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" ii א:i ךבתוי.מדרבהכיהתאוננובריינהוהאםזליגiלסיפוריםנפתליבנםשלא

"-:-
בעל-מעשיות"נפתליבספר ?tהמקובציבשביס-זינגריצחקשלסיפוריואת

לתחיהשיקומוכדיהבגרותעיר·אתלעצום .נקראיםלשמועיה iiטוב " iוסוס

 .כסופגתרשתות שר!:!הוא .במילואוהיה"הירח .:מספרוסבאושלגילדותוילות
 /תעצים."'גזעי ·שלקליפתםעל pפנינימחרוזותןתלההאו'רן,ענפיעל

 .תתחילר.געערךשמאחרדשלאהמספרבiנשפט~החייםקצבהיהשן(המה .
ברשתלוכדסבאשלהכסוףכזקנוהסיפור .להחמיצהשאיויה 1טלוויזתוכנית.

בר.שכהסביםכלבשםבשביס-זינגר;ידיעלמאומציםזכושלאוילדיםקסמיו.

בלבדכסףלמעןלאמלאכתואתעושה"כשאדם :שכלהעולםדרכיללמדאינם.

 . / :וכןבאחרים."גםז(אהבהמעוררהואאהבה,מתוךאלא
מספריםשאינםאנשים .ארוךאחדיספורהואוהעברבלבדרגעהוא"ההווה

 :וכן ".בכךדיולאבלב,.דהזהה;:ןגעאתחייםסיפוריםשומעיםואינםסיפוירם
חייכל , bהעולכל .בלבדסיפורהזההיוםיהיהמחר'ואילוחייםאנוייהיום
 . . . ' ' . . ' ".אחדארוךסיפורהםאדם

אצל.כו .הז;ויפוראתקטעיהרה~ריואלהי1חיקימרסןבדבריסבאכך ?זוכר<ם 1 •
באגדהשכמוהנסוהואהקריאה.עם'לתחיהקםיפהעולםבשביס-זינגר

רקו~יאידע.לאאלהכלשבחייומיגס .הסיפורעםאותוחוויםהחסידית,

 .הסיפוראתלקרוארבותמניאחתפאשרות

 1 ·ב.

צבעיכל i:נגעבספרות,גםבחייו,כמוציו'סר.גיפריבאגנליה .נולד 1340בשנת
עצמנו,כאןם f;הנהלאחווה.מושטת ..כידבנונגיעתםוזמניםעולם·הקשת.
"וכל . :עצמה)עלהיאשמעודה.הסדריאתלהפוךלמענהי·י'l~דכ( .מבאתהא\טה
 'משםtולאהומעטנלא-נורמלי"כפתור-ופרחלךיש /לינשבעמבעליי 'אחד

האבר.אותו :עלייגזרוזה /שבכוכב,מזלימנח-לבבי,לנטייתצייתיייתמוד

 ·אתרובעוד )בפנייטבעומרסאותחביב. /גברשוםמפניאותותחסכי-אל-
שוםבליאהבנרי"לאאם_/ובישועותבטובאראה'שלא/כחיי,".כיי J\פר.-

אחד.;עשיר/.עני,גמ,דאוגבוהלבןשחור, :כלנדתיאבון.העל-פיורק /אפליות,

בעיניי."מוצא-חןשהואזמןכל /ידידייiויא
הטבח,הטוחן,הרופא,וכיסיי,אפרילבייג(טמישנה,ות_לשש-מא .קרובזהכך

 .ופורחיםקריאה.עםמתחדשאביבםהאפסנאי,המנזר,אםבעל-האדמות,
בעוצם /רךעש;~עלסווסמדפוק /ויתפרויגע("טופזפרודיהאחתבמחיצה
יי),.אותופיטםוגם i ·ופחישבהסוס'ועם /צנח,כרעשלבסוףעד /תשוקתו,

 :הפונדקאיולשוןהיויי),לבבאמיציכהאאהיך,("לאנמלצתלשוןמוסר,רי Jוד
 ..גמרתאתה / :ברורשיהיה ~זמןל 1"בזבוז /גמור.קשקושמחורז.חרא(ייזה

 1לעושרלות.מןעת /.ידועולאיופיתהוה("חייוט :רומנטיתשירהלצדיזהו.")

