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  ::::תוכן הענייניםתוכן הענייניםתוכן הענייניםתוכן העניינים

  

  

  שירה עבריתשירה עבריתשירה עבריתשירה עברית

  

        7   )הצבי שיר(' הירש פון געזַאנג 'מתוך אחדים ִמקטעים    ––––הרולד שימל הרולד שימל הרולד שימל הרולד שימל • 

  10   חדש שיר' לה שירו – שלמה עמארשלמה עמארשלמה עמארשלמה עמאר• 

     11   1971, דגון מקולנוע ביציאה הבטחות – יותם ראובנייותם ראובנייותם ראובנייותם ראובני• 

     13   . מחווה,הושענא, שיר – יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן• 

  20    שני שירים – מושקוביץמושקוביץמושקוביץמושקוביץ    טינוטינוטינוטינו •

  25    שני שירים–ציפי שטשוילי ציפי שטשוילי ציפי שטשוילי ציפי שטשוילי • 

    27   שני שירים – שלום רצבישלום רצבישלום רצבישלום רצבי• 

  29   )יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן: מראיין (ויזלטירויזלטירויזלטירויזלטיר    מאירמאירמאירמאיר עם שיחה – ושירה יהדות על• 

  59   הגותית סונטה – ויזלטירויזלטירויזלטירויזלטיר    מאירמאירמאירמאיר    •

     60   והמרכבה ההיכלות בספרות הקודש שירת ––––    אליאוראליאוראליאוראליאור    רחלרחלרחלרחל    •

  167   שירים שבעה – צייטליןצייטליןצייטליןצייטלין    אהרןאהרןאהרןאהרן• 

  171   )א"תשל (אהרן צייטליןאהרן צייטליןאהרן צייטליןאהרן צייטלין שיחה עם –" מן המציאות ולמעלה" •

  

  התוודעותהתוודעותהתוודעותהתוודעות
  

     181   אוהרהאוהרהאוהרהאוהרה    רנקרנקרנקרנקפפפפ עלמילים אחדות • 

    184   )יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן :מאנגלית( פואטית הצהרה –אוהרה אוהרה אוהרה אוהרה     רנקרנקרנקרנקפפפפ •

     185   )הדסהדסהדסהדסן ן ן ן ערערערער: מאנגלית(מניפסט : פרסוניזם –אוהרה אוהרה אוהרה אוהרה     רנקרנקרנקרנק פ פ פ פ•

     188   )יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן: מאנגלית(שבעה שירים  –אוהרה אוהרה אוהרה אוהרה     רנקרנקרנקרנק פ פ פ פ•

     196   )יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן: מאנגלית(קטעים נבחרים : פרנק אוהרהפרנק אוהרהפרנק אוהרהפרנק אוהרהשיחה עם • 

     204   )ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה: מראיין( פרלוףפרלוףפרלוףפרלוף    וריוריוריורי''''מרגמרגמרגמרג עם שיחה :לאוהרה הארות •

  
        שירה מתורגמתשירה מתורגמתשירה מתורגמתשירה מתורגמת

        
        211            ליברליברליברליבר    ארלסארלסארלסארלס''''צצצצו ביירוןביירוןביירוןביירון    לורדלורדלורדלורד :הגניזה מן תרגומים – רטושרטושרטושרטוש    נתןנתןנתןנתןיויויויו    •
   'השנה לוח' מתוך פרשות שלוש – נאזונאזונאזונאזו    אובידיוסאובידיוסאובידיוסאובידיוס    פובליוספובליוספובליוספובליוס •

  215   )דיקמןדיקמןדיקמןדיקמן    עמינדבעמינדבעמינדבעמינדב :והעיר מלטינית תרגם(                                               

  229   )קקקקזנדבנזנדבנזנדבנזנדבנ    שמעוןשמעוןשמעוןשמעון: מאנגלית (יווני כד על אודה – קיטסקיטסקיטסקיטס    וןוןוןון''''גגגג •

  231   )מאיר ויזלטירמאיר ויזלטירמאיר ויזלטירמאיר ויזלטיר: מאנגלית( מוטרף יאק – קורסוקורסוקורסוקורסו    גרגוריגרגוריגרגוריגרגורי •
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  232   )צור ארליךצור ארליךצור ארליךצור ארליך: נוסח עברי (ירושלים – קיפלינגקיפלינגקיפלינגקיפלינג    רודיארדרודיארדרודיארדרודיארד •

