
ספרים
תרגום

בורנוגדאפית פצצה
 האריס, פראנק (מאת ואהבותי חיי
 ספר הוא נודעים) מחברים כתבי הוצאת
 משך כי ואמריקאי. אנגלי מוכס לכל הידוע

 ל־ אנגלו־סכסיים תיירים ניסו דורות שני
 הכרכים ארבעת את הביתה חזרה להגניב

 על־ באנגלית שהודפסו זו, ביוגראפיה של
שהדפי צאר, הה, אולימפיה־הפאריסאית, ידי
 מכן ולאחר מילר, הנרי ספרי את גם סה
 ובארצות־הברית, בבריטניה לוליטה. את

 החוק. פי על אסורה הספר הכנסת היתה
 את גם עתה תעסיק שהיצירה להניח יש

הישראלי• החוק
 פורנו־ הוא האריס של ספרו לחינם. לא

 הוא אוטו־פורנוגראפיה. או — ביוגראפיה
 הכללית התביעה אשר לחוברות־המין, מה ד,

הירו שפצצת כמו בהן, לוחמת הישראלית
נער. של לרוגטקה דומה שימה

 נבל, אידיאליסט, של תערובת היה האריס
מז ואיש־שיח סופר שקרן, רברבן, רמאי,

 שו, וברנארד תיילד אוסקאר עם יחד היר.
 המוסר את שקטלה לשלישיה שייך היה

חבר מוסד הפך שוי הצבוע. הוויקטוריאני
 האריס היה שם לכלא, הושלך תיילד תי.

 את הנציח האריס ואילו היחיד. מבקרו
המפור הביוגראפיה כרכי בארבעת עצמו
חדו מפורטים, תיא־רי־מישגל שעיקרה סמת,
 הוא במינה. יחידה שחצנית יהירות רים
.67 בן בהיותו ,1923 בשנת בכתיבתה החל

 יש6 הוא מילר הנרי להאריס, בהשתאה
 את מתאר האריס כי כוח־גברא. חסר צנוע,
 לעמוד יכלה לא אשה ששום כגבר עצמו

 מיניות לגבורות מסוגל שהיה איש בפניו,
 שרוב יתכן חוקרים, לדעת בלתי־רגילות.

למ בלבד. דמיונו פרי הם המיניים תיאוריו
 מטר, 1.60( קומה נמוך אדם היה עשה

 קולו במיוחד.) מוגבהים עקבים כתוספת
רוסית. ולמקהלה בכנסייה לעוגב הושתה
 קצין אביו, מבית האריס ברח צעיר בגיל

 מבלי (לא לאמריקה נסע הבריטי, בחיל־הים
 שם קצין־האוניה). של בתו את בדרך לפתות

 וכעורך״ בבוקר כמצחצח־נעליים, כפועל, עבד
 מלחמת את כעתונאי כיסה מכן לאחר דין.

 מ־ לזוז מבלי ידידיו: (לדברי רוסיד,־תורכיה
 ללונדון, חזר 26 בגיל באודיסה). בית־בושת

תפו בעל עתון. עורך לדרגת במהרה עלה
 רכש הגבוהה, לחברה פרץ המונית, צה

ספרותי. כתב־עת
 את אהבו לא השמרניים הבריטיים אולם
 השניה בפעם מעולם הזמינוהו לא השחצן,

 הפך לצרפת, עבר זיקנד, לעת בית. לאותו
,1931ב־ מת לאשתו, נאמן בעל

 ה־ של הראשון הכרך פירסום אם ספק
 בישראל. בשקט יעבור שלו ביאוגראפיה

 חוקי תקדים כך על־ידי ייקבע כן, אם
ה מובהקת, פורנוגראפיה שיצירה חשוב:
 ללא אך ראשונה ממדרגה סופר בידי כתובה
בארץ. לפירסום מותרת ספרותית, יוזמה

מקור
זעיר־אמריקאי שיממון

מאת (רומא! מברוקלין מנוס אין
 תל־אביב, קרית־ספר הוצאת אילתי, חנן

 חבר־קיבוץ של השלישי סיפורו הוא תש״ן)
ה על וכותב עולם חצי שעבר לשעבר

בחוצלארץ. היהודי הווי
 מה כל של מוצר הוא ג׳ק, הספר, גיבור

ל לתת עשויה הזעירה היהודית שהחברה
 משלו עסק לו יש המפונקים. מבניה אחד

ומבול חמודה חמות ונעים! קטן קפה —
 בלב משלו, בית מתוקה! וילדה אשה בלת!

