
ר ו פי היהודי האפי
ש מונטיני, בטיסטה ג׳יובני של מותו

הבחי ותהליכי ,6ה- פיוס האפיפיור נקרא ?
 שוב מעלים יורשו, של המורכבים רה

היהודית, בתרבות ונישנה שחזר נושא
האפיפיו אחד אודות אגדות סידרת המקיף ;

:להלן האגדות מן אחת יהודי. שהיה רים

מע ובעל מופלג גביר אחד איש היה
 שמתה עד בנים לו היו ולא טובים שים י

 עני לו היה אחד אח הראשונה... אשתו
והת לפרקה, שהגיעה בתולה לו והיתה

 עד בתו, את שישא להתחכם האח חיל
 עמה דר והיה בתו את ונשא זאת, שפעל
ממנה, בנים לו היה ולא שנים, איזה
 כי בו תולה הדבר כאשר בבירור וידע
אשתו, נתעברה פתאום בטבע. עקר הוא
 והריונה לזנונים הרתה אשתו אשר וידע

 להרב בסתר זאת וגילה פסול, הריון
אש ילדה הלידה זמן וכשהגיע מווילנא.

 רבים לפני לפרסם רצה ולא זכר, בן תו ;
ש לכול והראה ממזר, הוא הילד אשר
 עבור גדולה סעודה ועשה מאד שמח הוא

 הרב ורק הגבירים. כדרך הברית־מילה
 את ועשה המוהל, היה והוא מיה, ידע

ש בכדי המילה בעת כרות״שיפכה הילד
 ועשה הרב הלך זה ואחרי יוליד. לא

 רבים, בפני הילד אוזן על בסכין רושם
וה כך, עושה הוא מדוע אותו ושאלו

 הוא כן על להוריו יקר הוא אשר שיב
 יקר מה רבים שידעו רושם בו עושה
הוא.

 ונסע מעות סכום לו נתנה והרכוש. אות
 בגודל שם ולמד גדולה לישיבה רב מרחק

חריפות.
 שמים, וירא נדבן גביר היה וברומי

 הזאת להישיבה ונסע יחידה, בת ולו
 מושלם שיהיה בתו, עבור בחור לו לבחור

 הנ״ל הבחור את לו ובחרו המעלות. בכל
 שהוא למי גילה לא והבחור מווילנא.
 יקר והיה הגביר, בת את ונשא מווילנא,

וחמתו וחותנו רומי, העיר בכל מאד

 לפלפל אצלו ויתאכסן אחת, שבת עוד
 סכום לו יתן זה ובעבור חותנו, עם

 והרב היה, וכן שבויים. לפידיון נכון
 והאברך פעם, בכל האברך עם התווכח

אותו. מנצח
הי הרב הסתכל קודש שבת ובמוצאי

 הרושם, אוזנו על וראה האברך בפני טב
האב חותן את וקרא תיכף והלך והכירו,

 וסיפר סתר, למקום הנ״ל, הגביר רך,
את לחרב נתן הגביר המעשה. כל את לו

 נפטר, שמו ובעל מעט נתגדל והילד
 חריפות בגודל להתגדל התחיל והילד
 היורש עבור בעלה רכוש כל ירשה ואמו
בח עולה שחיה פעם בכל והוא הזה.

 שהיה עד ווילנא, עיר בני כל על ריפות
 ונתביי- בית-המדרש, תלמידי עם מפלפל

 ובא ממזר. אותו וקראו בלימודים, שו
 שקוראין מזה לה וסיפר לאמו אחת פעם

 סכום לו שתתן לה ואמר ממזר, אותו
 מפני מווילנא לברוח מוכרח והוא מעות,

הנחל- כל את לה תקח והיא הבושה,

 אותו. ואהבו מאד בו והתכבדו התפארו
לו. היו לא ובנים
 על מווילנא הרב נסע אחת שפעם עד

