
וסיפורת: שירה
ך ~ ~ שירים בן־אריה: יגאל
72 ~ " ~ שירים :שביט ערן
77 שירים שפר: ספי

79 רגולנט שמואל מערבית: שיר; כתב; שורש: סאמי
 20 טנאי שלמה מגרמנית: פרוזה; וקטעי שירים לסקר־שילר: אלזה

21 שירים יעקובי: צביקה

27 סיפור לתל; מתחת מרקיש: דוד

44 י סיפור לדאגה; מקום אין ורון: מירי

45 שיר משוטטת; רוחו יפהפה פרח ויטנר: אלי

46 סיפור שווא; מרדף פורת: אלישע

49 שירים :שלומוף עידית

49 שירים מלאכי: נתנאל

הגרמנית הבעייה
עפ״י ופרוזה מחזה קטעי אשמים; נולדו טבורי: ג׳ורג׳
33 לוי שמעון מגרמנית: זרכובסקי פטר

37 השואה בדרמת הגלגול חרדת פוקס: שריח

42 הכיצד? — ופיוט שואה שני: נעמי

ומסות: מאמרים
 22 כיאליק בפרס זכייתו עם טריינין אבנר על החומר. גבולות עצמון: צבי

רושדי לסלמאן השטן פסוקי על מטמורפוזות; לוטן: יעל
28 והמדינה טרור ברטוב: עמי־

 תנועת בין הדיאלוג — למאמר מקום ומראי הערות גינוסר: פנחס
50 (108-109 .106-107 )גל׳ התחייה דור וסופרי הפועלים

ר ספרים ביקורת
6 צור לראובן הזה״ב גיזת על נצר רות

7 שקבורצקי ליוסף קטנה לביאה על שפר ספי

;העברית תימן יהודי שירת על רגולנט שמואל
8 רצהבי יהודה והקדים פירש ליקט,

8 טראקל לגיאורג אפלים בשבילים שנלך שעה על אלונים ש.

9 קלדרון לנסים מקום של הרגשה על משמר תמר

10 עז לעמוס אישה לדעת על עינת עמלה

11 גלדמן למרדכי מילאנו על שפר ספי

12 ברתיני לק.א. המים לאורך הימים, לאורך על יעוז חנה

13 הלפרין לחגית כוכבים שלכת על גינוסר פנחס

14 הראבן לשולמית נביא על בר־לב מרגלית

16 דור למשה הנהר את עוברים על ברתנא אורציון

19 שקלובסקי לרחל לחרות שעבוד בין על לויתן עמום

:קבועים מדורים
4 העורך מאמר — שעה לפי

5 פינה חצי :סומק רוני

26 תצפית נקודת אור: אמיר

החודש: שיחת
30 סטריקובסקי יוליאן עם משוחחת גרופינסקה אנה פולני; סופר אני

סיפורים

27 ׳עמ לתל מתחת מרקיש: דוד

44 עמ׳ לדאגה מקום אין ורון: מירי

 להילדתה שנה 120
לסהר־שילר אלזה של

 פרוזה וקטעי שירים
טנאי שלמה מגרמנית:

20 עמי
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ה מעורף ך על שיק בז ת, 10 עבור ש״ח 55 ס לל גליונו ח כו שלו מ

ארין חתימה ת

ברל" "בית עם בשיתוף ולתרבות לספרות ירחון
תשס״ט ב־, אדר ,110 י״בגל■ שנה
1989 מרץ

בסד יעקב העורך:
עינוז עמלה עורך: עוזרת

הראל, אהרן גורני, יוסף ס,7נ שמגון :מערכת
מן שעוון סי

ק כיעועגרפי: עי ד סזג קי

 נוסרין, מיכל בלס, נילה אורפז, אוורנוך יכחק מערכת סועעת
 רנין. עוזר קניוק, יורם יהושע. נ א ויידגבדג אהרן הדר, יוסי

שמאס אנטין שוהם. ניורא ש

והתרבות הספרות לקיז־ים ואסנים סופרים אגודת הסר׳ל:
עמותה - בישראל

בסר סיכה :יזסערכת מזכיר
רנילנט שמואל :ויסוד

 ולאמנות לתרבות הסועגה והתרבות, החינוך משרד כסיוע:
ולחינוך לתרבות המרבו הכללית, העובדים הסתדרות

ל ונ״א, 16952 ת״ד :והמעתלה המערכת 05־956671 ט

.המודעות לתונן אחראית אינוז המערכת
מחזירה ואינה כותבים פגיווז על בבתב עונה אתה המערכת

מבויילת נזעטפה אליהם עורפה אם אלא יד כתני
.03־966671 למס■ ודק אן לטלסן מתבקשים למערכת הפונים

 עד על כפול ברווח מודפס כשהוא יל.1י בדאי רק לשלוח יש חומר
מראש לתאם רעיי העורך עם פגישות הנייר של אחד

בע״מ מופת־רוזמרין דפוס :עילום סדר.
הכורכים חב׳ ובריכה הדפסה אורניב לוחות
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