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 מעלה דשא) ■הוצאת עפרוני, שולה תירגמה
 מעניינת: פסיכולוגית שאלה הקורא בלב

 דבריו בתירגום בחורות רק עוסקות מדוע
החדישה? הפורנוגרפית הספרות אבי של

 למתרגמת בניגוד זה, חלק של ל,מתרגמת
 אינה אף אנגלית, יודעת הראשון, החלק

 של וילדיו בשמו. לילד מלקרוא נרתעת
 מופיעים אינם שמותיהם — מילר הנרי

מהוגן. מילון בשום
האנ במילר העברי מילר אין זאת, בכל

 ל־ עדיין מתאימה שפת־עבר אין אולי גלי.
 אובד מילר של המיוחד ההומור שפת־אבר.

 השנונה הציניות התרגום. בדרך אי־שם
 המבר־קד הפורנוגרפיה לגסות, הופכת
 מסויימים בקטעים קהה. פורנוגרפיה נעשית

 עד הווה, בלשון השימוש בולט התרגום של
 דאמון של קטעים אלה כאילו נדמה כי

 יותר רחוק סופר לתאר וקשה — ראניון
ממילר.
 ל־ אין העבריים, המתרגמים לרוב כמו

 פארי־ זונה בפי לדו־שיח. אוזן זו מתרגמת
 הבאים: המשפטים את שמה היא סאית
 לבית־ אותי לקחת ...תואיל אלי, ״הו,
 במקום לשבת כסף לי ואין ניתך, גשם קפה.

 יש אבל הטוב, אדוני לי, תסלח כלשהו.
.כל־כך חברותית הבעת־פנים לך .  אולי .

.עצה לי להעניק תוכל .  דבר אלי, הוא .
״כסף ללא להיוותר הוא נורא . . .
 ״הוי, כמובן: היה, אמרה שד,יצאנית מה
 יורד בית־קפה! לאיזה אותי תיקח אולי
 מקום. בשום לשבת כסף לי ואין גשם,

 אולי טוב. אדם נראה אתה אבל לי, תסלח
 להישאר נורא זה הוי, עצה! לי לתת תוכל

כסף!״ בלי
 השני, החלק מייואש. אופטימיסט

 השקפת־ על מלמד הראשון, מן יותר עוד
 מלחמות־ שתי בין הצעיר, מילר של עולמו

 תמונת־ ,למראה — שיתפתה מי העולם.
 ״הרי והמלים השער, על רנואר של העירום

 השער על לקראו״ שראוי מזוהם ספר לך
 תיאורי־ בספר ימצא כי להאמין — האחורי
שוב. יתאכזב מגרים, מישגל

 עידו־ סופר הייאוש, סופר הוא מילר
 אולם פצצת־האטום. שהומצאה לפני האטום

 אמיתי, אמריקאי וככל — אמריקאי גם הוא
אופטי ■ הוא חיים. ושופע מטבעו אופטימי

 אפשר צוחק. פסימיסט או מייואש, מיסט
 ״אכול במלים: השקפת־עולמו את לסכם היד,

תיפול!״ מחר כי — ושגול
להנאה. או לשמחה מקור אינם מישגליו

 שחר, ״לפנות ליאוש. יאוש בין גשר הם
 כושיות. שתי עם חזרנו חג־המולד, ביום
 לישון שזחלנו כל־בך עייפים כולנו היינו

 לנמרה הערב כל שדמתה שלי, זו בבגד-נו.
 שעה לחלוטין נרדמה ,מוכנד,־לזינוק גמישה

מ עבדתי זמן־מה במשך עליה. שטיפסתי
 טבועה של בגופתה המטפל כאחד עליה

הת לבסוף מלאכותית: להנשמה הזקוקה
 מניד,־וביה.״ ישן תחתי, וצנחתי ייאשתי
שמעונ מי ותותחים. קדושים מים

 ב־ מאשר יותר מילר של במטפיסיקה יין
 זה בספר למצוא יכול שלו, מיטה־פיסיקד,

פנינים: כמה
חשב ״פעם המאורגנת: האנושות על @

 ביותר הרם השיא הנהו אנושי שלהיות תי
 אני עכשיו אולם להגיע. בן־אדם יכול אליו
 כיום כליל. אותי ?הרום נועד שהדבר רואה

 שאיני בלתי־אנושי. שהנני באומרי גאה אני
 לי שאין לממשלות, או לבני־אדם משתייך

 דבר לי אין ובעקרונות. בגזעים עניין כל
האנושי.״ המין של החורק המנגנון אל

 משהו ״יש הקלאסית: התרבות :על 9
 לאיזה המתירה זו, רוחנית בנוכלות מגונה
 לברך כדי קדושים מים להתיז אידיוט

 כל חומר־נפץ. או אוניית־קרב תותח־ענק,
 — בקלאסיקונים כרסו את שמילא אדם

 אני־ אכן, האנושי.״ המין אוייב הריהו
מובהק. אמריקאי מאמין
פי ״מה בן־ימינו: העולם צורת על ס
 באים ונשים גברים הזה? החרה של רושו
 מצחינה, נבילה על כלהקות־עיטים יחדיו

 מן הנופלים עיטים שוב. ולהיפרד להזדווג
 ומקורות ציפורניים כבדות. כאבנים השמים
 מנגנון־מעיים שהננו! מה כל זה — טורפים

 לבשר־פגר. רגיש בחוטם מצוייר ענקי,
 ללא צער, ללא רחמים, ללא קדימה קדימה!
 תיתן ואל תבקש אל סליחה. ללא אהבה,
 עוד אידי־רעל, עוד אוניית־קרב, עוד דבר!

מכשי עוד חיידקים! עוד חומר־נפץ־מרסק!
 שכל עד — מהללו ועוד עוד הפצצה! רי

איתו.״ וכדור־הארץ לרסיסים, יתנפץ העסק

 המזרח ביריד הבירה בביתן בקרו
ם ותזכו סי שותי בפר הבירה ל

 פרסים. נושאי הפתעה עלוני מקבלים בביתן המבקרים
כ״א. בירה בארגז מספרים, 7 זוכים א׳ יום בכל
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