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בלאדה

זונה". אשה בן והוא חיל גיבור היה הגלעדי "ויפתח

1 י״א, שופטים

קברו. בכרה המדבר ומול יפתח נולד המדבר מול
 בעשות וגם עמון. בני ארץ מבואות לעומת המדבר נודדי עם שוטט רבות שנים

 פראותו על היה. פרא איש בעורקיו. המדבר היה לישראל ושופט ראש אותו הזקנים
פרועים. בימים היה הדבר להנהיגם. העדה זקני בו בחרו

 נפרשה פניו על אבל ניצח. מלחמותיו בכל ישראל. את הגלעדי יפתח שפט שנים שש
 כמו רוח־הקדים. אבק מפני כמסתגרות צרות עיניו היו חייו ימי כל חרוכה. יבושת

פנימה. ומבטן עיניו היו הפוכות
 ישראל ובנות לו מריע והעם בעמון ממלחמתו מנצח בשובו הגדול, יומו עליו בבוא

 השבט מישישי ישיש והיה במתנמנם. האיש עמד יפתח, היכה יפתח, חיכה :מזמרות
—בלבו זרה אש ישראל, שופט מתעתע נפשו: אל אמר אשר

 יחידתו בתו גם עיטם. בת פקךה ושמה זונה אשה היתה ואמו הגלעדי גלעד אביו ושם
אחת. אשה הן כאילו הנשים שתי את יפתח ראה ימיו באחרית פטדה. שמה קרא

 עם האחרת בן ינחל לא היה. האחרת בן המדברה. אחיו גירשוהו אמו במות בנעוריו
בשדה. אחיו עליו קמו כן על הרעיה. בני

 אדונים סגולת להם. אדון ושמוהו מרי־נפש נוודים אנשים אליו התלקטו במדבר
 יפתח בקול שמעו באים־בימים נוודים גם קשה. ומבט־עיניו קולו היה וחד קר ליפתח.

 ודבריו למתניו ואזור־עור לשכמו היה שער־גמלים עבדוהו. כן על אביהם. קול הד
פיו. את יפצה בעל־כרחו כמו מעט,

גלי שולי אספו ישראל זקני ישראל. את לשפוט המדבר מן יפתח לוקח אחר־כבוד
 הפרא ייאות למען הפרא, לרגלי נפלו הרפות ברכיהם ועל המדבר אבק מפני מותיהם
:ודיבר הזקנים פני מול אל צחק יפתח העמונים. בשונאיהם להם להילחם

לראש". לכם יהיה זונה "בן
אמרו: בלא־קולם והזקנים

 "—לראש "יהיה

 למען פטדה את יחידתו את בתו את ועקד אביו נחלת אל ושב בעמונים היכה יפתח
שחט. ויפתח החריש האל הנערה. אל ידך תשלח אל ויצעק, קולו אלוהים יתן
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 ולראות הציפרים דרכי את ללמוד בנקרות ישב אחת שנה המדברה. נם ביעותיו מפני
 מת אוניו במלוא טוב. בארץ ומת הלך שנה מקץ החוק. מה ולשאול בסופות־החול

 מתי. ימיהן בדמי פטדה ובתו פטדה אמו ידע. קשה ואהבה היה קשה אדם יפתח.
 שתיהן והיו הגלעדי. יפתח אהבן מוגפת אהבה מתה. בבתוליה והאחרת בקלונה האחת
 העולים קולות־הלילה את אם כי מאומה כל אהב לא זולתן ימיו. באחרית בלבו לאחת

 בוראו שבחי ולשיר בארצות־החיים אדם יוולד עתים תוסס. המדבר בהיות המדבר מן
 תעתועי־ כי נזכור למען הרעה הרוח מחשכי על ויעיד אדם יבוא אשר יש אך נולד.

 על הגלעדי. יפתח אהב בזעף וחימה. קצף של שובל יותיר ובמותו בעולם. ביעותים
—באהוביו מהיות יפתח באויבי היות טוב כי הגלעדים יאמרו כן

אמר: הקבר ואל קבר אביו כרה יפתח במות
אלוהים". בחסד ישראל את בני שפט שנים "שש

:האב אמר ועוד
תוהו". אלוהים "חסד

והגידו: לו נענו אשר ריקים אנשים נמצאו ומימים־ימימה

"תוהו".
 ואיש יפתח. בת לפטדה לתנות ההרים אל ישראל בנות תלכנה בשנה ימים ארבעת

תוהו. יג׳־ד: נסדק ובקול מרחוק אחריהן הולך נעווים ופניו סומא זקן
 וצבוע, אפעה שועל ארצות הישימון, בפני צעקתן לשסות הבנות תלכנה ההרים אל

 בלילה יסכיתו טוב, ארץ נוודי מרי־נפש, ואנשים וזועפה. רעה אהבה של יוקד מרחב

מר. שיר שירם ישיבו וממרחקים הבנות לבכי

ב
 עד הפקר של ארץ לגדרותיה חוץ שבטו. נחלת בקצה שכנה יפתח אבי גלעד אחוזת

אבל־כרמים. העיר בואכה עמון מבואות
 מזרח. לפאת אשר ההרים מבין שחוט בזהב בלולה אש של פרעה תזנק בבוקר בבוקר

 את ותצית מערבה הלהבה תרד היום ובסוף לוהט. אשד האבנים על ניתך היום בחצי
 ירדה הרכסים ואל בוקר השמש עלתה הרכסים מן ולהסיתם. טרשים לקומם ההר במת

 וארץ חסד עלה לילה עם אבל יומם. לקללה האדמה על חרון־שמיים ניחת כמו לילה,
טללים. לרחמי ניתנה
 וגדול גלעד היה צרוב־שמש כבד. גופו וגם ואדמות בצאן כבד הגלעדי גלעד והאיש

 וזר ארך־עזער האב׳ היה כבד כבושות. ופסיעותיו נחלתו במשעולי לאט הלוך מאד.
 צוואר על או מבניו בן ראש על כף־ענקים כפו גלעד יניח כי הליכותיו. בכל מאד

 — רוך גם היה אחיזתו עזות בכל גלעד. בהם נגע כי וידעו אשה, מתני על או הסום
 הנערים אחרון גם גלעד. קדרות ניחתה ובהמה אדם ראש על קדרות. האב לבש עתים
 כל תהום שמח, בקול ויגעה פתאם גלעד יעלוז וכי ראשו. יטמון והמקנה עמו יקדר

צוהלים. והסוסים אחוזתו
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 ומשמים. האיש זעף כי הקר, אור־הכוכבים את ושנא קר זעם בגלעד יאחז אשר יש אך
 ויגביה יגחן קהלם מול פנים. להיראות לבוא שכיריו ואת נעריו את ויצווה יקום אז

 גלעד אבל איש. ולהמית משאו להטיל כעומד ירעד וגיו ירהבו ואישוניו גדולה, אבן
 עשויה כמו העפר על מעדנות יניח הגדולה האבן ואת יגחן מתון מתון יתמהמה,

 קולו יתקן פתאום בעיניו. וחושך עיניו ישא אחר להישבר. המחשב ענוג חומר האבן
 המפשיריס אימתם בגלידי הנערים יחושו אז רוטטות. בצחוקו וכתפיו עמום בצחוק

בעורקיהם.
ציפורן. בה נגעה אשר אשה כמו מרטט והסוס סוסו לחבוש גלעד יבוא בבוקר

 היתה. רפה אשה זבולון. אביה ושם נהושתה ושמה היתה כוהנים בת גלעד אשת
 לשנה משנה חלאים. אחזוה גלעד באחוזת וחושך. חלום ידעה אביה בית בנעוריה

 את שנאה היא תמיד. לבנים ופניה בעצמותיה מפעפע ארס כמו נאכלת נחושתה היתה
 פרא הרועים מזמור את ושנאה רוח־הקדים את שנאה הימים כל גלעד. ארצות
 ואל עיר־והמונה אל יצאה נפשה השחר. כעלות הרעב המקנה נהקת את ושנאה

