ םנה הלא םיפד .הל תוכזל הווצמ דיסחהש 
םוגרתב ונרוביצל ונתניי — םהיניב "םוחנת 'ר"ו — רפוה לאיחי ירפסש איה תשרופמה 

.םהל הוושי ירבע 

רוהנ הזילע 

t * : t — r • •" v v — תרחאמ זוע#ב התע קר 

- t wst t t ו t - ■- ינפו וז תרחאמ העעב התע קר 

םיה לא וחתפנ ףדצכ רבכ 

- תרדחהמ היקיר לע ףנוי רזוגהו 

V V •-T * י T T * T T - י " תגרוח -םילעורי •ךל הריעא התע קר 

.טויסמ הציקיב •ךממ יתךשנע 

ךןתונוכע יעשג - יתארקל תלחוז תא ןכ 

תעדוי תא יב המל - לבא לע ינבא לבא 

• v v " : t : t \ ן ! ;יי- ?םירתכ העלעב תללהמ - תססוגכ תוכבל קר 

ךימוס יניע ירוחכ םיךעפנ ךיעלס יעקבו 

ערקה לע ךלביבא .ךתראפת םיזוחה 

.תויצרח תלגמ תתוע ךרשבב 

.הגה ןיאו - תוקושפ םיתפש גוזכ ערק 

ךרוא .תודידבו הטמ לע םילעורי 

ןועע דימת יחצמו תרוממ הלפא 

םירקודה ךלבכוכ יךךףך לא 

הביש ךעמעו םיברא תונחמ ץב 

.ךינקזכ לצה תוטורפ תעקבמ 

יבלב םימימת תורנ קלךה יתיצר הפ 

J - TT i י ~ S V T TS הדלפ גרוסו - ךמש ל# תואו תוא לכל 

- :N! י T * J -" ז s-'t T תחמגל יתסינכ ענומ קועז-שוחל ךמע 

• • T T ••- לV 5 יתילע בושו בוש .ךיהלא בל 

TS• - T -1 - TT5 - ST : "T :ךינדא ישרשב שביה ךקפד לע ידיו 

עירכאו ףוסבל ךתרושב יל לגתת אמש 

םילשורי .תחצנמ 

ץורעב ןורחא םד .ץק ןיאל םיאולחת 

.ןיד-תיל טפשמל ארוק יוכשו 

T " T י T - S V T - תאזה המיאה בוח ךל ערפא התע 

ליוא תתימב תכרפה תעירק תא 

אל םלועל .ךלהלאל ןורחא 

עינ;אל םלועל 

היחתה תולחמב דדונה בלה הז 

טןל דלי תומצע לא תרחאמה 

.ךקדדב ןתוא תבבלה 
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