  מאיאקובסקי לולדימיר שארע יאמן-הבלתי המקרה – מאיאקובסקימאיאקובסקימאיאקובסקימאיאקובסקי    ולדימירולדימירולדימירולדימיר• 

  234   )מושקוביץמושקוביץמושקוביץמושקוביץ    טינוטינוטינוטינו: מרוסית (הקיט במושבת 

  239   )היידקרהיידקרהיידקרהיידקר- - - - בינגבינגבינגבינג    ליאורהליאורהליאורהליאורה: עברי נוסח( דילדו סניור – צ׳סטרצ׳סטרצ׳סטרצ׳סטרמרומרומרומרו    הרוזןהרוזןהרוזןהרוזן, , , , וילמוטוילמוטוילמוטוילמוט    ג׳וןג׳וןג׳וןג׳ון• 

  243   )ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה: מאנגלית (שירים שני – בלייקבלייקבלייקבלייק    ויליאםויליאםויליאםויליאם •

  244   )ארליךארליךארליךארליך    צורצורצורצור: מאנגלית (הבחירה – ייטסייטסייטסייטס    בטלרבטלרבטלרבטלר    ויליאםויליאםויליאםויליאם• 

  245   )מושקוביץמושקוביץמושקוביץמושקוביץ    טינוטינוטינוטינו: מרוסית (השיר של האנטומיה – גומיליובגומיליובגומיליובגומיליוב    ניקולאיניקולאיניקולאיניקולאי• 

  250   )מושקוביץמושקוביץמושקוביץמושקוביץ    טינוטינוטינוטינו: מרוסית (קפההת – מנדלשטםמנדלשטםמנדלשטםמנדלשטם    אוסיפאוסיפאוסיפאוסיפ• 

  255   )פירסטנברגפירסטנברגפירסטנברגפירסטנברג    שחרשחרשחרשחר: מלטינית (השירה על – וווו''''בוקאצבוקאצבוקאצבוקאצ    ובאניובאניובאניובאני''''גגגג• 

  261   )כרמלכרמלכרמלכרמל----הלרמןהלרמןהלרמןהלרמן    יפתחיפתחיפתחיפתח: מגרמנית (השירה שפת על – קלופשטוקקלופשטוקקלופשטוקקלופשטוק    גוטליבגוטליבגוטליבגוטליב    פרידריךפרידריךפרידריךפרידריך• 

  271    )שטירשטירשטירשטיר    אביעדאביעדאביעדאביעד: מאנגלית (והדת השירה – ''''קולרידגקולרידגקולרידגקולרידג    טיילורטיילורטיילורטיילור    סמואלסמואלסמואלסמואל    •

  ' ד מפרק סעיפים ושני' ג פרק :הקריאה של ב- א – פאונדפאונדפאונדפאונד    עזראעזראעזראעזרא    •

        273   )ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה: והעיר מאנגלית תרגם(                  
   281   )ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה: מאנגלית(? שירה כותב אני ומדוע כיצד – לארקיןלארקיןלארקיןלארקין    פיליפפיליפפיליפפיליפ    •

        284   )ברקברקברקברק    אביבהאביבהאביבהאביבה: מצרפתית (זמננו בני המשוררים – לילליללילליל    דהדהדהדה    לקונטלקונטלקונטלקונט    רנהרנהרנהרנה    מארימארימארימארי    שארלשארלשארלשארל    •
        288            )בנשלוםבנשלוםבנשלוםבנשלום    יותםיותםיותםיותם: מאנגלית (החריזה אודות על כוחוי – סידניסידניסידניסידני    פיליפפיליפפיליפפיליפ    •
     290   )הדסהדסהדסהדס    ערןערןערןערן, ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה: מראיינים( סימיקסימיקסימיקסימיק    ארלסארלסארלסארלס''''צצצצ עם שיחה    •