—תמיד נכספה חוגגים רחובות
 היתה רפה אשה עזור. ואת ימואל את ימין את לגלעד, נחושתה ילדה בנים שלושה
 זעפו אשר גלעד רוח תהפוכות את לדעת למדה היא הימים. כל בשרה אכל והארס
 קנקן את הטיח וארצה קולו והרים בהתלוננה הרון. תצפון וחיבתו עדנה יבשר

 מאס רחמיו בתוך נהר. גאו ורחמיו זעפו אסף בבכותה אך הרסיסים. רצילצלו היין
 לאהבה אליה ישוב ופתאום ממנה פניו יסתיר רבים ימים פניו. והסתיר והסתגר בה

 זרועותיו. בין לבתקה ברזל של שלשלת הממתח איש כשפתי קפוצות באהבו ושפתיו
 של כמסכה פניו יהיו פניו על בלילה לפידים אור יפול כי היה. איש־תהפוכות

 אשר ויש — נכריה בארץ גולה וכמו בארצות־ההיים אדם יעבור עתים כוהני־אליל.
 יקום לא בכיתל, ועיניו ירבץ יצועיו על הבית. אדין לב את ללפות השיממון יבוא

 אשת־דרכים פקדתו אשר יגע הלך וכמו לאהבו נחושתה אליו תבוא אז שבוע. או יום
 הנתסם כקצף גופו דפנות על להעיק אוניו כל בפרוץ אבל לאצבעותיה. גוו יפקיר

 בשפחית לכלות השפחות ביתן אל יהרוס גלעד חדר־בחדר. מפניו נחושתה והתחבאה
 למרגלות להשתטח האיש יגיח בבוקר חמים. קולות הביתן מן יעלו הלילה כל אוניו.

 כוהן־הבית, את הידפת ידו ובבר לחיו על דמעותיו עוד טמא. טמא, :ובכה כוהן־הבית
נמלט. כאיש או כמלך ולדהיר סוסו לאסור ופנה ארצה יפילהו פרקדן

 אשר עיטם, בת פטדה ושמה צחורת״כתף קטנה עמונית פילגש השפחות ובביתן
 פטדה דקה אשה ולבוז. לפרוע לנקום עמון כפרי על בפשטם גלעד נערי חטפוה

 בתוך שפחתו. את וגידף האיש נרעד האדון פני אל מבט בשלחה ואפלת־עיניים.
 קראה מ^כום צועקים. ושניהם בשיניו שפתיה ונושך זרועה על כפו מניח הוא גערתו
—עיניה באישוני וקרח אש היתה. דקה אשה מלכום. אדוני לאדוניה, פטדה

נודע צרותיה השפחות מפי באוב. העמונית מכשפת כי סודה, נודע הימים ברבות
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 קראה המתים אל רושפות. ועיניה בלילה סמים רוקחת בלילה ראוה אשר הדבר,
 כוהנת להיות נועדה מנעוריה כי בלילה משכבה אל יבואו למען בלילה פטדה

צווחו. הבית ודלתי זוממים קולות העצים נתנו בחושך למלכום.
 וחביות אוכפים על נפל צלה מבעבעת. ומרקחתה בלילה פטדה עשתה במרתפים

 הצללים בארץ פטדה ואפלה יפה עץ. של ומורגים שלשלות־ברזל על יין, לש
בלילה. במרתפים

 תבוא למען המדברה ולשלחה המת־מים לה לתת האדון ציוה חרפתה היגלות ביום
 סוסו גלעד אסר ראשון אור עם אבל תחיה. לא מכשפה כי המתים, אוהביה אל

 המשוקץ. אלוהיה את קילל וגם להכותה, הרים ידו ואת הסוטה את השיב הבית ואל
 ובושת אותו יראה לא כי ואלוהיו עמו ואת אותו אחת־אפיים וקיללה נשפה פטדה

 והסוסה אחריםה נסגרה והדלת באו והחדרה שניהם צחקו קללתם בתוך ידעה. לא

צנפה

 מתה אין ואם לעמונית, יתנכלו כי בניה שלושת על העתירה גלעד אשת ונחושתה
עוד. נשוא תוכל לא בי אמכם

 בלבו נחושתה דבר את שמר קטן־בניה עזור רק אביהם. את ןראו וימואל ימין
 על כנפיו עזור פרש כי יבין, הכלבים שפת את כי במצפה־הגלעד אמרו עזור על
 משכבו, את עזור יחלוק עמו לו, אימץ גחליל־עיניים גור־זאב גם החווה. כלבי כל

לבנות. שניהם ושיני ישתה ומכוסו יאכל מצלחתו
 בשרה קרעו וכמעט בעמונית כלביו עזור שיסה בחוץ גלעד בהיות הימים באחד

בשיניהם.
 ישלחוהו למען העבדים ביד נתן עזור את בניו קטן ואת ביתו אל שב גלעד

המדברה.
 בחצי גלעד יצא הזאת הפעם גם עיניהם. צהבו לגדר חוץ זאבי־ערב, צעקו בערב
 ראש על פטדה קללת ניחתה אז אליו. ולהשיבו הנידח את לאסוף סוסו על הלילה

 נער והוא דבר, דבר בלי ככלב עזור נבח יום ארבעים בשיגעון. להכותו עזור

קטן.
 ממנו סר לא גלעד, על ירד שיממון צער שחורה. רוח פטדה עוררה אדוניה על גם

 את יחידה את העמונית בלדת אובד. כאיש לשכרה בשתותו אם כי ולילות ימים
 אל יגיח שתיהן ואת בכוסו כוסו השיק הלילה כל במרתף־היין. גלעד נכלא יפתח
 כי עד מחרתו, יום בוקר ועד ההוא היום כל בכוס כוס ולהשיקן למלאן ושב קרבו

 שחור סוס על רוכב שחור פרש והנה בחלומו חלום. גלעד חלם בנפלו אפיים. נפל
 ופניו לבנים הנער ובגדי הסוס באפסר נוהג קטן נער והנה שחורה, אש וחניתו

—אחר מעולם אשר אשה כפני חפים
 וחיבקהו בו ואחז באבנים, מצחק בן־האחרת את וראה ביתו בחצר גלעד יתהלך כי

 יגעה באהבתו וגלעד אביו. בבשר יתקע שיניו ואת יזעק הילד בשרו. ומיעך לו ונשק
פרא.
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ג
יפתח. נולד המדבר מול

 בואכה הגדול המדבר אל צלעיתה שבטו, נחלות בכל אחרונה גלעד האיש ונחלת
 במדרון. גולשים וכרמים וגנות ובוסתנים לגלעד היו צאן של גדרות עמון. גבול
 אבן־געש. שחורה אבן היו הבית כתלי וגם הנחלה על סוגרת אבן של גבוהה חומה
 של בסובך ויוצא כבא והבא היוצא היה הקיץ בימי הכתלים. על הילכה וגפן

החובקת. הגפן מפני הבית נראה לא כי שריגים,
 חרש רצים והמים סילסל וחליל־הרועים הצאן ענבלי קול גלעד בבית נשמע יומם

 כבושה. ערגה זרימת המנוחה בתוך גלעד. בית על נפרשה מנוחה המים. בתעלות
צינה. העצים ובצל
 מפני החווה על שומרים וחתומים קשים עזי־פנים כהים רועים היו בלילות אבל

 אבוקות הבית גג על בערו הלילה כל לה. המתנכלים עמון שודדי ומפני הנוודים
 כוהן־הבית, הגדרות בין עבר כהה כצל במשעולים. ארבו רזים וכלבים אש של

—הרעים הרוחות את להשביע
 קולות בהם בדמו. באו הלילה קולות כל הלילה. קולות כל את יפתח ידע מנעוריו

 וזאב רוח של לקול המתחפשים קולות־אדם בהם זומם, עוף של זאב של רוח של

ועוף.
 נפשן ומחרפות עשבי־בר שיניהן בחירוק לוחכות והן לנער, חברו שחורות עזים

 לו, חברו גרומים כלבים המדבר. מיובש שרדה אשר מרעה פיסת על צוקים במרומי
 ליפתח חברה ציפור־הבר וגם וידועי־איבה. קשים כלבים והם עזור, אחיו כלבי

זר. זר, אזנו על לצעוק
הצר דיברו בדימדומי־אופל בערב סתומה. ובשורתן ציפרים צווחו בבוקר בבוקר

 דממה יפתח ישמע עתים החריש. יוכלו ולא ומבוהל עמם דחוף דבר כמו צרים
 והחזיר הישימון, ממחשכי הצבוע צחוק יעלה וכי והשועל. התן קולות קרועת דקה

זר. צחוק צחוקו הנער גם
 לשונאיהם הרועים ארבו בלילה גלעד. נחלת את להשחית זממו שודדים נוודים

 גווע הומת ואם דומם חמק המית ואם השונא התגנב דומם כרוח. רכים ושונאיהם
 השכין ניצב את חובקת וידו הזיתים לרגלי גבו על שוכב איש נמצא בבוקר דומם.
 לובן את רואה ויפתח הצרים. מן או הרועים מן הפוכות. ועיניו בבשרו אשר

 ויסע פנימה עיניו יהפוך המת כי לדעת לומד הקמות. בעיניהם המתים אישוני
אחרים. מראות ארץ אל מכאן
—מותו חלומות פקדוהו עתים

 בו נגעו חיורות ואצבעות הצוננים כמים ענוגה וכפן נשים עברו יפתח בחלומות
רוך. של שרביט כמו בחלומותיו בו נגע פגיון גם לטובה.

