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  ::::תוכן הענייניםתוכן הענייניםתוכן הענייניםתוכן העניינים

  

  

  

  שירה עבריתשירה עבריתשירה עבריתשירה עברית        

     6    שלושה שירים– ציפי שטשויליציפי שטשויליציפי שטשויליציפי שטשוילי• 

  9    שיר– יונתן לוייונתן לוייונתן לוייונתן לוי• 

   10   שיר ודברים אחדים – יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן• 

     החול שירת של האסכולה מייסד לברט בן דונש: לספרד מבבל – טוביטוביטוביטובי    יוסףיוסףיוסףיוסף •

  15   הביניים בימי העברית 

  44    שלושה שירים ותרגום עצמי– ''''מושקוביץמושקוביץמושקוביץמושקוביץ    טינוטינוטינוטינו •

  48    שיר– ערן הדסערן הדסערן הדסערן הדס• 

  49    שני שירים– שלום רצבישלום רצבישלום רצבישלום רצבי• 

  50   מזמור לליקוי הלבנה – אלעד אהרוןאלעד אהרוןאלעד אהרוןאלעד אהרון• 

  51   יונתן רטושיונתן רטושיונתן רטושיונתן רטוששיחה עם • 

  

  התוודעותהתוודעותהתוודעותהתוודעות

  63            אולסוןאולסוןאולסוןאולסון    ארלסארלסארלסארלס''''צצצצמילים אחדות על • 

   65   )ערן הדסערן הדסערן הדסערן הדס: מאנגלית ('פרויקטיבית שירה' – אולסוןאולסוןאולסוןאולסון    ארלסארלסארלסארלס''''צצצצ •

       78   )יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן: מאנגלית (אולסוןאולסוןאולסוןאולסון    ארלסארלסארלסארלס''''צצצצ עם ראיון: מתוך •

    86   )יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן: מאנגלית( אחרים ושירים' מקסימוס שירי' – אולסוןאולסוןאולסוןאולסון    ארלסארלסארלסארלס'''' צ צ צ צ•

  

            שירה מתורגמתשירה מתורגמתשירה מתורגמתשירה מתורגמת
  91  )שבתאישבתאישבתאישבתאי    ןןןןאהראהראהראהר: מיוונית( דיומדס גבורות ,חמישי ספר ',איליאדה' – הומרוסהומרוסהומרוסהומרוס• 

           108   )נוימןנוימןנוימןנוימן    דנידנידנידני: מאנגלית (וורגיליוס הומרוס שירת על – בלייקבלייקבלייקבלייק    וויליאםוויליאםוויליאםוויליאם• 

        110            ) רונן סוניס רונן סוניס רונן סוניס רונן סוניס:מאנגלית(    'הניסיון שירי' מתוך שירים שני    ––––    בלייקבלייקבלייקבלייק    וויליאםוויליאםוויליאםוויליאם• 

        112            )בנשלוםבנשלוםבנשלוםבנשלום    יותםיותםיותםיותם: מאנגלית ('והיונה החול עוף' –    יקספיריקספיריקספיריקספירשששש    וויליאםוויליאםוויליאםוויליאם• 

 גיאורגגיאורגגיאורגגיאורג, הייםהייםהייםהיים    גיאורגגיאורגגיאורגגיאורג, שילרשילרשילרשילר----לסקרלסקרלסקרלסקר    אלזהאלזהאלזהאלזה: יהגרמנ האקספרסיוניזם משירי• 

  115  )זנדבנקזנדבנקזנדבנקזנדבנק    שמעוןשמעוןשמעוןשמעון: מגרמנית (ליכטנשטייןליכטנשטייןליכטנשטייןליכטנשטיין    אלפרדאלפרדאלפרדאלפרד, וולפנשטייןוולפנשטייןוולפנשטייןוולפנשטיין    אלפרדאלפרדאלפרדאלפרד, טראקלטראקלטראקלטראקל

   ראשונה אלגיה, א ספר, 'אלגיות' – טיבולוסטיבולוסטיבולוסטיבולוס    אלביוסאלביוסאלביוסאלביוס    •

  120   )דיקמןדיקמןדיקמןדיקמן    עמינדבעמינדבעמינדבעמינדב: והעיר מלאטינית תרגם(                 

    129   )יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן: מאנגלית( 'הקאנטוס 'מתוך קטעים שני – פאונדפאונדפאונדפאונד    עזראעזראעזראעזרא •

  132   )בנשלוםבנשלוםבנשלוםבנשלום    יותםיותםיותםיותם: מאנגלית(' המורשת' –    קיפלינגקיפלינגקיפלינגקיפלינג    רודיארדרודיארדרודיארדרודיארד    •