        295   )ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה: מאנגלית (הכפר שוטי של שירתם: הפרוזה שיר – סימיקסימיקסימיקסימיק    ארלסארלסארלסארלס''''צצצצ• 
        297   )רוןרוןרוןרון    משהמשהמשהמשה: מאנגלית... (אחרון אני – סימיקסימיקסימיקסימיק    ארלסארלסארלסארלס''''צצצצ •
        298   )בארטניצקיבארטניצקיבארטניצקיבארטניצקי    ישטוףישטוףישטוףישטוף''''קזקזקזקז, ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה: מראיינים( זגייבסקיזגייבסקיזגייבסקיזגייבסקי    םםםםאדאדאדאד עם שיחה    •
        306   )וינפלדוינפלדוינפלדוינפלד    דודדודדודדוד: מפולנית (שירים שלושה – זגייבסקיזגייבסקיזגייבסקיזגייבסקי    אדםאדםאדםאדם    •
        310   )מוקדמוקדמוקדמוקד    גבריאלגבריאלגבריאלגבריאל: מפולנית (הזקן מרקס – זגייבסקיזגייבסקיזגייבסקיזגייבסקי    אדםאדםאדםאדם •
  311            ניקרכוסניקרכוסניקרכוסניקרכוס של ואפיגרמה תרגומים על משהו – דיקמןדיקמןדיקמןדיקמן    עמינדבעמינדבעמינדבעמינדב •

        
        סיפורתסיפורתסיפורתסיפורת

  
  316   )שבתאישבתאישבתאישבתאי    אהרןאהרןאהרןאהרן: מיוונית (חמורים ימשל – איסופוסאיסופוסאיסופוסאיסופוס •

  324   )מירסקימירסקימירסקימירסקי    נילינילינילינילי: מגרמנית (עיניים-מאחז של וידוייו - קרול פליקס – מאןמאןמאןמאן    תומאסתומאסתומאסתומאס •

  334   )ברקברקברקברק    אביבהאביבהאביבהאביבה: מאנגלית (קפקא לפרנץ' הומאז – מאןמאןמאןמאן    תומאסתומאסתומאסתומאס •

  341   )וולקשטייןוולקשטייןוולקשטייןוולקשטיין    עודדעודדעודדעודד: מאנגלית. (ק של מסעו או ,הנודד היהודי – אודןאודןאודןאודן. . . . הההה....וווווווו •

   הנוכחית בעת החיים על סאטירי לרומן מתווה – דוסטויבסקידוסטויבסקידוסטויבסקידוסטויבסקי    ורורורור פיוד פיוד פיוד פיוד•

  347   )מושקוביץמושקוביץמושקוביץמושקוביץ    טינוטינוטינוטינו    :מרוסית(                                                                             

  354   )ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה: מאנגלית (הקצר הסיפור על – קונורקונורקונורקונור''''אואואואו     פלאנרי פלאנרי פלאנרי פלאנרי•
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     הדיבור במהלך המחשבה של ההדרגתית ווצרותההי על – קלייסטקלייסטקלייסטקלייסט    פוןפוןפוןפון     היינריך היינריך היינריך היינריך•

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

  היומן מן אחדים קטעים – פיפספיפספיפספיפס    סמיואלסמיואלסמיואלסמיואל •

  366   )ברגרברגרברגרברגר    אלינועראלינועראלינועראלינוער: והעירה מאנגלית תרגמה (           

  ִּפיְּפל־ַּפְּפל מאגם המשפחות שבע ימי דברי – לירלירלירליר    אדוארדאדוארדאדוארדאדוארד •

  371   )בנשלוםבנשלוםבנשלוםבנשלום    יותםיותםיותםיותם: עברית(                              

  386   תנאי על – יוסףיוסףיוסףיוסף- - - - ברברברבר    יוסףיוסףיוסףיוסף •

  403   העגונה המלכה – טאובטאובטאובטאוב    אודיאודיאודיאודי •

  422   מוסמכים מקורות – יזרעאלייזרעאלייזרעאלייזרעאלי    בועזבועזבועזבועז •

   426   'הטרחן 'מתוך קטע – יזרעאלייזרעאלייזרעאלייזרעאלי    בועזבועזבועזבועז •

    442   'הגלידה קיסרי' מתוך קטע – נבותנבותנבותנבות    אמנוןאמנוןאמנוןאמנון• 
          

  דראמהדראמהדראמהדראמה

  
  484   )טשרניחובסקיטשרניחובסקיטשרניחובסקיטשרניחובסקי    שאולשאולשאולשאול: עברית( שטן בכור – שושושושו    ברנרדברנרדברנרדברנרד' ' ' ' ורגורגורגורג''''גגגג• 

