
ב כיד ל״קשת" העממס מפתח

4 ח, הקדוש, אוגוסטינום

10 ז, פלסרטט, :י. אורן,

 133 ה, )שירים(, אחריך ארוצה ;מרים אורן,
115 ז, )שיר(, לתפוס

4 ה, אורטגה: אי־גאסט,

 )שירים(, מפויחות אבנים קאנאש: אלאיוש,
162 ה,

8 ח, שמיל, נסים: אלוני,

4 ו, ם., ת. אליוט,

 ו, הכנסייתית, האויקומנית המועצה אליעז:
120 ז, צרפת, עם ביחסים בגרות ! 128

מח משתעשע, הפרופיסור ישראל: אלירז,
50 ח, )ב(, > 18 ז, )א(, זה

 טוב, שכולו לעולם פתיחה אהרן: אמיר,
24 ו,

98 ז, והמגפה, התיאטרון אנטונין: ארטו,

 מיתוס — לינקולן אברהם יהושע: אריאלי,
148 ה, הדמוקרטיה,

80 ה, הריק, קריאת :אביגדור אריכא,

 סוגטים, שלושה :מיכאל־אנג׳לו בואונארוטי,
21 ה,

48 ז, הפלפל, עץ הדה: בושם,

 הנפחדת, הבהירה, דאריה :מלאכי בית־אריה,
44 ז,

 134 ו, )שירים(, סוסיות הוד יוסף: ברגל,
92 ח, )שיר(, דיזנגוף אודה

בהירושי ראיתם לא .דבר עמום, בן־ורד,
145 ח, מה",

55 ז, שיר, משה: בן־שאול,
42 ז, שירים, גבריאל: בן־שמחון,

 הקרה, במלחמה מסעים שני ישראל: בר,
122 ח,

113 ו, )שיר(, פורטרט אורי: ברנשטיין,

 המשורר, מיכאל-אגג׳לו פנינה: בת־שלה,
70 ז,

48 ה, שירים, שגי חיים: גורי,

76 ו, וגלגוליה, הפשרה יהושע: גלבוע,

116 ז, פרישה, לאחר שדל: דה־גול,

22 ו, )שיר(, תרגום לא אם :אברהם הום,

 החמישי", בנימין .מסות על שמעון: הלקין,
56 ז,

 לזכר 179 ה, )שיר(, בסבך משה: הנעמי,
69 ז, )שירים(,

59 ו, )שירים(, נחמה :ישראל הר,

52 ז, דומם, דוד: הרדן,

 )שירים(, המלטפת השי״ן מיכאל: הרטבי,
91 ח,

97 ז, )שיר(, ברית תיאודור: התלגי,

98 ז, )שירים(, שעון :אדם ואז׳יק,

175 ה, האדם, זכויות על :גרשון ויילר,

80 ז, אבל, שיר ון־יי־טו:

 חברתית, ותמורה אוכל אורסולה: וסרמן,
116 ו,

110 ז, אהובתי, הירושימה אורי: זוהר,

30 ה, דמויות, עם קטנה דראמה :נתן זך,

 136 ו, )שירים(, יותם משל יחיאל: חזק,
76 ח, )שיר(, עקום שחר

 עצמן, על תוהות אומות הרברט: טינקסטן,
100 ו,

 )שיר(, ההוצאה־להורג ערב :צ׳ידיוק טיצ׳בורן,
114 ז,
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 גליה, של חתונתה )ב.(: אברהם יהושע,
5 ו,

 עיראק ממלכת של לתולדותיה אלי: כדורי,
126 ז, (1921—1958)

