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  ::::תוכן הענייניםתוכן הענייניםתוכן הענייניםתוכן העניינים

  

  

        מוותמוותמוותמוות----אחראחראחראחר    שירישירישירישירי    ארבעהארבעהארבעהארבעה: : : : פרולוגפרולוגפרולוגפרולוג
        
        8   )מאיר ויזלטירמאיר ויזלטירמאיר ויזלטירמאיר ויזלטיר: מאנגלית(    שרופה ספינה    –    דאןדאןדאןדאן    וןוןוןון''''גגגג• 
        9   )מאיר ויזלטירמאיר ויזלטירמאיר ויזלטירמאיר ויזלטיר: אנגליתמ( 'השממה ארץ': מתוך    – במים מוות –    אליוטאליוטאליוטאליוט. . . . סססס....תתתת    •
  10   אירית לא אשכבה – ויזלטירויזלטירויזלטירויזלטיר    מאירמאירמאירמאיר    •
  11   משוררים הרי –    ויזלטירויזלטירויזלטירויזלטיר    מאירמאירמאירמאיר    •
  

  שירה עבריתשירה עבריתשירה עבריתשירה עברית

  

     12   כלב אורבני – יותם ראובנייותם ראובנייותם ראובנייותם ראובני• 

        13   )הצבי שיר(' הירש פון געזַאנג ':מתוך ––––הרולד שימל הרולד שימל הרולד שימל הרולד שימל • 

  15   אפיקה עכשווית – יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן• 

  21   מערה ה– לוילוילוילוי    יונתןיונתןיונתןיונתן• 

  37   'הנעדר תפילת סידור – וגליך משבריך קול': מתוך – יוסף עוזריוסף עוזריוסף עוזריוסף עוזר• 

   42   שרברבים שרעבי – מושקוביץמושקוביץמושקוביץמושקוביץ    טינוטינוטינוטינו •

  51   יםשירשני  –ציפי שטשוילי ציפי שטשוילי ציפי שטשוילי ציפי שטשוילי • 

  53   הסימפוניות תשע – ארליךארליךארליךארליך    צורצורצורצור    •

  62   )1977( סטודנטים עם בשיחה    וולךוולךוולךוולך    יונהיונהיונהיונה    •

  ): דה ויזןדה ויזןדה ויזןדה ויזןיהויהויהויהו: ליקט(    דרבנןדרבנןדרבנןדרבנן- - - - פואטיקהפואטיקהפואטיקהפואטיקה- - - - אנתולוגיהאנתולוגיהאנתולוגיהאנתולוגיה• 

  89   העברית השיר בתורת מגמות על הערות:  מבוא– דבורה ברגמןדבורה ברגמןדבורה ברגמןדבורה ברגמן •    

  96   'האגרון': מתוך – גאוןגאוןגאוןגאון    סעדיהסעדיהסעדיהסעדיה' ' ' ' רררר    •    

 ברוישח עצמם על אחדים אנשים שהעידו מה בדבר – עזראעזראעזראעזרא    אבןאבןאבןאבן    משהמשהמשהמשה •    

  98   ?הדבר אפשר האם; בחלומם שירים         

  106   'הכוזרי ספר': מתוך – הלויהלויהלויהלוי    יהודהיהודהיהודהיהודה' ' ' ' רררר •    

  113   'צחות ספר': מתוך – עזראעזראעזראעזרא    אבןאבןאבןאבן    אברהםאברהםאברהםאברהם    •    

  115   'השיר במשקלי פרק': מתוך – תםתםתםתם    רבנורבנורבנורבנו •    

  116   השיר יערב שבהם התנאים שבעת – אלחריזיאלחריזיאלחריזיאלחריזי    יהודהיהודהיהודהיהודה •    

  118 'המבקש ספר ':מתוך – פלקירהפלקירהפלקירהפלקירה    אבןאבןאבןאבן    יוסףיוסףיוסףיוסף    בןבןבןבן    טובטובטובטוב    שםשםשםשם    •    