הוציאוה.")

כrודווהבמזוונומקומםלתפוסקנטרבריסיפוריבאים.משובחת,שנהיין
שמחתהמקורמן .שמחהחבורהכאן :ויודעiרהחיואתאט-אטהאופפת '

התרגום,מןישמקורבכתיבתגם .פליאהוממלאה.בקוראנוגתעהמת:ו_גם

זאתבתרגוםרקאבלכאן. .גםישכן,ו'אהבה, .ות (l'הנפויעודהקור~.אלמעצמך

 .לרשותךלגמרהידי,ד"אח,כאןאניהאמירה, ·והתעשרותיר mוילשמה,אהבה
הזאתהגבורהמולהקוראלשוב~.אללשונךאתיביא 'קסמים,ומרבדהגשרק,ולי

מאנגליתבשביס-זינגראתתרגםארדצביהנה .מחדשפעםכלמשתאהניצב
' I ה;דבריאתקוראמרגישהאיריהמשפטקצבאתהמכיראבל ;דווקאP ממקורם. 

קנט-סיפורילתרגוםזנדבקשמעוןהקדישחייםשעותכמהשנים,כמה :וגם

הרג-ספור,איואפשרויותותרגום, iמקו .החדווההרגישה,הלבתשומתוברי,

חדס.שלעים
'. 

 ""ג. \ ·~/
מרגעלב-דיישמרמה ;השביסכעבור .ב~שונטהסיפורבפינהמעטלפינהעמבר .  'י .י-'

רקבהירבזיכרוןנשמראצליושלוםלמלחמההאנדרטהמןלמשל, .חדסשל
זיכרוןבאפילה,נעלםבושםכשובלאבזריי.ה.נסיךשלבעיניוהכחולים bהשמיי
 .עתיקסיני.כדכאשרה(שימהעצירת ;קניוקשלשיאטוקלרהשל .ם'היפיחייה
בסיפורוכךבעירעירמביטיםר.אדםגורל qבההאידיוט,רגעיםשלמכאבונשבר
כחוש,בדווי(אישייהואיי,י, 77יעתרושל 24בגליוןשנדפסהמאיריישראלשל

 1981ינואר-בפרואר
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 :ללא-ספקישראליגבוה,בהיר,זאשהול.ךאיש;יראהם).שיביגילבליפניו
כאי~ומאד,לאטהתקדםהואאור.~לראשון,ז·ק,קומולבךנןקהרכס,' \בקצה
רוע, 1הוזם. ,.פניו)אתבמדוייקראה(אזפנהרגע,עמדאפילוהואללכת.לוקשה

שובנפתח ·פיודבר.להביןאפשרהיהלאאבלונע,פתוח,היה·פיו :לווניפנף

י 1-:<נעלםוהואהאורהתגבראחתבבתאחר-כךאותו.שיביןקיווהכנראהושוב.
יןהעתשמורועשן,תמכוניצפירת .בין ,ברחובותולהלךלקרואנוסיףהרי'

בחל~-אוליתשובפרטילאוצרמופקעתנשכחת.ולאשנקלטהתמוגה.למזכרת
 .אחרבהקשראו .מות

ד.
לכןשבנו.החכםהילד :::זע iוי .~ן·אליעזריריבשואלה"זיוויהטלמןמפחד"מי

םרגעי\גםישכיבגרותנו.לציוןוחרת..האזבשיעורילהילמדהיהשראויספר.זה

מןביסהכת.גניבומקריהתרבודרומיתשבעירהמספרקרייןפניכמוקשים,
פניםומתגלי .iךשטחיםמןבפועליםחושדתגרםמצאההמשטרהוכי .לים Jהח

להישאל,בלישארצחורותכפיותהו=\שינוסעיושכלאוטובוס·נתוןהקריין

 'בן-יריבמצייוימסמך-נקדיי,הוזהרתם. iרא :כללעינינודעומשפט,בטרם
והון-בז.כהרה"נגנזהמסמך .הכתביםלפ~ולתמנחיםקוויםאוסף"היהאליעזר,

מהנקודותרבותאך .מחיזבות,תקנותבבחינתהפועלאלהוצאולאאותיר .
בעדלדברלעובדותלהניrוי~ ...י :כגון ...לפעולהיותכהנחמשמשותבושהועלו .

