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  ::::תוכן הענייניםתוכן הענייניםתוכן הענייניםתוכן העניינים

  

  

  

  

  

  

  

  

  שירה עבריתשירה עבריתשירה עבריתשירה עברית

  

     8    שיר–יותם ראובני יותם ראובני יותם ראובני יותם ראובני • 

     9   ר ומזמוריש – יונתן לוייונתן לוייונתן לוייונתן לוי• 

  ערביי שואת בדבר לצון מירותז' כ – או – יהגליל םש ןאב תנבוא – יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן• 

      12    ועוד שני שירים.ה ל ו ד ג ה] השחיטה [ביחה'הד היא | הממשמשת אירופה 

    30  האביב למועדי ויונדה-ו .קולות במספר פואמה :ןגרינשפ – מושקוביץמושקוביץמושקוביץמושקוביץ    טינוטינוטינוטינו •

  42   שירים שלושה – אביעזריאביעזריאביעזריאביעזרי    ישראלישראלישראלישראל •

   49    שני שירים– ציפי שטשויליציפי שטשויליציפי שטשויליציפי שטשוילי• 

     51   שיר – יייישלום רצבשלום רצבשלום רצבשלום רצב• 

  52   )הערה (ובזמן במקום – שימלשימלשימלשימל    הרולדהרולדהרולדהרולד •

  53   שירתו בראי ודמותו יצירתו, חייו: שבזי יוסף בן שלום – טוביטוביטוביטובייובל יובל יובל יובל     יוסףיוסףיוסףיוסף •

  72   )טוביטוביטוביטובי    יובליובליובליובל    יוסףיוסףיוסףיוסף: ביאר( שירים ארבעה – שבזישבזישבזישבזי    יוסףיוסףיוסףיוסף    בןבןבןבן    שלוםשלוםשלוםשלום •

  92   ל"רמח בשירת קול בת – ברגמןברגמןברגמןברגמן    דבורהדבורהדבורהדבורה •

                  122   )1971(    גלבעגלבעגלבעגלבע    אמיראמיראמיראמיר עם ראיון ,"התקדשות של ממצב רק אפשר שיר לכתוב"• 

  

  

  התוודעותהתוודעותהתוודעותהתוודעות

  

  136   )ענת שפיראענת שפיראענת שפיראענת שפירא, יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן: מאנגלית( 'יקיו פיניגנז 'על – ויסויסויסויס''''גגגג    יימסיימסיימסיימס''''גגגג• 

  140  )יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן :מאנגלית( 'וייק פיניגנז' מתוך מקטעים שלושה – ויסויסויסויס''''גגגג    יימסיימסיימסיימס''''גגגג •

     144   )ון לויון לויון לויון לויעעעעשמשמשמשמ: מאנגלית( '.ויס'ג ...ויקו. ברונו ...דנטה': מתוך – בקטבקטבקטבקט    סמואלסמואלסמואלסמואל •

  149   )קרילקרילקרילקריל    אריאלאריאלאריאלאריאל: מאנגלית( 'וייק פיניגנז 'בעניין ויס'לג מכתב – פאונדפאונדפאונדפאונד    עזראעזראעזראעזרא •

  150   )מושקוביץמושקוביץמושקוביץמושקוביץ    טינוטינוטינוטינו: אנגליתמ( 'לזאנאדו הדרך'ו' יקיו פיניגנז' – אליוטאליוטאליוטאליוט. . . . סססס....תתתת •

  153   )הודה ויזןהודה ויזןהודה ויזןהודה ויזןיייי: מאנגלית( 'וייק פיניגנז 'על – ויליאמסויליאמסויליאמסויליאמס    קרלוסקרלוסקרלוסקרלוס    ויליאםויליאםויליאםויליאם •

                 דאידאידאידאי-ו בארטניצקיבארטניצקיבארטניצקיבארטניצקי    ישטוףישטוףישטוףישטוף''''קזקזקזקז ולסינית לפולנית' וייק פיניגנז 'מתרגמי עם שיחה •

  155   )ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה: מראיין( קונגרונגקונגרונגקונגרונגקונגרונג 
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        שירה מתורגמתשירה מתורגמתשירה מתורגמתשירה מתורגמת
        
    163   )שבתאישבתאישבתאישבתאי    אהרןאהרןאהרןאהרן: מיוונית(' כב שיר, ופריאמוס אכילס ',איליאדה' – הומרוסהומרוסהומרוסהומרוס •