  121   המשורר תעתועי – אבולעפיהאבולעפיהאבולעפיהאבולעפיה    טודרוסטודרוסטודרוסטודרוס    •    

  123   'הפרדס ספר': מתוך – הפניניהפניניהפניניהפניני    ידעיהידעיהידעיהידעיה •    

  126   'שפר אמרי': מתוך – מזרחימזרחימזרחימזרחי    משהמשהמשהמשה    בןבןבןבן    אבשלוםאבשלוםאבשלוםאבשלום    •    
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  128   'נביאים לספר פירוש': מתוך – אברבנאלאברבנאלאברבנאלאברבנאל    יצחקיצחקיצחקיצחק •    

  130   'השורשים ספר': מתוך – ןןןןאאאאדנדנדנדנ    אבןאבןאבןאבן    סעדיהסעדיהסעדיהסעדיה    •    

  131   'הקדש שקל': מתוך – אלמוליאלמוליאלמוליאלמולי    שלמהשלמהשלמהשלמה    •    

  132   'הבושם ערוגת': מתוך – ארקוולטיארקוולטיארקוולטיארקוולטי    שמואלשמואלשמואלשמואל •    

  134   'בשיר פרק קונטרס': מתוך – בנבנשתבנבנשתבנבנשתבנבנשת    יהושעיהושעיהושעיהושע •    

  142   'שפתיים מתק': מתוך – פראנשיספראנשיספראנשיספראנשיס    עמנואלעמנואלעמנואלעמנואל •    

  145   השיר במלאכת למתלמדים טובות עצות – פראנשיספראנשיספראנשיספראנשיס    עמנואלעמנואלעמנואלעמנואל    •    

  147   'משקל ומאזני קצב': מתוך – רומאןרומאןרומאןרומאן    יצחקיצחקיצחקיצחק    בןבןבןבן    יעקביעקביעקביעקב    •    

  148   'נועם דרכי': מתוך – חביבחביבחביבחביב    אבןאבןאבןאבן    טובטובטובטוב    שםשםשםשם    בןבןבןבן    משהמשהמשהמשה •    

  

   '''' א א א אהתוודעותהתוודעותהתוודעותהתוודעות
  
     149            אידית סיטוולאידית סיטוולאידית סיטוולאידית סיטוול עלמילים אחדות • 

    152   )ארליךארליךארליךארליך    צורצורצורצור    ,יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן     ,בנשלוםבנשלוםבנשלוםבנשלום    יותםיותםיותםיותם    :מאנגלית(שירים  חמישה – אידית סיטוולאידית סיטוולאידית סיטוולאידית סיטוול    •

  157   )ערן הדסערן הדסערן הדסערן הדס: מאנגלית( 'משוררת של מחברת ':מתוך – אידית סיטוולאידית סיטוולאידית סיטוולאידית סיטוול    •

     161   )יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן: מאנגלית(' ירתיש על אחדות הערות': מתוך – אידית סיטוולאידית סיטוולאידית סיטוולאידית סיטוול    •

     163   )מושקוביץמושקוביץמושקוביץמושקוביץ    טינוטינוטינוטינו: מאנגלית( 'מודרנית בשירה אספקטים ':מתוך – אידית סיטוולאידית סיטוולאידית סיטוולאידית סיטוול    •

   167   )ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה: יןמראי( סיטוולסיטוולסיטוולסיטוול    אידיתאידיתאידיתאידית על בשיחה גריןגריןגריןגרין    רדרדרדרד''''ריצריצריצריצ •
  172   )מיכל סגלמיכל סגלמיכל סגלמיכל סגל: ינתמראי( סיטוולסיטוולסיטוולסיטוול    אידיתאידיתאידיתאידית על בשיחה זךזךזךזך    נתןנתןנתןנתן •

  
   '''' ב ב ב בהתוודעותהתוודעותהתוודעותהתוודעות

  
  178         מרליסמרליסמרליסמרליס    הופהופהופהופ של האנציקלופדית הכתיבה על :"הולופרזה רוצה אני" – אריאלאריאלאריאלאריאל    ננהננהננהננה •

