
דת
א ס הרבי של חב
 דר.־ מאדאם של ממיטתה רבים, רהיטים
 ד״ר של עבודתו לשולחן ועד פומפאדור

 פרשיות בחובם אוצרים הרצל, זאב בנימין
 הגדול הכיסא רק אך מרתקות. היסטוריות

 מכוסה כיום הניצב מברסלאב, נחמן רב של
 המדרש בית של הפינות באחת לבן בסדין

ב שערים מאה בשכונת אומאן חסידי של
 מחלקיו, אחד כל כי לכך זכה ירושלים,

 פרשייה בתוכו יאצור לריפוד, ועד מרגל
עצמה. בפני מרתקת היסטורית

 של הראשון יושבו מברסלאב, נחמן רבי
 עם אחריו, השאיר זה, במינו מיוחד כסא

 שנה, 160 לפני אומאן מולדתו בעיר מותו
 ותפילות אגדות סיפורים, של בלום שפע

 לתורותיו חריפים מתנגדים מאות שחיבר,
 נלהבים חסידים של רבים ואלפים ודרכיו

 שם־ בעל ישראל רבי של כנכדו יותר. עוד
ל נחמן, רבי הפך החסידות, מייסד טוב,
 כת עם חסידי לרב לרבנות, סמיכתו אחר

 שולחנו אל לרגל לעלות שנהגה מעריצים
בשנה. אחדות פעמים

 רבי של חידושיו לרוסיה. מסתננים
אפי או היהדות, דעת על התקבלו לא נחמן

 התלמידים קבוצת אך כולה. החסידות לו
 כזאת, במידה רבה את העריצה בו שדבקה

ב המקובל לכל בניגוד החליטה, כי עד
 רוחני רועה עצמה על לקבל שלא חסידות,

 צעיר בגיל נפטר נחמן שרבי אחרי אחר
נחמן רבי של חסידיו מהווים כיום, משחפת.

בהן זמרת
זמרה או כבוד

 חי, רב לה שאין היחידה החסידית הכת את
 אך המתים״. ״החסידים כך משום נקראים

 קטנה היתר, לא המת הרב של השפעתו
 לאט עלו חסידיו כל כמעט חי: רב כל משל
 ימיו כל שהטיף רבם כתורת לישראל, לאט

לארץ־הקודש. לעלייה
 נתגלתה ברסלאב חסידי של התלהבותם

 אחד יום כשגילה לארץ. עלייתם לפני גם
 מספריו באחד רמז חסידיו מבין מישהו

 השנה בראש שיעלה מי כל לפיו הרב, של
 לו מובטחים באומאן נחמן רבי של לקברו

 החלה עולם, ועד מאז ושלווה אושר חיי
 הקדום. הקבר אל חסידים של המונית נהירה

 המדרש בית באומאן שיגשג מכך, כתוצאה
 עולמי רוחני למרכז שהפך נחמן, רבי של

ה מהפצצות לחורבנו עד ברסלאב, לחסידי
השנייה. העולם מלחמת בימי נאצים

 את יפה בעין ראה לא הסובייטי השלטון
המסול הפאות בעלי היהודים של תנועתם

 סכנת למרות אך הארוכים. והזקנים סלות
 מאות היססו לא בדבר, הכרוכה הנפשות
 פוליך גבול את לגנוב ברסלאביים חסידים

 לרגל העלייה את לקיים כדי ■ברית־המועצות,
בשנה. שנה מדי

ש ברסלאב, חסידי האחרון. העולה
 הגיעה כי החליטו בישראל, להתרכז החלו

המז את גם לארץ־הקודש להעביר השעה
 הכיסא רבם: אחריו שהשאיר החייה כרת

 ירשה לא שמא מחשש ישב. שעליו המחוטב
 זה, היסטורי נכס לייצא הסובייטי השלטון
 פורק הכיסא ברסלאב. חסידי עליו הערימו
 היתר שקיבל החסידים מן אחד וכל לחלקיו,
 בין נשא לישראל, מברית־המועצות לעלות
אחד. חלק חפציו

 שנים נמשכה זו בצורה הכיסא העברת
אומאן חסידי של עלייתם כקצב ארוכות,

 סוף־סוף הובא קצר ומן לפני רק לישראל.
ה האחרון הברסלאבי העולה של כליו בין

 החלקים הכיסא. של החסר האחרון כרע
 הוצב והכיסא זה אל זה מחדש הודבקו
המדרש. בית כפינת

 בירושלים אומאן חסידי חגגו כדרכם,
 פתחו ואחר ״לחיים!״ בשתיית המאורע את
 הכולל שלהם, המיוחד התפילה סידור את

 נחמן רבי על־ידי שחוברו תפילות מאות
 לשלום התפילה את מתוכו קראו בעצמו,
החרי תפילתם את מלווים כשהם העולם,

קצובות. כפיים במחיאות כדרכם, שית,

חיים דרכי
שנגוז חלו□

 שמעה כאשר עשר, בת היתד, כהן רינה
 היה שרה. דמארי שושנה את הראשונה בפעם

 בחיפה, שנערכה לילדים, מיוחדת בהצגה זה
 לא הקטנה הילדה רינה. של מולדתה עיר

 ידה את ולחצה הבמה אל רצה התאפקה,
ב שסימלה החיננית, המזרחית הזמרת של

 של ביותר הנשגב חלומה את רגע אותו
רינה.