 אביו. תהפוכות כל בו ניכרו לא לאט. הליכותיו וכל הגלעדי יפתח היה חסון נער
 לתפוס למד שבע בן עודו ואבן. בעץ אוניו יכלה המתפרצים, אוניו לו יציקו כי

בתפיסתו. סתומה חדלה וכמו ורסן־סוס אלה גרזן
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 חברו אם והתבואות. העונות החושך האור בחליפות חוק־תמיד, לו היתה אחיו שנאת
 דרוך גוו וכל עמם שיחק לוקח, משחקם אל ואם שכין. יפתח תפש לו, להרע אחיו

מכת־פתאום. מפני
 והניח גלעד, בכף יפתח יפול וכי אביו. מפני יפתח יבוא במחבוא ירא. אביו את

האוכלת. סופת־אהבתו כל בו לכלות לגלעד
 יפתח. בני עמוני יפתח. שקמה של גרופית יפתח: בנו על גלעד אמר זעום־פנים

נרדם. שועל פני ופניו נחש כגו והוא גופו דק

—עיניו באישוני צהוב וגץ יפתח פני והדודים דקים
אפעה. צהוב. יפתח צהוב. :עליו אמרו ממנו הגדולים אביו בני אחיו

 מועד תפוש־שדים, מוכה־ירח האחרת בן לאמור: לבלר־הבית כתב ובפר־הבית
אביו. בנחלת אש לשלח האחרת בן

 בשדה. לו להתנכל ידם שלחו כמעט האחים, על ואימתם פטדה אמו כשפי לולא
העזו. לא יפתח ואל עזור, לאחיהם פטדה שעשתה את שמרו הנערים אבל

לך. וטוב בכה מלכום. אלוהיך אל בכה יפתח, בכה, בנה: אל דיברה פטדה
 קד רק הזה. בדבר ולא לאמו יפתח שמע דבר בכל הזה. בדבר יפתח לה שמע ולא

 הארץ ולה הבית לה כמו בעיניו. היא גבירה כמו גבירתי־אמי. ואמר: לפניה אפיים

והנחלה.
 יחוס למען וטובו מלכום ברכת בני ראש על אביא אני נפשה, אל אמרה והעמונית

 לילה סמיה והשקתה לילה סמיה פטדה רקחה כן על וירחמנו. הנידח על מלכום
יהיו. ארורים ומקלליו מברכיו יבורכו למען יפתח, את

 כפות־ פטדה בשום באצעדות־השן. וזרועה הפנינים בטבעות פטדה אצבעות נפלאו
שטפי־נחל. חבבוהו אשר כסלע יפתח היה יפתח ראש על ידיה

 אלוהי אביך כאלוהי לא בנה. אל השפחה אמרה מלכום, לב ייקנה ובשיכר בחשק
 והשפילם ישוב עד שמיימה ינשא בחיריו ואת מאוהביו פנים יסתיר אשר תהפוכות

 במצהלות־שיר, לבו ונתן וישכר ויזנה יתגודד אשר ההפכפך. לבו בשרירות עפר
 בהקיץ ישכח נפשו ואת צעיפי־המשי על יתענג אשר מלכום. אלוהינו יאהב אותו

 מלכום והחמדה הגוף אלוהי הימים. כל ומלכום כמוש ייטיבו עמו גופו, עסיסי
 אלה באמונה, אותו לעובדים ואוי לו לחוטאים אבוי וזעף, זר אביך ואלוהי וכמוש.

אביך. אלוהי וערירי ניחר כי עפר ישפיל ואלה

 תועים אחדים אחיו. את יודע בהם אין הם, יחידים והנה הכוכבים את ראה יפתח
 ימושו. לא ממקומם ואחרים השמיים קצה עד השמיים מקצה תמיד במסילותם

 שובל מאחריו והותיר האחד בנפול רק שמחה. בכוכבים ואין תוגה בכוכבים אין
 צונן ומבט־עינם הנופל אחיהם על הכוכבים ישקיפו בגבהות־לבם קרה. אש של

—צונן
הבל את אלוהים ריחם מה על להיודע כוהן־הבית את יפתח חקר הימים באחד
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 עשיו ישמעאל קין את עכר, אחיהם ואת יאפרים ויוסף ויעקב ויצחק ואברהם
ומנשה.

 את הימים כל ידע כי תמיד, נדהמית עיניו אשר בריא־בשר איש היה כוהן־הבית
 ולא אלוהים דרכי נפלאו כי יפתח את ענה הוא הסתום. וחרונו האדון יד תגרת
דרכיו. איש דרכי

 ויד אלוהים מראה בלילה יפתח את פקד האורווה קיר בעליית אשר משכבו על
 כמכוות־ להט הנער מצח על ובנשקו עצמותיו. כאבו כי עד בשרו את לשה כבדה

 ובקצה גלעד בבית בשנתם אנשים יצעקו עתים בלילה. יפתח צעק חלומו בתוך אש.
 —דומיה צעקתם

 עסיסי וכל באצבעות־המשי, בו משחק והוא יפתח חלומות תוך אל החליק מלכום גם
 כמסתגרות הוצרו ועיניו רוחו עגמה בהקיצו בבוקר החמדה. מן התרוננו הנער

 והגץ תמיד שותק והוא פניו על נפרשה חרוכה יבושת היום. כל פנימה ומבטן
הוא. גם מתנמנם כמו עיניו באישוני אשר הצהוב

 הישימון גבול אל כצאתו זרה. האותות שפת אך לנער, לרמוז אותות יבואו אשר יש
 מה ידע ולא קרוא. והוא האותות שלוחים אליו אליו כי יפתח ידע לרגליו והמקנה

—עכשיו עכשיו, והתחנן: מצחו יטיח ובאבן יפול ברכיו על קורא. ומי האות

 מלכום: אהבת הכלב כאהבת תיקנה. באפס־יד אשר מלכום אהבת יפתח בעיני קלה
 אלוהים יאהבנו כי יפתח ביקש כן על תמיד. עליך ושמר ואהבך בו ציחקת רגע
 קטן אלוהים, אני, קטן :יאמר כי נער. והוא האלוהים לפני נער יבוא במה ידע ולא
 הוא האחרת בן כי וזכר האחרת זכרון ועלה בני־הזקונים, ויעקב כיצחק כהבל אני

המצריה. בן כישמעאל
 אלוהים ישיב האש את הפרפר כאהוב אוהו לאוהבים רק כי לו אמר יפתח לב

 ניסה ובבאר ובשכין במצוקי־ההר נפשו וניסה בסכנה יפתח התגרה כן על אהבתו.
דיו בזאב יפתה נלחם הלילות באחד ניסה. בזאב גם מורא. ידע לא נפשו,  ריקות וי

 על ובדלגו באש ידו בהעבירו יפתח עבד האלוהים את מוות. עד מיללים ושניהם
 —החניף לאלוהים הזאב את ובשסעו היום כל התהומות

