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יורם ספר

פרישמאן• דוד מגרמנית תרגם



 וחציו משגרר שחציו סופר בורכרדט, רודולף פרסם אחדות שנים לפני
 קטן מספר בשביל רק כתב־יד בתור שהדפיסו "יורם", הקטן ספרו את פילוסוף,
 קטן מספר בשביל כתב־יד בתור שהדפיסו "יורם", הקטן ספרו את פילוסוף,

 העתיקה, הצורה את לו בוחר מודרני איש חזק. היה הרושם מבינים. של
 הם שרגשותיו ורק קדמוני, איוב מין לו בורא ביבלית, והרצאה ביבלי סגנון

 מעמו ושואל הזועם אלהיו עם הוא גם מתוכח זה ואיוב דוקא, מודרניים רגשות
 שידע כדי חטאתי"(, על שים אצבעך )"את מפורש עונו את לו יראה כי
 כי שואל הוא אין אוהו. מצאה אשר הרעה כל עליו באה בצדקה אם

 כל את ויוסיף שבותו את ישיב כי ויחננו, ישוב כי הרעה, את מעליו יעביר
 עשר ארבעה לו ויתן מראשיתו אחריתו את ויברך למשנה לו היה אשר
 אתונות ואלף בקר צמד ואלף גמלים אלפים וששת צאן אלף

 יכול כאלה ילדים בשעשועי לא. וכו׳. בנות ושלש בנים ושבעה
 אחרי קדמוני, אדם איזה פני לכפר קדמוני אלהים איזה רק היה

מאושר. ויהי וישב פניו את מיד האיר הגדול והילד הרעה, על שנחם
ואת אבד הנה אבד )"אשר במעט אף זה ליורם יושע לא אלה בכל — לא

ואת מת הנה מת אשר שנית. לי לתתה תשיב כי גם תמחה לא האבדה
הוא נכון אדרבא, המת"(. את תעורר כי גם מנגדי תעביר לא המות

 היסורים כל את באהבה רגע בכל לקבל אבריו כל וברמ״ח גידיו כל בשס״ה
 מעם שואל הוא הקטן הדבר את ורק עליו. ולהצדיקם עליו, שבאו הרבים,
 זאת כל עלי באה כי נא ואוכחה נא אראה והתקיפים: הגדולים האלהים
 לשון היא הלשון במנוחה. למות ואוכל לבי בי ירגע ואז — וביושר בצדק
 והם יורדים, שיש כסלעי הדברים, נופלים ברד כאבני ועזה. וגאה אדירה
 בעולם כנתונים בעינינו אנחנו נחשבים אחד רגע אנוש. מכח וגדולים עצומים

 של הקטנים הפרקים תשעת לעינינו. וסוער התפרץ איתנים כח איזה אחר.
 מודרניות פרובלימות של שלם אוצר מכילים הזה הקטן האמנותי הספר

 קדמונים, מוטיבים המוטיבים מאד. קדומים שרשים מתוך ומתפתחות היוצאות
 החטא והאנושות, האלהות רבות: מודרניות שאלות מסתעפית שמהם ורק

הרוח לזה, זה המינים ויחם האהבה הבטן, פרי ומניעות החיים והעונש,



 מזכיר האלהים עם הזה הריב בחשבון. פה מובאים אלה כל — והטבע
 שירת עם הגבורים ושירת הטרגית העולמים ששירת ביותר, האדיר את לנו

 הנפלא הקול אותו הוא נשגב היותר ואולם עתה. ועד מאז לנו נתנו האמונה
 לספר טוב היותר החקוי הוא שאפשר קול — ההרצאה מתוך לנו היוצא

 ידענו: הלא הביבליה של קולה זה ומה הזה. היום עד לנו שיש הביבליה,
 האדם בני בה שכתבו אדירה, היותר הלשון לני יוצאת שלו הצרופים מן
עתה. עד

 המחבר, אם עברי. בתרגום לתת לחובה לי חשבתי הזה הספר את
 פי על אלא שלו הביבלית את לכתוב האפשרות לו היתד, לא סוף שסוף

 היא אפשר אי הרי בספרו, כך כל הצליח לוטר, של לשפתו חקויים
מזוע קטן רשמו יהיה ממש, ביבלית כתוב כשהיא העברי, בתרגומו שהספר

פ. ד•
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יורם ספר

א.
 על־ זקארמי בן־גבריאל מהלכי ויתב א#ר הדברים אלה א.

או־ם. תולדות נקלאות לו הקךא ספר

 ??גין־פךז ו??זב הגדי ה׳בבט מבני בו^ראל דעה אי׳ש ב.

האחוזות. הברכות עם אלזר

 ו׳טם גד מ?גי בן־פתור ךעמץךב3 פינחם האיעו ן׳בם ג.
:על. אמו

 נא$ן ועם־ח&ראל ן;ימר טוב עם־אלטים ים1ת? האיעז יהי;ו ד.

 עם־^ךףו מסחר וקנ;ן: מקנה חע׳ש אבותיו בכית האיעז חעזב
אל־טזרח. וסובב ןעד״עם מנגב ו׳טוב הלוך

 עד־מןען ישמו מצא )רב הלוך חלך ?!אד ךכויטו ררב ה.

ךים.1ןעד־כע עם־עןב א#ר
 לו רעה ולא א^תו לו ןלךד< א׳?ר ךם1י ו^זמו בן לו ווך־״י

זולתו. אסר
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 ן^ד א;יו ללב לש^לזה ו,יהי כל־דאיו את־הנער ויךזטדו ז.

נחקוה. זקניו
 אךטוני האר וטוב תם ווהי אלהים ברכו ;רכה טשנה כי ח.

טמנליו. ;יצר ל;ני־אלהים חתהלל היה רץ ועם־הרצים !צח

 את־הטבעת אביו פינחס לו דהן לאי׳ס ו.יהי הנער ויגדל ט.