 121 ה, לבן, גבי על שחור :ז׳קלין כהנוב,
82 ז, מציאויות, ואחת אלף

143 ז, מוסא, סלאפה :אליהו כזום,

5 ח, )שירים(, מוכר שם אמרתי :ט. כרמי,

 במצרים, התרבות קסאון סימון: לאקוטיר,

138 ו, הצרפתים, בלי מארוקו • 165 ה,

134 ה, המוזיקה, של גשמיותה :פאול לוי,

68 ז, )שירים(, גמילה עמום: לויתן,

5 ה, גריג׳ה, רוברט: מוטיל,

 ג׳וים, של האסתטיות השקפותיו :אריה מור,
78 ח,

 )שירים(, 6 מגיל זכרון בתין: מרגלית,
146 ה,

 גלילות בחמשת עברתי אדואר: סאבליה,

 15 כתום פן־ערב ז 152 ו, כורדיסתן,
138 ח, שנה,

75 ו, )שיר(, פנס ששון: סומך,

95 ח, פלשתים, משה: פוגל,
114 ו, )שיר(, קרוסל כיכר :ז׳ק פרוור,

 -שיטת• על לוויכוח הערות :עמוס פרלמוטר,
154 ז, הבחירות,

77 ח, )שירים( תמיד אנשים :בנימין פשוט,

89 ח, אפם,—אפם—שבע :עדי צמח,

4 ז, :אלבר קאמי,

112 ח, הפרולטריון, מושג :מישל קולינה,

 וכלכלת־השפע, הארדיכלות :מיכאל קון,
148 ח,

 62 ה, )מערכון(, הבלון עמום: קינן,

 60 ו, טוז׳ורו, של אהבתו קאן: קיקוצ׳י,

הטא־ של הפסיכולוגיה על הנם: קרייטלר,
85 ח, שיזם,

לא. הנפילים" ב״שער מקרא יונתן: לטוש,
5 ז, )שירים(, עוללות 124 ה, שלונסקי,

 23 ו, )שיר(, תעודה טוביה: ריבנר,

 74 ה, העבותות, לאשנב מבעד :ינץ רמגל

הרהורים — כקנה־מידה שערוריה :אורי ,0ר
44 ו, ״לוליטה״, בעקבות

 27 ח, שיר, :אהרן שבתאי,

 165 ז, ואמצעים, תכנית :אברהם שוייצר,

 עילית, של הכשרתה דרכי אנדרה: שוראקי,
166 ו,

42 ו, )שירים(, השבעה רנה: שני,

150 ו, סעאדה, מוחמד: שרף,

 48 ח, )שירים(, חליפין :ציון בן תומר,
28 ח, החושחש, איש מסעי גדעון: תלפז,



ב כיד ב.קשת" שנסערו ספרים

135 ח, ביניים, סיכום דן: אבידן,

188 ז, ראשון, גשם :דוד אגמון,

175 ז, משמקהא, הרקדנית ארמן: אוהנין,

176 ו, פרא, עשב יצחק: אורפז,

 ישנות, בלדות )מתרגם( נתן: אלתרמן,
184 ה,

178 ו, אוהיו, וינסבורג, שרווד: אנדרסון,

 )מתרגמים(: בנימין טנא, —י צבי ארד,
175 ז, והלב, הזעם

188 ה, נשמעז, מה דן: בךאמוץ,

173 ז, אתמול, של המחר עולם :ח. בן־אשר,

175 ו, במעגל.החרפה, יוסף: בן־גל,

180 ז, והחץ, הגרזן :שמואל בושם,

185 ו, הידד, לג׳ונגל ין: בדכוה,

165 ח, התיכון, המזרח ערבי ;גבריאל בר,

180 ו, מובחרים, שירים ברטולד: ברכט,

 מנגד, ההולכים המיס :אורי ברנשטיין,
179 ז,

 181 ו, קאמרית, מוסיקה :ג׳יימם ג׳וים,

 173 ו, ומאוחר, מוקדם :לאה גולדברג,

 ולילה, לילה אלף מעשיות :ש. גולדן,
188 ז,

176 ו, יריחו, חומות :מקסים גילן,

