
חדשים ספרים בין
גלוזמן לשרה המוזג" "בן

פרש לצרף הצליחה גלוזמן שרה המספרת
 רבת־ כיוגרפית למסכת ביאליק של חייו יות

 העובדות את שאבה המחברת ורושם. ענין
 והיא ורחוקים קרובים ממקורות והמקרים

 סיפורים של בסידרה המאורעות את שילבה
 כל את המקיפים כרונולוגי קשר המתקשרים

הראשו התקופות המשורר, של חייו תקופות
 — והאחרונות ופירוט הרחבה ביתר נות

 מזמן אפייניות אפיזודות ובבחירת רב בדילוג
 מכן ולאחר בברלין ישיבתו רוסיה, את צאתו

בתל־אביב. השתקעותו
 כן על כי לתלמידים, הוא יפה הספר

 ומרתק. מלבב והתוכן ובהירה קלה לשונו
 עניין המגלה קורא, כל לנפש שווה הספר

 של חייו בתולדות הבקי גם בספרותנו,
 מתובלות חיים הוויות בו ימצא המשורר

 את המאירה ודם בשר בני שיחת חייה, שיחה
 הספר ביאליק. של מזלו בגלגל שנעו הדמויות

 הוא מלא. ניקוד מנוקד וכולו בהידור יצא
 רמת־ עירית מטעם למדן יצחק בפרס זכה

והתרבות. החינוך משרד על־ידי והומלץ גן
 יוסף ספרים בהוצאת הופיע המוזג" »בן

עט׳. 301 מכיל והוא שרברק,
 דוד: משה קאסוטו,

 כנענית וספרות מקראית ספרות
 כרך — הקדמון ובמזרח במקרא מחקרים

 מאגנם, י״ל שם על הספרים הוצאת א.
 של פירסומים אוסף העברית, האוניברסיטה

 תרפ״ז בשנים שהופיעו הנודע המקרא חוקר
תשי״ב. —

 כיהן קאסוטו "פרופ׳ :ההקדמה מדברי
 שנות לאחר בירושלים העברית באוניברסיטה

לרבנים המדרש בבתי ברוכות ומחקר הוראה

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

( )תשרי-חשון  תשל״ג, 301 : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ד, כרך ס״ד, חוב' א' )בצרון
( 1972אוקטובר 
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וב פירגצי, מולדתו, שבעיר ובאוניברסיטאות
 על שווה במידה שקד דרכו מראשית רומא.

 ספרותן ועל תקופותיה לכל ישראל ספרות
 פרוס׳ שפתה בשעה ורומי... יוון של

 לליבונם אף פנה המקרא, בפירוש קאסוטו
 שנתגלו השמיים־המערביים הטכסטים של

 הוא אוגרית. שבכתבי אלו ובמיוחד בימיו
 להבנתם המובהקים היסוד ממניחי אחד היה

 בספר הכתוב". דרכי אל זיקתם ולקביעת
יונה. ספר של הפקסימילד, מלבד עט׳ 289

בלשו שפירסם מחקרים יבואו השני בכרך
 בעברית. הראשונה בפעם ויופיעו אחרות נות

בעברית קורצ׳אק יאנוש
 יצחק ע״ש הגימאות לוחמי בית כהוצאת

 הספר הופיע המאוחד והקיבוץ קצנלסון
מו ביבליאוגרפיה בעברית, קורצ׳אק יאנוש

 גדליה ד״ר פרום׳ ■מאת מבוא בצירוף עדת
 ופעלו חייו מקיף עמ׳< 86) המבוא אלקושי.

 המוערת הביבליאוגרפיה הנודע. המחנך של
 על ב. קורצ׳אק, יאנוש כתבי א. :ממלה
 כתבי־ מפתח :והמפתחות קורצ׳אק, יאנוש

האנשים. שמות מפתח !והספרים העת
הזדו בזמן היהודי ■הקיום על

 רוטגשטרייך. נתן מאת פילוסופית מסה
 הזם מציאות של בסוגיות דיון מכיל הספר

 :■מפלסים שלושה על הזה בדור היהודי
 ן היהודי העבר למורשת הדור של זיקתו

ה החברתיות, בחינותיה על הדור מציאות
 מחדש לראות נסיון ן ׳והנפשיות מדיניות

 ה" השינוי את שחולל כרעיון הציונות את
 בדורות היהודי העם של במציאותו עיקרי

 ספרות בהוצאת הופיע הספר האחרונים.
■עבד. 192 הפועלים.

דהנירתו ■ח#יש — שטיינכרנ יעקב
 יצירות עלי מונוגרפיה כהן. ישראל מאת

 הסגולית ■תרומתו מבחינת -והמספר המשורר
האוניבר ערכן ־ומבחינת העברית לספרות

 המחבר ■ומבניהן. משמעותן ניתוח ■תוך סלי,
 וצור" אסתטיות ספרותיות, בעיות על עומד
 ־ודרך שטיינברג של לתפיסתו בזיקתן גיות

עמ׳. 471 ״דביר״, יהוצ׳ עציובו.
,!כמה" של חדשה חוכרת

 של הדשה חוברת הופיעה בבר לא זה
 בעריכתו התיאטרון לאמנות רבעון "במה",

 אביב- ,53—54 בחוברת גור. ישראל של
 לחיים הימים" "בקץ ׳המחזה תשל״ב, קיץ,
לה והערוך המחבר על-ידי המעובד הזז,
 דוד של בבימויו "הבימה" בתיאטרון צגה
 ב־ האנושי הזמן של הדואליות ן לוין

 ן גאגו־בוסמית ז׳אקלין — הימים״ ״בקץ
 )י״א( ישראל במדינת המקורי המזרח פרקי

 לסט- החלומות" "מישחק ן גור ישראל —
 ד״ר — מציאות? או הזייה — רינדברג

 עיון ן לאלבי בגן" "הכל !שונמי גדעון
תיאט רוטנברג? מיכאל ד״ר — השוואתי

 וילנאי זאב ד״ר — בישראל קדומים ראות
.4069 ת.ד. ירושלים :המערכת כתובת ועוד.

אבשלום

ידיעות
 חרנתנולדני כסמינר חדשים מינויים

חיחודי
התיאו הסמינר »נגיד כהן, ד. גרשון ד״ר

ה שלשנת הודיע בניו״יורק, היהודי לוגי
 בסמינר, כמרצים הוזמנו יתשל״׳ג לימודים

 העברית האוניברסיטה מן הורביץ, אבי ד״ר
 מירון, דן וד״ר לתג״ך כפרופ׳-יעזר בירושלים

ל כפרום׳ ■תל-אביב של האוניברסיטה מן
 אברהם ד״ר נתמנו סמו־כן עברית. ספרות

 דוד ד״ר ן אקדמי לתיכנרן דיקן הולץ,
 היהדות ללימודי האוניברסיטה נשיא ליבר,
 לטיפוח כללי לסגן־נגיד — אנג׳לס בלום

 רות יואל והרב המוסדות שגי בין הקשרים
 למורים המדרש בבית התלמידים -דיקן —

היהדות. ללימודי והמכללה
 ביבו להבא גם חילופי״גברא יקיים הסמינר

 ישראל. במדינת האקדמיים המוסדות לבין
אורח פרוס׳ ששימש צוקר, משה ד״ר


