
ג כיד ל״קשת" העניינים מפתח

28 יא, )שיר(, מכורה :אפרים אבא,
 הגרמנית, והלאומיות הגל :שלמה אבינרי,

 המדינית והמסורת אסיה אפריקה, >72 ט,
122 יא, האירופית,

 62י, בחוח, מביט שיכור איתמר: אבן־זוהר,
 102 יב, )שירים(, משמרת ג׳וזפה: אונגארטי,

>5 יא, הקורידה, ז30 ט, הכליל, י.: אורן,
143 יב, השפעות,

 85 ט, )שיר(, אדומה כיפה :מרים אורן,
 152 יא, שתים?, או אחת סין אטיאמבל:

 44 י, באפור, שירים 6 עמוס: אטינגר,
התפוררותן סיבות נ.: שמואל אייזנשטדט,

 104 יב, קיסרויות, של ונפילתן
 5 ט, לגבול, מעבר איתן: איתן,

ט, הצלחה, של סודה — אפריקה אליעז:
 76 יב, איטליה, לאיחוד מאה :136

 4 ט, )שיר(, אבן :אהרן אמיר,
 120 ט, מפלגתי, הולדת :קוואמה אנקרומה,

)שיר(, מקסיקאים חיילים רפאל: אסטראדה,
90 י,

 )שיר(, שחור אלוהינו ר.א.ג.: ארמאטו,
119 ט,

 האהבה בכורת :לואים ח׳ורח׳ה בורח׳ם,
135 י, )שיר(,

 36 י, משפחה, ידיד הדה: בושם,
 61 י, שירים, גבריאל: בן־שמחון,

44 ט, הדימוי, סמואל: בקט,
 20 יב, המונית, יוסף: יוסף, בר

 33 י, בנכר, שיר אורי: ברנשטיין,
 המודרניים, איטליה סופרי פנינה: בת־שלה,

92 יב,

44 יב, הבאה, הפעם תלמי: גבעון,
 בשירת )עיונים וקניינים בדיות :הרי גולומב,

30 יא, אלתרמן(,
 74 יא, )שיר(, בשיקוי סמכני :בנימין גון,

!64 ט, בדורו, שנהר יצחק משה: גיורא,
 יא, ליאיר, אלמונים" ב״חיילים מקרא

78

 )שיר(, לך מניין יודע אינני ניקולם: גיליין,
147 י,
160 יא, למוסקבה, פקין בין :יהושע גלבוע,

 116 י, )שיר(, ברזיל רונלד: קראוואליו, דה
74 יב, )שיר(, הקפה בבית ורדה: דואר,
59 ט, )שירים(, חג של ביום ל.: דליה,

71 ט, )שירים(, ערבית עמירה: הניג,
70 ט, )שירים(, רעב לילות :ישראל הר,

120 יא, )שיר(, אחר אני ון־יי־טו:
 פרון, אוויטה של ירושתה אורסולה: וסרמן,
136 י,

63 יא, )שיר(, קין יחיאל: חזק,
 י, )שיר(, המהגר אבי, ויסנטה: ח׳רבאסי,
102

82 י, הקיר, משה: טמיר,

 ט, )א(, פריזאיים תחריטים ז׳קלין: כהנוב,
48 י, )ב(, ;48

 )לוויכוח למשימות מורשה בין אהרן: כידן,
142 ט, במפא״י(, הפנימי

 )שיר(, הנזירות ; 47 י, שיר, :שלמה לאופר,
64 יב,

 )א(, שמונה קרית יומן עליזה: לבנברג,
50 יב,
140 יא, כפרית, אופרה :לו־הסון

131 יב, קאהיר, כאן אריה: לויא,
 האמנות, של המטאפיזיקה על פאול: לוי,

64 יא,

150 יא, )שיר(, מידיד פרידה לי־פו:
 ;118 י, ברזיליים, תצלומים פנחס: לפיד,

82 יב, חולה, כף־רגל על גאה מגף
 לאהבה ומטבח מזבח ז׳ילבר: רוז׳ה לקונט,

15 יב, )שיר(,



ו 75

 146 י, )שיי(, עלון מוניוס: לואים מארין,
72 י, )שירים(, קראודיגאו :היו מק־דיארמיד,