 החסר דבר אין מרובת־היהודים. ברוקלין
אושרו. להיות היה שצריך במה לו,

 כש־ מתחילה הצרה לסמבטיון. מעבר
ה סנדרה מיס ז׳ק, של המבולבלת חמותו

ה אחר בחיפושיה לאיבוד לכת ה! ישישה,
 בכדי לעבור רוצה היא אותו סמבטיון, נהר

 דמיונותיה של האגדית ישראל לארץ להגיע
 צעי־ באירית נתקל הוא חיפושים כדי תוך 1
 חלום משלה, סמבטיון לה שאף מורין, רה, ;
למרח לצאת קשים, בתנאים שגדלה נערה !

משלה. מטרה למען ולהילחם קים
 ה־ החלום את מולידה ומורין ז׳ק פגישת י
 על הנלחמת לארץ־ישראל לברוח משותף י

 כל את החדש, כל את והמסמלת עצמאותה,
 בברוקלין. החיים של מטבעת־החנק השונה

 נתקעים הם זו. מטבעת־חנק מנוס אין אולם
 אשתו על־ידי האבוס אל מוחזר ז׳ק בדרכם,

 את לחפש ממשיכה מורין ואילו השתלטנית,
 את ושוב שוב לחצות שלוד, ארץ־ישראל ,

שלר- סמבטיון־־החלומות

האריס של האוטו־ביוגואפיה , ואהבות׳ ״ח״ מתוך אופייני קטע

ת של מאהבה בו מייהיו הג
דו ף■ ג עו צי פני מ  הבידור מקום את ל

 אל צעירה אשד, נכנסה עליו, ,.החביב1
מס מילים עמה החליף מייהו מר האולם.

 מייהו מרת כרעיתו. בפני הציגה ואחר פר
 תמירה שנה, עשרים־ושמונה כבת היתד,

 מאשר יותר מענינות פנים בעלת ודקת־גו,
מוד גונים הטבע לה העניק אילו יפות.
 היא יפת־תואר. לבטח היתד. יותר, גשים
 שיחה כדי תיך טעם. בטוב לבושה היתה

 מכיון ספרות• שוחרת היא כי לי בהר ה!
 באולם־המשחקים, להישאר ביקש מייהו שמר

לביתה. ללוותה הצעתי
 בנוי היותו מפאת ביחוד נאה, היה ביתם

 עלתה מייד,ו ,מרת מכוערת. כנסיה כח לנו
 דקים קרסוליה כי הבחנתי ואני במדרגות
 ומתמיד. מאז צודדוני יפות רגליים ועדינים.

הב הדק, מעילה את מעליה שהסירה שעה
 הפך מיד ועגולים. קטנים שדיים בצמד חנתי
מתשוקה. צחיח וגרוני לוהטת ללאבה ומי

 לי העירה מוזר,״ מבט בי נועץ ״אתה
 מתגרה. בארשת נפשקו ושפתיה מייד,ו מרת

 כי חשתי אולם נבוכה, תשובה גמגמתי
 אהיה כי לד אמרתי חיבה. לי נוטה היא

 אני אם שאלתני היא זאת. בעיר סטודנט
 התנדבה מיד בשלילה. השבתי לרקד. יודע

ה בת רובינם, ״לילי זאת. תורה ללמדני
 ואני ריקוד לחני הפסנתר על תפרוט שכן,

 ריקודי־ ,לפחות התדע, הצעדים. את אלמדך
 שאלתה על גם פולקה?״ כגון כלשהם, עם

שו בתנועה בשלילה. להשיב נאלצתי זאת
 לי והראתה שמלתה שולי את הרימה בבה
״קר לומר: עוז הרהבתי עתה הצעדים• את

 את שמעה שלא היה דומה לך.״ יפים סוליים
 בשיחה. והפלגנו הספד, על התישבנו דברי.

 נעדר בעלה מאוד. גלמודה שהיא הסקתי
 והיא והלילות הימים מרבית הבית מן

 לבקרך ״התרשיני בביתם. שוממה הילכה
 ״כל מיד: השיבה היא שאלתי. לפרקים?״

 ואנו רגלי על קמתי כאשר שתרצה.״ אימת
 אמרתי: הדלת, אצל פנים אל פנים עמדנו

 גבר כאשר באירופה, מייהו? מרת ״החדעי,
 בנשיקה.״ לו מודה היא לביתה אשד, מלווה

 באמריקה.״ נהוג זה ״אין השיבה. ?״ ״האמנם
 פחות האמריקניות הנשים האם ״מדוע?

