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מקור
ה ה״ס, ב ה ומוות א
קני יורם (מאת ירושלים מלך חימו

 לנזירה עמי) 175 עובד; עם הוצאת יוק;
 ערבית בארמנית, ומגדפת פת המחר קלארה,
 בית־ אחיות על סובה לא דעה ועברית.
 :1948 הנצורה, בירושלים ג׳ הארעי החולים

 סריס של אחת רקיקה שוות אינן ״הן
סודאני.׳׳
 הקצה אל הקצה מן משתנה זו דיעה
 על־ המינזר (לשעבד בית־החולים אל כאשר

 חדשה, אחות מגיעה הקדוש) הירונימוס שם
 לא סולד, אף קצר, (שיער הורוביץ חמוטל

מכוערת).
ול יעילה היא חמוטל מוזרה. אהבה

 בין מגלה, היא אותו העיקרי והעניין עניין.
 בן פרח חימו הוא קשה, הפצועים מאות

מתעלפות היו ״שהבחורות חימו, על .19ה־

קניוק סופר
אחת רגל ועם אחת עין עם

 ״נשמתו כי לומר אפשר בערימות.״ עליו
גופו״. את נפחד, כבר

 יד איננה, שמאל (״רגל אנוש פצוע הוא
 עד איננה אחת יד המרפק, עד איננה אחת
.רטושה והבטן היד פרק .  העיניים ושתי .
 כבר הוא גם שלו והעתיד אינן״) הן גם

מאחוריו.
 לשבר־האדם זמנה כל את מקדישה חמוטל

 המוזרה האהבה לידו. ישנה אפילו חימו,
 לחימו חמוטל מזריקה ולבסוף חסרת־תיקוזה

 מן עצמה) (ואת אותו וגואלת זריקת־מוות
הימורים.

 יורם של השני ספרו יסודית. חוכמה
 מוסמך צייר, מלח, פלמ״ח, איש ,37 קניוק,

ה ולתולדות לקבלה העברית האוניברסיטה
 של האומנותי יועצו וכיום היהודית, אמונה
התקש של תיאור סתם איננו גודיק, גיורא

 במלחמת גוסס לפצוע אחות בין מוזרה רות
תש״ח.

 של הנצחיות הבעיות את מעלה הספר
 לא בכלל וזה והמוות. האהבה החיים, טעם

 כי נשמע. שזה כפי חסר־עניין או משעמם
 מלהשמיע נמנע לא מלאכתו, את יודע קניוק

גי פיות דרך ביותר יסודיות חוכמות־חיים
ספרו. בורי

 בביטויים משימוש נמנע אינו גם והוא
למטרה. קולעים אך מקובלים, לא

למשל:
 שאין לראות, עיוור יכול אחד דבר רק •

לראות. במה לו
 עין עם גם אפשר בחורה להשכיב •
אחת. רגל ועם אחת

אג אר ט ני□1רטי3ה □
 ד״ר סגן־אלוף (מאת חאקי על אדום

ת; הוצאת מהרי״ק; ישראל רנו ע )׳עמ 296מ
 שזהו מסבירה הספר לשם כותרת־המישנה

^ ימיו שרוב פאציפיסט של סיפורו ש ב  ל
 סיפורו שזה לכתוב היה נכון יותר מדים.

 מאד העריך ימיו כל אשר לובש־מדים, של
נערות.
ב (.חיל־רפואר,) חר״פ קצין מהרי״ק, ד״ר

לה ידע שעברה, בשנה שנפטר בצה״ל, כיר
ב התפרסם שפות, בשבע יין המלה את ביע
העיקרית: (המטרה הססן עם כדוקטור ,״לצר
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