
((( בתאריך 21.12.2012 מסת
תיים מחזור בלוח הספירה הארוך 
של בני המאיה. יש המאמינים כי 

תבתאריך זה אנו צפויים לקטסט
רופה ולסופו של העולם. אז ככה: 
אם העולם לא יושמד, הרי שביום 

המחרת מזמין אותנו ניר להב 
להיפגש בסינמטק כדי לחגוג איך 
שוב שרדנו את סוף העולם! להב, 
דוקטורנט לפיזיקה באוניברסיטת 

תבר-אילן בתחום חקר המוח, יע
ביר באותו יום, מוצ"ש, הרצאה  

תבנושא הנבואות על סוף האנו
תשות. מתי אפשר לסמוך על המי

תדע שאנו שומעים ומתי "עוב
דים" עלינו? האם האסטרולוגיה 

נכונה? האם הומיאופתיה עובדת? 
האם יש כוחות על-טבעיים והאם 

אפשר לדעת את העתיד בעזרת 
דילוגים בתורה? בערב נפגוש 

מדענים ופילוסופים חשובים בצד 
אמנים גדולים ובהם לאונרדו דה 

וינצ'י, ג'ון לנון, אלברט אינשטיין 
ואריתה פרנקלין בליווי קטעים 

מהסרטים "אגורא", "פרספוליס", 
"קונטקט" ועוד.

((( האוזן השלישית, שעברה 
במהלך השנה למרחק של כמה 
בניינים ממיקומה הקודם בציר 

מוריה, פצחה במבצע סוף השנה 
המסורתי שלה הכולל הנחות על 
כל הדיסקים, התקליטים וסרטי 

תהדי.וי.די. בונוסים לפותחי מי
נויים חדשים. לא חייבים לשלם 
תבכסף, אפשר להביא דיסקים ות
קליטים ישנים ולבצע החלפות.

((( אורן ברזילי, ששמו מוכר 
לכם מן הסתם מהקספרים, קיים 

250 הופעות בעת -לא פחות מ
קבות אלבומו הקודם בשנתיים 

האחרונות, וכעת הוא יוצא לדרך 
חדשה בנבכי השפה העברית עם 

אלבום קונספט חדש – "ירח מר", 
תשבו השירים עטופים במונולו

גים ובסיפורים קצרים פרי עטו 
שחלקם אף מוקראים ומוקלטים. 

גם הארט המלווה את האלבום 
כולו הוא מעשה ידיו. הסיפורים 
אותנטיים וחושפניים, ומורכבים 
מחוויות שנצברו ונצרבו בברזילי 

תבמרוצת חייו המורכבים. השי
תרים עטופים במלנכוליה מתק

תקה ומנחמת שמתאימה לימי 
החורף. ביום רביעי, 26 בדצמבר, 
יגיע ברזילי להופעה בסינקופה 

עם שירים מאלבום הסולו הקודם 
בצד שירים מהאלבום הממשמש 

ובא.

((( הערב, שישי, בסינמטק, 
תתענה עינת חורין על השא
תלות המסקרנות: האם הביט

לס היו מסטולים כאשר כתבו 
את להיטיהם הגדולים? מתי, 

איך ולמה התחיל ה"רומן" 
תשל הביטלס עם הסמים? בז

תכות מי? באילו סמים השתמ

שו? איך הם השפיעו עליהם 
ועל יצירתם? אילו שירים 

נכתבו בהשפעת סמים? אילו 
שירים נכתבו על סמים? מה 

באמת הקשר בין השיר "לוסי 
 ?LSD-ברקיע היהלומים" ל

תעל כל אלה ועוד יתקב
לו התשובות במהלך מופע 
הרוקולנוע שזכה לכותרת 
ת“הביטלס עושים סמים בסי

נמטק”, בליווי הקרנת שירי 
הלהקה הרלוונטיים וקטעי 

וידאו מעניינים.

