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 מפלגת ועידת את סגל ישראל הכתב סיכם שבד. הטלוויזיה כתבת •1!•
 מיסתורי מיסמך מתוך ציטוטים הביאה פרם, שימעץ מנהיגה של רימומו תוך העבודה,

 את והערצתו האלוהים את אהבתו על השאר בין פרם סיפר בו נעורים, טיוטת בשם
 עברה כיצד !המוות עם אינטימית הכרה דוסטויכסקי לו עשה כיצד ;צ׳יקוכפקי

 לטיפותיה :שניאור זלמן של קריצותיו ;כיאליין נחמן חיים עם ילדותו, עליו
 פרס חיבר אותו זה, קטע אלתרמן. נתן של וחוכמתו כלוכשטיין רחל של

 לספרות, בירחון לפירסום מתאים נמצא לא פרוזה, הירחון עורך קדיים, יוסי לבקשת
 הטלוויזיה איש של כתבתו באמצעות לפרסמו המתאים הזמן את מצאו פרס ויועצי

 ופרחי- סופרים הורישו אותם כתבי־יד על מידע מביא 99 מס' גנזים ידיעות
 יהודה של איגרות 3 ליד טשרניחובסקי. בבית גנזים של האיגרות לארכיון ספרות

 3ו- טביב ,מרדכי של איגרות 14 ברוידם, אברהם של איגרות 96 בורלא,
 מיכתבים 976 בן־עזר אהוד פתח־תיקווה איש העניק קריב, אברהם של מיכתבים
 גנזים לארכיון שלו כתבי־יד 9 גם ״העניק״ בן־עזר גנזים. של האיגרות לארכיון

 חולה ״בן־עזר האגודה: בוועד חבר שהוא תל־אביבי, משורר כמאמר ״ארכיונו״. ואת
• בגנזת״  של בתוכניתו כמבקר־תיאטרון המשמש שריד, יוסי חבר־הכנסת •

 של הנוסטאלגי הריוויו את סקר צהל, בגלי לארבע שתיים בין הנדלזלץ מיכאל
 הריוויו את תקף שריד בהבימה. אלה בימים המועלה כן־אמוץ, ודן חפר חיים

 ״גם השאר: בין העיר, הוא שבו. המתקתקה הנוסטאלגיה את ובעיקר בחמת־זעם,
 לדן בוודאי התכוון שריד מהאישיאס...״ נפטרים שלא הרי שעתיים יחפים הולכים אם

• תל־אביב ברחובות יחף להלך לעיתים הנוהג בן־אמוץ, !+

 איש־איש• וקהויי־חישיס, יחידים שוכבים
המוצעת.״ במיטתו
 של והספרותי היצירתי למסווה מתחת

 יותר שזו הרושם נוצר התשוקה חורה |
בשני מרופדת מסה ;רומאן מאשר מסה
 תוך מרתקות, ותמונות תחבולות נות,

 לחושניות הרומנטיקה שבין התמודדות 1
 כמה מזה רות, של עולמו שהם והיצריות

ספרים.
 ״אדריכלי כמו במילים שיתקל הקורא

 בלשון (טרמפים ״טיולי־הסעות״ מוחי״,
 עם (מכוניות מתחות־גג״ ״מכוניות העם),

 עילגות של יומרות ושאר גג־מתקפל)
 טשד־ פרס חתן של קורבנו יהיה לשונית,

שהצ אמיר, אהרון זו, לשנה ניחובסקי
 עברית שפה השנים במהלך לחבר ליח

 של שפתו היתד. כמו הנקראת בילעדית,
הראי. בהיפוך רטוש יונתן

קלסיקה

מארקוס
אודליוס

 מהאוניברסיטה שפיגל נתן הפרופסור
 בהעמדת האחרונות בשנים החל העברית

התרבות אבות של מונוגרפיות של ספריה

אורליוס מרקוס
תרבותיים לחיים השאיפה

 סוקראטם ספרו פירסום אחרי הקלסית.
 מארקום את פירסם הוא ומשנתו חייו

 מונוגרפיה ופילוסוף*, קיסר — אורליוס
 הקיסר סיפור את בעברית ריכז שבה

 הקיסר של המאומץ נכדו והפילוסוף,
הדריאנוס.