  170   )דיקמןדיקמןדיקמןדיקמן    עמינדבעמינדבעמינדבעמינדב : והעירמלאטיניתרגם ת( אלגיותשתי  – פרופרטיוספרופרטיוספרופרטיוספרופרטיוס    סכסטוססכסטוססכסטוססכסטוס •

  176   )דיקמןדיקמןדיקמןדיקמן    עמינדבעמינדבעמינדבעמינדב: והעיר מאיטלקיתתרגם  (סונטות  חמש– רקהרקהרקהרקהפטרפטרפטרפטר    סקוסקוסקוסקו''''פרנצפרנצפרנצפרנצ •

  183  )ויזלטירויזלטירויזלטירויזלטיר    מאירמאירמאירמאיר :הישן הרומאי הדיאלקטמ( סונטות שלוש –    ליליליליבבבב    ינוינוינוינוואכואכואכואכ''''גגגג    ההההוזפוזפוזפוזפ''''גגגג• 

                        רוברטרוברטרוברטרוברטו    סטיבנססטיבנססטיבנססטיבנס    וולסוולסוולסוולס, , , , רילקהרילקהרילקהרילקה. . . . ממממ....רררר, , , , מלרמהמלרמהמלרמהמלרמה    סטפןסטפןסטפןסטפן מאת אקפרסטיים שירים ארבעה •

        188            )זנדבנקזנדבנקזנדבנקזנדבנק    שמעוןשמעוןשמעוןשמעון    :תרגם(    וולסוולסוולסוולס  

        194   )וינפלדוינפלדוינפלדוינפלד    דודדודדודדוד    :מפולנית(    'ַקְּפִרי'    –    מילושמילושמילושמילוש    סלבסלבסלבסלב''''צצצצ    •

        198   )בנשלוםבנשלוםבנשלוםבנשלום    יותםיותםיותםיותם    :מאנגלית ('ֶזֶמר'    –    דריידןדריידןדריידןדריידן    וןוןוןון''''גגגג    •

     200   )ארליךארליךארליךארליך    צורצורצורצור: מאנגלית(' סעיפים עשר-שנים '– סוויפטסוויפטסוויפטסוויפט    ונתןונתןונתןונתן''''גגגג •

   202   )ארליךארליךארליךארליך    צורצורצורצור: עברי נוסח( 'הלבן האדם משא' – קיפלינגקיפלינגקיפלינגקיפלינג    רודיארדרודיארדרודיארדרודיארד    •

  205   )יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן: רגום חופשית(' בחן הולכה '– ביירוןביירוןביירוןביירון    לורדלורדלורדלורד• 

              206            ) רונן סוניס רונן סוניס רונן סוניס רונן סוניס:מאנגלית( 'הבבון ּבֹוְנְּגִווי של התיאולוגיה '– קמפבלקמפבלקמפבלקמפבל    רוירוירוירוי •

          בשלושה נוסחים –' לורקה גרסיה' פ של הקדושים מות על '– קמפבלקמפבלקמפבלקמפבל    רוירוירוירוי •

  207   ) יהודה ויזן יהודה ויזן יהודה ויזן יהודה ויזן,,,,בנשלוםבנשלוםבנשלוםבנשלום     יותם יותם יותם יותם,,,,ארליךארליךארליךארליך    צורצורצורצור: מאנגלית(       

  208   )ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה: ִּתְצֵרף(או מארבע יוצא אחד ' יהודית מנגינה' – לרמונטובלרמונטובלרמונטובלרמונטוב    מיכאילמיכאילמיכאילמיכאיל •

  209   )מושקוביץמושקוביץמושקוביץמושקוביץ    טינוטינוטינוטינו: מרוסית(' השיר שפת על '– פושקיןפושקיןפושקיןפושקין    אלכסנדראלכסנדראלכסנדראלכסנדר    •

   'שירה כתיבת של השונים הסוגים על '– הלדרליןהלדרליןהלדרליןהלדרלין    פרידריךפרידריךפרידריךפרידריך    •

    211   )כרמלכרמלכרמלכרמל- - - - הלרמןהלרמןהלרמןהלרמן        יפתחיפתחיפתחיפתח: מגרמנית(        

  215   )דנהדנהדנהדנה    יוסףיוסףיוסףיוסף: מערבית ('השיר ספר '– פאראביפאראביפאראביפאראבי-אלאלאלאל    נצרנצרנצרנצר    אבואבואבואבו    •

