
מאמרים
5 - המאירי ישראל

 במחזה המיתי" "האחו של הופעתו בו": המביטים רואים פנים "שני
ברנר י״ח מאת לגבולין מעבו

22 - זערור שלומית
 שלשום תמול ברומן ותמטי פואטי כמנגנון בו־זמניות לשניים: מצבה
עגנון ש״י מאת

 עדי לטוביצקי, טלי ווזנר, זיכל

שטרס חן ון־נדיר,

 בנד, ארנולד בן־עמוס, רן וין,
 הולץ, אברהם הראשזן(, ؛עורן

 גלית חבר, חנן הרשב, בנימין
 ליפסקר, אבירב לאור, דן :הן,

 פרוש, איריס פרדס, אילנה יה,

 רוזן, אילנה קרטון־בלום, רות
נדשיינדלין

42 - ווזנר מיכל

פרוטוקולי כטקסט הזז חיים מאת "הדרשה" לפרוטוקול: כן זה

57 - אופנהיימר יוחאי

 העשרים בשנות בורלא של יצירתו מזרחיות; בעיניים הערבים
והשלושים

8٠ - כצמן רומן
 הפואטיקה לחקר מבחן מקרה בתנ״ך: הספונטניות המחוות סוגיית על

הג׳סטיקולרית

97 - ברם שחר

 בעקבות שיר על מסה וריבנר: שאגאל ברכל, על־פי איקרוס" של "הנפילה
תמונה )אנגלית( בצ׳ינס מילה

125 - פלדמן יעל ؛יפשיין

 בשנות העוקד אברהם של ונפילתו עלייתו לעזאזל? הזה, הקרבן מי של
החמישים

158 - שייט הדי
באוץ" "דור של המוקדמת בסיפורת הצבר־התלוש אייזן"; "מרגיש לא

ברטוב וחנוך שמיר משה יזהר, ס' של יצירות על־פי זוברת.

183 - מעפיל אבי

ויין ויחיעם סמילנסקי יזהר על לדרך: יצאו ךעים שני
בנגב, בן־גוריון אוניברסינות ,

* יהודה אור בע״מ, לאור אים

 212 - שמיר משה
ואברהם אדיפוס



תאוריה
216 - בנבג׳י אמיר

 המרקסיסטית והאסתטיקה אדורנו פוליטית? ספרות מהי
"מעורבות" למסה הקדמה

235 - אדורנו תיאודור
מעורבות

דיוקן
 אחר": ןל'א $ןי לצערי. ؟עד, "עני

252 - גורי חיים עם ריאיון

 277 - בחוברת המשתתפים

281 - למחברים הנחיות

המאיר׳ ישראל

 הגז המחזה לגבולין, מעבו
 ראויי בימה לחיי זכה לא

 שראוי דומה שנים, 1٠0
 שאליה ספרותי־ביוגרפי

 להתבוננוה כאן המוצעת
 אלמו על בהסתמך לוינס.

 העולות פואטיות סוגיות

 ואבד המיתי" "האחר של

ומשמעות סגנונו בגיבוש

 I שפורסם המחזה, במרכז

 דמוו ניצבת בלונדון, לאור

 הקשורות קשות בשאלות
 למעמדו ללאומיותו, והן

 ב ממאסר שחרורו לאחר

 יוחו של בכניסתו פותחת

 המנו חיים־יהודה הבכור
 אחותם בעזרת המסעדה

 בעקבז יוספ׳ל. קטן, ילד

 בע יוחנן לו שקנה הידיד
 נ של התפוררותה סיפור

 וז לאמריקה מהגר רבקה

 רג לתרבות יוצאת יהודה

 המוכ המשפחה לרוסיה.
בו ואמו החולה הילד עם