 בשרו את יפתח, לימוד־מדבר פרא בן־השפחה, עמוני :האדון אל אמר כוהן־הבית
 כוהן־הבית את וחירף פנים הזעים צחוקו ובתוך וצוחק שומע והאדון באש. העביר

ארצה. פרקדן להטיחו יד בו שלח וגם
 בחדר חדר יובא. אביו חדרי ואל יפתח את ימצאו כי גלעד ציוה ההוא בלילה

 תלויים אוכפים צוננים. המדבר לילות כי בכירה בוערת והאש בנו עם האב השתעה
מאד. קודרים והם וחניתות־ברזל ומגינים ושלשלות־נחושת החדר כתלי על
גלעד: אמר האחרת בן אל

תצעק". ולא אתה מעביר באש ידך אתה מעביר כי נודע "בני,
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 האש ושברירי בכירה לוהטת והאש מרעיד בדברו וגופו אבי". "כן, השיב: יפתח
בדברו. הבער באישובי אחד וגץ בכותל אשר הברזל בכלי מתרוצצים

דיבר: ילעד
ואראה". באש ידך "שים

:כרהני־אליל כמסכת אשר אביר פני על בעיניו התרפק ויפתה

דיברת". כן אם אבי, "כן,
:ציוה גלעד
ידך". "שלח
:לחש ויפתח

אבי". תאהבני, "למען
צחק. לא והוא צוחק כמו שפתיו מבין יצאו ושיניו ידו מושיט הוא

גדול: בקול גלעד צעק פתאום
בני". ידך, תשלח אל "בני,
 ומן בבשר באה והאש באש הבשר בא פניו. הסב ולא שמוע אבה לא יפתח אבל

רחוקות. גבעות קצה עד הישימון השתרע חוצה הבית

 אותך, שנוא אוכל לא אני אתה. טמא בן טמא :בנו אל האב אמר הזה המעשה אחרי

רשנאתיך. מי־יתן
 גם חיבות דברי ודיברו יין שתו הלילה וכל המוגף בחדר שניהם השתעו הלילה כל

 המדבר התהפך לבית חוצה הברזל. בכלי עוממת האש ובבואת בכירה והאש חרפות,

רחוקות. גבעות קצה עד

ד
 מלכום ונכחו באדרת־שער, שכם־ברזל האלוהים בא חלום. יפתח חלם בחורף בלילה

 או בטן חדרי אל פגיון כרדת מלכים אל הרס והאלוהים ובושם. בעדיים משי של
הכבשה. קרב אל האיל כהרוס
 גדרות־ ואל בפירצה התגנב אשר משתגע זאב־ערבות הרועים המיתר ההוא בלילה
 השפחות, אמרו העמונית מתה בכשפיה פטדה. מתה ההוא ובלילה השתער, המקנה

 מבשר והוא נזעיק והוא גלגל־הולות ניטח המדבר מן הנידחים. בחלקת קברוה כן על
 גס השביע. חשכה ושבועה המתה קבר על עפר זרק כוהן־־הבית מתקשרת. סערה
 אהבני ועבדתיך, אלוהים אהבני אמר: האבן ואל לאבן ונשק אבן הגביה יפתח

ידעת. אתה כי אלוהים

 בחרונן כמו ברוח, *שהורות עבים נדחפות ההרים ולעומת החורף שמי נמוכים נמוכים
 הרכסים מן לפרוץ מתקשרת סופה כי ראה יפתה ההר. חומת את לקעקע תבקשנה

להדביר ישאג והרעם בשחקים להסתולל שגיאה רוח תזנק רגע עוד ים. לפאת אשר
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 הוללים ברקים פרשי ידהרו מכנפות־ארץ מצפון במפלשי־עב. תופחת סערה ארץ.
ערפל. בהשרת שוקקים

—באש הבית נשרף כמו שחורה, אבן־געש בנוי והבית

 לו אורבים אביו בגי אחיו והנה אביו בית אל הנידחים קברי משדה יפתח בשוב
 החרישו היום כל מחרישים. והם צווארו אל כהניתות ומבטם קמרון־המבוא בחשכת

יפתח. אחיהם אנוש חולה כמו מעדנות, מעדנות ופסיעתם ועזור ימואל ימין
 אליו שוחקת והיא האורוה קיר בעליית אשר משכבו אל חורגתו נחושתה באה בלילה

 אחד ורגע כטחב. קרה ביד החליקה מצחו על גם יתום. יתום, לוחשות: ושפתיה
חזהו. בתלתלי ציחקה

—בצאתה עמה לקחה המגורה ואת המנורה את נחושתה כיבתה בצאתה
 לעפר ניתכות וזלעפות־מטר אימה מזרים והרעמים סופת־זעף געשה הלילה כל

 הבית. עמודי ייבבו להישבר במחשבים הבית. צווארי על שיכורה נפלה רוח הארץ.
הנבעת. המקנה ונהם נהק בחושך הכלבים. בצעקת נמסך אפל שיגעון

 צווחה ציפור צחק צבוע שיניו. בין ושבינו האורוה סף על יפתח ארב הלילה כל
השכין. בניצב נושכות ושיניו מרטט ויפתח הצללים בקצווי צילצל ברזל

 אחיו מפניו המדברה יפתח נמלט שחר עם כבד. ואגרופו יפתח בעורקי סמיך דם
 בברחו אביו מבית יפתח גנב ופגיון וסוס ולהם מים ועזור. ימואל ימין מבקשי־נפשו

לגופו. אשר ובגדיו המדבר, אל
 וכוכבים. סלעים עפר הישימון המים. שטפי את עילעו המדבר וחולות שכך הסער
 עובר בחלומות־לילו. אותם ראה מכבר אשר וערוצים חגווים בין עובר והנער
בוא. לו: קוראים ואותות־אותות חלום בארצות הנער

 האש ובהיות כלותה. עד באחוזה אש לשלוח ביום־נקם ישוב עמון גדודי בראש
 אביו. גלעד את יחלץ כפיים ועל בשלהבתה העמוני יפתח יעבור כשאול איומה
 עליו יגהר האשה על וכגוהר המתעלף. הזקן את ישכיב הבוערת לנחלה חוץ בשדה

 לא והוא בנך חי עוד אבל אש. למאכולת היה הכל אבי, הכל, אבד פצעיו. ויחבוש
בנים. ועשרה אחוזות משבע יפתח בנך לך וטוב יעזבך,

 בבית יפתח ינחל לא :הבית בספר לבלר־הבית כתב החרס מנורת לאור בלילה
 יולידו הלא וזעף חושך לאמור: הבית לבלר כתב ועוד הוא. אחרת אשה בן כי אביו
 תעתועי־ כי אחריתנו רעה הנשארים. ורעים הנמלט רע המעשה, רע וחושך. זעף

לעבדו. אלוהים יסלח בעולם. ביעותים

ה
 אנשי יפתח. התהלך בגדולות אבל־כרמים. בעיר עמונים עם יפתח ישב רבים ימים
ישישי הקהל ראשי חריף. גץ ומבט־עיניו קולו היה וחד קר אשר על כיבדוהו העיר
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 ויפתח גידלוהו. כן על אביהם. קול הד יפתח בקול לשמוע דימו מלכום כוהני העיר
 והשומעים הקילון. כקורת כבדים דבריו נפלו פיו פצה אם הימים. כל דומיה מחריש
:וילחשו עיניהם ישפילו

דיברת". כן "אדון,
 עלתה בעור עור ובגעת זר, זר, לו ואמרו אבל־כרמים בעיר אהבוהו נשים גם

תמיד. צעקתן
 פניו. מרואי היה ויפתח מלך־נער. והוא עמון בני ארץ על גתאל מלך ההיא בעת
 לפניו עבדיו יביאו רכי הימים. כל קרא התולדות בספרי המלך. גתאל היה רפה עלם
 ודברו הוא קשה איש כי פיו, את וישאלו יילכו הזר אל כי להם ואמר קשה דבר

חרוץ.