זךעו. לב׳גבור אשה לו ;יבקש :לבש אשר הגברים ואת־שמלת

 מ;ני בן־אליעזר בת־ז;רי את־איזבל אשת 1ל;נ ;;צא י.

לאשת. לו אותה ו.יתן }ד
ככהוב, :שלאל כחקת לאשת לו ךם1י אותה ויקה יא.
בת. או בן לו ילךהז ןלא לאישה הרתה לא ןהאשה יב.

 חדל ולא לו ףתח$ן יום יום בנו על־לב פינחס .ידבר אז יג.

 כמשפט ;ריוזת ספר לה ונתון ל:שראל כהק את־וקאשה .יגרש אשר

בתורה. ככתוב ןתעלןרות
 על־ לו ויסר את־לבו ו!;בד לו לשמוע יורם אבה ולא יד.

לבר. אשר על־הלברים אביו

 ;ענוה האר טובת ?!אד ונחמדה בלה זקאשה ה.יתה כי יה.
אהבה. ויורם מללה תטימה ןנ;שה

כלבבו. עמו האשה ותשב יולם אותה ורצו יו.

ןרע. בו וזחיינה אולי על־אשתו פילגשים לו רקח יז.

 האחת זולתי ך>נה גם :לדו ןלא את־פילגשיו ו;הךבותו יה.

בן. לו ותלד
לו. :ללה אשר ואת־ה.?לד אותה עי.ן לם1ןי יט.

כשלים. ;ארץ אשר ש^תך;תא ;שלית אשת ןקאשה כ.

ז
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 ויוציאוה עם־סגאפה אותה תמצאוה ה;מ־ם לתקופת יהי:ו כא.
 זנתה בי אלהים ?ני לנכח באבנים תסקלוה לעיר אל־מחוץ

איעזה. תחת
 לרעתו יסף ולא ךם1י וזעביר ןלךד< #ר*{ ואת־הילד כב.

כל־הןטים,

ב.
 בי על־בנו אל־לבו ויתעצב ב;מים בא ק<לד וקן ופינחס א.

את־לבו. ■ורב הקביד
ת׳טבב. וילך לו רוחו מרה בי ויהי ב.
חלום, ויחלום את־^נתו חיעזן ג.
 והתאנה ?גנו העצים בין עומדת תאנה ןה$ה בחלומו ד.

עקרה, עליה וכתוב עזר׳טה מק פרי ואין־לה עלים אין־לה
 והיא את־התאנה תרא על־הראעזון עזגי חלום עוד תחלום ה.

 כל־עזך׳טיה נתקו והנה וסער הולך ןה^עזם רעם ?יום עומדת

 איטר על־הןזקום להתמק התאנה עוד ;?לה ולא כלם ערמים

עזם. היא
 עקלתון אעז ות?ל את־העץ תרא ב׳טליעזיח הלם וםי;חם ו.

 01 היטל את־ח!ת הטורפת ד,ח;ה ?אכול אותו והאבל מךהיטם;ם

עם־נןעו, מאכל ח;ים יטריד טמנו נותר ולא
 לאסרן טן־הסערה אליו קרא קול והנה פינחס וישמע ו.

 ?י נחמתי אכן אקח לקח ואעזר אתן $הן 1אען אלהיט הוא אגבי
את־חאךם. עיסיתי
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 לא כי לפינחס נן־אתה איןר ראיסוןה מראה והמראה ח.
מעורו. מראה ראה

 אל־ ו,יךבר את־אלהים ויילא נרולה חרדה פינחס ויחרד ט.

לאמר: לבו

 לא ואת־קולו ;דעתי לא ןאת־אלהים ףטבתי זקנתי הלזה *.
היום. בלתי יטמעתי

 !הבהילני מע־ני יטנתי בנדוד ,יחפיטני בלילות איטר יא.

,;יסרני. ובחזיונות במראות
 מול ואת־,עךרי הטובות לעמת הלעות אתי היטפט למען יב.

כגמולי. לי ן/טלם זרעי

 ים1חב? לו רקךאו פינחס ורצו הבקר בהיות מק!חךת ו,יהי יג,
את־חלומו. לו לפתור בינה ךעי1ןי

 חלומו יודע אייט בהם $צא ולא לבוא ?זאר חרבו יד.

פניו. מעל ו,יגך'טס מאד רתקצף אותו לפתור
 והגי׳טו לעלה את־קרבנו ל^ע&ות ורצו כן אחרי ו,יהי יה.

אלהים, ל?ני עליו לכפר בחצרו ו;הןש ואת־החטאת אעם קרבן

 אשר ןאת־הקךי<ים את־הפרים ררא ה.ךךןד מן בא ךם1ןי יו.
אבי. לף אלה מה ריטאל: אל־אביו ועיט מאד רחמה בחצר

 חליט ןהוא רהו־גז יט1ו.יב בנו לעי^י כנקלם ך\ה ופינחס יז.

?זאד. האי׳ט זקן כי ריר ויוריד בשיפה נפטיר ורק .ידבר לא אונים ואין

 יטב הנה ראה :ויאמר 1בקךב ו,ירבו־ אל־לבו שם ךם1ןי יח.
 רכות אליו ו,יךבר עור את־אביו הקלים ולא קטן כילד ורהי אבי

םן־ד,חצר. את־הפרים ואבירי את־^בדיו ו,יצו אל־הילד כדבר
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 ויהי שנים ושת.ים שנה תשעים פילחם חיי שני ויטי יט.

 עם־הכרכות אשר בעין־הפלז עם־אבותיו מקבר רשת ח!ים שבע

האחוזות.

 כל־הזנךרים עם־מםפר .ירשה ללגו דרה 1ךכוש ואת־כל כ.

כל־הכקף. ןעם־טשנןל
 עם־ אשר והשדות עם־כרטים וגנים שחוט ןזהב ןך>ב כא.