 שאלתי. באירופה?״ אחיותיהן מאשר נדיבות
 על ונשקתיה ידי בשתי פניה את חפנתי

 כתפי על ידיה את הניחה ןיא1 שפתיר״
ידי נהיה ״אנחנו בעיני• א*מבטה ונעצה

 הרגע מן בזאת ״חשתי אמרה. טובים,״ דים
 ביקורך!״ את תשהה אל לפגישתנו. הראשון

ש אחריה,צהריים?״ מחר לבקרך ״האוכל
 בריקוד.״ שיעור לי חייבת ״את אלתי.

 לילי.״ את ״אזמין אמרר״ ״בחפץ־לב,״
 אלי למשכה ניסיתי ידינו. נפגשו ושוב

 אותי דחתה היא אולם נוספת, לנשיקה
 אמרה. אחר־הצהרים,״ ״מחר בבת־צחוק.

 למען הפרטי, שמה את לי שתאמר ביקשתיה
״לור הבאה. פגישתנו עד בה להגות אוכל
השיבה. נה,״

★ ★ ★
תי * א ה צ ר עי  לקראת חליפה וקניתי ה

בעצל זחל השעון מייהו. מרת אצל ביקורי
 השלישית השעה הגיעה לבסוף אולם תיים

 משרתת בדלת. נקשתי ואני אחר־הצהריים
 תרד מייד,ו ״מרת פנימה. הכניסתני כושית
 ״אלך להפליא. מתנגן בקול אמרה מיד,״

 דקות חמש מקץ לילי.״ העלמה את ואזמין
 פעוטת־גו, שחרחורת נערה לילי, הופיעה

וצוחק. רחב פה כעורב, שחור שיער בעלת
 לילי העלמה ישבה ספורות דקות לאחר

 זרוע כרכתי ואני הסטיינוויי פסנתר אצל
 חמדת־לבבי של הדקות מתניה סביב אחת

סי שלאחר עקא, דא ואלס• לרקוד וניסיתי
ונאלצ ראשי עלי נסתחרר מועטים בובים

 ולרקוד. להוסיף מסוגל איני כי להודות תי
 מייהו. מרת קראה מאוד!״ חפרו ״פניך
ב קמעה.״ ולפוש הספה על לשבת ״עליך
לבי חזרה לילי הסחרחורת. חלפה הדרגה

 מצויין. קפה ספל לי הביאה מייהו ומרת תה
 ״עליך הסחרחורת. את לחלוטין הפיג הקפה
 מייהו. מרת אמרה מעט,״ ולנוח לשכב

 ״הנה סמוכה. דלת ופתחה הוסיפה ״ראה,״
 לו הרגע היה זה שלנו.״ חדר־ד,אורחים

לחש עמי,״ תבואי אם לשכב ״אלך ציפיתי•
 לי האצילי לחלוטין. עוררני ״הקפה תי.

.לורנה נשיקה, .  יקירתי, תדעי, לא לעולם .
 אמש!״ בליל שמך את שיננתי פעמים כמה
 אל שפתי את והצמדתי חיבקתיה זאת עם

 אולם לטיפה, כעין היתד. נשיקתנו שפתיה.
 ואמרה: מעלי מייד,ו מרת רחקה מהרה עד

הכל לדעת רוצה אני ונשוחח. נשב ״הבה

 עיסוקיך.״ ועל מגוריך מקום אודותיך, על
 ונשקתיה הספה מסעד אל ראשה את הדפתי

 ידי את הנחתי מיד נתלהטו• שפתיה בחום.
 אני אולם קמעה, נאבקה תחילה רגליה. בין

 להיצמד מנת על תנועותיה את ניצלתי
 ידי העפילה להתנגד, חדלה וכאשר אליה,
 שזלפו חמוקיה את וליטפה לשמלתה מתחת

״מי גוה. נתקשח לפתע עסיס־אהבה. מיד
 לחשה. כאן,״ אותנו למצוא עלול שהו

 חור אל נעלה הבה העוזרת. את ״שחררתי
הקו אל אותי הנחתה היא שלי.״ המשכב

להת ביקשתיה שהיות, ללא השניה. מה
 בחמ!דותיה, עיני להזין רציתי לפני. ערטל

 ה את לפשוט אוכל ״לא אמרה: היא אך
 לובשת איני זולתה. דבר לגופי אין שמלה.
 יקירי. לי, אמור בבית. תחתונים בגדים

לא מעודי כי לה נשבעתי תאהבני?״ ד,באמת

האריס פורנוגראן?
דמיון? פרי

 זאת באמרי אותה. כאהבתי אשר, אהבתי
שמ שולי את הרמתי המיטה, על השכבתיה

 במשחק־הא• התמדתי עליה. וגהרתי לתה
 נשימתה נעשתה אחדות דקות מקץ הבה.