 ענוגות עגולות־מתניים ונשיה שוצפים יינותיה וצוהלת. גדולה אבל־כרמים והעיר
 ירעיפו ומלכום כמוש תמיד. לשמח וזריזים שמחים ועבדיה וצחורות־ירך, ומשי בפוך

 ישבותו לא בלילה גם וחג, למשתה קוראות החצוצרות עמון. ערי על תפנוקים

והמשחקים. הנוגנים
 עמונים ישחקו כאומר: מוגפת נפשו אבל העיר, חמודות בכל היתה יפתח יד

—לפני

 כתפושי־ שתים על קמים והסוסים בוכות והצמדות מכה והרוח חורף בא קיץ יצא
 נרדמות ועזור. ימואל ימין את זכר, אחיו ואת אביו בית את פתאום זכר יפתח עווית.

 ובשורתן פניו על חולפות דחופות עבים בחלון. עומד ויפתח ערשן על חשוקותיו

סתומה.
 תסתיר אל במדבר, האפעה אלוהי אני. קין לא ואני עזור אחי כהבל לא אלוהים,

 שכיר־הרב לך והייתי תנני כוהן, לך מהיות קטונתי אם ועבדתיך. קראני ממני. פניך
 והיא אליו פניך תאיר וביום אויביך על יבוא בשכין בלילה אשר מרצח־שכיר

 טובך. עלי תרעיף כי אובה לא זעפך, את אהבתי והעיט. השועל אלוהי ז&כרו,
 כי לאות לי היו וקדרות־פניך וזעפך הימים, כל אוהבך פניך קדרות ועל זעפך על

 נוצרתי, משטמתך בצלם כי אליך אספני אני. בנך ובבשר באש בנך, ואני אני בצלמך
 אשר ויגע. נואש בנך וגם אתה, ונואש יגע כי ידעתיך במדבר. בלילה הזאבים אלוהי
 במשטמה. יאהב בנך וגם אתה. קנא כי אוכלת, באש־חרון תשרוף אותו תאהב
 אבל מנחתו, ואל שעית הבל אל שאהבתיך. אהבתי וארורה אלוהי אהבתך ארורה

 המזועף חסדך פרעזת כן על אשר אהבת, קין את קין את כי סודך את ידעתי אני
ל' וחרונך אהבתך שאת למען מצחו על וחותמך קין נע־ונד הבל. על לא קין׳ על  ע
 ולחתום בארץ לשוט אהבת, אשר בנך את קין את שלחת אתה הלא האדמה. פני

 אני בגורן. ואש ביער ברק אלוהי אלוהים צלם לצלמך קין היה עד בחלדך. צלמך

 בך. דבק ממעמקים ואבי באבי דבקה ממעמקים והיא העמונית אמי את אהבתי
אות. לי תן
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 זיקי־שמש, תלכודנה המגדלים כיפות רק תמיד. שמחים ואנשיה אבל־כרמים גדולה
יותזו. דם נטפי כמי הנגוהות ובהילכד

 פניו על עוברת והחמדה ומלך, שרים נשים בחמדת צוואר עד חוצה יפתח והאיש
 וגדול בציד יפתח גדול כי הארץ יפות לו אמרו בלילה משכבו על תגע. לא ואליו

 דומיה. מחריש ויפתח עורו. את מבקשות ושפתיהן לו הגידו זר זר, ובאהבה. ביין
פנימה. ומבטן עיניו הפוכות כמו

 ובחזיוני־שחוק. במחולות ובמשכב, גבורתם כל ביקב רפים. אנשים העיר אנשי
 דבר ועל ובנותיהם נשותיהם דבר על יפתח את העיר אנשי קינאו הימים ברבות
 כל יתבובר לשחוק הלא הגלעדי, ליפתח עבד וגתאל לגתאל עמון עבד גתאל. מלכם
 איש־ את לנסות ביקש והוא שריו, ירננו אשר הדבר את שימע וגתאל הארץ. עממי

 רכב ואנשי־צבא חניתות לך קח יפתח, על המלך גתאל ציוה כן על הזר. שלומו
 הוא אות הלא אתה ממאן ואם בחוזק־יד. לי לקחתה גלעד ארץ על ועלה ופרשים

הזרים. כאחד אתה ובן־מוות באת הארץ את לרגל אתה, לצרינו כי
 סלע צוק מראש אליו נשקף אביו, פני צלם באבן חצוב יפתח ראה בלילה בחלומו
 שמיים בין לו. מתנכר הסלע אבל הצלם, אל לעלות במצוק מעפיל יפתח במדבר.

אצבעו ציפרני יוכל. לא עקבותיו על ולשוב יוכל לא לעלות עצמותיו. רוחפות וארץ
 פני אליו יצפו מבטו יגביה כי בהגוים. נאחזות רגליו וכפות הסלע בזיזי דבקות תיו
 מרחיבה רבה תהום ראה מבטו ובהשפילו אימה. ומזרים קודרים והם אבן, של אב

 ציפור וכמו פתאום, אשה יד בו נגעה אז כחיה. נוהמת המדבר ורוח בתווך והוא פיה.
 קצותיה, ייראו לא המערה, גדולה המדבר. ממערות מערה אל האשה עם יפתח דאה

 — רחוק שיר קול נישא המערה ומנבכי במעמקיה, זורח ואייר בה וטחב

עמון. בני בארץ ימיו שלמו כי יפתה ידע בהקיצו בבוקר
 נשרפים וכיסופים השמש תבער ובקדקדיהם אבל־כרמים לעיר מגדלים מגדלים

ולרפת־נפש. מר והוא צער יגיה השמש ברדת אבל בתבערה.
 המש־ הנשים אחת לו ילדה אשר ובתו הוא המדבר, אל יפתח נמלט היום ממחרת
למרגלותיו. תטחות

 יפתח ישב ש־נים עשר כי אביה, סוס על המדברה בהילקחה פטדה שנים שבע בת
 בצחוקה יפעה. הטיבות ושפתיה אחרת, אשה כקול קולה היה ולוטף חם באבל־כרמים.

 עשה גומא של הליל מנוחה. נפשו מלאה אליו דברה מדי קסום. ענבל יפתח שמע
 קול שומע והאיש מנגנת היא מצפה־הגלעד. משירי לו מנגנת והיא לפטדה, יפתח
 בהקיץ גם אביו. בנחלת הבוסתנים בצל הרצים המים כאיושת בכרמים, הרוח כקול
 ערגה חלום. לו ספרה מדי אליה יוצאת אביה ונפש תמיד. חלומות פטדה את פקדו
 —אבי :לו אמרה כאשר עליו ירדה רכה

 לאמה, שאלה לא והיא בתו. ופטדה הוא העמיני, גתאל מפני יפתח נמלט המדבר אל
מאד. אורות והן אבייה על נחות ועיניה היתה מחרישה אך לשוב. נכספה לא עירה אל גם
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 יפתח ידע שם טוב. ארץ הרי רוכסי אל הגיעם עד דרכם ארכה ולילה ויום לילה
 מצא ההר בערוצי בלילה. בחלומו אותו ראה בנעוריו אשר בו, לשבת נסתר נקיק
ורחב. רך וצלם שבעי־ימים שם, צומחים אלונים מים. גולות יפתח

 הסהופות, צאנם להשקות המדבר נודדי יבואו גולות־המים אצל אשר השקתות אל
 להעלות זרדים פטדה קוששה שם עורות־עזים. עשויים שחורים אהלים יטו ובבואם

טרף. הביא בקשתו ויפתח במערה, אש
 לעומת ההר, לרוכסי מלתעות מלתעות ההרים. ראשי על מתגלגל סהר הגיח בלילה
דומם. נפערות הרקיע

—עברו יין כמו יפתח בשיר. קולה המה ימדי־ערב בחליל פטדה ניגנה מדי־־בוקר

 חבר יפתח וידועי־חמס. מרי־נפש כולם, אנשי־מצוק טוב ארץ שוכני המדבר נודדי
 בארץ ילד יולד לא היתה. שעשועיהן ילדת פטדה. עם היטיבו גרומות נשים להם.
 פעם־ יפשטו ישראל נערי גם עמון גדודי גם ברוח. כעלה נידפים יושביה כל טוב,

 הרוצח בהם אובדים. אנשים נוודיה כל נוודיה. את להכרית טוב ארץ על בפעם
 ובהם שנאתו את הנושבת הארץ תכיל לא אשר השונא בהם הרוצח, מפני והנם

עקביו. מרדפים כלבים אשר השנוא
 אבל החרבה. הנחושת כעין ואדמתה טוב ארץ על פרושים מותך ברזל של שמיים

 יושביו ועם עמו ותיטיב בלילה הישימון על תחום דקה צינה אפל. כיין עזים הלילות
הנידחים.