ןעל־םביביו. לגבול וטחוץ הלתים
אביו. עשה לכל־אשר הוא נם את־האלץ ויטהר בב.

ג.
לגסוע. רקם שנה לבךשלשים יולם בהיות יהי;ו א.
ויאמר: אל־אשתו ידבר:ו סחרו לטען יולם רפע ב.
אשוב. הששי וביום לךרך יוצא אנכי הנה ךאי ג.
 לו ובלע ולא לי אשר על־בל עינך שיטי־ןא שה ןאת ד.

ברכושי. משחית .ידלה ולא
 ואל־ לעה עם רבת בך תהיה §ן יתה:הב זר האלפי אל *ה

חךרי, הגה לאיש שאשלי
 ארחה הבא לכל־איש והכינו צוי את־העבךים אם בי ו.

שבעתים. עטם איטיב בשובי כי להם והגידו עם־האהלים ן;^זבו
 חוותם או טלתב עטו והליא לשטי אליך יסור כי ואיש ז.

•זןעל־התךבית לכליששכר טטך ושאל
 שעט שכרו שפת שטנו תגן־עי אל לצלכןתו לו ועשית ח.

לאשרו הוא הק כי הן־לה ןאם
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 )מעלה )מים מגלישת ב.ךךר להיות ביתו איש ב1)ע כי ט.

 .יפנו בכל־אשר תחתיו להיות איטה או איש תחתיו האיש והבקיר

האדם. בקרב לחטאה שטו .יללה )לא

 אע$ה. אדוני תצוני אשר את־בל :והאמר איזבל ותען י.

 בו עלז לבו כי ובשפתיו ב;ךיו לאישתו חבק ויורם יא.
קעט. רגע עליה מתרפק

 לקח עבךים ווחמישים 1לדךכ ויצא כן אחרי יורם מקם יב.

לב. וטוב שמח יהי:ו את־העךדים להסיע חמשים עמו

 נחל על־שפת ועבךיו הוא רוכב בהיותו השני ביום ו,יהי ינ<

עד־הטךבר. מביאו פשיון
 אותה השמיד אשר הגמם עיר כרישה לפנים ושם יד.

בחשאתיה. ותאךקוה פני מעל אלהים

 תהיו מחם ו?חזקו כש מבני השוךז־ים עליהם תפלו יה•

 מהם כקולט לא בחרב כלם ממותו חן־בם לפי מאכל כל־עבו־יו

אחד. בלתי־אם
 תפוהו )כול בכל־אשר בם מלחם עליהם התאמץ )יורם יו.

 מאסרוהו מ.חלש מאד רבים ?צעים לו ו.יהי את־ראשו למחצו

 לעבךים אותם למכור שבי ןאת־עבו־יו אותו ),ינוהנוהו בבבלים

כפרם. לקחת
 אסור עמם ינהנוהו;ו את־נבשי )לע )לא התעלף )יוקם יז.

?חבלים•
 וןטכרוהו בכשרים העוולה העיר היא עד־?!כך:ה תנלאו יח.

.11ב) את־יוךם עןבו!1 ;בשיש ו׳קובי כסף שקלים בשלשה ?שרי לאיש



 והאנשים לקת אחלי קם השוללים מוד נפלט אישר ווהעבד יט.

הנחל. לאבני אל־מתחת נחבא כי
 אומ?1הט את־כל לספר הפן! עד־לעין לשוב עם־לבו ווהי כ.

אווהם.
 הוסיף ולא ריס עשר שנים ורוץ ?לוך העבד חרץ בא.

 שם חמת אלהים בו פגע כי הלחיק ןלא דרך כברות שלש חלץ
בטלבר.

ד.
 אשר אדוניו ?אזגי ו,יךבר כשדים בארץ עבד היה ויורם א.

לאסרן אותו קנה
 לו לכן להועיל ולא לעזר לא לך אנכי הנה אדוני בי ב.
 ככל מלבושי אשתי ולקחה ואל־אשתי אל־אלצי ןשלחת שמעתני

נפשי. פליון ונתגה ?עיניך .ייטב אשר
 ורצו בעיניו הדבר ריטב את־לב־הכש־י הטה ואלהים ג.

 את־יורם ופדו לבעבור .ישראל לאלץ לללך לצאת את־בן־אחיו

.1על־?שר שם ללך ןש?!לת ?רנליו נעלים האיש לשב

 הסע על־אתונו ו?שכ בהמותיו את־מקוהר לו לביאו ולצו ד.

ולולה. יום
 בא־ו־גון לו .יקלאו אשרנ עד״הטקום ללא בדרך הוא ה.

 רוצח אלהים עליו לקם מלעה העלה הסוהרים עם״טמלת אשר

 אם לבוא עור ןסף ולא אלצה מכהו הןה במקום אלוהים בו וופגע
לאחור. ואם לפנים

 לטבחה לשוב הכשדי על־בן־אחי אשר דלטים בטלאת ווהי ו.

שב; ולא הפליון עם־כפר
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 לפנץ את־יוךם ל?יאו לצו הכשדי ?עיני הדבר לפלא ז.

 רק אליו: לאמר חןוה מלא כי קשות אליו לדבר חקרו למען

בי. התלת
 ו?קךא: ארצה על־פניו ר&ל ממות חורו יורם ו?ני ח.

אדוני. אדוני
 כי לא לאטד: אדונו ?עיני ג?שו לצדק קם כן ואחר ט•

התמהמה. לכן הוא מקלה או שבהו שודד או 1מךפ אןעה
 לבעבור את־ל?ך תקשה אל אל־ארצי אחד עור לך שלח י,

לעה. בך תדלה ולא מצר את־נ?שך אלהים ,ימלט
 נתן כי נם־הפעם לו לאות את־לבו הטה והכשדי יא.