 שבויים, פידיון על מעות לקבץ עיירות פני
 מדרשאות. בבתי ודרש לרומי, גם ובא

 וסתר לנצחו, עצמו העמיד הזה והאברך
 ;מפניו הרב מאד ונתבייש מאד, דרשתו

 הוא. מי האברך את הכיר לא והרב
 העיר בני את הרב ביקש שבת ואחר
 להגביר הרב וכשבא נדבות. שיתנו רומי

ברומי שיתעכב מהרב הגביר ביקש הנ״ל,

וש האברך וכשבא למישכב. ונפל נדבתו
 חותנו לו גילח מחלתו, על חותנו את אל
 ממזר שהוא מווילנא הרב לו שסיפר מה

 לא הוא ליצלן. רחמנא וכרות״שופכה
גט־פיטורין. לאשתו ונתן הרבה התעקש
בלי והצליח דתו, והמיר משם ונסע
 שנעשה עד למעלה בלימודו והלך מודיו,
 פאפס נעשה זמן איזה ולאחר כומר.

 עמו נעשה מה ידע לא וחותנו ברומי.
 היו הגביר חותנו בתו. את שגירש אחר

בעושרו, שהתקנאו שונאים הרבה לו

 בסתר שהרגו ילד השליכו מהם ושניים
 בכדי הגביר, שבחצר המקומות באחת
 למחרת הרגו. שהוא עליו להעליל שיוכלו

 הנ״ל הגביר בחצר וחיפשו השומרים באו
 הגביר על והעלילו ההרוג הילד ומצאו

 עם הגביר את תיכף ולקחו ובני־ביתו,
 עד בבית־חאסורים והושיבום ובתו אשתו

 לעשות מה מהפאפס מישפטו שייחרץ
 הגביר בעד ערבות נתנו היהודים בחם.

 מבית-חאסורים. אותם ולקחו ובני-ביתו
מל את ושינה מהמעשה, שמע והפאפס

 יין אצלו לקנות חותנו לבית ובא בושיו,
 חותנו זועפים; חותנו פני וראה גפן,
 חותנו את לבקש והתחיל הכירו, לא

 הוא אשר בביתו הצער מה לו לספר
להו מקודם רצה ולא בצער, כך כל שרוי
 כל לו וסיפר בו שהפציר עד לו, דיע

 ידע לא וחותנו עליו, שהעלילו המעשה
 לחזק הפאפס והתחיל מדבר. הוא מי עם

 לא בוודאי אשר לבו, על ולדבר אותו
והלך. מזה, נזק שום להם יגיע

 הדבר הגיע כאשר ימים איזה ובמשך
 הפאפס פקד המישפט, שיחרוץ להפאפס

 אש: של גדולות מדורות שתי לעשות
 ומדורה מהעיר, זה בצד אחת מדורה

 לו להביא וציווה מהעיר, השני בצד אחת
 מלומד היה והפאפס ההרוג. הילד את
 היטב, למד כישוף גם החכמות, בכל

 לדבר ההרוג הילד שיוכל בכישוף ועשה
 להביא וציווה המעשה. כל את ולספר

 אותו, והביאו המדורה, אצל הילד את
 וסיפר קם והילד שם, העיר כל והיתה

 שראה איך ההמון לפני המעשה כל את
 לו ונתנו אביו, לבית השומרים שבאו
 ומסר להם, אותו שימסור אדומים עשרה
 ח■ ציווה תיכף אותו. והרגו להם אותו

 ואת השומרים את תיכף לשרוף פאפס
 זבני־ הגביר ואת אותו. ושרפו הילד, אבי

 רץ והפאפס מהעלילה. חופשי עשה ביתו
לח והתחיל השנייה, להמדורה במהירות

 והשליך הנוצרים, את אותם ולגדף רף
ונישרף. השם קידוש על להאש עצמו את

החסידית״ ״וזנובילה ע״פ מעובד
דן יוסף ׳פרופ מאת

 ובשער בן־יהושע שמואל הוא המחבר שם
 מכיל בניאל. שמואל ד״ר שמו האחורי

ב שחוברו ביותר הרעים מהשירים כמה
 בן־יזזושע/ המחבר, הזמנים. בכל עברית
 היהודית הסוכנות נציג שהיה מי מניאל,

