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צ׳סרר■ ליידי אחוז כל
 )59 מעמוד (המשך

 משמעותי הבדל איו במציאות
 לשני. אחד מגבר פין של באורכו

 בזמן יותר מתארך תקצר הפין
 רק משנת הארוך והפין הזיקפה,

 הזיקפה. בזמן אורכו את במעט
 מתאים זיקפה בזמן פין של אורכו

האשת. נרתיק של לאורכו
 שלפין הקובע ספרותי תיאור

תגובות יוצר אימתני גודל יש

 חסרי־נסיץ. ונער נערה אצל חרדה
 למה חשש מרוב מכווצת נערה

יח שהנער ברגע להגלות שעשוי
 לבסוף ואם איבר־מינו... את שוף
 עשוייה היא רגיל, גודל תגלה היא

גברי. די אינו שבן־זוגה לחשוב
ש בחשש עסוקים רבים נערים

 הם מדי. קצר שלהם הפין מא
יפ-0ה התיאור ביגלל משוכנעים,

 1980ב- מילר הנרי של ותו 44
 סיפרותית תקופה סוף היה

 על לעלות סופרים נאלצו שבה
הטהור. חופש־הכתיבה למען המוקד

אי את הפך מילר שהנרי נדמה
 שאהב כפי ״דוקרנו״, או מינו בר

 ניסה שבו לאיל־הברזל אותו, לכנות
ה השמרנות חומות את לקעקע

 ואת המינית, והצביעות אירופית
 בני-אדם מיליוני שמביאים מי כל

מיטו על ובדידות, כאב של לסבל
 שלו הבעיטה הלילה. בחשכת תיהם

ב בחדר־המיטות, באה במוסכמות
 כאב את ולהשקיט להשכיח מטרה
 המעוררת בתאוות־בשרים, העולם

הסובב. כל על נוגות מחשבות
 ל־ בניו־יורק, 1891ב- נולד מילר

פור ספריו גרמני. ממוצא מישפחה
 ואסור בצרפת קטנה בהוצאה סמו
 בשל לארצות־הברית, להביאם היה

הפורנוגרפי. אופיים
 ״סב־ מהספר קטע להלן

:סוס״
סקרנית היתה היא מכן לאחר

 הפין שלהם החבר שאצל רותי,
 בחרדה שבויים כולם יותר. ארוך

 להבדיל יודעים כשאינם מינית,
והמציאות. הבדיחה בין

 הסיפרותי המצליחן ועוד, זאת
 ערב ועד מבוקר לשמור המצליח

 על איום מראש יוצר זיקפה על
במצי הנערה. מצד וציפיות הגבר
 נער פאתולוגית! תופעה זוהי אות

שהזיקפה להביו חייבים ונערה

 כמה במשך רק להשמר יכולה
 שקשה איפוא, פלא, זה אין דקות.

 בעזרת אשה לגרות גבר לשכנע
לב האשד, צריכה במציאות אצבע.

 לדבר לתת ובכך מהגבר, זאת קש
 עליה כך שלשם נכון לגיטימציה.
 ה- מהתיאור היא, אף להשתחרר,

ל נותרה שהיא ולהבין סיפרותי,
סיני. סיפוק לא

 כך ממנה, גבוה אני בכמה לדעת
 ולאחר גב, אל גב עמדנו שתחילה

בטן. אל בטן מכן
 הוא כאשר זו, בנקודה אפילו

הע היא כצרצר, רגליה ביו ריקד
 על הושבת היא כאילו פנים מידה

או כשהיא וסנטימטרים, מטרים
מ נעליה את לחלוץ שעליה מרת
הלאה... וכן גבוהים שעקביה שום

רג את והרמתי אליה התקרבתי
 בלי אז, ישרה. בזווית באוויר ליה
או הרמתי נוספות, הקדמות שום
 עד פנימה אותו ודחפתי מעט תה

 לחדר כד אותה נשאתי שורשו.
 אל אותה השכבתי שם הסמוך,

ו שוב אותו ודחפתי הספד, תוך
 ובזעם, במרץ ■במלאכה התחלתי
 עצמו הדבר אותו עושה כשהיא

 ביותר כנה בשפה לפני ומתחננת
 להאריך ביותר והבלתי-מיקצועית

 עוד להימשך לזה ולגרום בכך
 לנצח, בתוכה עליו לשמור ועוד,
 נוספת, מחשבה אחרי כמו ואז,

חמקה שהיא בשעה לרגע להמתין

 על עצמה מרימה הסתובבה, ממני,
יש עמוק, שוקע ראשה בירכיה,

ה ובקולה בטירוף, מתנודד בנה
 בשפה זאת אומרת כשהיא עמוק,

עצ ובמודעות בפתיחות האנגלית
או היא שלה, אוזניה למען מית

מרת:
בב האורך... לכל אותו ״הכנס

 אני זאת... עשה בבקשה קשה...
חרמנית.״

:ספר כאותו אחר ובקטע
 בך ארוכה, חשכה חשכה, היתד.

