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הספרים. מספר פסוקים בעתון לקרוא כדי פרוטות 220 משלמים אינם הזה׳־ ״העולם קוראי
לאיומים ראשו את כופף שאינו בלתי-תלוי עתון במרינה לקיים כדי השאה בין אלה פרוטות משלמים הם אולם
 את*מלחמת עצמו על לקבל היסום ללא המוכן ולענשים,

פנים. משוא בלי - מורא בלי

 היכל אצל ביזרעאל אשר היזרעאלי לנבות היה כרם
 תנה- לאמור אל־נבות אחאב וידבר ,שומרון מלך אחאב

ואת ביתי אצל קרוב הוא כי לגן־ירק ויהי־לי כרמך את לי
 אתנה-לך בעיניך טוב אם ממנו טוב כרם תחתיו לך נה

^ל ויאמר זה־ מחיר כסף $  מיהוה לי חלילה אחאב נן
 וזעף סר ביתו אל אחאב ויבוא .לך אבותי נחלת את מתתי

 לא-אתן ויאמר היזרעאלי נבות אליו דבר אשר על-הדבר
 ולא- את־פניו ויסב על־מטתו וישכב אבותי את־נחלת לך

 מה-זה אליו ותדבר אשתו איזבל אליו ותבוא לחם־ אכל
 אל־ כי־אדבר אליה וידבר ־ לחם אוכל ואינך סרה רוחך
 אם או בכסף כרמך את תנה־לי לו ואמר היזרעאלי נבות

 את לך לא־אתן ויאמר תחתיו כרם אתנה-לך חפץ־אתה
 מלוכה תעשה עתה אתה אשתו איזבל אליו ותאמר ־ כרמי

 את-כרם לך אתן אני לבך ויטב אכל־לחם קום על־ישראל
 בחתמו ותחתם אחאב בשם ספרים ותכתב ־ היזרעאלי נבות

 בעירו אשר ואל־החרים אל-הזקנים הספרים ותשלח
קראו־צום לאמר בספרים ותכתב את־נבות־ היושבים

יהיה. כאשר המחיר יהיה — והמושפלים הנדכאים

הזה״ ״העולם מערכת

 בני- אנשים שנים והושיבו העם־ בראש את-נבות והשיבו
 והוציאהו ומלך אלהים ברכת לאמר ויעדהו נגדו בליעל

היוש אשר והחרים הזקנים עירו אנשי יעשו וימת־ וסקלהו
בספ כתוב כאשר איזבל אליהם שלחה כאשר בעירו בים
 בראש את-נבות והשיבו צום קראו ,אליהם שלחה אשר רם

 ויעדהו נגדו וישבו בני־בליעל האנשים שני ויבאו ,העם
 אלהים נבות ברך לאמר העם נגד נבות את הבליעל אנשי
 וישלחו ־ וימות באבנים ויסקלהו לעיר מחוץ ויציאהו ומלך

 כי■ איזבל כשמוע ויהי ־ וימות נבות סקל לאמר אל-איזבל
 נבות כרם את רש קום אל-אחאב איזבל ותאמר נבות סקל

 ־ כי-מת חי נבות אין כי בכסף לתת-לך מאן אשר היזרעאלי
 אל-כרם לרדת אחאב ויקם נבות מת כי אחאב כשמע ויהי

 התשבי אל-אליהו דבר-יהוה ויהי ־ לרשתו היזרעאלי נבות
 בשומרון' אשר מלך־ישראל אחאב לקראת רד קום לאמר־

 לאמר אליו ודברת לרשתו־ שם אשר-ירד נבות בכרם הנה
וגם־ירשת הרצחת יהוה אמר כה
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