           185   )יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן:  והעירמאנגליתתרגם ( פריז – מרליסמרליסמרליסמרליס    הופהופהופהופ    •
        

        שירה מתורגמתשירה מתורגמתשירה מתורגמתשירה מתורגמת
        
   ב אלגיה, שלישי ספר, 'אהבים שירי' –    נאסונאסונאסונאסו    אובידיוסאובידיוסאובידיוסאובידיוס    פובליוספובליוספובליוספובליוס    •

  214   )דיקמןדיקמןדיקמןדיקמן    עמינדבעמינדבעמינדבעמינדב: מלטינית(            

        217   )זנדבנקזנדבנקזנדבנקזנדבנק    שמעוןשמעוןשמעוןשמעון: : : : מגרמנית (שירים שני    ––––    ברכטברכטברכטברכט    ברטולטברטולטברטולטברטולט    •
        221   )בנשלוםבנשלוםבנשלוםבנשלום    יותםיותםיותםיותם    :מאנגלית( מריונטה של שירה – פיקוקפיקוקפיקוקפיקוק    לאבלאבלאבלאב    תומאסתומאסתומאסתומאס •
  223   )ארליךארליךארליךארליך    צורצורצורצור    :מאנגלית( אנקריאון- בן    –    הריקהריקהריקהריק    רוברטרוברטרוברטרוברט    •
     224   )יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן: מאנגלית( שיר –    בלייקבלייקבלייקבלייק    ויליאםויליאםויליאםויליאם    •
          225   )זןזןזןזןיהודה וייהודה וייהודה וייהודה וי: מאנגלית( שיר – תומאסתומאסתומאסתומאס    דילןדילןדילןדילן    •

 



 - 5 -

  226   )וינפלדוינפלדוינפלדוינפלד    דודדודדודדוד: מפולנית( שירים שני – מילושמילושמילושמילוש    סלבסלבסלבסלב''''צצצצ    •

        227   )וינפלדוינפלדוינפלדוינפלד    דודדודדודדוד: מפולנית( בירושלים אבן –    הרברטהרברטהרברטהרברט    זביגנייבזביגנייבזביגנייבזביגנייב    •
        230   )וינפלדוינפלדוינפלדוינפלד    דודדודדודדוד: מפולנית(    מת אנקור –    זגייבסקיזגייבסקיזגייבסקיזגייבסקי    אדםאדםאדםאדם    •
  231   )דיקמןדיקמןדיקמןדיקמן    עמינדבעמינדבעמינדבעמינדב: מלטינית(' החדשה ההשיר אמנות':  מתוך– ויְנֶסףויְנֶסףויְנֶסףויְנֶסף    אישאישאישאיש    פריפריפריפרי''''גגגג •

      233   )פירסטנברגפירסטנברגפירסטנברגפירסטנברג    שחרשחרשחרשחר: מלטינית( השירה על מקורה של – וווו''''בוקאצבוקאצבוקאצבוקאצ    ובאניובאניובאניובאני''''גגגג •
  237  )כרמלכרמלכרמלכרמל----הלרמןהלרמןהלרמןהלרמן    יפתחיפתחיפתחיפתח :מגרמנית( העברים אצל השירה השפעת – הרדרהרדרהרדרהרדר    גוטפרידגוטפרידגוטפרידגוטפריד    יוהאןיוהאןיוהאןיוהאן •

        245   )ברקברקברקברק    אביבהאביבהאביבהאביבה: מצרפתית(' א חלק - שירה – לוטראמוןלוטראמוןלוטראמוןלוטראמון •
        256   )היידקרהיידקרהיידקרהיידקר- - - - בינגבינגבינגבינג    ההההליאורליאורליאורליאור: מצרפתית( אחרים ודברים מסורת – גורמוןגורמוןגורמוןגורמון    דהדהדהדה    רמירמירמירמי •
     263   )יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן: מאנגלית( 'וסגנון שפה על הערות ':מתוך – יוםיוםיוםיום. . . . אאאא....תתתת •