התנו והיא עפעפו עיניה וחפוזה, קטועה
התעל שארכה ככל עמי. אחד בקצב עעה

 בתגובד יותר ערנית לורנה נעשתה סותנו,
 ו• שתי את בידה לפתה שלפתע עד ודה,

המ הלוהט. גופה אל כוחה בכל אימצתני
 ונעצה לי נשקה היא אותה. לשלהב שכתי

 אחת שלחה לרגע פי. לתוך ק עט! לשונה
 שולי את והרימה גופינו בין אל מידיה

צמו יותר שנהיה כדי צווארה, עד שמלתה
 היסטרית, נעשתה לבסוף זו. אל זה דים

בבכי. ופרצה והתנשפה התנשמה
★ ★ ★  השת־ ממנה, חדלתי הקפיאני. כיה ך•

 תחילה ונשקתיה. חיבקתיה לצדד״ רעתי*2
וב דומעות בעיניים זרועותי לבין התכנסה
ו התעשתה מכן לאחר קטועות. גניחות
 אל ניגשתי המיטה. מעל לרדת לי הניחה

 בה לחה, מגבת משם והבאתי חדר־האמבט
 ו־' מים כוס לה הגשתי פניה. את שטפתי

 בלהט, אותי וחיבקה שבה מיד נרגעה. היא
והנפ החזק יקירי ״הוי, קוראת: כשהיא

 עונג קיים כי מאמין היה מי הוי, לא!
ב הארכת וכה כך! חשתי לא מימי כזה?
 כאות בי עשה שלך• כולי אהובי! הוי, זאת!
 שעשועך, שפחתך, פילגשו, אהיה נפשך.
 יקירי!״ הו, האהבה! לאל לי תהיה ואתה

 לפתע השופעות. מחמאותיה לשמע חייכתי
במערו אותי לראות רצית ״הן הזדקפה.

 למנוע אוכל לא לפניך. ״הנני קראה. מי,״
 ובן־ תתאכזב.״ שלא מקווה אני דבר. ממך
 היוולדה, כביום עירומה לפני עמדה רגע
 מתניה וגמיש. דק היה גווה לגרביה. פרט

 שפעת מכוסה היתה מפשעתה אולם דקות,
סגל כה היד. לא ושדיה מדי סבוכה שיער
 היתד, זאת, בכל ג׳סי. כשדי ומוצקים גלים
 אשר דקים, בקרסולים וניחנה מאד יפה

 סבורים בהערכתם. מפריזים כה הצרפתים
על מעידות ופעוטות דקות עצמות כי הם

 כחי יוצאות־דוסן מצאתי פעוט. מין אבר
בזאת. להאמין שחדלתי עד מרובות
 והיללתי ולטבורה לשדיה שנשקתי לאחר

 אולם בחדר־האמבט נעלמה היא גזרתה, את
 הספה, על התישבנו ואנו במהרה אלי חזרה
 ״בעלי לכן. קודם ארוכה שעה נטשנו אותה
 לדעת יכול בגברים הגברתן רק כי לי אמר
 ״אני לי. אמרה זו,״ אחר בזו פעמים אשד.

 הנשים. הן פתיות כמה הוי, לו. האמנתי
 !״פעמים כתריסר זאת עשית לבטח אתה

 לא ״אף לה: עניתי שפתי על בבת־צחוק
 היתה: הבאה שאלתה הזה.״ המספר מחצית
 בראשי. מעט חשה עצמי אני יגע? ״האינך
 כזאת. אשר רגשות עוצמת ידעתי לא מעודי
 כי הבטחתיה כוחותיך.״ את התשתי לבטח
 ועיקר. כל עייף איני וכי עוררני הע!נג
 הגברים,״ בין יוצא־דופן שהנך ספק ״אין

