
א כרך ל״קשת" העממס מפתח

 מ״איאקס" מונולוג תרגום דרור: אורון,
114 א, לסופוקלם,

 לאווריפי* מ״היפוליטוס" מונולוג תרגום
80 ב, דם,

 לאייסכילוס, "אגמממנון" מתוך תרגום
104 ג,
74 א, הקונצרט, י.: אורן,

9 ד, הקונגרס,
119 ב, שדה, פנחס מרים: אורן,

25 ג, פרא, עשב :יצחק אורפז,
41 א, הינשוף, נסים: אלוני,

5 ג, אופה, להיות
 144 א, הרביעית, הרפובליקה מות :"אליעז"

161 ד, והצילינדר, המקלע
 הויכוח, לסיכום הערות יהושע: אריאלי,

117 ב,
 כתב־תנועה, וכמן(: )וא. נועה אשכול,
129 ב,

 36 א, והמדינה, המשורר אלן: בוסקה,
38 ג, בקט, סמואל

184 ב, המזלג, בקצה הדה: בושם,
46 ד, השלישי, ההר

28 ד, המגדל, יצחק, בן־נר,
 קראם, של האחרון סרטו סמואל: בקט,

17 א,

 הרומית, "ישראל" מול ישראל אליהו: גד,
186 ג,

97 א, )שיר(, מפתנך על ב.: גון,
75 ג, )שיר(, נעלים מצחצחי

26 ב, )שירים(, הכלב אשמורת :חיים גורי,
48 ג, )שירים(, מסע
טכ וקידמה אזורי תכנון :ארטור גליקסון,

108 ד, נולוגית,

71 ד, קיץ, שירי שלושה :ל. דליה,

35 א, )שיח, המודד :ע. הלל,
63 ד, )שיר(, בער! שמש

 65 ג, )שירים(, פטור ישראל: הר,

 בימי הפולנית הספרדת תיאודור: התלגי,
 132 א, פיכחון,

106 ד, )שירים(, בך פגשתי אילו

 כתב־תנועה, :אשכול( )ונועה א. ובמן,
129 ב,

 ל- יוגוסלביה בין :פרדראג וראניצקי,
127 ד, ברית־המועצות,

131 ג, דרך, על שירים אלקס: זהבי,

 )שיר(, בחצות נספג :חזק( )יחיאל ח. חיליק,
159 ג,

5 א, לבדי, היותי ליל קורות :מרדכי טביב,

 יתיר, של הערב מסע )ב.(: אברהם יהושע,
35 ב,

 למדיניות כפויה מהצבעה נתן: ילין־מור,
190 א, מודעת,

הלבנטינים דור דקלין: כהנוב,
72 ב, במצרים, ילדות )א(
50 ג, מרחוק, אירופה )ב(
52 ד, המורד, אחי, )ג(