     267   )יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן: מאנגלית( 6-7 פרקים -  הקריאה של ב- א – פאונדפאונדפאונדפאונד    עזראעזראעזראעזרא •

     272   )מושקוביץמושקוביץמושקוביץמושקוביץ    טינוטינוטינוטינו: רוסיתמ( המילה שחרור – ליבשיץליבשיץליבשיץליבשיץ    בנדיקטבנדיקטבנדיקטבנדיקט •

  277   )ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה :מראיין(    מלדוןמלדוןמלדוןמלדון    פולפולפולפול עם שיחה •

     283   )יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן: מאנגלית(  וויסקי–    מלדוןמלדוןמלדוןמלדון    פולפולפולפול •

  284   )הדסהדסהדסהדס    ערןערןערןערן, ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה: מראיינים( ארמנטראוטארמנטראוטארמנטראוטארמנטראוט    רייריירייריי עם שיחה •

  290   )הדסהדסהדסהדס    ערןערןערןערן, ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה: אנגליתמ ( שני שירים–    ארמנטראוטארמנטראוטארמנטראוטארמנטראוט    רייריירייריי •

  

        סיפורתסיפורתסיפורתסיפורת
  
  292   )מירסקימירסקימירסקימירסקי    נילינילינילינילי: מגרמנית(    ראשון פרק -' הטירה' –    קפקאקפקאקפקאקפקא    פרנץפרנץפרנץפרנץ •

  307  )ברגרברגרברגרברגר    אלינועראלינועראלינועראלינוער :מאנגלית( ראשון פרק - 'הבא אל הזה העולם מן מסע'– פילדינגפילדינגפילדינגפילדינג    הנריהנריהנריהנרי    •

  310   )עודד וולקשטייןעודד וולקשטייןעודד וולקשטייןעודד וולקשטיין: מאנגלית( 'לבן קט'ז 'הרומן מתוך פרקים שני – מלווילמלווילמלווילמלוויל    הרמןהרמןהרמןהרמן    •

  315   )ברקברקברקברק    אביבהאביבהאביבהאביבה: מצרפתית( וקידמה אמנות – פלוברפלוברפלוברפלובר    גוסטבגוסטבגוסטבגוסטב    •

  320   )מושקוביץמושקוביץמושקוביץמושקוביץ    טינוטינוטינוטינו    :מרוסית (והפשטה פשטות על הערות ספרמ – דוסטויבסקידוסטויבסקידוסטויבסקידוסטויבסקי     פיודור פיודור פיודור פיודור•

  325   )שטירשטירשטירשטיר    אביעדאביעדאביעדאביעד: והעיר מאנגלית תרגם( הסיפורת מדע – הארדיהארדיהארדיהארדי    תומאסתומאסתומאסתומאס •

  331   )אלטראלטראלטראלטר    רועירועירועירועי: מגרמנית( 'מולר פרנץ של התיל אביב': מתוך –    שוויטרסשוויטרסשוויטרסשוויטרס    קורטקורטקורטקורט •

   לםהעו את שהקיפו הקטנים הילדים ארבעת של סיפורם – לירלירלירליר    אדוארדאדוארדאדוארדאדוארד •

  337   )לירלירלירליר    אדוארדאדוארדאדוארדאדוארד :אייר|     בנשלוםבנשלוםבנשלוםבנשלום    יותםיותםיותםיותם: עברית(            

  348   החלון – יוסףיוסףיוסףיוסף- - - - ברברברבר    יוסףיוסףיוסףיוסף •

  368   'קול' מתוך קטע – יותם ראובנייותם ראובנייותם ראובנייותם ראובני• 

  381   הדבש חלת – איניאיניאיניאיני    לאהלאהלאהלאה    •

  399   נידברסקי ישראל 'ר – טאובטאובטאובטאוב    אודיאודיאודיאודי •

  413   פרזיט – יזרעאלייזרעאלייזרעאלייזרעאלי    בועזבועזבועזבועז •

  419   בד משפץעֶ  – יזרעאלייזרעאלייזרעאלייזרעאלי    בועזבועזבועזבועז •

  420   קצין בוגד – יזרעאלייזרעאלייזרעאלייזרעאלי    ועזועזועזועזבבבב• 
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  דראמהדראמהדראמהדראמה