((( ביום רביעי, 19 בדצת
מבר, בשעה 20:00, תתקיים 

באוניברסיטה ההרצאה 
“ההיסטוריה של הבלוז”, 
המשלבת הופעה חיה של 

נועם דיין ואנסמבל הבלוז 
תשהוא מוביל בחוג למוזי

קה, עם קטעי 
תוידאו מוזיק

ליים נדירים. 
דיין, סטודנט 
בחוג למוזיקה 
באוניברסיטה, 

הוא מוזיקאי 
שהקדיש את 

תחייו למוזי
קת הבלוז. הוא 

התגורר והופיע 
תבעבר בשיק

גו וכיום מנגן, 
תמלמד ומרצה בתחום. “נת
חיל מהשורשים העמוקים 
שביבשת אפריקה”, מספר 
נועם על ההרצאה, “דרך 

תתלאות העבדות ושדות הכו
תנה בארצות הברית, ניפגש 
תבבלוז האקוסטי הכפרי המו

קדם ובהשפעה של הכנסייה 
תושל מוזי

קת הגוספל, 
נמשיך אל 
המועדונים 
של שיקאגו 

ונסיים בבלוז 
תהמודר

תני ובהשפ
עה העצומה 
שהייתה לו 

על התרבות 
האמריקאית 

ועל עולם 
תהמו

זיקה”. ההרצאה 
תתקיים באולם 207, 

תבקומה השנייה במ
שכן לאמנויות על-

שם הכט.

((( “כפירה” היא 
תפנטזיה עתירת קר

תבות, פרי עטו של אמן החו
תשים נמרוד הראל, שרא

תה אור בהוצאת אסטרולוג. 
הכותב בוחן באמצעות אפוס 

תפנטסטי רחב יריעה את גבו
לות האמונה והדמיון. הראל 

הוא גם יוצר ומנחה סדרת 
תתוכניות הטלוויזיה המצלי

חה “בלתי נתפס” )ערוץ 10( 
2( המהלת  ו”פסיכו” )ערוץ
כות על הגבול הדק שבין 
תפסיכולוגיה לפארא-פסי

כולוגיה, ו”העוקץ” )ערוץ 

10(, סדרת תוכניות החושפת 
תאת הטכניקות והפסיכולו

גיה שמאחורי תרגילי עוקץ 
מפורסמים.

((( כמה רחוק מוכנה דמות 
ממשחק ללכת בשביל לקבל 

מדליה? אם לשפוט 
לפי ראלף ההורס, 

רחוק מאוד. עם 
תצאת הסרט לאק

תרנים בארצות הב
רית וטרם יציאתו 

בארץ, ידיעות 
תספרים משי

קה בסדרת דיסני 
תאת ספר הקומי

קס “ראלף ההורס”, 
תשהוא הרע במש
תחק “פליקס המ

תקן ג’וניור”. אף אחד לא 
רוצה להיות חבר שלו והוא 
אף פעם לא מקבל מדליות. 

לראלף נמאס לחיות לבד 
במזבלה והוא יוצא למסע בין 
משחקים כדי להשיג לעצמו 

תמדליה ולהפוך לאחד מה
חבר’ה. אבל ברגע שראלף 

עובר משחק, הוא 
תגורם לשרש

רת לא צפויה של 
אירועים ונקלע 
תלהרפתקאות מס
תמרות שיער. פלי

קס המתקן, גיבור 
המשחק המקורי 
של ראלף, יוצא 

תבעקבותיו כדי לנ
סות להחזיר אותו 

למשחק. אם לא 
יצליח - המשחק 
תשלהם יישלף מה
שקע ויבוטל לעד! בעקבות 
המעברים הללו מתחילות 
דמויות נוספות לעבור בין 

משחקים והתוהו ובוהו חוגג.
 

((( “הכלה ממומביי” מאת 
קארין פוסום הוא רומן מתח 

תשבו מככב מפקח המשט

רה הנורבגי קונרד סייר. גם 
תבתוך גל ספרי המתח הסק

נדינביים המצליחים מדובר 
בספר יוצא דופן. זהו אינו רק 
ספר מתח, אלא גם רומן הדן 
בשאלות הקשורות לבדידות 
ולאהבה. פוסום היא סופרת 

ספרי המתח הסקנדינבית 
המצליחה בעולם.