178 ז, מחזות, בנימין: גלאי,

 היהודית התרבות חרבות על :יהושע גלבוע,
191 ה, בברית־המועצות,

 הסיפור מבחר והקדים(: )ליקט מרדכי גפן,
185 ה, )אנתולוגיה(, הפולני

183 ה, הזהב, גיזת :רוברט גרייבם,

184 ז, נושע, עם שרל: דה־גול,

166 ח, הקלע, בכף :מנחם דורמן,

188 ה, במראה, חדשות פנים :יעל דיין,

 182 ו, השירים״, ״שיר :מרדכי האלטר,

 168 ח, 1 חוצלארץ חוצלארץ, :ע, הלל,

158 ח, קטנים, שירים משה: הנעמי,

 והומור דתיות קפקא, פרנץ פליקס: ולטש,
158 ח, וביצירתו, בחייו

 אזר )משלי ועופות חיות נ.: ל. טולסטוי,
193 ה, פוס(,

 היהודית" ההתישבות א.: ד״ר טרקטובר,
170 ז, הישראלית, החברה 172 ז,

 כנפיים, ללא מלאך :איתמר יעוז־קסט,
187 ה,

 161 ח, והלאה, ממך החצים :בתיה כהנא,

168 ח, עוש, אבשלום: כץ,

 האמריקני יוג׳ין: בורדיק, — ביל לדרר,

189 ה, המכוער,

182 ז, נפגשים, עולמות :יוחנן לוי,

183 ו, והצלב, המגן בין ויליאם: ליכטמן,

176 ז, הכסיל, מקרה אהרן: מגד,

186 ה, נעול, השער דוד: מלץ,

163 ח, המלח, נציב אלבר: ממי,

174 ז, הדרך, מורה :ק. ר. נאראיאן,

190 ה, גוריון, בן דוד :רוברט סגט־ג׳ון,

 אפריקה, של משקלה שרל־אנרי: פאוורו,
192 ה,
179 ו, התהילה, גיבורי אחי, :הווארד פאסט,

177 ו, אתונה, פרברי מורים: פוליטי,

 187 ו, הכפות, ירוקת הדובה :כריסטיאן פינו

183 ו, פרקינסון, חוק פרקינסון:
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 העולם, את שזעזעו הימים עשרת :ג׳ון ריר,
164 מ,

159 ה, קיסר, דוד: שחר,

185 ז, ז׳בוטיבסקי, זאב ב.: יוסף שנסמן,

185 ו, ביחד, כולם :משה שמיר,

99 ח, מינואיים, חפצי־פולחן

96 ז, הודית, מיניאטורה

91 ז, פרסית, מיניאטורה

115 ו, יעקב, פינס,

87 ה, נוצריים, "פרימיטיבים"

135 ו, ג׳ני, קלי,

67 ז, יחזקאל, קמחי,

145 ה, קנדינסקי,

17 ו, רימונה,

60 ו, שזנרו,

60 ו, קאצוגאווה, שוגשו,

17 ה, אורי, שטטנר,

39 ח, בצלאל שץ,

186 ו, ערמונית, :ס. א. צ׳חוב,

188 ז, פינוקיו, ק.: קולודי,

172 ז, לישנה, עטרה :א. קריב,

162 ח, תכלת, של שנים ראובן: קריץ,

173 ו, הזהב, תפוח אהבת :דליה רביקוביץ,

ב כיד ב״קשת" זדישומים תמונות

84 ה, פאולו, אוצ׳לו,

55 ז, נ., אנגל,

75 ,73 ז, מיכאל, אנג׳לו,

17 ז, אסתר, ארד־פרץ

101 ז, הירונימום, בוש,

67 ח, נפתלי, בזם,

21 ח, י., ברגנר,

33 ו, ראובן, ברמן,

71 ה, ז׳ן, דוד,

71 ו, הוקוסאי,

81 ז, ורצ׳ן,

31 ז, שלמה, ויתקין,

85 ה, דמברנדט, ון־רין,
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