 לבחר לחדול ןאם לעשות אם את־זה ןגם את־זה נם בלבו אלהים

לדלך. נכון להיות מעבדיו את־אחד לצו לעשות
ללך. לקם את־מתניו שנם והעבד יב.
 עליו לחמול בדרך הכשידי את־עבד אלהים כראות להי יג.

לרוזטהו. הנשפך על־הדם לחם
 מך רד לך ז אליו לאמר ממלאניו את־אחד אלהים לצו יד.
 אל־העבד לצןהו הבךזל שערי את־ש?עת וצא הרטים השמום
?לכתו. לו לחכות

 עומר אלהים מלאך ה5ןה לן־א בך.ךך העבד כעבור י(לך יה.

?מך?ר. הדלך על־אם
 עיניו ולבנת חשך לבוש לבוש אש בלהב נצב והמלאך יו.

?קר. בי?1כ ?ל?נת
 שוב לך לאטר: אל־העבד טךהלותבה המלאך ויקרא יו.

,יצאת. אימר המקום אל נלנע
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 את־כפיו 1ח?דרנ עמד באיטר על־ברכיו נפל והעבד יח.

.1לנ;ד את־מותו .חרא הנדול אל־המורא

 לבוא בירך פה ואני אדוני ,ידעתיך לא הנה לאמר: יט.

 ,יהודי אייט משביו לבדות יטלחוני יפלח כי הדרום ארץ בנענה

בכבדים. איטר
 לו חרה כי מראותיו הגדיל בעמדו אלונים ומלאך כ.

 בלתי־אם ממנו נותר ולא סביב לו כמעיל את־הלהבה חעט

הלהב. יטטף
 נה1ט*טברא מבעתים* גדול בקול מן־הלהט המלאך חקרא כא.

 אלהים? על־ךרך אלונים את־ךגל לעצור בלבך ההאמר חצעק:

באת. ממנו ר1א? אל־הטקום *טוב
 טב*ח על־עקביו חפן רקם ;דולה וזלדה העבד ו.?חרד כב.

בא. איטר ךןך5
 אדוניו אל־בית למבריה חבוא כימדים ארצה ובשובו כג.

מלפנים. כל־יוךעיו אליו חתמהו

 ובוא לא איטר מיטמוע נאטמו ואןניו מדבר פיו נאלם כד.

מ^נו. .יצא ולא הדבר בו

 על־דבר אותו לענות ךי1הכע לבני הביאוהו כי יהי:ו כה.

 באיטר ןז׳מחק הוא ןה;ה חךא עליו הבקיר איבר ועל־בקדתו דךכו

לדבי• ודע ולא המ׳טגע וימחק

 לנכח דומם יך.י:ו 1נ;ד הותה טי וד יורם וכיו־ אז בו.

 לו ווהי בענןה חעבדהו את־קונהו את־אדוניו לעבוד חרול אלהים
נאמן. לעבד
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 ןגם ב$נים ןעל־לשרתיו לךים5על־ה> אדונו לישימהו כז.
בבתיו. אשר ללל־אןשיו ולפקיד בלרלים אשר

 ללשלוש ןעלרו במלם הלביאה יולם לאש ן?$רת כח.

.חלשים
 רלת הששית ולש^ח שנים חמש עבדותו ,יטי ושני כט.

 אשי ואת־כל ללגו אחליז לבושו את־כל רנחל הכשדי אדונו

לו. ך\ה
 את־ מן־ה׳גבדים חלשי לשלח מותו לללם אותו וי?ו ל.

מהם. אחד יולם גם ו,יהי באמונה אותו עלדו אשי והאנשים
אל־ארצו. לשוב יורם רקם לא.
 סלים שני על־אתונו לו אישר את־לל יורם ורןמום לב.

הכר. עם־ודות אשר ומשמאלה לימינה
 ועם קטנה עם־חלב הכבוד את־לבוש לשלאל רשם *לב

 נבולים ןהם לערן שם אבטיחים ושלשה ה׳ןקל לחצי שמן לשחת

 שש לקץ לדלכו רצא עמו לקח ללרך צרה וטעט טים ללאי
תטיטות. שנים

 החטש־ם ,?בדיו עם־חלש־ם בה הלך אשי 1ךךכ והללך לד.

ה?ךרים. תטילח מאחרי ושולר הלוך הלכו ןד.ם בהמותיו מסיעי
 יום ונטע הלוך לדלכו ללתו לדי אליו הביט ואלוהים לה.

ןעם־השמש. דומם עם־הןלה לו טהלה אלוהים !,יהי ול,ילה

ה.
 ולין־בית בינו ד\ה ןלא אל־אחותו יולם קלב כי ו,יהי א.

טסליב. העלב ו,יהי רוחו עליו רפול אבן כלטחוי בלתי־אם אבותיו
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 וייטב ?ניטה ביתו יטער אל לבוא רוח קם לא .ז ך ובי ב.

;ד. מרכיון מרעד אל־הברכות איטר העץת על־אבני טחוץ
 מךעד סן־הנהלם ל?ןלות הל,ילה רוח נעור איטר ןגם ג.

כל־ב׳טרו.
 אל־הברכות טן־הבתים ;?או והניטים ל.ילה בטרם וןזהי ד.

הכיר. לא עמהן איטר ילךים:ןאת־ה מכירן §;ם ליטאוב
 אל־אחותה איטה ותדכךנה ראוהו מן־הנ׳טים ואחדות ה.

 לבויטו בו ע;ה ככה כי הוא נכרי אייט כי־אם זה אין רק :לאטר

את־בהכזתו. !תיטקינה טךל;ן ל׳טתות לו ותתנה

 ותהינה לד.נ הךבו ואחדות לב אליו נתנו לא ואחדות ו.

 הבאות הניטים תחזינה כאיטר עם־ךעותה איטה והוללות צחוק להן

אותו. הכירה איטר איטה בהן היתה ולא אל־הבארות

 והן לא׳טתו מיטאל כוויית אליהן וןרבר נבוך ה;ה ויורם ז.
ולדבריו. לו הבינו לא

 אל־יוו־ם ותניט מים ליטאוב הבתים מאחד ;?אה ןאיטה ח.

