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 הוצאת בובר• נוארתין (מאת פגישות
 מארתין של השקפתו לפי ביאליק) מוסד
 של גדולה מחשבה או יצירה כל בובר,
האח לבין בינו זיקה של תוצאה היא האדם
ה לבין בינו ויחסים פגישות של רים,

אחרים.
 מתאר שהוא כפי עצמו, שלו הפגישות

 צמחה איך מסויים, במובן מראות, אותן,
 למשל, כך, מקורותיה. היו ומה תורתו,
צמיח את זה בספר הסיפורים אחד מתאר

 הוגה־ של הדתית השקפתו של ונביטתה תה
הדגול. הדעות

 בתחילת היה זה שני. בגוף אלוהים
 לבקר שבא מאוד, אדוק ותיק, ידיד .1914

 חזון של גראפי שירטוט לו הראה אותו,
 לפרוץ מלחמת־העולם עומדת לפיו דניאל,
זאת. בשנה

 אותו אותו שאל מכן לאחר ~ מה זמן~
 לו ענה הוא באלוהים. מאמין הוא אם ידיד
 כך על שחשב לאחר לאחר־מכן, אבל שכן,
 האמיתית התשובה במוחו הבהיקה רב, זמן

זו. לשאלה
ל שאפשר משמעה באלוהים האמונה ״אם

 מאמין אני אין שלישי, בגוף עליו דבר
 שאפשר משמעה בו האמונה אם באלוהים.

ב מאמין אני אליו, ולדבר אליו לפנות
_______אלוהים.

 זו שעה לדניאל מראש שגילה ״האלוהים
 מלחמת־ ערב של זו שעה בתולוות־האדם,

 מקומה אה בדיוק לקבוע שיידע כדי העולם,
 האלוהים. ואיננו אלוהי איננו העיתים, במהלך

 דחקו, בשעת דניאל התפלל שאליו האלוהים
האלוהים.״ והוא אלוהי הוא

יל מימי בסיפורים ? הגון החתן האם
 לדיבור היחס בו נולד איך מתאר הוא דותו
 הראשונה בפעם תפס איך לאחר, היחס החי,
 את תפס איך ללוגוס, השפה בין הקשר את

וכס. החלל, הזמן, מהות
 איך מתאר הוא יותר מאוחר בסיפור

 של המנחה תפקידו את הראשונה בפעם הבין
 בעיירת־ ישב הוא מאמיניו. לגבי הצדיק

 בפניהם והירצה סטודנטים, בחברת חסידים,
פילו מוסריים בעניינים דעותיו מיכלול את

סופיים.
 לידם התיישב ועם־הארץ, בור פשוט, יהודי
 של ובכוונה בתשומת־לב לדבריו והקשיב

ן.מאמי
 ־היהודי נ'יגש~אליו-"הרצאה אותה לאחר
 בת,״ לי ״יש דבר־מה. אותו לשאול וביקש

 בחור גם לי ״ויש יהודי, אותו לו אמר
בהצטיי בבחינות עמד משפטן, הוא לבתי.
 כי בטוח היה ובובר השתתק היהודי נות."

 באיזשהו להתערב ממנו לבקש רוצה הוא
 הדוקטור,״ ״אדוני חתנו־לעתיד. לטובת אופן
 הוא, הגון אדם ״כלום היהודי, בסוף שאל

החתן?״
 הרגיש כי" לו, לענות ניסה הפילוסוף

 אלא בו, ומאמין עליו סומך אדם שאותו
 חכם, הוא אם אותו לשאול המשיך שהיהודי

 צריך הוא ואם לבתו, ראוי הוא אם החתן,
לעורך־דין. או לבית־משסט ללכת

ל פילוסוף אותו היה יכול לא וכאשר
 שאלותיו, על הפשוט ליהודי ענות
 אינך הדוקטור, ״אדוני היהודי: לו אמר

 אותם על לך מודה הריני ובכן, לומר. רוצה
לי.״ שאמרת דברים

 לראות אפשר זו בשיחה והזולת• הסוס
 בעזרתה שלו, החסידות להבנת המקור את

מה המועבר האלוהי הניצוץ את תפס הוא
 עוסקים שניהם אם גם שלו, למאמין רבי

ה הניצוץ בלתי־קדושים. תפלים, בדברים
 שאינן ויראת־הכבוד, האמונה מתחושת נובע

ה הדברים של המסויים לנושא קשורות
נאמרים.

 רק לא מעניינים ואחרים אלה סיפורים
 תורתו, מקורות על מלמדים שהם משום

 הפגישה איך מראים שהם משום גם אלא
 באדם והגות מחשבות מעוררת החיים עם

חושב.
 אחרי מקרוב לעקוב לקורא נותנים הם
 לתיאוריית רעמת־סום ליטוף שבין הקשר
 פשוטה שיחה בין הקשר הזולת, אל היחס

 העניין בין היחס לתיאוריית הרצל עם
 משפט שבין הקשר רוצים, אם או, לאישיות,
 תפוח בין הקשר או למדינת־ישראל דרייפום

 כדור־ של לחוק־המשיכה העץ מן הנופל
הארץ.

ביקורודטיב
מדעית

המנה הספורות החברות אחת
 שוטפת מדעית ביקורת־טיב לות
 ״עלית״, חברת חינה המוצר, על

נמס. קפה יצרני

 מעבדה קיימת בצפת בביהח״ר
 בקביעות עוסקים בה מיוחדת,

 הקפה. איכות בבדיקת מומחים 2
 כימאים על״ידי נערך נוסף מעקב

ברמת־גן. החברה במעבדת

 מוצר לצרכן מבטיחה זו שיטה
משתנה. בלתי טיב בעל
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