
...■וו■■■■......—....... נייר של ומר
 על מכריז והוא הבא...״ מושבו מקום

 אריה ר׳ הוא משפולה, בסבא מילחמה
 מיתקפתו את מנהל והוא משפולה. לייב
 מאשר ספרותי אקדוחן של בנוסח יותר

 את מציג הוא חוכמה• מלא רב. בנוסח
 אותו ומכנה השקר״ מ״מנהיגי כאחד יריבו
שקר ״צבועים :האחרים הצדיקים ואת
 ומתפארין כקוף, עצמם שמתדמים נים,

 הלשונות.של כאלו מנדט כן, גם עצמם
 הצדיק של קדוש מפה שיוצא התפארות

השקר, לנביאי אותם משווה הוא האמת.
ירמיהו...״ כימי שולל העם את שהוליכו

 מביא נחמן ר׳ של האמיתי מאופיו מעט
 הרביעי הפרק בפתח גרין יצחק אברהם

״נם־ : בקביעה וחסידיו״ הרבי : ״ברסלב
 כהכרה לזכות נחמן ר׳ של הראשון יונו

כ נסתיים בדורותיו הגדול הצדיק שהוא
 נחמן ר׳ עובר מהרה עד חרוץ...״ כישלון

״כבו :גרין וכמאמר לברסלב, חצרו עם
 עצמו את נהמן ר׳ דימה לברסלב או

 ובא כשדים מאור שיצא אבינו, לאברהם
הזוהר...״ כספר כמתואר כנען, לארץ

ב ברסלב חסידי להם עוברים מהרה עד
ברם־ יושכת ורוני ״צהלי :ושרים שוק

ב״ברסלב״. ״ציון״ החלפת אגב לב...״
ב־ חצרו את נחמן ר׳ שמייסד אחרי
המינית, בתעוקתו לטפל שב הוא ברסלב
 ״שצריכין :ומאמיניו לתלמידיו ומסביר
 העור שמעבדין כמו מתאוות הגוף לנקות

 נקי הגוף שיהיה צייד כף אותו. ומהפכין
 יהיו שממש עד מתאוות, לגמרי ומעובד
לגמרי...״ נקי שהוא ולראות להפכו יכולין
 עצמו את הסתם מן חש נחמן שר׳ ואחרי

 לתלמידיו מעניק הוא לגמרי, וטהור נקי
 של ביצה הם האדם ״חיי האימרה את

ואשם.״ ייסורים
תל ואת למשיח עצמו את ממנה הוא
 ״על :המשיח1 לתלמידי כמובן, מידיו,
 עמד מישפחתו ובין המשיח בין הקשר

ני־ בעת הראשונה בפעם בגלוי נחמן ר׳
).1803( תקס״ג כאבים שרה כתו שואי
 נשמה שבו הנשמה כי מטענתו לכד

 נחמן ר׳ כי לזכור עלינו היא, משיחית
שהת מישפחות לשתי נצר למעשה היה

 (עמוד דויד... לבית טענותיהן עיי על ייחסו
:גרין מוסיף זה משיחי מימד ועל ).״184

לנוע, החלו ככר המשיחית הפעילות ״גלגלי
 ואולם )1804( תקס״ד שנת בשלהי כאמור,

ר׳ של הראשון בנו הולדת כי ספק אין
כש תקפ״ה, כאבים אפרים, שלמה נחמן,
 הוסיפה שנה, 33 עצמו נחמן לר׳ מלאו
הת משום ראה זה בילד תנופה. להם

 מת שבנו אלא תיקוותיו...״ כל גשמות
 הכיפורים ביום בברסלב שפרצה בשריפה

 כעבור נפטרה ואשתו ),1806( תקס״ז
 היה אלה ״מאורעות כי שטענו היו שנה.