 על עצמה רינה עמדה שנים, ארבע כעבור
שומ קהל. בפני ושרה חיפאי קולנוע במת
ה העדה ועד מזהיר, עתיד לה ניבאו עיה

 ד,זימרה. ללמוד סטיפנדיה לה העניק ספרדית
 התנגדו השחרחורת הנערה של הוריד, אולם
ה כאשר כן, על זמרת. תהיה שבתם לכך
 קיבוץ חבר ופגשה 17 לגיל רינה גיעה

 היסוס, ללא הסכימה נשואין, לה שהציע
הב קיבוץ חבר שאותו וכמה כמה אחת על

 נפשה כאוות זמרה ללמוד לה שיאפשר טיח
נעוריה. חלום את ולהגשים

 אחדים חודשים תוך נסיונות. שלושה
ה המקום אינו הקיבוץ כי לרינה התברר
 קאריירה לקראת להתכונן ביותר מתאים

 מוצלחים היו לא הנשואים חיי גם אמנותית.
 המשק, ואת בעלה את עזבה היא ביותר.
 הגדולה, בתל־אביב כוחה את לנסות עברה
והזימרה. הבור,ימה הרעש, בירת

 ד,זימרה אמנות חיי את הכירה במהרה
ה ההיכרות תחתיתו. עד הסולם מתחילת
 והזמר המלחין באמצעות נעשתה ראשונה
״פגש השבוע: רינה סיפרה וייספיש. אברהם

 אוקי ללמד הציע הוא קפה. בבית אותו תי
 שאכלול בתנאי תמורה• ללא משיריו, כמה
 אחו. שיר למדתי בהופעותי. השירים את

 וייספיש השני את ללמוד שהספקתי לפני
והלכתי.״ שלום אמרתי נשואים. לי הציע

 המתחילה הזמרת הכירה קצר זמן כעבור
 הבוקרים. שיר מחבר נוז׳יק, אולרי את
 בתנאי משיריו, ללמדה מוכן היה הוא גס

 שתרוויח לאחר השיעורים עבור שתשלם
 אלי לבוא כשהתחיל ״אבל מהופעותיו,. כסף

 רינה, סיפרה שלו,״ האקורדיאון עם הביתה
 לגמרי. אחרת לתמורה דרישה בפיו ״היתד,
 אמרתי מהזמרה; יותר לי חשוב היה כבודי

שלום.״ לו
 וה־ האמנות לחיי השלישי הדרך מורד,

 המלחין היד, בהן רינה של בקריירה זימרה
 ברכה את בזמנו שגילה נרדי, נחום הידוע
 הבמה על אותן העלה צדוק, ואהובה צפירה

גי אחרי קצר זמן זד, ״היה אתן. והתחתן
 ״נרדי רינה. נזכרה צדוק,״ מאהובה רושיו
לג אותי העלה במסירות, בי לטפל התחיל
 שונים ובמועדונים ברדיו אתו הופעתי דולה.

 רק עבר אבל כזמרת. להתפרסם והתחלתי
 של הפרש שהיה למרות שנרדי, עד קצר זמן
 יותר נשואים. לי הציע בינינו, שנה 40
עמו.״ להיפגש רציתי לא

 להוציא הספיקו אלה נסיונות שלושה
ע ישראלית זמרת להיות חשק כל מרינה
 השבוע, החלטתה על סיפרה כאשר ממית.

 בארץ אמרגנים ״הרבה בגילוי־לב: הסבירה
 לזמרת, הופעה מסדרים הם שאם בטוחים

 אתר, להיכנס גם זאת בזכות יכולים הם
בז זמרת להיות אוכל לא אס למיטה...