מנהלאוהטלוויזיההל-נמשלמיוחדבאישוררקמותרת"גלויהופרשנותעצמן
למנועכדיבמפורש,להבהירהכתבעלכזה,במקרהגם .החדשות "מחלקת
 .ויבואיעלהכפרשן·'"דעתומביעהואכיים,והמאזינהצופיםהטעיית

ה.
עמליהדות-נצרות.סי.ביתראשבכובדלעייןבאנוי,סילבסטרישקוויךבערב

במה :לבןגביעלכחול ,נדמה ,תיות'יושאשלטנתלהיבת-ליסיושל.לבימה
יפעילי, ,היהמשמעו'י,,יאקטואליסמאוrךרfובלטינית .אקטואליתליהדות

דבריאלבקשבגםהיראהד~קהישורשיםי,.ושיפ nבשמדוברכיוון .ישימושיי
היאהידהות.:לייבוביץ ·ישעיהופרופ'אומר ,ומבריקיםבכיצו~ותמכים ·.המרצים

 :השימושיאחרלבקש .שבאהכבוכהאלת'ולשועיקר.האדםלא ..בשםאמונה
היהדות :לימינוהרדודמשהפרופסורהומנית.דתאיכנההיהדותירתי, i:ג

מוחלטת.ידיעה Nאלהיהדות,~ת .ןהחפלוני, ,,אגוכךלא, .היאהיהדונ1 .איננה~
(שהיה ,,קירקגור~למסופר ?בר~שגיאהשאי~והזההביטחון \תעצומותמאיו

צאןאתניירקידששנהארבעיםאח.דושק-דני,)יינוצרתיאולוגבעוונותיו
מעלה,שלבית-דיןלפ~י ~בבואואף-על-פי-כן, ..במיםמהולשזהידעולאמרעיתו.

 ,- •.נענש
הבימהעלקצת.נתחווראמש .הבינותיולאזהורסיפקראתירבותפעמים

ראשוןבגוף_דבריוסייגהסכים.לא (· pמאל,לשפיש,הראלפרופסורין,יבבית-ליס }

 \- . . ,רותספאישהואאבליחיד.

 ·ו.
 ·בכיצר-מכיםודבריולדצמבר)-26המןי 1דבר 11 ב-(שרידיוסימציעייבואובימים

בנינוה..תחתיקורסתהישראליתוהדמוקרטיהלעצמנוכתארייומבריקים,צרת
 ,אזישאלולאהם .מחסליהכגדבמלחמההייתאיפה :האסוןלאחראזיישאלו

 . ".תחושתיידהיומה
העם·נחלקבכבואה),אניגם<אשתטהים, nהעיכותביאזיכתבו ,עברובימים

הסובלנות.ולוחמיהדמוקרטיהלוחמי :מחנותלשנ?יםיבתל-אבבקריית-קודש

והארץישראל.עלחדשמלךיקוםאזהכוחות.תשועדבאלהאלה.וילחמו

 . ~ wתש
הכרחהאם-ישבת.קתילאזהבביצת , iלמוקדםמהטיה, 11"והדמו?הסובלנות'

 .אינהומהעמדה.ומהיעמדה.שמתכנה,אחרתבקנאותהקנאותנגדלהיאבק

כמובחייםהן .ולרעלטובעמדה,אלהאף 1עיועצימתכתף,משיכתחיו,ך \'
אפשרויותהרבה,תשובותבטלוויזיה,אפילוכן-שיתכמו ,בעתרןכמובספרות,

י·מיכוכלהלאלהרגנו.המשכיםהמלחמהיצרמפכיע~יכוישו;נורמי .ספוראין
בבתכךאחראותנו.ושיבינמאדמקוויםמעט.נפתחופיכ .חסדשלרגעסיפור,
 •- . .האורמתגבראחת
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