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 וכתב התקליטים, חברת של המיסחריות
לש אפשר וכך קצרות. סימפוניות יצירות

 דל אלבוראדו בולרו, ואלס, לה את מוע
 לעולמה שהלכה לנסיכה פאוואן או גרציחו

 הוא התקליט, של אחר יתרון בשלמותן.
 ראוול, של התזמורת בצבעי העצום העושר

 מבריקים בביצועים מלא ביטוי לידי הבא
 פריץ או ואלס) (לה מינש שארל של

 בכל עדיף זאת, עם (אלבוראדו). ריינר
 ואת וכלואה דאפניס כל את לשמוע זאת
 בין לעבור ולא הספרדית, הרפסודיה כל

כאן. מוגשים שהם כפי הבתרים,

ם רי פ ס

אי באכסניה, פועל־נמל של ״נימוסיו
 שור, כמו גועה תמים, ילד כמו דיאליסט

 אברהם זהו !״שה כמו ורך דג, כמו שותה
 (ויידנפלד ליכד! משפט גיבור קאדי,

או שמתאר כפי )1971 ירושלים ניקולסון
 מותר ואם יורים. ליאון הסופר יוצרו, תו

 לשעבר, קרבי טייס קאדי, לתאור: להוסיף
 מסכימים כולם אחת, עין המכסה רטייה
אק גם הוא בכך, די לא ואם גאון, שהוא
במיטה. רובט

 יהודי עצמו. ליוריס דומה די הוא בעצם,
 השנייה במלחמת־העולם שירת אמריקאי,

ה בבעיות עסוק ארצות־הברית, בצבא
 קאדי ישראל. למדינת בנפשו קרוב שואה,

 בו השואה, על ספר כותב יורים) (כמו
 פולני, רופא של שמו היתר, בין מוזכר,

 הנאצים, עם פעולה ששיתף כמי קלנו, אדם
יהו של בנסיונות־עיקור במחנות־הריכוז,

 ברח אשר לאומני, פולני קלנו, דים.
 עבד הקומוניסטים, עליית עם ממולדתו

מרו בריטית במושבה רבות שנים במשך
 לתואר־ וזכה פראיים, ילידים עם חקת

הו על משפט מגיש מסירותו, על אצולה
 רב־ והתוצאה,.עוד קאדי. נגד דיבה צאת
יורים. של מכר
 לעיל, שצוטט קאדי, של התיאור מן

אי ומקוריות עומק כי להבחין כבר אפשר
 להיות שצריך זה, שבספר החזק החלק נם

המתארת רומן, של באורך רפורטז׳ה, מין

יורים ליאון
רע...״ כן כד שזה ״משום

ה במישפט והנתבע התובע את תחילה
 בו עצמו, המישפט את ואחר־כך דיבה,

 ליצירת יעיל כאמצעי־עזר השואה משמשת
דרמתית. אווירה
 להוקיע מתכוון שיורים ספק אין כי ואם

 מתאר הוא בה הדרך הרי האנטישמיות, את
לעזר פעולה משתפת העולם יהדות כיצד

 מה בדיוק ידע לא (שבעצם קאדי של תו
להז עשוייה זאת) כתב כאשר כתב, הוא
ה המזימות על האגדות את לרבים כיר

ה את המסכנות הבינלאומיות יהודיות
עולם.
 דורש שאינו שיטתי, רדוד, ספר זהו
 לו מעניק ואינו הקורא, מן מאמץ שום
 נוסף. רגשי או אינטלקטואלי מיטען שום
 שאומרת כפי רב־מכר. זה כן, פי על אף

 המבין ממולח מו״ל בספר, הדמויות אחת
 משום ״לא רב־מכר יהיה זה הקהל, לטעם
 כך כל שזה משום אלא טוב, כך כל שזה
רע.״
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