  
  424   )אברהם שלונסקיאברהם שלונסקיאברהם שלונסקיאברהם שלונסקי: עברית( R.U.R    –    אפקאפקאפקאפק''''צצצצ    קארלקארלקארלקארל• 

  469   )שבתאישבתאישבתאישבתאי    אהרןאהרןאהרןאהרן: מיוונית( ראשונה מערכה - 'העננים '– אריסטופנסאריסטופנסאריסטופנסאריסטופנס    •

  495   )גראדהגראדהגראדהגראדה    חייםחייםחייםחייםל' העגונה 'הרומןמחזה בעקבות  ('העגונה' : מתוך– חלפיחלפיחלפיחלפי    רחלרחלרחלרחל• 

  515   )לוילוילוילוי    שמעוןשמעוןשמעוןשמעון: מאנגלית (איבסן להנריק מכתב – ויסויסויסויס''''גגגג    יימסיימסיימסיימס''''גגגג    •

        
  הגותהגותהגותהגות

  
  517   )שטירשטירשטירשטיר    אביעדאביעדאביעדאביעד: והעיר מאנגלית תרגם( המוות על – בייקוןבייקוןבייקוןבייקון    פרנסיספרנסיספרנסיספרנסיס• 

   כללית ובלשנות ביטוי של כמדע אסתטיקה – הההה''''קרוצקרוצקרוצקרוצ    בנדטובנדטובנדטובנדטו    •

  520   )לבלבלבלב- - - - פינציפינציפינציפינצי    שירלישירלישירלישירלי: מאיטלקית(          

   פילוסופיה הוראת על – קאנטקאנטקאנטקאנט    עמנואלעמנואלעמנואלעמנואל    •

  529   )גלעדיגלעדיגלעדיגלעדי    מאירמאירמאירמאיר    טלטלטלטל: דבר אחרית יףוהוס מגרמנית תרגם(      

  אדם אהבת מתוך לשקר לכאורה- הזכות על – קאנטקאנטקאנטקאנט    עמנואלעמנואלעמנואלעמנואל    •

  548   )אורןאורןאורןאורן    ידיידיידיידי: דבר אחרית והוסיף מגרמנית תרגם(      

  . עכשווית והגות נצרות, הגל – למשולש מסביב: : : : סימפוזיוןסימפוזיוןסימפוזיוןסימפוזיון    •

        ::::סגלסגלסגלסגל    מיכלמיכלמיכלמיכלל משיבים הגל מומחי    

  556   שאלותפתיחה ו-דברי –    סגלסגלסגלסגל    מיכלמיכלמיכלמיכל •    

  560   פינקרדפינקרדפינקרדפינקרד    טריטריטריטרי •    

  571   קולבקולבקולבקולב    דייוידדייוידדייוידדייויד •    

  580   קרווגןקרווגןקרווגןקרווגן    פרנסואהפרנסואהפרנסואהפרנסואה    אןאןאןאן''''זזזז •    

  588   רוקמוררוקמוררוקמוררוקמור    טוםטוםטוםטום •    

  593   קיינזקיינזקיינזקיינז    הווארדהווארדהווארדהווארד •    

  595   סטיוארטסטיוארטסטיוארטסטיוארט    וןוןוןון''''גגגג •    

        599            וודוודוודווד    אלןאלןאלןאלן •    

  608   וייטהופרוייטהופרוייטהופרוייטהופר- - - - שטקלרשטקלרשטקלרשטקלר    פירמיןפירמיןפירמיןפירמין •    