  219   )יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן: מאנגלית(' ?שירה מהי '– פופופופו    אלןאלןאלןאלן    אדגראדגראדגראדגר •

  220   )יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן: מאנגלית(' השירה על הצהרות שתי '– קאמינגסקאמינגסקאמינגסקאמינגס. . . . אאאא. . . . אאאא •

  223   )לבלבלבלב- - - - פינציפינציפינציפינצי    שירלישירלישירלישירלי: אנגליתמ ('משוררים על אחדות מחשבות '– קוונדישקוונדישקוונדישקוונדיש    מרגרטמרגרטמרגרטמרגרט    •

  225   )ברקברקברקברק    אביבהאביבהאביבהאביבה: מאנגלית ('ובכתיבה בדיבור המחשבות תנועת '– קוונדישקוונדישקוונדישקוונדיש    מרגרטמרגרטמרגרטמרגרט    •

  227   )ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה, הדסהדסהדסהדס    ערןערןערןערן: מראיינים( ברנסטיןברנסטיןברנסטיןברנסטין    ארלסארלסארלסארלס''''צצצצ עם שיחה •

        235   )הדסהדסהדסהדס    ערןערןערןערן    :מאנגלית(    "אנחנו"ה קונספירציית    – ברנסטיןברנסטיןברנסטיןברנסטין    ארלסארלסארלסארלס''''צצצצ• 

        
        

        סיפורתסיפורתסיפורתסיפורת
        
     239   )עודד וולקשטייןעודד וולקשטייןעודד וולקשטייןעודד וולקשטיין: מאנגלית(' כבירה תימה '– דדדדמלמומלמומלמומלמו    ברנרדברנרדברנרדברנרד• 

     244  )כרמלכרמלכרמלכרמל- - - - הלרמןהלרמןהלרמןהלרמן    יפתחיפתחיפתחיפתח :מגרמנית( 'הסופר של ההכרה דיוקן '– מוסילמוסילמוסילמוסיל    רוברטרוברטרוברטרוברט    •

  249   )מושקוביץמושקוביץמושקוביץמושקוביץ    טינוטינוטינוטינו: מרוסית(' הפרוזה על '– פושקיןפושקיןפושקיןפושקין    אלכסנדראלכסנדראלכסנדראלכסנדר    •
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  251   )לבלבלבלב- - - - פינציפינציפינציפינצי    שירלישירלישירלישירלי: מאנגלית(' הסיפור אמנות '– אליוטאליוטאליוטאליוט' ' ' ' ורגורגורגורג''''גגגג •

  254   )יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן: מאנגלית( 'הסיפורת של ומטרתה טבעה': מתוך – קונורקונורקונורקונור''''אואואואו    אנריאנריאנריאנריפלפלפלפל    •

  260   )ברגרברגרברגרברגר    אלינועראלינועראלינועראלינוער: מאנגלית (ראשון פרק –' חכם דם' – קונורקונורקונורקונור''''אואואואו    פלאנריפלאנריפלאנריפלאנרי    •

  272   )משה רוןמשה רוןמשה רוןמשה רון: מאנגלית(' משפט '– ברתלמיברתלמיברתלמיברתלמי    דונלדדונלדדונלדדונלד    •

   'השקר נביא, מאבאנטייכס אלכסנדר תולדות '– לוקיאנוסלוקיאנוסלוקיאנוסלוקיאנוס •

  278   )לטריסלטריסלטריסלטריס    הלויהלויהלויהלוי    מאירמאירמאירמאיר: נוסח עברי(                  

  295   העברי לוקיאנוסעל  – מאירמאירמאירמאיר    יונתןיונתןיונתןיונתן    •

  305   'מיקוואות'    –    סריסריסריסרי    בניהבניהבניהבניה    דןדןדןדן •

  322   'מסע העגלה '– טאובטאובטאובטאוב    אודיאודיאודיאודי •

  340   'הביתה שב עובד גבר' – יזרעאלייזרעאלייזרעאלייזרעאלי    בועזבועזבועזבועז• 

  346   'החדר' – יזרעאלייזרעאלייזרעאלייזרעאלי    בועזבועזבועזבועז• 

  352   'ניומן פרס 'קבלת נאום – "עברית נושמת. בעברית כתובה" –    איניאיניאיניאיני    לאהלאהלאהלאה• 

          

        

  דראמהדראמהדראמהדראמה

  