 להיות רוצה אינני ־־ בלבד ■זמרתי כות
____ זמרת.״

 התנפץ, הוורוד שחלומה החיפאית, והילדה
לביתה. לשוב והתכוננה חפציה את ארזה

נצרת
ניגון של גילגולו

 ה־ את שרו בנצרת במאי האחד ״מפגיני
 היום למחרת כתבו כך המצרי,״ הימנון

 מדו־ היתר, לא הידיעה ישראל. עיתוני רוב
 מפגיני בפי שהושר השיר ביותר: ייקת

ה ההימנון היה לא אכבר,* אללהו נצרת,
לעו־ אך כלל. מלים לו שאין הלאומי, מצרי
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אמד״טז אסוס״נה
ט לחחז־ <זהה, שכזליגז. בריםח שז לו נזרה ב\ שחדני  לגלי חנזחגז ה

שווי שוב, ה להגולוה וא הר  שלא וברו, זרגשזה. וולים בכרוה וכרו א
ה בלבב כור כל ינזוף א הווויה, יהורי ובש פויוז ה בארו\ וזםהר הו  ההווי

ה ה א אבוי ו הוו של היהור ה ה לו בהורה. ה
ב נזשחקינז ילדים ראה אראה, שלייכרהאמור שרגא נולה כאשר  ברהו
ה. שפה והרבדים שוו א בכל ההילר אה!ןו הם ה ה ההבה שוו  ובנוהו הוו
ריו ה. בכל באחו הוו ד ה ןיבל1 שרגא אך הו ה א כו ה  והרה באהבה ה
כרווו הוי כל בו ה. שההלווה ישראלי בי הו ד לבכי הו ה וכר בי הוי א בי  ה

ה הייו אהו ה״. ״ רייו שפכה אבו ריו בה ך והפר הו ״ הו ה ה ה שיו  שהו א
שוכ ה, ב\ להלכי או כו ה ו ההרש. בגלגול חייו החלו ו ו ם ה היי פו שו  ה

ה יותר אפילו הכל. האברי לאבר ה פ הגלכרי. הי
פה ^ו ה הה שלפוי הווהר ב  ה־ הלה

ה שהכהירה ההלההה וו !ןוההיוה,  א
לוו ה רגליוו כל כו חיו ב ה ה הרי  ו־ הו

ת שוכ הבב כאהה, חהרי ה ב\ הלכי  כו
שו כל הסיבואים. בי\ ה לבו ם הי פי  הכו

ה !וארים לוו ם או. וי הי  של ההם בי
ה פ ם הכו רחי אפה או  אהבו הכשה, ו
ה לשהוכ ו צחקו א ה לי רו ב ההרו

א לילה. ו צחק הו ם לי שי ם או היוי כ  ש
ה להפום היו ו הו ה כ ה פ ה. ה  בהריו

ה לו זכר לא איש א א לרכה, ו  בבו
 לגווב ההברה הלכו כאשר היום.

ם ה, שפוי שפוי ם יאא לא הה  הפהר אה
ו הרברוה, כשרה ב שוים ככבוד א הי ה להאר הי שכח ההווי א הזה. הו
ו בו שי ה הי\ כל לבבי אהו!ן לפור ה  הרגכ שהגיכ כר שהאל וכל י

א לפכולה. הגרול כוי כל לחקח כרי לאירופה ושלה הו ה ם ה לי  הכפי
שבו אה הווי. ולהפיח ו בהארפיי, ןבכ1 הו ה להגיכ שכה לא א ו הו הו  ב

ם ללקח כרי ההלחהה, הויי ם. ישראליים בי פיויי ם או ה הוופלי ו שו  ב
ת יכלו הגליל ובהרי פלשה ם להיו כי ם פהו חי בחו ם שדבריהם ו  האחרווי
אה\. חופרים בכה הכתב כל יוכלו ו
ה חום כם ף ההריו שוכ לו אפ ש רכוש הלכי  החקיר הבית, הלא והו
הו ה\ בווקזנז או א כו הרהב. בכולם להיור ויאא ו ה חיו  להוכיל לו הי
הכולם החום, בכל א ארוחה. שכר או רירה שכר שילם לא ו  ירכ הו

חייו ו שפר הי כל ן1יר כאשר גם ל ו כיוי הי ם וגם שכלה, הי ב  הוופלי
הו. אהבו ו באפם או הי ה לו קנח ה רוהם א רי  ואורהור א־פלי\ אירלי של י
ה כרכו והם וולם, בי ליוו להחוירו כרי הג א לוו. ייהב להכ\ א  חור הו

ת וגרוש שה\ אליוו והבר!\וה. ההלאו
שכה הגיכה וכהה ם הגדולה. ה הי שה אפם של בי  של חוור, ואפה הכ

ה ם ההפרלו ש, הכרכי ר ויאו ה להלה רכב כולו הכם בכו ה כה א  הו
ו את שהראה ר ה, הו כוו ח הו שוכ פה ה ואהר.• פיו את הלכי הייו פו א  ״