  134   )ארליךארליךארליךארליך    צורצורצורצור: עברי נוסח ('והם אנחנו '– קיפלינגקיפלינגקיפלינגקיפלינג    רודיארדרודיארדרודיארדרודיארד    •
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  136   )אהרוןאהרוןאהרוןאהרון    אלעדאלעדאלעדאלעד: מאנגלית ('מזמור' ––––    סטרטוןסטרטוןסטרטוןסטרטון''''צצצצ. . . . קקקק....גגגג• 

  137   )דסדסדסדסערן הערן הערן הערן ה: מאנגלית (שירה על מסות שלוש ––––    סטיבנססטיבנססטיבנססטיבנס    וואלאסוואלאסוואלאסוואלאס• 

  140   )''''מושקוביץמושקוביץמושקוביץמושקוביץ    טינוטינוטינוטינו: מרוסית ('השירה על' – חלבניקובחלבניקובחלבניקובחלבניקוב    ולימירולימירולימירולימיר• 

    143   )יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן: מאנגלית(' ?שירה מגדיר אני כיצד '– תומאסתומאסתומאסתומאס    דילןדילןדילןדילן• 

  144 ) רונן סוניס רונן סוניס רונן סוניס רונן סוניס:מאנגלית (Imitations-ל המבוא – לואללואללואללואל    רוברטרוברטרוברטרוברט• 

 רמבורמבורמבורמבו    ארתורארתורארתורארתור מאת' הירוק בקברט 'הסונטה –" ועכשיו כאן "רמבו – סוניססוניססוניססוניס    רונןרונןרונןרונן    •

   146   .נוסח ועוד )רוברט לואלרוברט לואלרוברט לואלרוברט לואל ועזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדמאת  (נוסחים בשני

        
        סיפורתסיפורתסיפורתסיפורת

 ביוגרפיה קטעי לצד מּוְרְר  החתול של והשקפותיו חייו': מתוך    ––––    הופמןהופמןהופמןהופמן. . . . אאאא....תתתת....אאאא• 

 בידי ערוכים דפוס פסולת של אקראיים דפים על קרייזלר יוהאנס המנצח של

  152   )היידקרהיידקרהיידקרהיידקר    בינגבינגבינגבינג    ליאורהליאורהליאורהליאורה: דבר-סוף פהוהוסי מגרמנית תרגמה ('הופמן. א.ת.א

  159   )לבלבלבלב- - - - פינציפינציפינציפינצי    שירלישירלישירלישירלי: מאנגלית ('רומן של מקטע' – ביירוןביירוןביירוןביירון    לורדלורדלורדלורד• 

  164   )כרמלכרמלכרמלכרמל- - - - הלרמןהלרמןהלרמןהלרמן    יפתחיפתחיפתחיפתח: מגרמנית ('למוות הקדשה '– שילרשילרשילרשילר    פרידריךפרידריךפרידריךפרידריך• 

  167   )יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן: מאנגלית( קונורקונורקונורקונור''''אואואואו    פלאנריפלאנריפלאנריפלאנרי עם שאלות 23 •

  174  ) סיפורים12 (קטנה אנתולוגיה – הביניים בימי העברי הסיפור – יסיףיסיףיסיףיסיף    עליעליעליעלי •

  193   פתיחה – 'המלח קו '– שמעונישמעונישמעונישמעוני    יובליובליובליובל •

   214   'ֵׁשם כרונותיז'ל ההקדמה מן – טאובטאובטאובטאוב    אודיאודיאודיאודי •

  224   'אידיליה '– יזרעאלייזרעאלייזרעאלייזרעאלי    בועזבועזבועזבועז• 

   226   'הטרוריסט '– יזרעאלייזרעאלייזרעאלייזרעאלי    בועזבועזבועזבועז• 

  232   'הבית שיעורי' ––––    איניאיניאיניאיני    לאהלאהלאהלאה• 

    237   )יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן: מאנגלית( איוןר – עגנוןעגנוןעגנוןעגנון    יייי""""שששש עם ביקור• 

          

  דראמהדראמהדראמהדראמה

  242   'לואיז '– הרץהרץהרץהרץ    דליהדליהדליהדליה• 

  261   )''''מושקוביץמושקוביץמושקוביץמושקוביץ    טינוטינוטינוטינו: מרוסית ('הטבק נזקי על' –    כובכובכובכוב''''צצצצ    אנטוןאנטוןאנטוןאנטון• 

  265   '1 #דרמטי שיעור: ותוכן צורה' ––––    לוילוילוילוי    יונתןיונתןיונתןיונתן •

    271   )יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן: מאנגלית( 'התיאטרון על מניפסט' – אודןאודןאודןאודן. . . . הההה....וווווווו •

  