 את־רנליך ןרח?ת קורתי כצל ובאת האי׳ט קום אליו: ותא&ר

אתה. עי.ף כי לדרכך נכון ןהייה בקר לעת ןה;ה
 לו .יתנו זרים ןהנה אבותיו את־נחלת בעיניו ראה ויירם מ.

 יזיטב הוא איטר אל־המןם עיניו מורד לו מצר ללון מקום ;ה

פניו. ןאת־תאר את־עזמלתו במים מבט ינליהם
.1ךב ענה לו קן־אה איטר ואת־האיטח י.

 בו תדברי כי מה־לך ותאמרנה; אליה הניטים ותדברנה יא.
 כי ,ייטמע לא ואת-ליטו^ך הוא נכרי איטר את־בנךיו תראי הטרם
עם־ךל;ה. איטה אל־בתיהן ותלכנה עברי איננו
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 מסביב הזןלטה בההל טנגד אל־ביתו מביט עידנו ךם1ןי יב.

מאז. ביתו את הכיר לא כי חךוךר
 עבד. לא ימך־ הכלם ותהה התאנה גן תחת דלתה ג.ךן כי יג.

 בנה איטר את־ה׳טער מצא !לא אל־הטקום ועיט־ ו;נןם יד.

 עז פרחים ריח מ?נו מעל הדלך את־קבוא חרול ?בכי כסו כי
כביב. וילך את־הבןת הקף ועיט ע !רוח פחד לבו למלא

 התחתונה אל־החצר הביא בעינץ כגנב !.יהי ובלכתו יה.

אותה. מצא ולא את־הדלת לבקש

 !הוא הירח לאור מלך הסבות בין־ענפי נתיב המצא יו.

ש?ה. הביא מאז את־הנתיב ;דע לא

 עם אשה ו!ךא בקבכים הכ׳טל בחשך בהתהלכו יהי:ו יז.
 קול נותנים וזהבה ואבניות ארגמן ביקר נוצצת והיא הלבנה אזר

למרחוק. בצלצלים

 על■ אקר הנכרי ןאת־לבוש אותו בראותה ןוך.א'טה יח.

 ביתה לעמת בלט הלכה כי־אם ?פניו ההסלחלה ןלא בערו

בעילה. לו ותקרוץ

 את־רוח הביר כי היא זוגה איטה כי הבין ךם1ןי יט.
ההוא. בךגע בו לבו ועל תיה1ש?ל יבריח טשחתה בסמי נאפופיה
 לו להגיר היום ממחרת את־הוקנים לשאול בלבו לתרץ כ.

אימתו. ם1את־?ק
 את־נחלתו איזבל ?ברה ?בר אשר ןם1י הבין כי כא.

 ם1ב?ק עור לשבת ??נו .יבצר כי ;רע כי על־יאת בלבו !,יהללנה
היו. אער כל־הךברים אחרי אבותיו ניבית הןה
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אליה. רגע ר.לך הזאת
 || לו ותרזום אליו אחורנית את־ראשה הבנתה והאעה כג.

 כןויאה ואל־הבית בקול ותשחק ?בראשונה בידיך! ותמולל בעיניה

י. בחשן השער בפתח ותעמוד את־המנורות להביא אל־שפחותיה
 1 ־ ־: ;׳ י" • י ־ ־ ׳ • • •

ולמנורות. לו ותחבה
 את־ יחבק;ו עליה רתרפק השערה אליה ננש ויורם כר.

 ךךים;3 פיה את־ענבת 1?קךב ותעפוך ואת־שךיה שיקיה
לוהטים.

 להאיר בידיוקן וענודות שפחות עתים תבאנה אז כה.

 אשה והיא בת־זברי איזבל אשתו היא והנה יורם רבר להם

זונה.
 1 השנה מקצה אבותיו בבית ןחבקנד׳ בין־זרועותיו ןר!וא כו.
לצאתו. הששית

 לאחור מענו ותפן הוא יורם בי את־אישה הבירה והאיצה א.

עד־הקיר. ותפוב
 ללכת את־המנורות המביאות לשפחות אות נתן ויורם ב.

 בעני אשת הביטו והשפחות לבדו עם־אשתו אותו ב1ןלזןז משם

האשה. בעני כן ואחר אחותה
למצ?ה. להן ך־רה איטר על־דבר הביטו ךם1בי ונם ג•
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 אל־האיש יט3ןה ךךכים עד־פוישת או3ב עבל כמו והיו ד.

 ןה,יתה משתיהן לבחור ת־ע לא ואת־הררך יובילהו לטבח אשי

בהביטו. עיניו בשתי הץ־אה
 שנית אותן ורצו ברוחו רקשול את־יךאתן ראה ויורם ה.

ער־קראו. ולחכות משם לסור

 ותבזינה רבות אליהן דבר אשי־ עקב בו הקלו ןדישפחות ו.

 אין־זה רק האשת על־פני תצונו כי אתה מי לאנ!ר: ותלעננה לו

הצפון. מלכי על־כל אשר הגדול ה?זלך הוא אתה כי

 אדוני או שמלתך בך תע?ה ככה כי אתה ךעה6 או ז.

בבל•
 להשחית אפו בו רבעו־ האלה כדברים בשטעו ויורם ח.

רצעק. את־קולו .ךם*ו
 ?טבעותיה תלדה והיא האחת בה־ אשר במנורה ויאחז ט.

קלע. כמו
 עשר במנורה ואת־מפרקתה את־ולנלתה יורם וירוצץ י.

 ןזרטשה ותהי ?זעקלה ?דמיה ותשכב בדמיה ךנית1אד ותפיל פעמים

רצוץ. כנחש ומנפצה
 ויאמר: האסךת אל־תיטפחה ו,ידבר סביב ה1הךןון ותהי יא.