ל ובייחוד שחטא, לחטאים לייחס אפשר
ה־ בדחיקת הטמונה מעלה כלפי חוצפה

 את שהביאה התמורה, באה ואז הקץ...״
 שנים ארבע במשך בעל־פה לחבר נחמן ר׳

 המהווים הדמיוניים סיפוריו 13 מחזור את
,1810ל־ 1806 בין המעשיות, סיפורי את

פה. בכל בו אכלה השחפת כאשר
מצליח אינו גרין של פריד המאוד ספרו

החסרונות במנורת מעשה
 שראה מעשיות״, ״סיפורי הקובץ מתוך מברסלב, נחמן ,ר של מעשיותיו 13מ־ אחת

שורשים). :(ראה הר ישראל בעריכת המאוחד, הקיבוץ בהוצאת אור
 רכים ימים שם ושהה אחרות במדינות והיה מאביו שהלן באחד מעשה ^ ^
 שלמד עצמו את ופיאר אביו אל ובא שב הזמן ולמלאות אחרים. אצל ■ ■
את וביקש נברשות). :(היינו התלייה מנורה לעשות :גדולה אומנות ^ ^

 רוב את להם יראה והוא להתאסף הזאת האומנות בעלי בל על שיצווה אביו
 להראות הזאת האומנית בעלי כל את וקיבץ אביו, עשה וכן האומנות. ביאת חכמתו

אחרים. בידי שהיה האלו בימים שפעל מה הבן, גדולת לעיניהם
להנאספים. אותה והראה שעשה המנורה הוציא והבן

כולם. בעיני מאוד מגונה היתה והמנורה
האמת: לו לגלית והוכרחו האמת; שיודיעוהו וביקש לאחד מאחד הלן ואביו

:התפאר והבן מאוד. מגונה מנורה שהיא
!אומנותי חכמת לפלאי והביטו ראו —

 מאוד מגונה שהיא הנאספים, בעיני חן מצאה לא שהמנורה לו הודיע ואביו
כולם• בעיני

 כי חסרונם. את לכולם הראיתי כי :גדולתי רוח את הראיתי בזה אדרבא. —
 הנמצאים האומנות מבעלי ואחד אחד כל של החסרונות נמצאים המנורה בזאת
 ואצל מאוד. אצלו יפה אחר חלק אבל זה, חלק מגונה זה שאצל תראה, הלא כאן:
 רק בעיניו, ונפלא יפה הוא — חברו אצל מגונה שהוא החלק זה :להיפך אחר
 בעיני יפה הוא — זה בעיני שרע מה :כולם אצל ובן מגונה. הוא אחר חלק

 להראות בדי בלבד, מחסרונות שלי הזאת המנורה עשיתי ואני להיפך. ובן חברו.
 הוא — בעיניו שיפה מה כי :חסרון יש אחד ולכל שלמות, להם שאין לכולם
כתיקונה. מנורה לעשות יכול אני באמת אבל חברו. בעיני חסרון

 — דבר איזה של וחנמנעים החסרונות בל את יודעים שאם מכאן,
מעולם. אותו ראו שלא אף הדבר מהות את יודעים

ציטיטון

)73 מעמוד (המשך
ל לצאת עתידים כגיו כת־גויים, שדוומד

וכו׳...״ שמד
 הוא מאלפות מיניות השלכות בעל פרק
 לארץ- נחמן ר׳ של ״נסיעתו השני, הפרק