  הגותהגותהגותהגות

     272   )עודד וולקשטייןעודד וולקשטייןעודד וולקשטייןעודד וולקשטיין: מאנגלית( 'אסתטיקה' – ויסויסויסויס''''גגגג    יימסיימסיימסיימס''''גגגג• 

   278   )כרמלכרמלכרמלכרמל----הלרמןהלרמןהלרמןהלרמן    יפתחיפתחיפתחיפתח: מגרמנית(' האלוהים רעיון על' –    קאנטקאנטקאנטקאנט    עמנואלעמנואלעמנואלעמנואל •

   281   )אהרוןאהרוןאהרוןאהרון    אלעדאלעדאלעדאלעד, , , , ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה: מאנגלית ('האמת אוהב של דתו' – האנטהאנטהאנטהאנט    לילילילי• 
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  יהדותיהדותיהדותיהדות

   283   ברסלב חסידות על נשכחת סאטירה: 'הצדיקים גורל' על  – מאירמאירמאירמאיר    יונתןיונתןיונתןיונתן• 

  298   'הצדיקים גורל' – מלרמלרמלרמלר    יחיאליחיאליחיאליחיאל• 

  314   )ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה, , , , קרילקרילקרילקריל    אריאלאריאלאריאלאריאל: מאנגלית ('יהודים' – וולףוולףוולףוולף    יניהיניהיניהיניה''''וירגוירגוירגוירג• 

  
  מחשבה מדיניתמחשבה מדיניתמחשבה מדיניתמחשבה מדינית

  316   )כרמלכרמלכרמלכרמל----הלרמןהלרמןהלרמןהלרמן    יפתחיפתחיפתחיפתח: מגרמנית( 'ובדם בברזל' – ביסמרקביסמרקביסמרקביסמרק    פוןפוןפוןפון    אוטואוטואוטואוטו• 
   317  )לבלבלבלב----פינציפינציפינציפינצי    שירלישירלישירלישירלי: תמאיטלקי ('האמריקנית הציביליזציה '– אבולהאבולהאבולהאבולה    יוליוסיוליוסיוליוסיוליוס •
  325   )שפיראשפיראשפיראשפירא    ענתענתענתענת: מאנגלית (אמריקאים עיתונאים עם שיחה – סונגסונגסונגסונג    אילאילאילאיל    קיםקיםקיםקים •

   343 )אהרוןאהרוןאהרוןאהרון    אלעדאלעדאלעדאלעד :מאנגלית( 'לפטריוטיות בנוגע מעשיים כללים' – ברקליברקליברקליברקלי    ''''ורגורגורגורג''''גגגג •
   347   'פשיסטן של מפנקסו' – אחימאיראחימאיראחימאיראחימאיר    אאאא""""אבאבאבאב •

  

  קריאה חוזרתקריאה חוזרתקריאה חוזרתקריאה חוזרת

  350   'דייהאג הפיוט '– רימוןרימוןרימוןרימון    צביצביצביצבי    יוסףיוסףיוסףיוסף• 

   352   'זרעונים'    ––––    רימוןרימוןרימוןרימון    צביצביצביצבי    יוסףיוסףיוסףיוסף    •

  

  אמנותאמנותאמנותאמנות

   354   )ברקברקברקברק    אביבהאביבהאביבהאביבה: מצרפתית ('קומטי'ג אלברטו של הסטודיו' – נהנהנהנה''''זזזז    אןאןאןאן''''זזזז• 

  381   )ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה :תרגם. קמינרקמינרקמינרקמינר    איתיאיתיאיתיאיתי :מחדש צייר(    'לאוקואון'    ––––    בלייקבלייקבלייקבלייק    וויליאםוויליאםוויליאםוויליאם• 

  

  ביקורתביקורתביקורתביקורת

  ::::הערות לסדר היום – אמנון נבותאמנון נבותאמנון נבותאמנון נבות• 

   חיים , מירוןדן  סוגיית: הקץ עליו הקיץ לא הקיצים כל קץ אחרי) א  

  383   .ספרותנו של" עדכניים"ה המימוןי ואפיק גורי       

' שנות החלב'על  [?ושחורי ברעם הלכו לאן – או – חמדת אצל לא) ב  

  389   ]לניר ברעם' צל עולם' וליערה שחורי       

  396   ] שלולמאיר' שתיים דובים'על  [אבות על בנים עוון) ג   

' תופת'ה על –? רימה טרצה על שמר אם אמא-לאבא איכפת מה – יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן• 

  404   .רינון יואב בתרגום לדנטה

  407   )ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה: מראיין(    ''''קריטריון-ניו'ה עורך    קימבלקימבלקימבלקימבל    רררר''''רוגרוגרוגרוג עם שיחה •

 