 צקלג"(, )"ימי הסופי המאזן אהרן: כידן,
27 א,

64 ד, והפתרונים, הנעורים בחיפוש

4 ב, סוקרטס, דבר :לה־פונטן
! 116 א, המוזיקה, של גשמיותה פאול, לוי,

92 ד, ; 144 ג, ! 82 ב,
84 ד, במסותיו, מאן תומאם ורה: לוין,

4 ג, אמרות, )צ׳ו־שוג׳ן(: לוסין,
 א, והפייטן, הגברת קופידון, משה: לזר,

132 ג, 1136 ב, ! 98
 דרך" ללא "האדם מתוך אריק: לינדגרן,

82 ד, )שירים(,



185

50 ד, )שיר(, צופה :קורט אוריאל מאיר,
58 ב, מים, צבעי הגרי: מילר,

60 ג, קפה, פעמיים עטאללה: מנצור,

56 א, והזמן, האמנות אריך: נוימן,

 5 ב, המכתב, יוסף: שמואל עגנון,
22 ג, )שיר(, מוכנים לא יהודה: עמיחי,

 ובחולשתם, בכוחם הצלבנים משה: פוגל,

154 א,
של האפריקאי מסעו ד.: ג,ופרי פול,

182 א, נאצר,
76 ג, פדאין, אמציה: פורת,

 )שירים(, הארץ מזמרת :אלקסנדר פן,
88 א,

 מאיאקובסקי, של מותו בורים: פסטרנק,
28 ב,

 138 ד, בורמה, של הדילמה יצחק: צין,
ב, קרומוול, אוליבר וינסטון: צ׳רציל,

149

ב והאומה הצבא יחסי :מישל קולינה,
153 ב, צרפת,

 )שיר(, בחברותא :אהרן קומינקובסקי,
65 ב,

55 א, )שיר(, עץ עמוס: קינן,
66 ב, בקיר, משתין

90 א, הטרויאני, הסום ריימון: קנו,
 ז, מוונציה הסוחר הוא איזה :שמעון קריגר,
66 ג,

68 ב, הים, שפת אלן: רוב-גרייה,
 אירופי, של בעיניו אירופה פטר: דודה,

118 ד,
התנו מול הכורדית האומה פייר: רונדו,

163 ג, הערביות, עות
מחפשת הערבית הלאומנות נסים: רז׳ואן,

164 א, אידיאולוגיה,
 המוסלמים"(, )"האחים כמחאה האסלאם

167 ב,
 :)א באסלאם המודרניסטית התנועה
ה המזרח והתעוררות עבדו אפגאני,

174 ג, חדש(,
 )מ: באסלאם המודרניסטית התנועה

150 ד, ותורתו(, עבדו מוחמד
 13 א, תום, שירי שלושה יונתן: רטוש,

5 ד, )שיר(, חוה
45 ד, )שיר(, חקירה :טוביה ריבנד,

 האפס שעת :יהודה )שטראוך(, שביט
56 ב, )שירים(,

יש במדינת ואגגר ריכארד חיים: שירמן,
72 ד, ראל,

143 א, שירים, שני רנה: שני,
91 ד, )שירים(, זיקית

73 א, שירים, שני ש.: שפרה,
 ישראלית, מוזיקה של לבעיה נועם: שריף,

124 ב,

32 ב, שירים, שני ציון: בן תומר,
26 ד, שירים, צרור



א כיד ב,קשת" שנסקרו ספרים

 שלמה עם בשיתוף )עירך, עזריאל אוכמני,
)אנתו בארץ, דור :שמיר( ומשה טנאי

195 א, לוגיה(,
190 ג, בעמקים, אש שוהיי: אוקא,

190 ג, מחר, עד אורי: אורלב,
 188 ב, הזהב, פירות ארץ ז׳•: אמאדו׳

193 ג, במחתרת, מנחם: בגין,
 189 ב, קוואי, נהר על הגשר פייאר: בול,

 לבית, מבית :אברהם )בכרך(, בן־שחר
192 ג,

 187 ב, שלום, סוכת יהושע: בר־יוסף,
אר יונתן של ומותו חייו יוסף: בר־יוסף,
176 ד, גמן,

167 ד, אובלומוב, א: גוגצ׳ארוב,
178 ד, אתםז!, נוער אתם יוסי: גמזו,
 197 א, השקט, האמריקני :גראהם גדין,

 177 ד, ז לאן טובים בני :פרנסואז ד־אובון,
197 א, המאנדריגים, סימון: דה־בובואר,

ב בחרתי אשר ...את )עורך(: יונה דוד,
169 ד, )אנתולוגיה(, שירה

168 ד, החוק, :ר. ואיאן,
 175 ד, גריי, דוריאן תמונת אוסקר: ויילד,
180 ד, ואחות, אחות זאב:

 א, בשבוע, השמיני היום מארק: חלאסקו,
198

171 ד, בגשם, כאלמונים אברהם: חלפי,
180 ד, חומית, עלילות ם.: יזהר,

 195 א, הגמד, פאר: לאגרקוויסט,
 174 ד, לה־פונטן, משלי כל לה־םונטן:

190 ב, כפיה, מאיר: לוין,
ל הפרוצים ימיהם ואלכסנדר: יונת סנד,

187 ב, רוח,
המהפ של פילוסופיה :גמאל אל־גאצר, עבד

194 ג, כה,
172 ד, הצל, שעון דן: פגים,
 180 ד, הכסף, חרמשנית אלינור: פרז׳ן,

180 ד, לכלוכית,
 ד, ומלכות, גלות הנפילה, אלבר: קאמי,

175
 180 ד, הקסמים, מכונית דליה: רביקוביץ,

היהו האמנות )עורך(: ססיל בצלאל רות,
173 ד׳ דית,

170 ד, צלע, יונתן: רטוש,
196 א, ותיקים, שיכון נתן, שחם,
191 ג, והזהב, הדבש ירח דוד: שחר,

172 ד, חוזר, נהר בן־ציון: תומר,

א כרך ב״קשת־ ורישומים תמונות

127 א, מיכאל, אנג׳לו,
83 ד, 119 א, אביגדור, אריכא,

17 ד, יוחנן, בייל,
39 ד, !79 א, י., ברגנר,
85 ב, ברניני,

149 ג, גויה,
135 ב, ג׳ורג׳יאדים,

148 ג, ל., דוד,
124 א, אלברכט, דירר,

157 ג, דלקרואה,
51 ד, איב, דנדאל,

145 ג, ואטו,
89 ג, מרסל, ינקו,

 37 ג, איקא, ישראלי,
 17 ב, א., כהנא,

 131 א, צ׳נג, לו,
 55 ב, ם., ליטבינובסקי,

 100 ,98 ד, קלוד, מונה,
 64 ג, הנרי, מילר,
 )שער( א, פירו,

67 א, פיקאסו,
 15 ג, ש., צפריר,

 86 ב, רמבראנט,
 102 ד, רנואר,

61 ב, בצלאל, שין,
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