העלילה: גונדר יומאן, רווק 
בודד בשנות ה-50 לחייו 
תהמתגורר בכפר קטן בנור

בגיה, מחליט להינשא. הוא 
נוסע להודו ובניגוד לכל 

הציפיות מוצא לא רק כלה 
אלא גם אהבה. בבית מלון 

במומביי הוא פוגש את פונה, 
תמלצרית רווקה, ונרקם בי
ניהם רומן עדין ומהוסס. 
תאחרי ימים אחדים הם ני

תשאים וגונדר שב לבדו לנו
רבגיה כדי להכין את ביתם 

המשותף ולחכות לכלתו. 
תאלא שביום שבו פונה נוח

תת בנורבגיה הכול משתבש. 
כשגופת אישה זרה נמצאת 
בצד הדרך המובילה משדה 
התעופה לכפר, גונדר נכנס 

לחרדה נוראית: האם מדובר 
בפונה? אולי נרצחה שעות 

לאחר נחיתתה? ואם כן - מי 
רצח אותה?

((( “חשופה לעיניך”, 
החלק הראשון בטרילוגיית 

ת“קרוספייר”, הפך את סיל
ביה דיי, סופרת אמריקאית 
ממוצא יפני שכתבה יותר 

30 רומנים, להצלחה עות -מ
למית כמעט בן-לילה. זהו 
רב-מכר ענק ביותר מ-35 
מדינות והספר שהדיח את 
“50 גוונים של אפור” מהמת
קום הראשון ברשימות רבי 

המכר.
העלילה: אווה טרמל, בוגרת 
קולג’ טרייה, מגיעה למנהטן 
עם ידיד הנפש שלה וחולמת 

לעשות את זה בגדול. וזה 
בדיוק מה שקורה לה. חייה 

משתנים ללא הכר ביום שבו 
תהיא פוגשת גבר עוצר נשי

מה המחזר אחריה בביטחון 
תמוגזם ומתברר כאחד הר
תווקים המבוקשים והעשי
תרים בניו-יורק. מה שמת

חיל בהיתקלות מביכה, גולש 
במהרה למשחק חיזור אכזרי 

תוחסר מעצורים שבו מעור
בים כסף, שליטה ומין פרוע. 

אביר החלומות הניו-יורקי 

הסוחף את אווה עמוק יותר 
ויותר לתוך סבך של שקרים 
והעמדת פנים מסוכנת. עם 
כל לבנה שנופלת נחשפת 
האמת הקשה. הוצאת מטר.

((( בספרו החדש, “אהבה 
- מסע אל רגש מופלא”, 

מתחקה ריכרד דוויד פרכט, 
תפילוסוף, עיתונאי וסופר גר
מני, אחר הרגש הפרוע מכל 
דרך מגוון של נקודות מבט 
מרתקות: החל בביולוגיית 

תהגנים שלנו, עבור בפסי
כולוגיה של התשוקה וכלה 

תבבעיות האישיֹות והחבר
תיות המשפיעות על האהבה 
בימינו. פרכט מציג  גישות 

שונות של המדע ומוביל את 
תהקורא בין שביליו הנסת

רים של הרגש המסתורי הזה, 
שכה רבים מחפשים ומעטים 
מוצאים ומצליחים להגדירו. 

תהספר מעלה שאלות שכול
נו עוסקים בהן במודע ושלא 
במודע: מה בין גבר לאשה? 

תהאם שני המינים אכן חוש
בים בצורה שונה או כך היינו 
רוצים לחשוב? מה בין אהבה, 

סקס וכלכלה? ואיך אוהבים 
בכלל במאה ה-21? הוצאת 

מטר.

((( חדש בהוצאת 
כתר: הרומן “אור בין 

תהאוקיינוסים” מאת מ.ל. סט
תדמן, שבמרכזו זוג חשוך יל
דים המתגורר על אי בודד 

באוסטרליה ותפקידו לשמור 
על המגדלור במקום. כשיום 
אחד נסחפת לאי סירה ובה 

גבר מת ותינוקת חיה, לגבר 
ברור שחייבים למצוא את 

אמה של התינוקת אך אשתו 
לא חושבת כך.

הזוג מתמודד עם דילמה 
תמוסרית קשה מאוד העומ

דת במרכז העלילה הסוחפת 
הזו, שעוסקת גם בבחירות 

תשאנו עושים בחיים, בחי
רות שיש להן תוצאות הרות 
גורל שמשפיעות לא רק על 
האנשים הבוחרים בהן אלא 
הן הרות גורל עבור אחרים, 

שהם חלק מהבחירה ללא 
ידיעתם. מלבד זאת עוסק 
הספר בכוחה של האהבה 

שמצליחה לגבור על אובדן 
מידי הגורל ובכמיהה הלא 

רציונלית לעתים לילד.
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