 134 י, )שיר(, הנעדר הידיד :סלואדור נובו,
 74 י, שאגאל, מארק על אריך: נוימן,

91 י, )שיר(, במזרח קבורה פאבלו: גרודה,

92 י, המשתה, ויקטור: סאים,
151 יא, )שיר(, פרידה ליל וו: סו
135 ט, )שיר(, לבן אח לאמין: סי,

 בהשראה ציביליזציה :ם. ליאופולד סנגור,
100 ט, כושית־אפריקאית,

 4 י, והחיצונים, האשה :יוסף שמואל עגנון,
 16 יא, לרוח, מפולש סדק עמום: עוז,

5 יב, אילו, עליזה: עמיר,
 נאמן, כלב ז 40 י, ענוגה, יד :אבי עוזניאל,
36 יב,

 66 יב, דרכים, פרשת :זולימלה פאל,
 104 י, המתים, יום אוקטאביו: פאם,

152 ט, באמריקה, ציונים משה: צבי פרנק,

4 יא, )שיר(, האביב אי: צינג,

 )שיר(, עתיק חורף סלואטורה: קואזימודו,
81 יב,

60 ט, )מחזה(, הנזירים אלי: קינן,
91 יא, )שירים(, 1960 רנה: קלינוב,

49 יב, )שיר(, ג׳ינואה בת דינו: קמפאנה,

46 ט, )שירים(, עגור דליה: רביקוביץ,
 הפילוסוף — אבן־ח׳לדון :נסים רז׳ואן,

 )ב(, > 86 ט, )א(, ההיסטוריה של הראשון
 באסלאם המודרניזם בעקבות ז 148 י,

122 יב, )א(,
 שלושה 24 ט, )שיר(, אהבה יונתן: רטוש,

15 יא, משפט, שירי
12 י, )שירים(, ירושלים :טוביה ריבנר,

יב, שירים, ז60 י, שירים, שני אשר: רייך,
42

62 יא, )שיר(, עיגול יהודה: שביט,
 דמוקרטי ושלטון צבא :ד עגול שולחן

 אברמוב, ז. ש. בהשתתפות )סימפוזיון
 סנה מ. טלמון, י. דיין, מ. גלילי, י.

93 יא, ספיר(, וי.
34 י, נסורת, שירי רנה: שני,

 76 יא, פסלים, על מלים יגאל: תומרקין,
 והשועלים, הנסיכה הדוכס, גדעון: תלפז,
16 י,

ג כיד “ב״קשת שנסקרז ספרים

 174 י, אחרת, אהבה אראלה: אור,
 הלפרן, ב.ו דינור, ש.> ברון, ש> אטינגר,

 בער, ליצחק ספר־היובל )עורכים(: י.
159 יב,

 168 יב, צפרים? של אלף־בית עזריה: אלון,
 יא, אוטוביוגרפיה, גאנה, :קוואמה אנקרומה,

184

 אר־ ראמבו, פול! ורלין, שארלו בודליר,
149 יב, המקוללים, תור:

170 יב, לליאורה, מכתבים עודד: בורלא,
147 יב, בלזאק, סיפורי בלזאק:

182 יא, מלח, מפרשי משה: בן־שאול,
 155 יב, והללויות, נחושתיים משה: בסוק,

 אמריקה, וכל ישראלים 4 חנוך: ברטוב,
157 יב,

 אלק־ מכלא הצפרים איש א.: תומאס גדים,
180 יא, טרז,
 י, אגוזים, בשלושה מעשה לאה: גולדברג,
182

171 י, רוחות׳ שושנת חיים: גורי,
154 יב, הכחולה, השושנה :משה גיורא,
 עטלפי ! 180 ט, הפוך, קפה על :בנימין גלאי,