 לאביונה מגיעים הגברים ״מרבית אמרה.
 במצב הנשים את ומותירים אחת מהירה

סיפוקה.״ על באה שלא מתיחות של
 באונותו נכבד תפקיד משחקים ״העלומים

לה. אמרתי הגבר,״ של
 את להבטיח אנו משתוקקות נכון ״אל

״ו תשובתה. היתד- אלינו,״ הגבר קת תש!
 ההרגשה עונג את להאריך לנו נעים אילי

ה נדירה כמה אה, באמת. בנו שחושקים
 מאודו! בכל באמת, בנו חפץ שגבר הרגשה
 אף רגשותיו! מצטננים מהירות ובאיזו

 משתוקקת! אני בעוד במהרה בי תמאס אתה
 לי ונשקה פני את הפנתה היא אליך.״ יק

מסחררת. בתועבנות

לור- טוכות^מנשיקותי, שיקותי* ך
אמנות למדת ״היכן לה. אמרתי נד״״ ^

 מאד רעה ילדה היית כי חוששני זאת?
גברתי!״
 האמת,״ את ידעת אילו לא! וכלל ״כלל

לומ הנשים, ״אנו, עמוקה. באנחה קראה
המ בציפיתנו בהזיותינו האהבה את דות

 מטפחות אנו לאביר־חלומותינו. מושכת
 העמדת- ,ריחוק — מספור רבים כלי־נשק

 ועוד ועדנה רוך הפכפכות קרירות, פנים
 קרסינו את מסתירות אנו וכהנה. כהנה
ידי על המבוקשים הדגים אותם יראו לבל

בו הריני זאת כל לך בגלותי הוי, • •• נו
• נמנית אני עליו במין גדת . .  אותך אף !

 כי אתה הסבור הסמויה: בחכתי העליתי
 בבואנו מעילי את הסרתי ם י ש מ ־ י ל ב

 בשדי תבחין כי ידעתי לראשונה? ביתי אל
 כמה שדמך־יתלהט. וקיוויתי הדקות ובמתני

 ומדוע הצלחתי! כי בהיוזכחי לבי נפעם
 אף בחדר־ד,אורחים? המיטה את לך הראתי

 מחשבות ולטעת לגרותו כדי עשיתי זאת
הת נשיקותיך. אל ערגתי אז כבר בלבך.

 אל ראשי את לחצת בטרם עוד לך מסרתי
.לנשקני מנת על הספה מסעד .  אתה .
כי ובפסקנות. במהירות בבטחה, בי נהגת

 אל אליך תשוקתי הגיעה מתי ידעת צד
 משהים מהססים, הגברים מרבית שיאה?

 ומו־ צניעותה את ומעוררים החלטתם את
 עשיר״ לבטח האשה. של הטבעית סריותה

שכמותך!״ שובב אתה, נסיון
 עמדי,״ שנהגת כשם עמך גלוי־לב ״אהיה

ש הראשונה האשד. הנך ״את לה. אמרתי
הטבע.״ כדרך בשלימות, ידעתי

 ״מי לורנה. צחקה שלי!״ חמוד ״בתול
 ואתה תשע־עשרה, בת להיות ושבתי יתן

 הנך זאת, בכל בחיי• הראשון הגבר היית
 את ידעתי בזרועותיו רק הראשון. אהובי
האהבה.״ סערת

 אחדות. שעות נמשכו אהבתנו פטפוטי
סמו השעה היתה בשעוני הסתכלתי כאשר

 לארוחת־הערב, איחרתי ושלושים. לשבע כה
 ״עלי ומחצה! שש בשעה בפנסיון שהוגשה

 אוכל יבוא לא לא, ״אם קראתי. ללכת,״
הערב.״ סי אל

 ב־ מתובלת — ארוחה לך להגיש ״אוכל
א ״אלא לורנה. אמרה נשיקותי,״ ו ה  עלול ש

 מוזר ״כמה נוגות. העירה בינתיים,״ לחזור
 אל אתה אחד: מין בני שניכם כי לחשוב
 אך נברא אלוהים בצלם — והוא צעיר,,
כתולעת!״ כמוהו

 ״נשקני ביקשה. להזכירו,״ נחדל ״הבה
 לך! הרי מחר• אלי לחזור לי והבטח —

 אוכל שלא מכיון לידי היזמה את נטלתי
. לחכות ד..  לא כן, לא שאם לך, ועתה עו
 לנשקני הוסיפה והיא עוד!״ ללכת אניחך

לדלת. מחוץ שעמדתי עד
 חלק כל היה לא לאהבה כי לציין למותר

 יצר־נעורים זה היה מייהו. מרת עם ביחסי
שבעד״ ידע שלא
_— ------------------------- --------------— -

!7 ומזו מפולי יז