ד־ ״כיום :עצמו על מעיד באירלנד,  עוי
מאייד״. וכותב והוגה מחד, דין

סיפ בפתח מציינת ר,לפרו ברונקה י•
 דימיזן ״כל כי והמציאות״, ״החלום רה
 אינו חיים לאנשים שכספר הדמויות כיו

להו שוכחת ׳והיא בהחלט״, מיקרי אלא
 פרקי מקרואת המסתברת ההערה, את סיף

 לשפה זה ספר בין קירבה כל כי הספר,
לחלוטין. מיקרי הוא העברית

כות הרצל־ובלפור־חקק, התאומים <•
כו מנסים נודעים, מיכתבים־למערכת בי
 פיר־ באחרונה שיר. דברי בשירבוט חם

 כלולות״ ״יער האחת חוברות, שתי סמו
ה מן נלקח ״אס והאחרת הרצל) (מאת
התאו ששירי אלא בלפור). (מאת שקט״

 ממיכתבי־ הסיגנונית ברמתם נופלים מים
למערכת. הם

 ספר הוא לתהילה״ שנועד ״הגבר •
 :ספרו גב על המציין קויפמן, מ.א. מאת

כש הגליל, תושב מיזדח־אירופה, ״יליד
שוי חייו. של המוקדמות השלושים נות  נ
 עובד ,18 כגיל ארצה עלה לכת, ואב

 אובייקטיוויים ק־טיים אף על ...כמעבדו
ש כארץ, צעירים יוצרים נתונים בהם  י

 כתיבה, סוגי של הרחבה הקשת לציין
 של המו״ל הצעיר...״ הסופר עוסק כהם

 צרכני קהל את במתכוון מטעה הספר
הזדמ ״זו :מוסיף הוא כאשר התרבות,

חופ סיפרות להכיר לקריאה. לישוב נות
המקו בפשטותה מרעננת וחדשנית, שית

ו רית...״ ז  מי וכל מאחר לשמה, הונאה ז
 ״להכיר עוד ירצה לא לידיו זה ספר שיטול

בפש מרעננת וחדשנית, חופשית סיפרות
המקורית...״ טותה

הפוש למו״לים מומלץ הרב־ספר בעידן
לר היצר בעלי של וכיסם עורם את טים
 לאור להוציא ספר, כריכת על שמם אות
 של אנתולוגיים קבצים ספר״, (עם) ״רב

וסי שירים של ותמציות וסיפורים, שירים
 לנוח תוכלנה הדפום שמכונות כך פורים,

ש והאיומים הנוראים הדברים מכל מעט
לבקרים. חדשות לפלוט אותן אונסים

* שנידחה העורך מ־מ *בית^שעוניםמחפש׳כ חבחטף

 יוגה המשוררת של ה״מוניטיך * הוסרל ואדמונד נאור אריה1

מלהופיע שחדל סיפרותי עת לכתב ממשלתי מענק * וולך

 ובה במכונית, שעבר בשבוע עבר יצחקי יצחק ח״ב •
 אחד אל פנה הוא הנשיא. מישכן ליד מישפחתו, מבני כמה

 עובר־האורח ?״ בית־השעונים כאן ״איפה ושאל והשבים העוברים
 היתד, יצחקי של כוונתו בסביבה. מהמיבנים אחד על הצביע

 עתיק שעונים אוסף בקירבו האוצר האיסלם״ לאמנות ״המוזיאון
 להשלים זכה שלא הסיפרות, ממוספי באחד עורך מ״מ • ויקר
 בשנה פנה ד״ר, התואר בנושאי ונתקנא האקדמיים לימודיו את

 להן ושלח אמריקאיות אוניברסיטות תריסר לחצי האחרונה
 הניבסף התואר להשגת מילגה לקבל בתיקווה מאמריו, מיטב את

 כל בידי ריקם הושבו העורך מ״מ של פניו מאמריו. בזכות
 י• עברית לסיפרות מחלקות המחזיקות הנ״ל, האוניברסיטות

 בין מיכתבים חליפת פורסמה מעריב של העצמאות ערב בגיליון
 נאור. אריה הממשלה למזכיר הרכביי יהשפט פרופ׳

