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11

מהי ספרות?

13

נעמה צאל | השפה שנפלה

17

זאב שטרנהל | מהי ספרות :גרסת חוקר הפשיזם

21

סמדר שיפמן | הספרות בעידן הפוסט־אנושי

25

חן אדלסבורג | הספרות כתרגיל באהבה

29

שמעון אדף | הנס הגדול של התודעה האנושית

33

דנה אולמרט | הספרות כמשנה מציאות

36

יהל אור (מנדי זאיאנץ) | הספרות :גופה ונשמתה

40

נדיה אייזנר | תיאוריית הצרכים של המשוררים

43

לאה איני | הספרות כאושר מלוכלך

45

זהר אלמקייס | ארכיון ,אולר ,אגרוף

48

עודד אסף | מהי ספרות :גרסת המוזיקאי

51

אלכס אפשטיין | חדשות הספרות

55

מיכל ארבל | הספרות נותנת סימן

59

רועי צ'יקי ארד | מרקחת משונה המתייחסת לעולם

63

דודו בוסי | אז מה אם כבר כתבו על הכול?

67

דרור בורשטיין | הספרות כמכתב של אסיר

70

ניצה בן־ארי | לא הספרות .הספר.

74

מיכל בן־נפתלי | שובו של המְ סַ ֵּפר

78

יובל בן־עמי | על הספרות ,כלומר :על השיבוש

81

סיון בסקין | הספרות :משחק באורך חיים שלמים

85

נוית בראל | מן הדף ,מן המילה

87

תמר ברגר | לא ספרות .שכנים שלה.

92

סמי ברדוגו | הספרות היא שקיעה ומעוף

95

דינה ברדיצ'בסקי | הספרות ,כיסופים למשיח

98

אילנה ברנשטיין | על סף הפיתוי :על המרחב־זמן הסיפורי

101

נמרוד ברקו | הרהורים על הנִמְ ען הבדוי־מִ לֵּב

104

אריק גלסנר | מדוע אנחנו קוראים ספרות?

108

אופיר טושה גפלה | חמש מחשבות על ספרות

111

אסף דבורי | על מהותה של הספרות או :ארבע הערות על מיץ פטל

114

עירן דורפמן | הספרות כממשות

118

אייל דותן | ספרות ואניגמה

121

תומר דותן דרייפוס | הספרות כמילון

125

אבנר הולצמן | ספרות כתעודת זהות

129

אלי הירש | הספרות כנקודת הג'י

134

יונתן הירשפלד | מהי ספרות :גרסת הצייר

137

אמירה הס | ספרות היא חיים הבוקעים מהידיעה שהמוות הוא בלתי־נמנע

141

חדוה הרכבי | הפלנטה של היוצאים מן הכלל

145

עמרי הרצוג | "ריגשת אותי!" :ספרות בעידן ה־Storytelling Boom

148

דוד וינפלד | אֲ בָל הספרים

149

עומר ולדמן | הספרות כקשירת קצוות

154

ולרי זנאטי | הספרות :כוחו של מי שמודה בחולשתו | מצרפתית :יואל טייב

157

אסתי ג' חיים | הבידיון שהוא אמת צרופה

158

נורית זרחי | מִ בְדֶ ה שבדה אותי ּבֹודָ ה אותו

159

גיורא חמיצר | מהי ספרות :גרסת התסריטאי

162

יואל טייב | הספרות כהסכם חשאי

165

גדעון טיקוצקי | הספרות היא מכונת הצפנה משובשת (וטוב שכך)

168

א"ב יהושע | הגדרת הספרות

172

אורי ש .כהן | הספרות כמשקולת

175

עמרי לבנת | לקראת ספרות עתיקה

178

הילה להב | האנושי והלא־אנושי שבספרות

180

איריס לעאל | המשמעות הממתינה בקו הסיום

183

עודד מנדה־לוי | לפעמים נדמה לי ש...

188

נועה מנהיים | הספרות כפוסט־אפוקליפסה

192

דורי מנור | הספרות ְכצֵּיד מרגלים

197

שחר־מריו מרדכי | הספרות כסדק צר בין שני פסוקים

200

דרור משעני | לא ל"ספרות"

204

תמר מרין | האם אנשים מאוהבים יכולים לכתוב ספרות?