האחוזות. הברכות אצל בחוץ עוטלת אתון ה3די
 הגערים על־אחד ופקךת אל־הארוה והבאתה ?אי יב.

 לה ונתן בדרך לבתה אחרי מו?רותיה אחרי אותה ץ1ןךך

סקזפוא.
 ותמהר לנפשה ותחרד ממות נמלטה כי לאתה והשפחה ע.
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 לבלתי בחי׳בך ביתו בסף על־המפתן ייטב ויורם אמר כאיטר החוצה

 לאה לא כי בנב^טו א^ר במלבר נודד עבר ןד.וא איבתו פני ת1ךא

מלבר. טממות* בלתי־אם }נביטו

 אנכי הנה ךאי ויאמר: אל־אשתו לדבר החל ואלור יי•

אלם. ל?ני בי ע!ל ולא יי.לר.ים לבני ך\יתי נקי ללרך ;צאתי

 ניחקת נחלתי ובכל הןה בבית תחתי צויתי ואותך יה.

)הלאה. )מים ט^ל׳טת בללך הייתי כי בלרך ההולך

 אלהים ולנגד ,עם־נביט ת?ים ואנכי ^בתי זה ועתה יו.

• לבי. בי אין
 עקב פיך את־עדות בלתי־אם לבר לרישתי לא וממך יז.

 ולמען במשפט עמי להרדצב תובלי למען תחתי חבקלתיך איטר

אלהים. לנכח בלקה לך תחוה

אתה. מי ותאמר: את־נב׳טה צלקה ןהאיטה יח.

 את־ הפחד בלע כי־אם ןה אין רק בלבו: אמר ויורם יט.

 1ארע א׳טר בעלך בן־פינחם יורם אנכי ויא?ר: אותה רען בינתה

באמוןה. לו אותך
 יבקר רק לאטד: החיבכה מן אותו ותען האיטה ותוסף כ.

 אם אבל לאיטה. לו והייתי *אסרג איבר בעל ;לעתי לא בי תדבר
 ועזר הביתה ;בוא אולי לבנך קרא־נא בי־עתה כן־הוא כלבליך

את־כחיטי, בי וענה חאלה דברי אחרי הוא גם לך

 רקם בלבו לולה לו ווהי מלבר פתאם נאלם ויורם כא.

 עכל בי לע׳טות ב;ךך הנני ות?עק: הוסיפה והאיטה כבד יב׳טרו
 לא רוצח, ב;ד כי־אם נתתי בעלי בני לא ע׳בית איבי
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 בלתי־ מלפגיף בטחה לי אין זר, ?:ד כי־אם הסגרתי אדוני ב:ד

לשפחתי. דלתה אשר ככל אם

בן. מטף לי אין הנה כי כב.

 נפשו ותחשק האלה את־הדברים יוךם כשמוע ו:הי בג.
ונצא. רפן אץ ונר בדברה פניה גם לראות פךזאם

 את־ להביא לשוב נה5יצ.־ו אל־הסכת הש?רזה אחרי חרץ כד.

 היה ו־אה עלי חוסה אדוני בי ותאמר: ןךאד< ןהש?חה המנורה

למרחוק. עד וגעה ךעבה }הןזתף

 ןאל־תמוח עד־מןת בהמה תרעב ויאמר: ענה ויורם כה.
מ;ךה. את־הטנוךה רקח לשחת נפשי

 אותה וישים השער עד־?תח את־הטנורה חבא חשב כו.
איננה. ובוכה אל־הקיר נ$בת אשתו ןהג.ה חרא ל־ןו5

 הדר ת,1כמ?ךל בנדה בקומתה, יתה;ה פורח ?עץ כי־אם בז.

 במפרשים ןש.ךיה ?!לחמה ביום כאמה תביט לנוכח עם־מורא, בלאה

רוח. נפוחי נהמו־ים

 תחנונים היו ולא מנור :דעה לא בו ותבט נכחו ובעמז־ה כח.

והוד. קצף כי־אם ע$ה

 ךה1ו?ה היית זכה לאבר: את־פיו ךם1י :פתח אז כט.
 ן!מוה1ןיר .יכבדוה ברחובות אשר היית ;שים צעירת למאר,
בקהל.

 לא אל־גקשף, טןזאה ך?קה ולא ?פיך ותןתה לא ךמ;ה ל.
 קלעה את־שערף למןננף, כי־אם עטי היותך עקב ץשית ל?ןגני
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 לכסא בעיני נהפך לא אשר לטושב לך הדום היה ולא בענןה

מלכים.

 עיניך תשאי וכי את־ידך ?שלחך דומם העננה עמדה לא.

 מנפלאות נקלאותיך רבית לא אם ?הני חי לח;ים. והקיץ לטת

אלהים. נביאי 1

 וחלשים לענוים נאים להפוך למופת אותך אלהים פקד לב.

 נדיבות לב על־האךץ היות ולמןבור נחמה ךעבי לנחם לחזקים׳

 לנגוע ;הין לא ואיש על-^דמות, ודמיונו ?גלמו נפש זולתו,

אליו.

 מלקני הנדולה הברית כונרון עמי נצרתיך כי־הנה לג.

 לא הנה ווהגי לכפלת מתחת אשר הקדשים ולקדש אן־ם עיני
 יחל'ךתא בראשונה נשקתי עד־אם לרעתך מעודי אליך קרבתי

כקאן. אל־קני כמלכות טטתנו אל־קני יך.3ןאת־בך

 את־נקשנו נטמא לא אשר נקשנו למען עשיתי ןכל־ואת לד.

כבהמה. להיות א.להים לבוד ולקגי אלהים לפני

 ממך, בן לי אין אלי: אימךת אה הנה אשתי ךאי לה.

