
חוה :רטוש יונתו
ןהיא

השהיית חך —
חי ל5 אם חךה

 ?דם ךא5 מ ?ל
את ע>א^תו

-
 #ם .יצילך למען

קחע ?ל אלת
חי ן?ל

הטקעית האי^ה טןזרת
ן׳?ר ?ל מלד<י *?ל

 מלאת יזרי
 איאת ויליד
 ןא?ה

 - יטזלילה
 תחי מני קלאיהי א׳אר אוןלי

— האלקוה את 1ל לעבד

 חיאסלם רקיע מגבה לפתותו
יאהב א׳אר אלץ אלי

— יןזםו1 בקומי

 אלם יהזה לא בי
?אלאה את לאבד

אלץ ל?על אאר ןאין
 חי אל אל ;צר או —

אאר האלם את
האדאה אן

 אלעו את ו.יקח
 אאר וןאגר

ןדול ןקול חך אל ו.יקלא
 צלעי את ןןתן

צלעי אל
האלה אגי על

 באבות
 האאים לקיע מחת

 ?ראם ימ?ח ר?ן
אלם 0^ את ו.יקלא

 ?ה?ואם
 הא?ם ולאח למען
^ןןם יבזא ^מען

לו .?חם ^ען
 — ן.יחם

— ה#ןם ?אחד ןד\ח

הו^
 ה!וך?ה פגי על

 ^רי ד?אי ל5 לו ןתהר
 וןאועים $וךק $רי ן^ל
 ב^ןמןם #ריאעו אי^ן ןןל
 ןא?לה חלילים אלסי ן?ל

 עו^ח קי^ב ןןל

קלים ועץ
 — מעןויי יןרת איאר

 האלטונות *#ולד מות יללעו
— החלונות ןןל העולה
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 וןפעים 5?רי ןתשי3 פ^עת
איזו על שתעבתת

מאד ווויוןית קךמוןה ח;ח 

- אדם של ^קמ^יר
ס״שסךבטת

ב^ן סךדי3 ט3והששך ן!לל 
את לנפח ומסרבת

נפשה 

^עזולית
לשךף סמ^לכה
 - ש1ןלר

 

 כ>ןכח ם?שר גתח הוא ואולי
קידמוני שלנאש

אשר 
 לאךם הביא
אשת $ד

 ?לעו
— הדעת פלח את

אךם אז ?לין! מקרא
גן3

 ןרי5ן!א ממות -לקאילה
סח-

סך שם את
ס?ה -אלהוסנו

 ?שר ?ל מל?ת
ושאול

— וושליו -



7 חוה

 טו?ה3 עאתו הפלה אן
אלם ?ל

.יהוה ?קזיאים אל !ד
וריס לשיאים אל ?ד

 ו?לק וריס )שיאים אל
א׳זר

 19? ?רי יהרייז על3 ?ה^ק
אלמות

 מסגירו ?עק?ה אלאה ה;הו
?מעל

 ?גפש אמנו ?!ד
— מות

 שנים3 על ?תתו
 ?אסי

 חש?3 עור ?תנות את
 אמתות

 השיל- א^זר
 זה??30 ןכות לדי לאאת

אמוןה ????יעו

 )אש ?ל אם
 סי- ו?ל

 אליל ?אריפת
— לתהו

קש?3 עור ו?תןת
אחון על ההולך

 ע?טותם א?רם
מס- עד
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ה הפרשה :לכית-הדפוס המביא ואמר
 של המלכתו מעשה היא גן־עדן כפרשת ידועה

 יהוה המטיר ,לא בתחלתה :הגשם אל ה, ו ה י
 ז האדמה׳ את לעבוד אין ואדם הארץ על

 )ידוע מגי טכם בכוח המטר, יורד בסופה
 האדם של הזווג( )סוד הבראות של למדי(

 בסוכה, — אלהים( )בצלם ונקבה זכר —
 הגשם אל את לעורר השמיים, אל הפתוחה

הדו את גורר הדומה — סימפטית״ )״מגיה
 שיז־ גשם(, להוריד המים ניסוך דוגמת מה,
ראשונה. ברביעה האדמה אל דווג

 כא־ כתמוז, — הצומח החי, הילוד, אלהות
 גם וכן במוות. הפריון בה כרוך — (0דוני)
 ממהר אדם תמותוך. ,מות כן, על כי כאן:

 המוות עצת את להפר כדי מגי אמצעי לנקוט
 שם את אשתו על קורא הוא האל: של

 היא, כי חוה, החיים, אלת הנחש, אלת
 )כדרך אם־כל־חי היתה הנחשית, חוה, האלה

 השם, את אנוש חולה של לשמו שמוסיפים
חי(.

 המגי המעשה בכל! שלטת כידוע, המגיה,
 המעשה !יהוה את האלהות, את גם מחייב
 האל בכך. אדם של כוונתו לא אבל המגי,
 הוא אבל — המחייב המגיה צו את מקיים

 לסוד התכוון אדם כרצונו. — עושהו מפרשו,
 יהוה חוה: הנחשית החיים אלת של החיים

 חווית־ מצד המגיה צו את מבצע לו, מתחכם
כת ולאשתו לו עושה הוא האלה. של הנחש

 את משיל )הנחש השיל אשר עור־גחש נות
 ידי יהוה יצא בכך שנה(! מדי הישן עורו
 נחש־ חוה, שם קריאת של המגיה חובת

 המוות וגזירת — האשה על האלהי, החיים
בעינה. עומדת נשארת בהולדת הכרוכה

 הגשם, אל גן־העדן, של זו פרשה שאין ומכיון
 חוה, הנחשית החיים ואלת החיים, נחש

 עשויים והדברים שווה, במידה לכל מחוורת
 שומעת אוזן גם ראשונה בקריאה להתעות

הדב את בזה להביא ראיתי — מבין ולב
האלה. המעטים רים

ר. י.
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