 .1799—1798 בשנים )69 (עם׳ ישראל״
 לדכר ״רצונו היתד! המסע ממטרות אחת

 של הקכרות ככית הקבור סכו, עם
 לארץ־ישראל מרוסיה בדרכו טבריה...״

 בספר כתוב עליה בקושטא, נחמן ר׳ עבר
 בסטאגביל עושה היה ״כי :הר״ן בשבחי

 יחף הולך והי׳ קטנות. מיני כל (קושטא)
 מלובש והי׳ עליון. כוכע וכלי חגורה וכלי

 לו שהי׳ (חלוק־בית) שלאק בהאיגטיר
 בגי כדרך בשוק הולד והי׳ מלבוש. מאיזה

עו והי׳ ומצחקים. בשוק הרצים הנעורים
 ה־ כגי כדרך צחוק בדרך מילחמות שה

 הצרפת כשם אחד מכנים והיו נעורים.
 כעין והי׳ מילחמה ועשו אחר. בשם ואחד

 ענייני עושה והי׳ ממש. מילחמה תכסיסי
כסטאנכיל...״ שם מאוד הרבה קטנות

 נחמן לר׳ שאירעו לאלה דומים דברים
 על וכותב בחיפה, גם התרחשו בקושטא

 בחיפה ששהה ״בעת :גרין אברהם כך
 לו ייחס שהוא נוסף מוזר דבר לו אירע

 ערבי על שהתחבב נראה יתרה. משמעות
 לעיתים כאכסנייתו לבקר שהחל צעיר,

 ר׳ אל לדבר נהג הערכי הצעיר קבועות.
 לשונו. את הבין לא נחמן שר׳ אלא נחמן,׳
 רחשי את להסביר כידו עלה שלא כיוון
 והזמין אחת פעם הערכי נתרכז ליבו,

 נחמן ר׳ שניים. למילחמת נחמן ר׳ את
 וולף זאב ר׳ של כביתו והסתתר ברח

 עמו. יחד לחיפה שהגיע מטיטרניאוסטרהא,
 גילה ושוב ה,ישמעאלי׳ נרגע טהרה עד

 נראה לא זה שגם אלא נחמן. לר׳ חיבתו
 יסורים לו ,שהיה אמר והוא נחמן, לר׳

 השינאה מן יותר הישמעאל של מהאהבה
ה הגדולה בסכנה חש הוא שלו׳. והכעס
 האפשר כגדר לכן הזה... באיש קשורה

 מיניות הצעות מפני פחד נחמן ר׳ כי הוא,
ומת שמאז נחמן, ר׳ הערבי. הצעיר מצד
בוו נבהל היה מין, בבעיות נתייסר מיד
 ומקובלת הרווחת כזאת, מהצעה מאוד דאי

 במזרח מאשר יותר הרכה התיכון במזרח
 קביעתו את להסביר יש בכך אירופה.

 כי לאמור, נחמן ר׳ של החד-משמעית
 של התגלמותו אלא אינו הערבי הצעיר

השטן...״
 כל את מברסלב נחמן ר׳ שחווה אחרי
ה בעזרת לארץ־ישראל, במסעו שחווה

ש הישמעאלי, ובעזרת הצעירים תורכים
 החליט השטן״, של ״התגלמותו כמובן היו

 התנועה בצמרת מקומו את ולבצר לכבוש
 כך על מעיר אירופה. במזרח החסידית

 מארץ־ישראל שובו ״אחרי :הספר מחבר
מ לצאת נחמן ר׳ של נכונותו הבשילה

 צעד כי שידע כיוון היחסית... אלמוניותו
 תחומי־שליטה על כריב לסבכו עלול זה
 תוכנית לעצמו קבע אחר, או זה צדיק עם

 להרשים ניסה אחת ובעונה בעת ;פעולה
 הבשלה כיכולתו הוותיקים הצדיקים את

 ביקורים שכעיקבות ייתכן חזיונות. לראות
בתורת כזלוטופוליה נחמן ר׳ בחר אלה

בחטף
ג

והסופר המשקללת
 :ולראייה בישראל. מאשר בלונדון יותר גרוע לספרות כתבי־עת של מצבם

 הבריטיים והמשוררים הסופרים ביקשו הטיינזס של הספרותי המוסף למערכת במיכתב
 יש ל״ 10,000 לאסוף ואחרים פולר רוי דיי, לדרי פאוול, אנתוני ספנדר, סטיפן

 מגאזין הלונדון באנגליה היחיד הספרותי הירחון להצלת ל״י) מיליון (כשני
 למישטרת תלונה הגיש הלאומי הספרים שבית גילה העברית האוניברסיטה דו־שבועון

 מישלוח בדבר החוק את לקיים המסרבות ספרים הוצאות שלוש נגד ירושלים מרחב
 באר־שבע, אוניברסיטת איש הוא הנתבעים אחד הלאומית. לספריה עותקי־חובה שני