 של חייו סיפור את בסיפרו מביא שפיגל
הפילו רעיונותיו תמצית אורליום, מארקוס
 תולדות ופירוט הגיגיו, של ומיבחר סופיים

 נרח- והרצאה כולה הסטואית הפילוסופיה
 ראה (שתרגומה תורת־אפיקטאטוס של .בת

מרכוס). בהוצאת שנים כמה לפני אור
 במאה ברומא מלך אורליום, מארקוס

 כוחה שיא לאחר מעט לספירה, השניה
הוש הוא הרומית. הקיסרות של ותפארתה

 אפיקטאטוס, של משיחותיו מאוד עד פע
 שהוא יווני עבד ספק פילוסוף ספק אותו

 דיונו הסטואית. האסכולה של מאבותיה
ה בתורת מתמקד שפיגל הפרופסור של

 כאשר ובתיאולוגיה, באונטולוגיה הכרה,
 בתורה בוחן הוא שאותו העיקרי הערך

 עצמו כלפי האדם חובת הפרק הוא זו
זולתו. וכלפי
 והמביאים בספר, הבולטים הפרקים בין

 הנפש, תורת על אורליוס של תורתו את
השק הציבור. לטובת פעילות הפרק בולט
 :החברתית האמנה על אורליום של פותיו

 השאיפה היא האדם של העיקרית ״תכונתו
 מטבעו נועד האדם שכן חברתיים, לחיים

השלמה מהחברה חלק הוא :לחיי־שיתוף

 — אורליוס מאיקוס — שפיגל נתן *
 ענד 272 מאגנס; הוצאת ופילוסוף! קיסר

רכה). (כריכה

 הנבראים כל תבונים. מיצורים המורכבת
 טבעית תשוקה להם יש אחד מיסוד שהם

 לו שיש מי כל מינו. עם מין להתאחד
 עם להתחבר שואף היקום כשכל חלק

 שאיפה התכוניים היצורים אצל לו. הקרוב
 קשרי לקשירת מדינות, לייסוד גורמת זו

 וכזמן אגודות, להקמת ומישפחה, ידידות
 בריתת־ לידי היא מביאה אף מילחמה

 אדם תמצא בנקל לא ושביתת־נשק. ברית
 כני־אנוש...״ משאר לחלוטין המרוחק
 תרומת את שפיגל מביא הסיכום בפרקי
הפילו של להתפתחותה אורליוס מארקוס
 פלוטינוס של הפילוסופיה בעיקר סופיה,
 הבולטת הדיעה ;שלו הפסיכולוגיה ותורת

 של המודע ״שהניתוח היא שנשתמרה
 החוויה...״ כוח את מחליש נפשנו חוויות
 מאר־ של השפעתו את גם מדגיש שפיגל

 פרידריך על נאור, כשליט אורליוס, קוס
 בצרפת וולטר על בגרמניה, וגתה השני

 המונוגרפיה את אחרים. רבים עוד ועל
 הטוב, ״פולחן :בהערכה שפיגל מסיים

 סלידתו הטוב, של כאוטארקיה אמונתו
 הכאב הצער, כלפי אדישותו מתענוגות,

 — שכר לקבלת בציפייה וזילזולו והתענוג
 אורליוס מארקום את הופכים אלה כל

 נדיר שיעור־קומה ולבעל המידות לגיבור
 האדם שעל לימד הוא האנושות. כתולדות

 גם נהג וכך חובותיו, את תמיד 'למלא
 עלי־אדמווד״ האחרון יומו עד הוא

 לזמן״ מלהתנתק אלה, בימים טוב אין
 המערבי, העולם של מהמטריאליזם מה

 המרתקת, במונוגרפיה בקריאה ולשקוע
 מנבכי לדלותר. השכיל שפיגל שהפרופסור

הכתב. על. ולהעלותה העבר

שיבזושי מדע

ואקלים אדם
תופ בבחינת הוא זוהר עזרה הפרום׳

 גיסיונות־נפל בצד ותמוהה. מוזרה עה
היש החברה של הימני באגף פוליטיים

 מזהיר, ואיש־מחקר רופא הוא ראלית,
 הראשיים התורמים ואחד אקולוגיה איש

 אל האדם של חדשה התייחסות לטיפוח
הימתיכוגי. במזג־האוויר סביבתו
ואקלים* אדם זוהר של החדש סיפרו

 הוצאת ואקלים! אדם — זוהר עזרה *
רכה). (כריכה עמודים 262 ;כתר

 והחסרונות המעלות ללימוד ספר-יסוד הוא
 להתאים המנסה בישראל, מזג־האוויר של

 הראשון חלקו האדם. תכונות את אליו
 מביא וקור, חום מול החי הגוף הספר, של

 חום !והסביבה האדם :כמו תת־נושאים
 יציבות על שמירה החום! מאזן הגוף!