 'ביער הקבר' לפואמה    קנולרקנולרקנולרקנולר    אוהדאוהדאוהדאוהד----ו זגוריזגוריזגוריזגורי    מאורמאורמאורמאור מאת בימתי עיבוד – 'ויער שלג'• 

      357            גרינברגגרינברגגרינברגגרינברג    צביצביצביצבי    אוריאוריאוריאוריל         

   2-3 תמונות, שנייה מערכה – 'סטיוארט מרי '– שילרשילרשילרשילר    פרידריךפרידריךפרידריךפרידריך    •

   373   )בנשלוםבנשלוםבנשלוםבנשלום    יותםיותםיותםיותם    :נוסח עברי(                    

  'טרגדיה: מאיאקובסקי ולדימיר '– מאיאקובסקימאיאקובסקימאיאקובסקימאיאקובסקי    ולדימירולדימירולדימירולדימיר •

  388   )מושקוביץמושקוביץמושקוביץמושקוביץ    טינוטינוטינוטינו: מרוסית(                      

     414   )יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן: מאנגלית( 'המלט '– אודןאודןאודןאודן. . . . הההה....וווווווו •

  424   )סגלסגלסגלסגל    מיכלמיכלמיכלמיכל: מגרמנית ('מניפסט '– הנדקההנדקההנדקההנדקה    פטרפטרפטרפטר    •

  

  

  הגותהגותהגותהגות

  

                , כרמלכרמלכרמלכרמל----הלרמןהלרמןהלרמןהלרמן    יפתחיפתחיפתחיפתח: מגרמנית ('האל לקיום האונטולוגית ההוכחה '– הגלהגלהגלהגל. . . . פפפפ....וווו....גגגג• 

   426   )סגלסגלסגלסגל    מיכלמיכלמיכלמיכל: דבר-אחרית | סגלסגלסגלסגל    מיכלמיכלמיכלמיכל  

  שפרסם הספר על מחשבות': 'תיאודיציה'ה מתוך פרק – לייבניץלייבניץלייבניץלייבניץ    וילהלםוילהלםוילהלםוילהלם    גוטפרידגוטפרידגוטפרידגוטפריד    •

  'המקריות ועל ההכרח על, החופש על באנגלית הובס מר 

  449   )ברקברקברקברק    אביבהאביבהאביבהאביבה: מצרפתית(                           

   461   )ברקברקברקברק    אביבהאביבהאביבהאביבה: מאנגלית ('חכם להיראות על '– וןוןוןוןבייקבייקבייקבייק    פרנסיספרנסיספרנסיספרנסיס    •
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   463   )ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה, מוקדמוקדמוקדמוקד    גבריאלגבריאלגבריאלגבריאל: מראיינים( סרלסרלסרלסרל    וןוןוןון''''גגגג עם שיחה •

   468   )שטיירשטיירשטיירשטייר    אביעדאביעדאביעדאביעד: מאנגלית (מכתבים חליפת –    לוקלוקלוקלוק    וןוןוןון''''גגגגו ניוטוןניוטוןניוטוןניוטון    אייזקאייזקאייזקאייזק •

   אפוריזמים מבחר – וכתיבה אמנות, מחשבה, שפה על – קראוסקראוסקראוסקראוס    קרלקרלקרלקרל •

  471   )היידקרהיידקרהיידקרהיידקר    בינגבינגבינגבינג    ליאורהליאורהליאורהליאורה: מגרמנית(                              
  

  

  יהדותיהדותיהדותיהדות

  

   476  )פירסטנברגפירסטנברגפירסטנברגפירסטנברג    שחרשחרשחרשחר :מלאטינית( 'ליהודים היחס בדבר מכתב '– אקווינסאקווינסאקווינסאקווינס    תומאסתומאסתומאסתומאס• 

  482   בחסידות ומלחמתו מווילנה הגאון – אטקסאטקסאטקסאטקס    עמנואלעמנואלעמנואלעמנואל •
        
        

  מחשבה מדיניתמחשבה מדיניתמחשבה מדיניתמחשבה מדינית

  

         הראנטהראנטהראנטהראנט    ברלשע ארמניה ממשלת ראש עם שיחה    ––––    הארמניהארמניהארמניהארמני    העםהעםהעםהעם    לרצחלרצחלרצחלרצח    שנהשנהשנהשנה    100100100100• 

        במצרים ארמניה שגריר, , , , דרביניאןדרביניאןדרביניאןדרביניאן    ארמןארמןארמןארמן    לשעבר ארמניה ממשלת ראש, , , , באגראטיאןבאגראטיאןבאגראטיאןבאגראטיאן 