 הוצאת :האחרים המו״לים (שני עכשיו הוצאת של הבעלים ימוקד, גבריאל הד״ר
• בני־ברק) הספר תפארת והוצאת רמת-גן רביבים  המתורגמן השמיע שיר־הלל •

 הלקין בארצות־הברית. אור שראה נתניהו יוני של מיכתביו הספר על חלקי[ הלל
 הוא טיימס. ניו־יורק של לספרות במוסף הדברים את פירסם בזכרון־יעקוב המתגורר

 של הספרותי כישרונו את נס על העלה
 השמאלציים ההקדמה דברי ואת נתניהו

 •י• ווק הרמן האמריקאי הסופר של
 התמחה חלקם לספרות, דוקטורים כמה

 המחזאי של בעבודותיו אחרת או זו בצורה
 שהגיעה החליטו בקט, סמואל והסופר

 המוקדש ״יום־עיון בישראל לערוך העת
 9 9 שנה. 10—20 של באיחור ליצירותיו״

 שקלובסקי, רהל הגב׳ הספרות משקללת
 הוותיק הסופר על מוזרה מילחמה הכריזה

מקו שאינו בר״יוסף, יהושע והמעולה
 בישראל. הספרות מבקרי בטרקליני בל

 הרביעי הפוטוגראף ספרו על בביקורתה
 על הוותיק הסופר את המשקללת האשימה

 בר״ רבים. אירוטיים מרכיבים מנצל שהוא
 הציג שבה ארוכה תשובה השיב יוסף
 משהו גילה הזדמנות באותה בורותה. את

 הבנים אם על כתב שאותו לספר הנוגע
 בעקב ״אולם :בר־יוסף גובר. ריבקה

 סיפורי בשל נגדי שקם הציבורי הרעש
 ז״ל, שרת משה הזמינני שכולה, אם על

 בירור. לשיחת עובד, עס מנהל אז שהיה
 ביטא שבו בינינו, נוקב ויכוח לאחר
 לי הציע ר״ש, של לזו דומה דעה המנוח
 עובד עם : ביותר נדיבה ג׳נטלמנית הצעה
 המיקדמות כולל החוזה, את לי יחדש

 על מיתקפתו את ביצירתי...״ האירוטיים התיאורים את ל,עדך אסכים אם הקבועות,
 מה :נאמנה להבטיחה יכול שאני ״מה :כך בר־יוסף מסיים שקלובסקי המשקללת

 פחות לא אנשי-רוח של בעיניהם נראה פורנוגרפית׳ כ׳תועבה בעיניה שנראה
 בקני־מידה אותה למדוד שיש לגיטימית, כספרות ממנה וישרים אינטלקטואליים

 ,תועבה כגון תווים הדבקת מתחסדים. או חסודים מוסרניים ולא ביקורתיים ספרותיים
9 זו״ במלאכה ממנה הבקיאים החרדיים, בתי־הדין בידי נא תשאיר פורנוגרפית׳ 9

מוקד גבריאל
בסישטרה תביעה

 נחמן. ר׳ של לחייו כלשהו מימד להעניק
 השנויות במחלוקת השנויות הנקודות את

 לרב- לפתח היה שניתן תמיהה, והמעוררות
 המחשבה עפר. עד משטיח הוא מימדיות,
 מ־ נחמן כר׳ דמות להפקיד היה שאפשר
 מאומן ביוגרפיות מחבר של בידיו ברסלב

 השפתיים. על ריר מעלה אילץ כעמוס
ב משעמם מבולבל, הוא גדין של ספרו
 שזקוק בדור לסדקים כטיה ומתאים רובו,