 איק־ הגוף! התייבשות בקיץ! הגוף חום
 בלוטות וחום! קור לתנאי הסתגלות לום:

 האקלים סיפרו של השני בחלק ועוד. הזיעה
 מהאלף־בית הקורא את זוהר מוליד מהו?

 שהוא מד. אל עד האטמוספירה תורת של
ה החלק הומאנית. מטאורולוגיה מכנה

 מתמקד ארץ־ישראל של אקלימה שלישי
 חלקי של השונות האקלימיות בתופעות

 לחיות כיצד האחרון החלק ארץ־ישראל.
 עבו־ לבוש, מזון, בשתייה, דן האקלים עם
ושא^מרכיבים. שהשמ נתריק השפעת דה,

 באחרונה שהעניק מי זוהר, הפרופ׳
 את הקיץ ימי של החדשות למהדורות

טבלת — מזג־האוויר לתחזית התוספת

 וטבלות מידות בספר מביא — החום עומס
 אקלימיים פרופילים מכנה שהוא מה של
השונים. הארץ איזורי של

 השימושיים מהספרים הוא ואדם אקלים
 והוא בעברית, באחרונה אור שראו ביותר

 שמעוניין מי לכל ישירה נגיעה בעל
הארץ. מאקלים המכסימום את להפיק

מחקרים
 וארץ־ עם־ישראל בתולדות מחקרים

 ספק מחקרים קובץ ספק הוא ישראל*
 מזומנות בלתי לעיתים המופיע כתב־עת

 עודד. כ׳ בעריכת חיפה באוניברסיטת
 רהיט חנוך של במחקרו נפתח הקובץ
 במקרא. שבטית הכלל־ האסיפה של הדגם

 בעבר, רביב חיבר שאותו לספר בדומה
 עם של הפתיחה שלבי את בוחן הוא

 מיון על המסתמכת חילונית בראיה ישראל
 מעורר ויסמן זאס מקורות. של שיטתי

 לאומית מנהיגות קיימת וזהיתה השאלה את
 ונחום השופטים? תקופת של בישראל

 של הספרותי האספקט את בוחן רוזל
).6—ו י״ב (שופטים ,שיבולת׳ סיפור

טכס את בוחנת בן־ברק צפרירה
 נבו־ הכתרת טכס לאור יואש הכתרת
 לפסה״נ, 836 בשנת שהתקיים פלאסר,

 המלכה לשילטון השביעית השנה היא
 את מביא הלצר מיכאל ביהודה. עתליה
 — החוץ־מקראייס העבריים השמות מסורת

 אליבר, כמו: שמות בחינת תוך השלמות,
 שמות ושאר מגראל יועשה, בדאל, אלנדב,
ארכי בחפירות האחרונות בשנים שנתגלו

 המוכר סקיתופוליס, הישוב על אולוגיות.
 אפל־ שימעון מביא שאן, כבית כיום

 לעיר סקיתופוליס הפכה מתי את כאוס
 ועדויות כתבים של בחינתם תוך יוונית?
 השומרונים את סוקר מור ,מנחם עתיקים.

 ה־ וראשית התלמית בתקופה והיהודים
בארץ־ישראל. הסלווקי שילטון

 עם בין הקשר את מציגה ירדני מרים
 צרפ־ נוסעים בעיני וארץ־ישראל ישראל

 צכי בעוד השבע־עשרה המאה בני תיים
 מכתבי־העת אחד אל למסע יוצא שכטר

 ורעיון ״המגיד״ ההשכלה: של הראשונים
הי״ט. המאה של הששים בשנות שיבת־ציון
 באיכות כך כל לא קסם, בעל כתב־עת

 בסקירה נבדקה שלא מחקריו, של המדעית
הנוש את המוליכה בהמשכיות, אלא זו,

סיקו של מערכת סיום. ועד מראשית אים
 על ׳עמ 274ב- העוברים חדשניים רים

שנה. 2,700

 וארץ־ עם־ישראל בתולדות מחקרים *
אוני בהוצאת ;עודד ב׳ : עורך !ישראל

רכה). (כריכה עמודים 274 ;חיפה ברסיטת
אקלימי פרופיל :תל־אכים

ארץ־ישראל חלקי של השונות האקלימיות התופעות