ה״. רייו שוכ הנזחיק לא אבו ה לגהור הלכי שפה, א הי בכי וגזול הה  וו
ה כבר ש איש הארץ. כל א תו ווכר אי לדו הרה בי  ובכה וצחק הוו

שוכ בגכגוכים. ם כל רכב הלכי ם לחלופה הגכגוכי לי תו פו החי ה  לוכם ו
* לאוהי.
ם הרוב לכשוה. הה לו וותר לא כבר פו שכהו ה לארכיהלה, ה  בו

וי וכהה כהה ה בוי ה פו או ה פו הנר לאחר לפסל. ו  כהה הלים לפפל, ה
ה ררהאו התחיל הכבר לזכר או היו לאייר. ו רו אי שלחו י ה לבייולה ו אי  בוו

א פו זהו תו כאלה היז וררההורג. לשחל\ ה הוו א  ח\ האאה לא ש
הם, ו בכיוי א א ה בגכרת לול כליהם הרים הו הייו אפו ה״, ״ דייו בו  א

לו לכאהו להרשות והתחיל ה כוולוה כהה בשל לההחהץ אפי הוו  ל
ח הה ושם. פה ח. שבהו בהו

ה ושאר ולא שהיה הה בכל להזכר גהר כאשר ה ו להזכר, ב פ  את א
ה רגליו ה ה ו ה לראות וכה ב\ לפוי כור הבכי. הוו ה הפר א הייו אהו  ״

ה״ רייו , נונזף אבו ״ו תו ת ל חפו שיא ב ה. ו הו אחרי ההריו ה  והרו הי
ם ם, ההווי ת. לו שפיפרו אלה כל ההווי וכרווו

ה ב. א, ו. ה.

גדול. הוא אלוהים

 בפני סיפור זה, לשיר לו, היד, זאת מת
עצמו.

 עם החל קאהיר, ברדיו שנמסר הסיפור,
 פורט־סעיד. על הבריטית־צרפתית ההתקפה

 לשיר המוסיקה את שחיבר הקומפוזיטור,
 מילואים כחייל הנצורה העיר אל נשלח זה,
הכ המנגינה, את וחיבר המצרי הצבא של

שמי ליל בשעת שיר־לכת, של בקצב תובה
 כי עד מיצירתו, כך כל התפעל הוא רה.
 קאהיר עם להתקשר הצליח יום באותו עוד

 פורט־ בין שנשאר היחיד הטלפון קו על־ידי
 השפופרת ודרך החיצוני, העולם לבין סעיד
קאהירי. משורר לידידו, מנגינתו את שרק

 הטלפוני, הקשר נתחדש כאשר למחרת,
שלו את לקומפוזיסור המשורר השמיע כבר
 לאומי־ תוכן הרוויים שחיבר, הבתים שת

דתי:
 ושמע! הבט העולם,

 להמיתני, זומם האוייבים צבא
 כנגדו, אעמוד ובנשקי באמונתי

אותו. גם אפיל — אפול ואס
 גדול! הוא אלוהים בצוותא: הגידו

 לפולשים! מוות אמרו:
 פולש. מכל חזק ואלוהים
 ארצי, גדול! הוא אלוהים
הפולש! את מוטטי

 גדול! הוא אלוהים בצוותא: הגידו
 תוקפן, ממזימות גדול אלוהים

לנדכאים. עוזר והוא

 מולדתי אפדה ובנשקי באמונתי
בידי! דולק האמת ואור

גדול! הוא אלוהים בצוותא: הגידו
ם. של 3מל!צ פי  כך היום, למחרת תו

הקומ נהרג קאהיר, רדיו של סיפורו נמשך
 ליודי לו שצורף שירו, אך בקרב. פוזיטור

 השירים לאחו הפך גדולים, תופים של קצוב
המרחב. של ביותר הפופולאריים

תח בכל ספור אין פעמים שהושמע אחרי
 זכה השכנות, המדינות של השידור נות

ב שלו הישראלי הבכורה לביצוע השיר
במאי. האחד בהפגנת נצרת,

כזכבים
הבהיר הזנב
 ניצבו השבוע רצופים לילות כמה במשך

הת הגבוהים, הבתים גגות על ישראליים
 גוף- היה התעניינותם נושא בכוכבים. בוננו
 מכיוון הערב בתחילת שהופיע מוארך, אור

ה קו מעל מועט בגובה צפון־צפון־מערב,
 את שמילאו הכוכבים מיליוני בין אופק.
שהל צרה כנוצה זה גוף־אור נראה הרקיע

 לשיאה, ההתבהרות וכשהגיעה והתבהרה, כה
 חצות לפני כשעה שנעלמה, עד שוב דעכה

הלילה.
)10 בעמוד (המשך
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