 לגמרי הייתי שבמהלכה לי, נראה
 מודע בהדרגה, התעוררתי בחוץ.

 נמצא שלי שהפין לכך במעומעם
 ראשה את ליטפתי הלזי. של בפיה
 ידה את הרימה היא גבה. ואת

כ פי, על אצבעותיה את והניחה
למ שלא אותי להזהיר כדי אילו
ב שכן חסרת-טעם, אזהרה חות.
במו התעוררתי למדי מוזר אופן

 לבוא. שעומד למה מלאה דעות
 של ללשונה נענה כבר שלי הפין

 כאילו חדש, ־ פין היה זה הלזי.
 — מחודד יותר, ארוך יותר, דק
 בתוכו חיים לו היו כלב• של פין

 עצמאי, באופן עצמו ריענן באילו
עצמו. משל תנומה חטף כאילו
נע מדוע — ובעדינות אט, אט,
 תהיתי פיתאום? זהירים כה שינו

 הפות מעלי. הלזי את משכתי —
 מור, של מזר, שונה היה שלה
 אצבעון כמו יותר, צר יותר, ארוך

 הפין פני על המחליק כפפה של
 ש־ בשעה השוואות ערכתי שלי.

 מעלה כלפי בזהירות אותה הנפתי
מטה. וכלפי

 ירכיה, לאורך אצבעותי העברתי
 וסירקתי ערוותה בשיער תפסתי

הש לא קול שום בעדינות. אותו
 בשקע נעוצות היו שיניה מענו.
 שרק כך מתוחה היתד. היא כתפי.

 היא וסביבו בתוכה, היה הפין קצה
 מהנה ובאיטיות במומחיות סובבה

 שקעה פעם מדי שלה. הפות את
חיה. כמו נסוגה ומיד מטה, כלפי

 היא !״זאת אוהבת אני ״אלוהים,
להז רוצה ״הייתי לבסוף, לחשה,

שו אתה !לילה בכל איתך דיין
 בבקשה, עדיין, תגמור אל מע?
יימשך.״ שזה רוצה אני

 שלה הדופק פעימות רק שקט.
אחי חשתי לא מעולם רגליה. בין
כל-כך... הדוקה זה

 אני ״האם שוב. לוחשת היא
 תלמד אתה היטב? זאת עושה
 אני חרמנית. אני כן. לא אותי,
 כבר אתה לנצח... להזדיין יכולה
 אותו תעזוב פשוט כן? לא ׳עייף,

 אם תזוז, אל שהוא... כפי כך,
ה אותו תשלוף אל אגמור, אני

עדן... גן זהו אלוהים חוצה...
 יכול שזה חשבתי לא פעם ״אף
 לדפוק יכול אתר, האם כך. להיות

לילד,?״ בכל כך
בחשכה. חייכתי

:מגיב א.פ. ד״ר
מהגי נהנה שהוא מציין הסופר

 בת- של הצר הנרתיק שיצר רוי
 צר נרתיק נכון. תיאור זהו הזוג.

 של הרוק לחיכוך גורם אשד, של
 ושניהם הנרתיק, דפנות עם הפין

 מיני גירוי מכך להפיק יכולים
 אשד, של נרתיק יותר. חזק

 רפה, נעשה לידות כמה שעברה
 לכווץ ללמוד יכולות נשים אולם

 השתנה בזמן הנרתיק. שרירי את
 את לעצור האשד, יכולה לדוגמה,

ה לכיווץ גורמת העצירה הזרם,
 מהם לומדת זו ואשה שרירים,
 לצורך להפעיל שעליה השרירים

 רופדו־,נרתיק. שרירי כיווץ תרגיל
ח מסיי ההשתנה בזמן והרפיה ניי
הנרתיק. דופן שרירי לחיזוק עים

שע בסיפרד, ד,ולנדר, (קסווירד,
ל היא גם מתייחסת מין, שועי

ל לערוך הרוצה שאשה עובדה
 כשהוא משמחת, קבלת־פנים בעלה

 לו להכין יכולה מהמילואים, שב
 הגברי לפין המביא צר נרתיק

 בטעות היא אולם מירבי. עונג
 את לשטוף אשה לאותה ממליצה
 או שלה, ההסבר בחומץ. הנרתיק

 את עבורה שכתב המחבר של
ב השטיפה נכון. אינו התיאור,

 הסובלות לנשים ממולצת חומץ
 קשר לזה אין בנרתיק. מדלקות

הנרתיק). הצרת עם
ה למורל תרם בן־אמוץ דן גם
בכך המבוגרת האשה של ירוד

2303 הזה העולם60