 בשיטתו למצוא אפשר זו לגישה העיוני המודל ״את :השאר בין
 ואין שהואיל אומר, היה הוא הוסרל. אדמונד הפילוסוף של

 מוטב המהות, בשאלת הפלוגתאות את ליישב מצליחים חוגי־דעת
 המציאות, אל הלאה, ויעברו בסוגריים׳ המהות את ׳שישימו להם

 בדרך מופשטת. במהות לעסוק שינסו קודם במציאות וידונו
 קודם — ללכת מבקשים אנו זו

המציאות, של הבעיות את נפתור
 נתפנה כך אחר ורק החיים, של

מופ עניין שבעיקרה בזכות, לעסוק
סטו שלח במאי 16ב־ היא...״ שט
 בשם לפילוסופיה ירושלמי דנט
ול נאור לאריה מיכתב ז״ק גד

 מפריך הוא שבו מעריב, מערכת
ה של מ׳שיטתו נאור ציטוטי את

ה לאחר הוסרל׳. אדמונד פילוסוף
 בא כי ז״ק הסטודנט מוסיף ר,פרכה

אינטלק אחריות חוסר על ;,להצביע
 על גם מסויימת ובמידה טואלית,

שר חוסר  הנגזר אינלקטואלי יו
ב׳אילנות לכאורה, היתלות, ממנו:

 דד לגבי עמדתך בנקיטת גבוהים׳
ה חוסר התיכון. במזרח סיכסוך
הב עניינו האינטלקטואלי אחריות

ב פילוסוף של דבריו עיקרי את
 בדיקה ללא דהיינו, מהופכת, צורה

 מבלי ובעיקר, המקור, של חוזרת
האינטלקטו היושר וחוסר !להבינו

 פילוסוף של שם איזכור עניינו אלי
מע פוליטית...״ לדעה כאסמכתא

 המיכתב את החזירה מעריב רכת
 טרם הממשלה דובר ואילו למחברו,

• לסטודנט השיב  מענק-היצי- כלת י
 המשוררת ,רה־של-ראש־ה,ממשלה

 בעתיד ליהפך עומדת וולך, יונה
 הירחון של הספרים למבקרת הקרוב

 ידיעות של האמנות מבקר בעריכת אור לראות העומד מוניטין,
 שאולי. רפי המיסעדן של ובמימונו ברו!*, אדם אחרונות,

 לעבוד לירות) אלף 72( היצירה מענק מקבלי על ונאסר מאחר
 יצירה מענק בין לבחור וולך על שיהיה הרי שנה, במשך

 לקבל עומד קריאה סימן הסיפרות שנתון • יצירה למוניטין
 ולאמנות, לתרבות המועצה מטעם לירות אלף 110 בן מענק השנה
 בשנתון. המשתתפים בין סופרים כשכר לחלוקה המיועד סכום

 הסיפרותיים. העת לכתבי הממשלתי המימון מרשימת מסתבר כך
 כרויידא, אפרים שבעריכת מולד, גם מצוי העת כתבי ברשימת

 עיתון לירות. אלף 110 הוא אף למולד הסכום להופיע. שחדל
 אלף, 75 יקבל עכשיו השנתון ל״י, אלף 84 יקבל פרוזה הסיפרות

הביב ארנון, יוחנן ,• אלף 80 — במה לתיאטרון החצי-שנתון
 בידיעות ברשימה כתב גרינברג, צבי אורי של ליוגרף

 התיאור את עגנץ, ש״י הסופר להולדת שנד, 90 לרגל אחרונות,
 הספר ׳שבוע דוכני ליד המשורר עם עברתי אחת ״פעם הבא:

 אצ״ג נעצר שוקן, הוצאת של דוכנה אל הגענו כאשר העברי׳.
 בשי, הספר לו הוגש כאשר עגנון. לש״י ומלואה עיר בספר ועיין
רבים...״ ימים בו וקרא הביתה הביאו מאד, שמח

גרינברג צבי אורי
ומלואה עיר
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