207

סיגל נאור פרלמן | שלוש התחנות של הספרות

211

אשכול נבו | ההקדשה

213

טל ניצן | המחסום ששמו "מהי ספרות"

214

ראובן נמדר | גונבי הספרים

217

רו ִיאל נץ | מהי ספרות :גרסת המתמטיקה

222

משה סקאל | הספרות כמִ צוות התעתוע

225

עופרה עופר אורן | על הסודות ההכרחיים

229

מאיה ערד | דמעות בעיניים :הספרות בשמונה רסיסים

233

חנה פולין־גלאי | ספרות כנוכחות

237

עידו פוקס | הספרות כקיום מצוות הקריאה

239

שני פוקר | השירה כמחווה :חזרה לשירה החצרונית

243

ירמי פינקוס | מהי ספרות :גרסת המאייר

244

חיים פסח | זוהי מִ קטרת

247

אורי פרסטר | עכשיו תכתבי על זה

251

עידן צבעוני | לרשת שפה

255

איילת צברי | הספרות כבית

258

שי צור | הספרות כְמה שנשאר

262

שמעון צימר | שא את צלבך — והאמֵּ ן

265

ריטה קוגן | האהבה תמומש בספרות בלבד

269

אדמיאל קוסמן | האמן כגונב הניצוץ

271

מאיה קופרמן | הספרות כמהגרת בין שפות

275

ארנה קזין | איך אדע אם מה שאני כותבת הוא ספרות?

279

נסים קלדרון | צריך לכתוב מניפסטים

283

ערן רולניק | מהי ספרות :גרסת הפסיכואנליטיקאי

286

יהודית רותם | הספרות זקוקה למסירות־נפש

289

אסיף רחמים | על הקריאה

293

יחזקאל רחמים | מעבורת אל החור השחור שביקום הנפש

295

ראובן ריבלין | מהי ספרות :גרסת נשיא המדינה

298

יגאל שוורץ | ספרות כאובדן שליטה

300

נועה שורק | המוסר הספרותי

303

עדי שורק | ספרות והזרה

307

יערה שחורי | הספרות כְאֵּ ם מתה

309

גלילי שחר | הספרות ,כבימי חג

312

יודית שחר | תמונה אחת ,כריכה אחת ,ספר אחד

314

פיוטר שמוגליאקוב (פטיה פתאח) | מהי ספרות :גרסת הפילוסוף/משורר

318

אודי שרבני | הספרות בעידן אריכות הימים

323

עמרי שרת | על חוט העלילה ועל חוט החיים

327

יונתן תדמור | הספרות כתנועה בין מדיומים

331

מצעד הלהיטים של "הו!" :השירים הנבחרים

335

אילי אבידן | הסוטים עוברים

336

שמעון אדף | [אֲ בָל אַ ּבָא] | [אּולַי ּבַשָ עָ ה הַ הִ יא אֵּ דַ ע]

337

אלמוג בהר | [מִ כֵּיו ָן שֶ הָ י ָה עִ ּוֵּר]

338

שמעון בוזגלו | פסטיבל בורוכוב

339

דוד (ניאו) בוחבוט | ויהי בחצי הלילה (קריז)

340

יעקב ביטון | סייס זקן הייתי

341

סיון בסקין | משירי האמת הפנימית | נסיעה לניחום אבלים | בלדת ברים עצובה

346

נָוית בראל | ככה זה מתחיל

347

יאיר דברת | [ָאמַ ְרתִ י לֹו" :אֵּ ינֶנִי מְ קַ נֵּא"]

348

חדוה הרכבי | השינוי האחרון | הפרדוקס הזה —

352

אנה הרמן | מְ הְ מְ — | בעקבות הזמן האבוד | אבן ,נייר ומספריים

355

עומר ולדמן | במקום יופי

356

שלומי חתוכה | האב

357

יֹואֵּ ל טייב | שיר ערש מעבר לוואדי

358

עמרי לבנת | [אֱ ֹלהִ ים ,תְ קּומָ תְ ָך ּבַשֶ סֶ ק]

359

הילה להב | חיה | טיפשה

361

נדב ליניאל | עכשיו ,הוראות לשינה

362

אפרת מישורי | הנה זה בא

363

דורי מנור | אבא | בריטֹון | על המשקל

366

שחר־מריו מרדכי | בוקר חורפי | סקיפר

368

עמוס נוי | שיר הודיה

369

אורית נוימאיר־פוטשניק | סטרייטית

370

נעם פרתום | קווירתרפיה ספרותית

372

ריטה קוגן | מטריושקה

373

רונה קינן | איש לא גבוה

374

אורין רוזנר | לייקה | לאימא (חלק א')

375

יחזקאל רחמים | אימא שלי ,מתו לה

376

ננו שבתאי | אוי

377

יערה שחורי | האם מלמדת את בתה

379
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