ספרותי. כישלון הוא הספר לאלילים.
 נחמן בר׳ כלשהו עניין לו שיש מי כל

ה מפולחן שיתרחק לו מוטב מברסלב,
 בעלי הזה. והחומייניסי החסידי אישיות

 מעשיות סיפורי את לקרוא יעדיפו עניין
 כל בלא אלה, בימים אור שראה שלו,

 טהורה ספרותית כיצירה אלא פרשנות,
ציטוטון). + שורשים :(ראה

נחמן: ר׳
סופר

 חומייניסטים צדדים מאותם מתעלמים אם
 של השניה במחצית החסידות את האופפים

 מברס־ נחמן ,ר של דמותו הרי המאה,
 ענק. סופר של במימדים מצטיינת לב
 שלו, המעשיות סיפורי 13 את כתב לא הוא
 שטרג־ נתן ׳ר לתלמידו הכתיבם אלא

י.5 הרץ
בסיפורים הראשון ,של הפתיח מן כבר

 החמה לפני בקובלנה הלבנה באה ״פעם —
ביום״ כעיקר משמשת החמה, היא, באשר

הספרותיות סגולותיו על לעמוד ניתן —

מע סיפורי —י מברסלב נחמן רבי •
 הוצאת ;הר ישראל :המלביה״ד 1 שיות

 (בריכה עמודים 240 המאוחד; הקיבוץ
רכה).

 שבקובץ, השני בסיפור נחמן. ר׳ של
 לפגי י(שהועלה קבצנים״ בשבעה ״מעשה

 הבמאי על־ידי בירושלים בחאן כשנתיים
 מקור כי לגלות אפשר יזרעאל') יוסי

ה במסורת אינו נחמן ר׳ של סיפוריו
 הסיפור במסורת אם כי הקפדנית, יהודית
 דימוי- העניק הוא שלה הסלבי, העממי
 הינם אלה סיפורים כי ספק אין יהודי.

סיפורי־מופת. בבחינת
 גיבורים, מלכים, הינם המעשיות גיבורי

מר וקבצנים. חכמים־בסתר מלכים, בני
 אינן נחמן ר׳ של הפועלות נפשותיו בית

 כמעט שונות והן היהודי, המושב מתחום
 יהודים, בידי עת באותה שחובר מכל

 ר׳ סיפורי וחסידיהם. צדיקים בידי לרוב
 מועקות־ מעוילם ושונים רחוקים נחמן
 של מימד בהם ויש נעוריו, של המין

 ׳וסבל. כאב של חוט שזור שבו רומנטיקה
 שנעשה בניסיון הסתם מן נעוצה מעלתם
מ נשמתו את לזכך גחמן ר׳ על־ידי

 להשתחרר שלו ניסיון מעין מכאוביה,
מדמיונו.

 ר׳ סיפורי של הסלבי המרכיב עם יחד
קבלה. סמלי שברי גם בהם מצויים נחמן,

קב בשבעה ״מעשה הוא ממשי מאפיין
 קבצנים שני של חתונתם סיפור צנים״•

 בשבעה ופגשו בילדותם ביער תעו אשר
 באו היללו הקבצנים בידם. שסייעו קבצנים

 בקבצנים השביעי מתנות. והביאו לחתונות
 מצב אל ומוליך סיפורו, את מספר אינו

ה למרבית אופייני דבר סיום, משולל
ל שתורגמו סיפורים, שני עוד מעשיות.
 יצירתו למיטב ונחשבים הרבה לשונות

 בחכם ״מעשה הם נחמן ר׳ של הספרותית
 שיפחה ובבן מלך בבן ו״מעשה ובתם״

 סיפור של סקיצה הוא השני שנתחלפו״.
 טרק את גם שימש שרקעו מסורתי,

 והעני. המלך בן הסאטירי בספרו טווי[
 ב״עתה הסיפור מסתיים נחמן ר׳ אצל
 בן באמת הוא שאני ומבין, אנובי יודע

באמת.״ השיפחה בן הוא ואתה המלך
לקרי מומלצים נחמן ר׳ של הסיפורים

 היסוד ממרכיבי הם חוזרת. ולקריאה אה
ש המאה בראשית העברית הספרות של

 חד הוא הר ישראל של סיגנונו עברה.
לזמננו. מותאם וברור,