        דאבויאןדאבויאןדאבויאןדאבויאן    ראזמיקראזמיקראזמיקראזמיק    ארמניה של הלאומי והמשורר    מלקוניאןמלקוניאןמלקוניאןמלקוניאן    ארמןארמןארמןארמן 

            495   )ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה    :מראיין(                                                                                    

      'האלימות על הרהורים 'סורל' ורז'ז של לספרו המתרגם הקדמת –    יוםיוםיוםיום. . . . אאאא....תתתת    •

  502   )אלעד אהרוןאלעד אהרוןאלעד אהרוןאלעד אהרון: מאנגלית(                                        

  ' הפוליטית הסמכות של הרווח הבסיס – או – הרוב עריצות על '–    אדמסאדמסאדמסאדמס    וןוןוןון''''גגגג    •

  511  )ענת שפיראענת שפיראענת שפיראענת שפירא: מאנגלית(                                          

  517   )בנשלוםבנשלוםבנשלוםבנשלום    יותםיותםיותםיותם: מאנגלית (הארוך הפרלמנט פיזור נאום – קרומוולקרומוולקרומוולקרומוול    אוליבראוליבראוליבראוליבר    •
  
  

  :מראייןמראייןמראייןמראיין    אבידןאבידןאבידןאבידן    דודדודדודדוד    ––––    קריאה חוזרתקריאה חוזרתקריאה חוזרתקריאה חוזרת
  

 טלפוני ראיון – מידה- קנה היעדר ועל שפה על –" תיסכול זה – מתורגם להיות "•

  519            אשבריאשבריאשבריאשברי    וןוןוןון''''גגגג הנודע האמריקני המשורר עם  

    אנדרייאנדרייאנדרייאנדריי הרוסי המשורר עם טלפוני ראיון –" מסוכן, מטורף, נזיל הכל ברוסיה "•

        526            ווזנסנסקיווזנסנסקיווזנסנסקיווזנסנסקי        

    יבגנייבגנייבגנייבגני הרוסי המשורר עם טלפוני ראיון –" צעיר פרוזאיקון אבל, זקן וררמש אני" •

        533            יבטושנקויבטושנקויבטושנקויבטושנקו        

 ראיון. יהודית וזהות יצירתיות אינטליגנציה על –" טיפש אבל – אינטליגנטי אני" •

  541            אסימובאסימובאסימובאסימוב    אייזקאייזקאייזקאייזק ב"המד סופר עם שנים לפני שנערך  
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  אמנותאמנותאמנותאמנות

  

  544   )אריאל קרילאריאל קרילאריאל קרילאריאל קריל    :מראיין( טוימנסטוימנסטוימנסטוימנס    לוקלוקלוקלוק עם שיחה •

  564   'אחרות ופלאות CONTEXT – ANTI AGING '– מישורימישורימישורימישורי    יעקביעקביעקביעקב •

  577   )ברקברקברקברק    אביבהאביבהאביבהאביבה: מצרפתית(' האסתטי העיקרון '– לאפורגלאפורגלאפורגלאפורג    יליליליל''''זזזז •

  

  

  ביקורתביקורתביקורתביקורת

  

  580   שמעוני יובל מאת' המלח קו 'על – בחול חורצים מדחפיה – אמנון נבותאמנון נבותאמנון נבותאמנון נבות• 

  593   לאור יצחק מאת' עולם אהבת 'על – הראשי הרחוב במורד קורס – אמנון נבותאמנון נבותאמנון נבותאמנון נבות• 

  הברון של כסוסו המבקר דיוקן – או – וליברלי מוגן אירופי מרחב – אמנון נבותאמנון נבותאמנון נבותאמנון נבות• 
  601   יהושע. ב.א מאת' ניצבת 'על – מינכהאוזן 

   הבשורה 'על – שרשבסקי נשר פי על הבשורה – או – הנרקב החלק – אמנון נבותאמנון נבותאמנון נבותאמנון נבות• 

  613   עוז עמוס מאת' יהודה פי- על 

   כוס על אורז כוס – או – לספרות קשור לא ואנוכי במזרח אינו ליבי – ודה ויזןודה ויזןודה ויזןודה ויזןיהיהיהיה• 

  621   האחרונה ובעת עכשיו, "מזרחית שירה "על. מים וחצי 

  

  

  

 

 