 כיריעה פניו אשר גרום ישיש והוא הנודדים זקן לפני ובתו יפתח הובא הימים באחד
 הזקן ידבר למען מחריש והוא הזקן, לפני יפתח עמד המת הנחל בערוץ קלף. של

 פיו. ויפצה ייעף כי לזר ממתין גמלו, דבשת על במתנמנם רבץ הישיש גם ראשונה.
רעהו. שתיקת את איש במנסים שניהם החרישו רבה שעה

 צלם רק אבן. ופניו במקומו נטוע ויפתח הזיח. לא עפעף הזקן, נח מאפירה כלטאה
החרישו. רבה עת המתגלגלת. השמש זיע עם לאט זע

:חרוך וקולו הישיש דיבר פתאום
הזר". אתה, "מי
העמונית". שפחתו לו ילדה אשר אדוני, אני, הגלעדי גלעד "בן
הזר". אתה, מי שאלתיך הלא ממך. מבקש אני אביך שם ולא שמך "לא

אדוני". דיברת, כאשר אני זר
רודף". ביד להסגירנו אתה שלוה הלא הזה, המקום אל באת "ולמה

עמון". בבני נחלה ולא בישראל חלק לי "אין
 למי הנואשים. כדרך מביטות הן ופנימה עיניך הפוכות כי הזר, אתה, נואש "גם

וידעתיך". אמור הזר, תעבוד,
נוצרתי". משטמתו בצלם כי אני, במדבר בלילה הזאבים "לאלוהי
לרגליך". אשר "והילדה

בעורקיה". והמדבר פטדה. יחידתי "בתי
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.,ולפרוע׳ לבוז לשלול עמנו תרד הלא אתה. "איש־חיל
חיי". ימי כל ישבתי זרים בין אדוני, אני, "זר

ר
 גם ברודפיהם להם נלחם גם טוב. בארץ הנודדים האנשים בעיני חן מצא יפתח
 בלילה יושבי־בית. כל הנוודים תועבת כי הנושבת, לארץ להתנכל לילה עמהם עלה

 בפגיון דומם. ימית והממית דומם יגווע המת כרוח, רכים והם הנחלאות אל החליקו
השדודה. הנחלה משואות על אודים ילחשו בבוקר יבואו. ובשכין

 גרונות את בלט משספים והם גלעד האיש נחלת אל היפתחים התגנבו הלילות באחד
 בבוסתנים עוברים האחוזה, במשעולי המתגנבים זרמו רבה שעה בחצר. הכלבים

 את נתן לא יפתח אבל חרוכה. אבן־געש כתליו אשר הבית פתח בואכה ובגדרות
 פתאום עלתה משטמתו בתוך כי לפי־חרב, יושביו ולהגיר הבית את להבעיר אנשיו

—עזה ערגה

 בנקיק בחגו האנשים נרדמים יומם בהם. כל ויד בישראל גם בעמון גם הנוודים יד
 המים. גולות על אשר השוקת סביבי האלונים בצל משחיר המעט וצאנם ובמערה

 ומדי־לילה בכל. רועצת והשמש יומם, הצאן את שומרות כהות־גלימה גרומות נשים
 אשר אבן בתי ביושבי חרונם לשסות הנושבת, הארץ על לפשוט האנשים יגיחו
ושליו. בוטח וחלונם בחלונם עולה האור

 הלוך דומיה. הליכותיה וכל פטדה ואפלה יפה הנוודים. בעיני חן מצאה פטדה גם
 קשות־יום נשים למרגלותיה. משתטחים המלך גני כמו הצורים בנקרות ויחפה לאט

טוב. בארץ יולד לא ילד כי בה, דבקו
 ימחצנה פן כתפה יחבק ולא ראשה יחליק לא בתו. את יפתח אהב פרא אהבת

 בעורקיו דמו וחמר הימים, באחד גבר יידענה אשר את יפתח יזכור וכי אהבתו. בהמון
 גווה יתן גם בשרה, חמוקי ימעך ובידו יחבקנה בזרועותיו נכרי הזאת. למחשבה

 אוני־גבר יזנקו בשרה תוך ואל יצוריה בחמדת לחטט תרדנה גבר אצבעות גוו. תחת
 ישלח בחמת־מוות האלה. המראות עליו כרדת יפתח בעורקי געשה אש שוצפים.

 :יפתח ילחש אז עיניו. גלגלי את שוטף ודם הקר, הפגיון בלהב לצננה הלוהטת ידו
 וזעפו עמומה תוגה תסגור לבו ועל הענוגים לניגונים יסכית עיור וכמו פטדה, נגני,

 הוא גם ישתוקק אשר ויש אביו, גלעד כמעשה פרא יגעה באהבתו אשר יש ישוך.
—יהיו ארורים ומקלליה בתו מברכי יבורכו למען סמי־לילה לרקוח

 יתחתן למען לפניו להשתטח אליו עולים ארץ, ונסיכי רוזנים עברו יפתח בחלומות
 יגורשו במקל ככלבים כולם, פנים נעווי נפלאתה. אשר בבתו נפשם חשקה כי בהם

ובאבן.
ופגיון ביפה־ואפלה. לגעת הוא גם ביקש יפתח, בחלומות גלעד האיש עלה כבד כבד
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 לגדול כי עמהם פטדה תרד לא כולם, נעווי־פנים בחלומו. יפתח ביד רתת עמו דיבר
 דומיה. צעקתו ובקצה יפתח צועק חלומו בתוך היפה־ואפלה. נועדת מהם ולבורא

 יפתח אל בנך אל ידך שלה עדיין. בו נגעת לא ואתה הימים כל עבדך זר אלוהים,
 והנה לעולה השה ובידי ההרים אחד על לפניך הנני האש. שרביט בו יצרוב למען
 אם ימי. כל צלך אשאף ציפרי־טרף. צעקת אלוהי המאכלת, ואיה והעצים ך,אש
 הסהר בבבואת או העקום בסהר ואם בוער. לעפר עבדך והיה תיראה, אלוהים בהר

 הכלבים יצעקו כי במדבר. בלילה לרוח־זלעפות עבדך והיה תיראה, המים אל הנופלת
 גם ונוגעתי חרון־אפך בי תן וזעף. אתה אוהב כי הוא אות הלא בצעקתם, ונפשם

 אני בנך בתוהו־זלעפות פני. על אחר עבד לך יהיה לא אתה. ערירי הן בחרונך, אני
—בלילה מתים בערוצים המשחר חתול־הבר אלוהי לתעתועי־ביעותיך, ימי כל אהיה ועד

 סגולת להם. אדון להיות הגלעדי יפתח את טוב ארץ נודדי שמו הימים ברבות
 בעל־ כמו מעט, דברו ומצועפוה. קשות ועיניו קולו היה וחד קר ליפתה. אדונים

פיו. את יפצה כרהו
 יושביהן ואת הערים את וכבש ישראל אדמת על עמון מלך גתאל בא ההם בימים

למשיסה. היו והנותרים נמלט הנמלט לעבדים. לו לקח
 יפתח שמע כי אחיהם, מקום אל המדברה נסו גלעד בני שלושת ועזור ימואל ימין
 בהם ושיחק בצבאם יזנב הימים כל עמונים. לו יוכלו לא אשר הארץ, בכל יצא

שוקק. בדוב מצחקת כציפור
 לפניו בהשתטחם צווארם. על נפל לא גם לפניו, הבאים לאחיו התנכר לא יפתח

יפתח: דיבר ארצה אפיים
יעקב". בני לא ואתם אני יוסף לא כי פליטים, "קומו,

:אמר הבכור ימין
 להילחם יוכל לא זקן, ואבינו אביך. בנחלת שונאים באו כי לך להגיד באנו "אדוני,

 רק כי אביך בית ואת אביך ארץ את והושע קום לך, אומרים עבדיך אנחנו בהם.
יוכל". לא ואחר לצרינו תוכל אתה

 אמרו מדי־יום־ביומו המחנה. אל לספחם ציוה רק מחריש, ויפתח ביפתח מאיצים הם
 לי תן אמר: לבו אל אך מאומה. השיבם לא והוא מתמהמה. אדוני מתי עד לו:

—והלכתי אלוהים, אות,

המזנ היפתחים מפני עמון לילות וחרדה אימה עמון. צבאות על חיתיתו הפיל יפתח
 בלילה וצעדיו אדוניהם יפתח וערום קל כי יפתח אנשי וערומים קלים בצבאות. בים

 שכינם אשר מרצחים יפתח שלח ישראל באנשי הרודים עמון שרי אל כאד. רוחפים
 עוף של זאב של רוח של קול בלילה כשמעם גתאל שכירי את יאחז רעד דומיה.