  526   )מושקוביץמושקוביץמושקוביץמושקוביץ    טינוטינוטינוטינו: מרוסית (החתונה – כובכובכובכוב''''צצצצ    אנטוןאנטוןאנטוןאנטון• 

  541   )יהודאייהודאייהודאייהודאי    נוריתנוריתנוריתנורית: מאנגלית(' החמישי הנרי 'מתוך קטעים שני – שייקספירשייקספירשייקספירשייקספיר    ויליאםויליאםויליאםויליאם• 

  545   ברלין, למקה קרולינה – לוילוילוילוי    יונתןיונתןיונתןיונתן• 
        

  הגותהגותהגותהגות

  
  556   )ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה: מראיין( סקרוטוןסקרוטוןסקרוטוןסקרוטון    רררר''''רוגרוגרוגרוג עם שיחה• 

     563   )ארליךארליךארליךארליך    צורצורצורצור: מאנגלית(' כיצד נעשיתי שמרן' מתוך – סקרוטוןסקרוטוןסקרוטוןסקרוטון    רררר''''רוגרוגרוגרוג• 

   כשלעצמו האדם של ייעודו על – פיכטהפיכטהפיכטהפיכטה    גוטליבגוטליבגוטליבגוטליב    יוהאןיוהאןיוהאןיוהאן• 

  571   )אורןאורןאורןאורן    ידיידיידיידי :דבר אחרית והוסיף מגרמנית תרגם(                                          

  583   )גלעדיגלעדיגלעדיגלעדי    מאירמאירמאירמאיר    טלטלטלטל:  והעירמגרמנית תרגם(? מופשט חושב מי – הגלהגלהגלהגל. . . . פפפפ....וווו....גגגג• 

  591   )ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה: מאנגלית (סבונרולה – סטרטוןסטרטוןסטרטוןסטרטון''''צצצצ. . . . קקקק....גגגג• 

  596   )אשראשראשראשר    עמריעמריעמריעמרי: מאנגלית (קר בבוקר מהמיטה לצאת – האנטהאנטהאנטהאנט    לילילילי• 

  601   )ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה: מראיין( חומסקיחומסקיחומסקיחומסקי    נועםנועםנועםנועם עם קצרה שיחה• 

  
  יהדותיהדותיהדותיהדות

  

   מנהגי על צארום משה' ר של וביקורתו מתימן' דור־דעה 'תנועת –  טובי טובי טובי טובי יובל יובל יובל יובליוסףיוסףיוסףיוסף• 

         602   הקבלה 
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  מחשבה מדיניתמחשבה מדיניתמחשבה מדיניתמחשבה מדינית

  

  623   )עטרעטרעטרעטר    רותםרותםרותםרותם: מצרפתית (החירות – מוראסמוראסמוראסמוראס    שארלשארלשארלשארל• 

  626   )עטרעטרעטרעטר    רותםרותםרותםרותם: מצרפתית (העם ריבונות על – מסטרמסטרמסטרמסטר- - - - דהדהדהדה    וזףוזףוזףוזף''''זזזז• 

  629   )ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה: מאנגלית (המונארך – בלוקבלוקבלוקבלוק    הילאריהילאריהילאריהילארי• 

  
  אמנותאמנותאמנותאמנות

  

   יןיןיןין''''דורצדורצדורצדורצ    יעקביעקביעקביעקב עם שיחה – "להכל ִמְתַרֵּת הכל" •

  635   )קמינרקמינרקמינרקמינר    איתיאיתיאיתיאיתי, ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה: מראיינים (                                                    
  

  ביקורתביקורתביקורתביקורת

  

  650   החופש נגד – מישורימישורימישורימישורי    יעקביעקביעקביעקב• 

  : קרטון עשויים היו והחיים – נבותנבותנבותנבות    אמנוןאמנוןאמנוןאמנון• 

  664   2015-2014 העברית הפרוזה למצב הערות                                           

            682222   אורפז יצחק של לזכרו – לסיפור השברים את להפוך ההתעקשות    ––––    נבותנבותנבותנבות    אמנוןאמנוןאמנוןאמנון •

  685   'בית"להט שירה של אנתולוגיה -  נפלאתה 'על הערות מספר: נפילתה – ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