  617   סטרןסטרןסטרןסטרן    רוברטרוברטרוברטרוברט •    

  620   סוןסוןסוןסון''''הודגהודגהודגהודג    טרטרטרטרייייפפפפ •    

        622            יסיסיסיסלואלואלואלוא. . . . אאאא    תומאסתומאסתומאסתומאס •    

  630   ובאניובאניובאניובאני''''גגגג    דידידידי' ' ' ' ורגורגורגורג''''גגגג •    

  640   הופמןהופמןהופמןהופמן    סרןסרןסרןסרן    תומאסתומאסתומאסתומאס •    

        651            הנריךהנריךהנריךהנריך    דיטרדיטרדיטרדיטר •    

   659   הסימפוזיון בעקבות דברים: נשמע הכל, דבר סוף – מיכל סגלמיכל סגלמיכל סגלמיכל סגל •    
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  יהדותיהדותיהדותיהדות

  

         688   הסאטירי המחבר וייסורי העברי הספר עלילות – מאירמאירמאירמאיר    יונתןיונתןיונתןיונתן •
        696   התנצלות – פרלפרלפרלפרל    יוסףיוסףיוסףיוסף •
        

  ניתניתניתניתמחשבה מדימחשבה מדימחשבה מדימחשבה מדי

  

  706   )כרמלכרמלכרמלכרמל----הלרמןהלרמןהלרמןהלרמן    יפתחיפתחיפתחיפתח: מגרמנית (השליט וחובות משטרים סוגי – הגדולהגדולהגדולהגדול    פרידריךפרידריךפרידריךפרידריך• 

 כל בני האינטלקטואלים אל הפשיסטים האינטלקטואלים מניפסט – נטילהנטילהנטילהנטילה''''גגגג    ובאניובאניובאניובאני''''גגגג    •

  720   )פייןפייןפייןפיין    יונתןיונתןיונתןיונתן: מאיטלקית( האומות                

 מצוות – ד-א, ותומלחמ מלכים הלכות: שופטים לספר תורה משנה – םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב    •

 המלוכה מוסד - המלך הוא ה׳    ––––    שלום רצבישלום רצבישלום רצבישלום רצבי: אחרית דבר (מלך מינוי      

  727   )מלכים בהלכות      
  

  קריאה חוזרתקריאה חוזרתקריאה חוזרתקריאה חוזרת
  

  751   למשוררים –    ויץויץויץויץווווהורהורהורהור    אישאישאישאיש    הלויהלויהלויהלוי    בערושבערושבערושבערוש    ישכרישכרישכרישכר •

  

  אמנותאמנותאמנותאמנות

  

  753   )אריאל קרילאריאל קרילאריאל קרילאריאל קריל: מראיין (מיכאל בורמנסמיכאל בורמנסמיכאל בורמנסמיכאל בורמנס שיחה עם •

  773   ויינר לורנס / לעזאזל / פרידה – מישורימישורימישורימישורי    יעקביעקביעקביעקב• 

  

  ביקורתביקורתביקורתביקורת

  

  : צוהל סוס ולא כנף נודד לא – נבותנבותנבותנבות    אמנוןאמנוןאמנוןאמנון• 

  776   מרושלים מים בצעי: פתיחה הערת )אאאא  

  778   שחורי ליערה' אקווריום 'על. שיניים במברשת כותבים לא סיפורת) בבבב  

  783   בורשטיין לדרור' טיט 'על. שמש חזו שלא נפילים כקול) גגגג  

 בין ההומוארוטי הדיאלוג": והתחמם עלי שב" 'על. תהפךהמ הפרופסור עקרון) דדדד  

  788   פרי למנחם' מיקרוביוגרפיה – לגנסין ברנר      

  793   שחר לגלילי' שמותו גופים 'על -  העבד: או, הנחש נשל תחת) הההה  

  799   'שהיו סיפורים -  פטל 'האנתולוגיות סדרת על. סיפורת במקום ממוארים) וווו  

  804   )שפיראשפיראשפיראשפירא    ענתענתענתענת: מאנגלית( התרגום של יסטוריההה – ונסוןונסוןונסוןונסון''''גגגג    סמואלסמואלסמואלסמואל •

  807   חדשה במהדורה לנסקי חיים שירי עם –    ורדיורדיורדיורדי    יהונתןיהונתןיהונתןיהונתן •

 