 עמון בני רבת עד ורוח. זאב עוף של קול בלילה הנותנים הם יפתח נוודי פן זומם,
 לפי באים כאנשים מתחפשים והם החומות בין אל באו יומם יפתח. שלוחי חילחלו

ואינם. הרוח נשאם ולבוקר מוות זרעו ובלילה תומם
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 ולמה אנחנו אחים אנשים יפתח. אתה, עמוני לאמור: יפתח אל שלח המלך גתאל
 יריס לא ובלעדיך לי אשר במרכבת־המשנה מושיבך הנני תאבה אם נלחמים. אנחנו

וישראל. עמון ערי בכל רגלו את או ידו את איש
 אני, אחיד לא :לאמור והשיבו נושא־כליו עזור ביד גתאל אל שלח הנודדים אדון

 אם כי ישראל לבני נלחם אינני אנוכי. זר איש כי ידעת אתה אמך. בן ולא גתאל,
 לפי אגיר שונאיך את גם אותך גם בחרב אגיר לכבודו נלחם, אני תדענו לא לאשר

חיי. ימי כל הייתי זר כי חרב,

ז
חלום. פטדה חלמה במערה בלילה

 על כלות ותפארת לגופה צחורה שמלה כלולותיה. בבגדי כלה היא והנה בחלומה

 בתוף סביבה מרקדות ונערותיה באצעדות וזרועותיה מור נוטפות אצבעותיה ראשה,
ובגבל.

 סיפרה ופטדה חתנך. ומי :שאל גווע ובקול בתו פטדה את טילטל נרעש כאיש יפתח
 בה נישבה נשימת־אפו ורק ובינה בינו היה שחור מסך פגים, חתנה נראה לא כי

מאד. לוהטה והיא

 את ראה ויפתח יפתח. לרגלי להשתטח יורדים ישראל זקני והנה מדברים הם עוד
בשכבר־הימים. כהיותו כבד איש והוא עמהם יורד אביו גלעד
 לפגי נפלו ארצה ואפיים גלימותיהם שולי את ישראל זקני אספו המדבר אבק מפני
 ושצפה עלתה אז בנו. לעומת משתחווה ואינו נופל איננו גלעד רק הנוודים. אדון

 נשנה כחתף הנה כי בעצמותיו, משתגע כתירוש פרועה שמחה הגלעדי ביפתח

האות.
בדברו: קולו את הנוודים אדון כבש בדי־עמל

לו". ומשתחווים כורעים אתם אשר האיש זונה בן ישראל, זקני "קומו,
מאד. אפל בדברו וקולו הזקן גלעד אמר ישראל", את יושיע אשר אתה, "בני
המחנה". יהיה טהור לא כי לפניכם זר איש יילך לא ישראל. זקני אני, "זר

 לכה ואתה לישראל שופט אביך את שמנו היום אתה. אחינו יפתח, אתה, "אחינו
יפתח". אחינו תהיה, אביך צבאות שר עמון. בבני ונילהמה לקצין לנו והיית
 העבד אחר כרדוף אותי ורדפתם מעליכם עמון יסור וכי אותי, שנאתם אתם "הלא

המלחמה". כתום איתי ישים באזיקים הלא השופט ואבי אדוניו. מפני המתפרץ
פני מברכך הנני לנו להילחם תעלה אם יפתח. אתה, "בני  תהיה ואתה אחיך על־

לפני". והמוציא המביא
 אתם ומדוע אתם נערים לא ממני. הרף השופט, אתה וגם זקנים. ממני, "הרפו

 והושיעו בכוחכם לכו דבר. מעיני נסתר לא מזימתכם, את ידעתי הלא לפני. משחקים
 להיות אבי ירכב גבי על ולא ישראל מלחמות סוס יפתח יהיה לא עזיבתכם. את

פרש". לכם



ש א אי ר וסופ

 שלשלת זרועותיו בין מיתת כמו קמוצות בדברו ושפתיו הזקן גלעד דיבר אז
ברזל:

תחתי". תשפוט אתה ישראל. את אביך ישפוט "לא
בהם. בוגדת לשונם אשר נדהמים כאנשים מחרישים והזקנים
יפתח". אדוננו נעשה, כן כדברך לא אם בינותינו שומע "אלוהים

גדול. בקול צוחק והוא יפתח אמר לראש", לכם יהיה זונה "בן
אמרו: בלא־קולם והזקנים

:באישוניו ניצת צהוב וגץ דיבר יפתח
באלוהיכם". לי תישבעו הלא לכם, שופט אותי שמים אתם באמת־ובתמים "אם

לראש". "יהיה
עליכם". מצווה ישראל שופט כי בנחושתיים. הזה הזקן את אפוא "תנו

-" בני "יפתח
דיברתי". אני הורידוהו. הבור "ואל

 וימואל ימין אחיו את ומצביאים. שרים עליו ונתן חילו את יפתח פקד היום ממחרת
 שלח הגלעדי עזור נושא־כליו וביד ישראל. בשבטי צבא יוצא כל אליו לקבוץ הריץ
מארצי. צא :לאמור עמון מלך גתאל אל יפתח
 המחנה באמצע אוהל־כבוד גדול אוהל לנטות היום כערוב ישראל שופט ציוה ועוד

 ושפחות סוס יין לו ולתת באוהל־הכבוד ולהושיבו הבור מן אביו גלעד את ולהעלות

—בהן לצחק

 תבלעם וביום בחילו היפתחים חותכים מדי־לילה עמון. מלך גתאל היה משוגע כאיש

רוח. כרודפי והיו אחריהם צבאו יריק הארץ.
 פני לשלום כי מעלי סורה־נא :לאמור יפתח אל גתאל שלח נושא־הכלים עזור ביד
 שופט ערך בנחת רבים. ימים בו והשתעשע גתאל את ידע יפתח אבל למלחמה. ולא

 באמת הארץ למי ושוב, רצוא שלוחים ביד העמונים מלך עם מלחמת־דברים ישראל
 לב נתעה כי עד התולדות, ספרי בכל כתוב ומה מימים־ימימה בה ישבו מי ואבות
לפניו. מלחמת־דברים כי לחשוב גתאל

 ובקול וחושך בעב־ערפל חתנה בא בחלומה אחר. חלום פטדה חלמה הלילות באחד
עת. באה כי כלה בואי :דיבר דקה דממה

 בשמעו ופניו חלומות. לו ארבו חייו דרכי בכל חלומה. דבר את יפתח שמע בבוקר
העמומה. האש בבואת עליו נפלה אשר כברזל־סיגים חשכים האחרון פטדה חלום את

 והשמש הסלע. מדרון אל כולו נקבץ המחנה שופר. קול הריע אחת שעה מקץ
ובמגינים. ברמחים משחקת

 ראש על יפתח כף עימו. בתו ופטדה הצבא פני מול ועמד אהלו פתח אל יצא יפתח
בקולו: נשברות ואבנים פטדה
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 ביתי מדלתי ייצא אשר היוצא והיה ביד? עמון בני את תתן נתון אם "אלוהים,
"—עולה והעליתיהו לאלוהים והיה עמון מבני בשלום בשובי לקראתי

 היפה־ואפלה אמרה עת", עד בגד־כלולות לי והכינו בידך עמון בני את יתן "נתון
אחרת. אשה כקול קולה היה ורך

 עפר, עמון חומות להדביר ושטף טוב מארץ וזינק ממחבואו הגיח הגלעדי יפתח
 בואך עד מערוער הוכה ועמון לפי־חרב גתאל הוגר היום חום עד עמון. גבול עז כי

 ויפתח עמון בני נכנעו לילה ועד מאד גדולה מכה אבל־כרמים ועד עיר עשרים מנית

דומיה. מחריש

ח
 לא ובלכתו בבואו נודע ולא מארץ אדם יאבד אדם. חיי ימי בחול הנבלעים כמים
 למען בלילה הלומות יבואו אשר יש אך משיב. ואין יומו ידעך דועך כצל ניכר.