 מתניהם איקר שךיך ומעגבי ים.1הנ מכפופי לך בן אפוא היש

 לב.יך1לר אשר מן־הצרעת בן לך ;ש ואם סוכה וזקנם והגורים

ואת? עשית למה אל־תילאי: ו>ןני קומי בסוסים?

 מויאש הנה ותען: בו ותבט את־עיניה נשאה והאשה לו.

ממך. בן לי אין הוא: כן כךבליך ואף דבירזיה

 מתניו על־פני שמלתו את־כגפי ו.?אםוף חלך הןזבה ויורם לז.

עם־אלהים. ולהשפט שם לשבב לביתו אשר הקיר אל־ינלןת רעל ן!
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 העליונה את־ה?ןל;ה רעבור בטבלות בעלותו וךהי א.

רחטיאנה.
 הגנה רלא עם־לבו ה;ה מאיבר לעלות ויוסף עיר רעל ב,

 יושם איטר שם הערוכות את־המ:ביטות כי־אם מטה שם מצא ולא

כמשפט. ליבש׳ן ענבים ^ליו־ין

 וחבאבנה בו הקורות ותעלינה ךם;בשוח על־א־ת רשכב נ.

כתוב: אשר אלהים כויבר ו.יהי לו

 הלחים דענבים מרצף ולא כן־הנקב אדני יין ;בא לא ר.

אדני. נאום וךן־כוהו ברגלים אשי בנתות

 תאמר אישר הטוב את־יינו ק1; יבשים מענבים כי־אם ה.
אדני. נאום לפתאים הם בוז ואישר להם אין

 ד׳לךץ בהאךיך הגפן על־אישכלות בשרפה נחרבו אשר ו.

 את־ ק1א מהם דדים, בפגרי והיו כמתים ;נוחו ת1ןעל־הט;בש

אלהיף. אדני נאום להשכיר מתקי

 בינו חיץ רקם ט׳מפט לדרוש על־טישכבו שוכב ויורם ז•

ויאמר: בינירם טבדיל לחיות ובין־אלה־ם

והשמךתני. עלי בקדח כי חטאתי ובמה טה־עיני ח.

 עם־טלזה: את־הברית ברת ןאתה בעיניך אני זך ואם ט.

אני חי לך חיטים יטהר ןאם־כנפי כפני אם־תנום אני חי י.
אם־חטהר,
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 והאחד !כרות להם, אחד משפט השני, ?מות האחד מות יא.

השני, בביות

 ו?רת לא אשר הברית את־אלות בנפשך אלית ואתה יב.

 את־אשר שחת לבלתי לנח !נשבעת הטבול ממי עוד ?ל־בשר

^שה.
 לנמר ו^שיתיך הנני את־בל׳גך, להקיא ה.יית לנמר ואם יג.

את־קיאו. לבלוע !שוב אשר

 עם־ שנית הארץ תשחת לא אשר לי ערבת בנפשך כי יה.

יורם. ועד הוקום
 הקשת באות עולם לדורות בבריתך ןורבתני עויב אשר טו.

 בין־צבאות בויבעיך עטי בקרב לפני תתהלך הההלך ואשר בען!

ןטהן־ת. מלאקיך

 נשבעת ואת־שבועתך הפרת ואת־בךיתך לזהן־ת לא ואם טז.

לש!א:

 ואחסנה הענן בתוך את־קשמך עיני 1?מ !אשבור הנני יז.
 נוצה בצמר והתעופפי פי ברוח אשב אביך מל ובצבאות לבי מקרב

 לש!א נשבעת אשר תחת ריק בעצב אתה גם ונשמרת ובלית רבה

האךמה. פני מעל ונמחית אני נם מעט מבול עליך והבאתי

 דישטע למאד עד נוראים !־בקיו רהיו יוקם כדבר יהי:ו יח.

 לך לאשר: למלאך ו.יצו הטריים על־הךברים רצר־לו אלהים אותם
המלאך. מךד !נחמהו הכאב אל־האיש רד

 תיו$1על־זן ותהי בנם!ם לבוש הןג בפתח המלאך ררעצב יט.

עימם. בצלמי ותדלינה קרות בעינים דבט המלה
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 אלהים ;רוך אל־תבכה לאמר: בעיניו את־יוןם ניבךך כ.

בא. כא׳ןר חלך פנה כן ואחר

 טבראשונה בדבריו ב?חזק אל־אלהים לריב יורם םף1ף כא.

 את־עיני הךאני הראה בי לא ויאמר: שנית אל־אלהים וןךבר

אני. גם ואראה על־הטאתי שים ואת־אצבעך ?לם

 את־ךבר - את־שבותי בהטיבך ןגם אבד, אבר א׳טר כב.
 את־טתי ךךך1בע וגם מת׳ טת ואשר עוד; תקהה לא האבדה

אב?ה. לא ב;ה וגם טעדי עוד תעביר לא אוז־המות - לחןים

 אזעק ולא ממני אבד אשר לכל בשמה בכיתי כאשר בג.

 ביתי שער בפתח זעקתי וכאשר הברכות על־ור ,זעקת אשר כבל

לבכות. אוסיף ולא הבדבשות על־אחת אשכב כי־עתה

 בצדקה כי תראני כי רק בלתי דבר טעמך אשאל ולא כר.

 ו^ברי וא׳שתי ךבושי לי 'אבד אלד אשר כל־ואת לי באה ובישר

לאקלל. וקויתי ואשר טולךתי עם־כל

 על־כל ךצךות אשר האנש״ם טתו ובישר בצו־קה ואשר כה.

נפשי. מהמה המות לטען הוי מדךכי דךך

 .יסב אם לראות הגג אל־עתח את־עיניו נשא ויורם בו.

 ולא ךם1י ט;ד אותו לעדות על־האלהים לטליץ להיות המלאך

שם. להסב המלאך ע־ד

הןה. הךבר על בלבו יוךם חשמח כז.
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ח.