166 יב, עכו,

168 ט, עיקול, צו משה: דור,
167 י, אנשים, שני :ז׳ורז׳ דיהאמל,

 יב, הברדלס, תומאזי: ג׳וזפה למפדוזה, די
145

 ז 169 י, מחזות, שלושה יהודה: האזרחי,
183 יא, נותק, הטלפון



176

 י, הרוסית, והמהפכה לנין כריסטופר: היל,
165

178 י, דמים, חתן חיים: הזז,
179 י, וערן, אורי :בנימין הלוי,

184 ט, אלף, גן נעמי: זורע,
170 י, קיי, דני אגדת קורט: זינגר,
176 ט, לענף, מבעד הקול :ש. זמיר,

152 יב, קט, אגד מרדכי: טמקין,

182 ט, נאמנה, קריה דב: יוסף,
 180 י, המלך, גני בסוד איתמר: יעוז־קסט,

153 יב, רעם, אבות: ישורון,

 תולדותיה — ניל״י :)עורך( אליעזר ליבנה,

164 יב, מדינית, העזה של
151 יב, הליתי, נהר חיים: לנסקי,

176 י, ארץ־ישראל, צפרי חיים: מירום,
174 י, הגווע, האגם שירת פטר: מירום,

178 ט, הביתה, חזרו הבנות אשר: נהור,
179 ט, לאוהל, יתד שלמה: ניצן,
158 יב, צרפת, נופי דב: ניר,

 — קובה ליאו: הוברמן, מ.ו פול סוויזי,
162 י, מהפכה, של אנטומיה

ג כיד ב״קשת" ורישומים תמונות

156 יב, בצפת, נסים י.: סערוני,

179 י, הג׳ינג׳ית, איה :פוצ׳ו
149 יב, שירים, מבחר בורים: פסטרנק,

 בקיבוץ, ציירים )עריכה(: פסל פרידברג,
158 יב,

 176 ט, לראש, מעל השעון ק.: צטניק,
181 יא, פיפל, לו קראו

148 יב, הים, ראי ג׳וזף: קונרד,
164 י, ופוליטיקה, אומץ ם.: ג׳ון קנדי,
167 י, המערב, רוחות ישורון: קשת,

 108 ט, וחזון, חיים / הרצל :א. נתן שוראקי,
 168 י, המסכן, חכמת נתן: שחם,

 166 י, באים, הם הנה שמואל: שיחור,
 החמורים, מלך אוקלי :חנה שילונית־סלונים,

168 יב,
150 יב, גוויל, אבני אברהם: שלונסקי,

161 יב, המלך, הורדוס :שליט
185 יא, החמישי, הגלגל :משה שמיר,
180 י, ודשא, כוכב בין :יצחק שנהר,

177 ט, עזה, שערי שושנה: שרירא,

הצרפ והמהפכה רובספייר מ.: י. תומפסון,
165 י, תית,

 ,109 ,99 ט, דובינר, אוסף אפריקאית, אמנות
127, 139

 ,145 ,121 יא, פינם, אוסף סינית, אמנות
149, 158, 159, 169

25 י, מתי, בסים,
53 י, רקישו, ברנאר,

127 ,125 י, ברזיליה,

43 ט, אהרן, גלעדי,

91 יב, דה־קיריקו,
63 ,75 יב, יצחק, דנציגר,

23 יא, יוסף, הלוי,

27 יב, יוסף, זריצקי,

89 ,87 ,85 ,83 י, משה, טמיר,

97 יב, מאריגי,

11 י, גיורא, נובק,
35 יב, לאה, ניקל,

39 יב, דוד, עזוז,

133 י, לואיזה, מאריה פאצ׳קו,

107 י, לואיס, ח׳וסה קואבאם,
15 ט, ל., קראקואר,

79 י, מרק, שאגאל,

77 ,75 יא, יגאל, תומרקין,
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