 בחלומות, שבים המתים גם כשהיה. תמיד הווה הכל חולף, ואין עובר אין כי נדע
 נפקד ולא נגרע לא נטף אף בחלומות. ומפציעים חוזרים כצל עברו אשר הימים גס

דבר.
 נולד חומותיה בין אשר אביו נחלת במבואות יפתח עמד חלום עברו אשר כאיש

 הבוסתנים גם הגדרות גם דבר. נפקד ולא נגרע לא נטף אף יומו. בבוא ייקבר ובה

 אבני־ ניכרו לא כי עד הבית כתלי על הולכת והגפן כמימים־ימימה, לפניו ניצבו

 צינת העצים ובצל בתעלות־המים רצים והמים החובקת. הגפן מפני השחורות הגעש

כבושה. ערגה
בשיר. לעומתו יורדת והיפה־ואפלה האחוזה. במבוא יפתח עמד חולם כאיש
 והוא גלעד האיש אליו ירד גם והנה בחלילים, והרועים בתוף הנערות אחריה והנה
 משקיפה זבולון בת נחושתה ואמם במשעול יורדים ועזור ימואל ימין גם מאד. כבד

 וכוהן־הבית לבלר־הבית וגם נובחים והכלבים פניה. על חיור ושחוק החלון מן
דבר. נפקד לא בלילה, כבחלום הכל ניצבים,

 היכה יפתח, היכה ומזמרות בתוף מכות והן בבגדי־לבן אחריה הולכות והבנות
הגלעד. מצפה כל פני על אורים והלפידים מריע העם יפתח.

פני רוחפת כמו פטדה טופפת  האיילות כרדת בעפר. כפותיה תגענה לא הארץ, על־
 היא עדנים. תמרוקיה וריח צחורה שמלת־כלולותיה אביה. אל פטדה יורדת למעין

—באישוניה וקרח ואש יפתח, חיכה מזמרות ונערותיה
 ועיניו וחרובים צרובים פניו אביו. נחלת מבואות מול ישראל שופט עמד במתנמנם

חלום. רואה כמו מוות, עד האיש עייף כמו הפוכות
 אותו נושאים ועזור ימואל וימין באפריון גלעד הוצא כי וחזק הולך ברעו העם קול

 מצפה־גלעד. כל על שפוך לפידים אור האב. אשרי האב, אשרי צועקים והצבאות
החדלה. מעוצם כמשתגעת תופים וצהלת
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 כפותיה שתי את תניח אחר אביה. ראש על נזר־מנצחים בשימה פטדה ואפלה יפה
 פטדה אצבעות בנוח יפתח היה נחל שטפי חננוהו אשר כסלע עיניו. שתי על דומם

קשה. מתרדמה להקיץ כמתאמץ והוא עיניו. שתי על
 אור החרישו. העם ישראל. שופט ידבר למען העם את להסות ידו נשא הזקן גלעד

 פניו על נפל ופתאום לדבר פיו פצה ישראל שופט מצפה־גלעד. כל על לפידים
 והיה גבירתי־אמי. שפתיו, הגו גבירתי־אמי, חץ. בו פגע אשר זאב כילל מילל והוא

—בלבו זרה אש ישראל, שופט מתעתע : נפשו אל אמר אשר השבט מישישי ישיש

ט
 מפניהן. נסים הצאן רועי אחריה. הולכות ונערותיה בהרים צילה תעה חדשים שני

 בערוצים תלכנה דומם דומם יושביהם. יבואו בחדר חדר תעבורנה, בכפרים כי
 נעווים זיתים וגם חיה בהן תגע לא לבן. אור־רפאים עליהן נוסך והסהר ירח שטופי
 כאיושת ופסיעותיהן פסיעותיהן ההריש עפר־הארץ בשרן. לשרוט יעזו לא מזוקן
 עוברת הנה ילחשו: ואנשי־מצוק כלולותיה. בנזר פטדה ואפלה יפה ברוח. עלים

 שאולה וחי. איש אליה יקרב לא הזר. האיש ובת היא, אחרת הקדושה. פנינו על
פטדה. כלת־דמים לאלוהים שאולה כי טוב, ארץ יושבי אחריה קראו

בידו. ומאכלת ואש ההרים, אחד על מזבח האיש ערך חדשים שני מקץ
 היא שניהם. נהגו בשיגעון כי בלילה מדורות על הנוודים סיפרו הימים ברבות
 יספרו כן שניהם, היו וצוחקים כחולה־אהבה. והוא ערש־כלולותיה על עולה כאשד,

 בלילה הטורפים יצחקו כאשר שניהם היו צוחקים רבים. ימים מקץ בלילה הרועים

ומשטמה. בצחוקם וחושך
 היפה־ואפלה הנה פני. על אחר עבד לך יהיה לא אחי. מכל קידשת ואותי בחרת בי

 אתה מנסה רק אשר אות לי תתן הן ועתה ממך. יחידתי חשכתי לא שכיני, תחת

בנך. את
 מתהפך והמדבר בנקיק־הסלע. חיה צעקה ובאופל פטדה בצחוק והשיגעון דיבר יפתח

רחוקות. גבעות ראש עד ערירי

י
 את לשסות בדמים צוואר עד בא גם ישראל, את הגלעדי יפתח שפט שנים שש

 עמון מלך גתאל אל יפתח דיבר כאשר הכל ישראל, את ולהחריב באפרים גלעד
 ימי כל הייתי זר כי לפי־חרב אגיר אויביך את גם אותך גם :לאמור בשכבר־הימים

—חיי
 יגש לא הצורים. בנקרות לשבת ביעותיו מפני המדברה יפתח נס שנים שש כחלוף

טוב. ארץ נודדי כל על מוות אימת אימתו כי אדם אליו
 יורדים גרומים וכלבים ומים. לחם מולו לשים עזור אחיו־חורגו אליו יירד אשר יש

תמיד. עזור עם
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 המדבר מן העולים הלילה קולות את לדעת טוב, בארץ במערה יפתח ישב אחת שנה
לאמור: לבלר־הבית כתב בספר תוסס. המדבר בהיות

 ושלושים בנים שלושים לו ויהי מבית־לחם, אבצן ישראל את אחריו "וישפוט

"—בנות

 מדורות נוכח יספרוהו באשון־לילה אשר מבעית סיפור הרועים בין סבב רבות שנים
 בערי כי עליו ייאמר כן על בנדודיו. נשל אברים אברים כי ליפתח קבר אין :האש

 חלמום אשר אימה מחלומות נקברו. עיר ובכל אבריו נשלו עיר בכל נקבר. הגלעד

הזה. הסיפור הגיח מרי־נפש אנשים
 אל הגלעד. מצפה במורדות אשר הגלעדי גלעד בנחלת טמונות יפתח עצמות אבל
 ועוד אלוהים. בחסד ישראל את בני שפט שנים שש גלעד: האיש אמר בנו קבר
 נענו אשר ריקים אנשים בעם נמצאו ומימים־ימימה תוהו. אלוהים חסד :האב אמר

—תוהו והגידו: לו
 זקן ואיש יפתח. בת לפפדה לתנות ההרים אל ישראל בנות תלכנה ימים ארבעת

תוהו. יגיד: נסדק ובקול מרחוק אחריהן הולך נעווים ופניו סומא
 וצבוע, אפעה שועל ארצות הישימון, בפני צעקתן לשסות הבנות תלכנה ההרים אל

 יסכיתו טוב, ארץ נודדי אובדים, ואנשים ומזועפת. רעה אהבה של יוקד מרחב
מר. שיר שירם ישיבו וממרחקים הבנות לבכי בלילה

1966
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