 ?!עורי קלר ןנ׳שיתני לבה לאטרן ביבליישית יורם ו,ידבר א.

 א5ן לקני אישר עם־אבותי באלץ אאחז ולא ,יעבר לא ולעי אישר
 ע׳שתד יב^דקה ך;ךוך< צך־קו ?י אוזלי עם־אישתי קים לי ,ימיה

?דקה. לה נתת בי־אתה

 הטחכה מרמי ,יבישה כתאנה אישר בי מועיל אין ןאגכי ב.

לפעלה.

 וקיא איד בןולה ואין־אונים לבות ואות לבלק ומטלה ג.

 ובקיא }לאתה וטבהו ?!מהו .יצן־תה אין!ר האלמה על־פני צאה

בלאתנו? בו אישר צלבל דעה צאח

 ובלאי חלים ׳שבעי לבב ובתם אבומי מתו ב?ךקם כי ר•

בלכה. ובלאי :בים

 ?!?ני את־סטאתם לבק׳ש עלי בקלת ^ונם לא איבר ה.

חוליעני. ואת־עדותל הפעם גני5ן ולכן

 את־פי לקזבור ער .יגבר א^ןר אמי םג }בלאכיל אין כי ג

 ל!בוא ?' יף|5ל אמה זילמי ^גלי את־^נל על־נפישו ^טים *ואיש

אמות. ?בלם אלי ותגלה

 מימה אם ללאות הןג אל־בתח בט!1 יולם ויוסף ז.

בלאה.
 נגה מתוך בכה ןהוא לאלמים ה3ו!היש? בלאה לא1ו ח.
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 קעט ע?עף ?ניד ?לתי־אם את־הטךאה ראה ולא ל1ןד אש

ת.1לךא עור הוסיף ולא ?סגורים עיניו והבינה
 יצא מי־זה ירע ]לא הביר לא בפתח ןאת־העוטר ט.

דברים. אותו נות3ל? לקראתו
 נשאת והיא לבקשו באה בי היא אשתו ?י ראה ולא י.

 על־המן־בדים ותשכיבהו אליו ותגש ונר מרבדים שני ?יךד>

 ך>ןרו ?י מן־החשכה חבר ךבר ך?ךה ]לא היא גם עטו ותשבב

םגיןה.
 העזק לבןנבור מוטות ]אין לה עמוךים אין והמטה יא.

 מש^רי תף־ו מלאכים ארבעה אלהים תשלח מטעל את־האפריון

מן־השמום. הברזל
 לבושי ברוח ה?זטה פגות על־ארבע כל־הלולה תעמדו יב,

 עינום ועיניהם לנ?חם מביטים והטה סגורות ורגליהם ?נפום

תמותנה. לא אשר
 לא אשר א.ךג ?שקלת המטה על־פגי רוח סבת תפרשו יג.

 בלולה ועל־אשתו על־יוךם למך שניהם על־פגי תטוה איש בה וגע

אל־לב. לב וחךו ?ש?בם ההוא
בךמעות. את־אחיו איש משביעים ןהקה יד.

:6.

 אשר את־בל ךם1י תטבור הבקר בהיות טטחךת ו,יהי א.

 חותן ?ן־אטנון ליואל תטברם ]את־הבתים שדהו ןאת־סלקת לו

הגעיז. בעין א?יו
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 כיטךים ה3אך לשוב גה1ןם עם־ןנךליו ואעתו הוא תפע ב.

ידע• אותה כי #ם לנוד

חד־יטים. ׳טטוןה במדבר לפעו לאי׳טה הן־תה ןאיזבל נ,

 לו לבן ^ער ןה!לד אותו ותינק כן ותלד ה;מים ובמלאת ד.
בו, תרה ןר*א ללולה לאות ןה;ה אותו הולדת לסיום

 ולא עליך, ב׳שלה עצג מאד וןזפנקה רכה איטה ןהא׳טה ה.
את־הילר, להיניק ב׳טדיה חלב די לה ד\ה

 יון□ במכר איטר הכע(ךי עד־בית לטבריה ?באם ו.יהי ו.

 איטה אם־י׳ט מץקת לאיטה הכ׳מףי בן אתרפי וגואלו לו לעבד

בתיו, ט בא^ד מינקת

 לה דתנו היא גם ילךה איטר עבתה איטה ׳טם תמצאו ,1
אל־אהליתם, ת׳טובו להיניקו את־רעלר

 אלהיט איש ן הכ&די בכית את־הילד המעקת בהניק ו.יהי ח,

 בארבע *ותאם על־ותדותיו יולם על־אהל טן־היטמןם ותפול י$אה

 ןא׳טתו הוא תמת אל־אלהים ההיא באלו יולם תעל האהל פנות

מתו. ןלא נמלטו ןה^בדים באיש

 את־ מיך־או תאמנוהו כעולים בארץ אח־הילד וונללו ט.

אלהיט.

 את־ישני אי׳ט ;רע לא $׳טר לנביא ורותי ה;לד תבלל י.

מ׳טיח. לו תקךאו

 וולבר אותו אלהיט לאה אל־פנים פנים כי ;דעו ולבים יא.

לאחיו. אייש ,ידבר כ<ן׳ןןר אליו
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 היותו לסען אליי נפ׳שו כלתה כי אליו אלהים בא ןכי יב,

בפפדים, ככתוב לו קרוב
 בא איןר ן_ייט את־לבו לם?גר אליו בא בבערת והדאיב־ יג.

בטוהו. דופכ לזץות דקו^ה ןקזל
 לפרו ולב^בור הורזתו לגיבור בא ההומות ובקול יד.

לפןיו. לזט־ ובבנורית לחלילים לילית ח1ףם ובקול
ך,עךבןם. בין ן1ה;ג לות5?3 רום לק׳טי אישי כקול או טו.
בה. ר5ו$י ולכל לתבל נהךו עמי לבכות טז.


