
פורנוגרפיה

נין אנאיס
 רואה פורנוגרפית ספרות מאוד מעט

 ללשון הדעת את מניח בתרגום אור,
ספ ערך בעל פורנוגרפי ספר העברית.

 מניחה לעברית באחרונה שתורגם רותי,
האמ הסופרת של סיפרה הוא הדעת, את

ס ריקאית אי ץ אנ  ונוס*. של הדלתה נ
 מידידותיו כאחת בעבר שהתפרסמה נין,
רי האמריקאי הסופר של של (חוגו הנ

נץ סופרת־מין
האשה של פאנדווה תיבת

שהוא סיפרה את פותחת מילר, סרטו)
3' של י,שלישי הכיד מתוד  להנרי הניע אחד ספרים ,אספן ויו)• 3 1
 תמורת דולר, מאה של חודשי שכר מילר

 לת? עבורו. שיכתוב ארוטיים סיפורים
הי לכתוב חנרי את  *י במי׳יי אתטי

 שרה ממסוג עונש הוא לעמוד דולר
 לחמציא״.״ מסוגל היה דאנטה

 ממשיכה המציאה, על שקפצה נין
י סופרים של ״תאגיד״ על ומספרת ד " 

 המשימה את עצמו על שנטל ריס
תיולמאטז את רתמנו ״כולנו שרונו  כי

 של כזה שפע לו וחענקנו המילחמתי,
 ביקש הוא שעכשיו איומות, סטיות

 שכה ״כתקופה מוסיפה, והיא עוד...״,
 לעמוד, תלד של כשכר ארוטיקה כתבנו
 אנו שנים מאות שככר למסקנה הנעתי

 הספ־ חז׳אנר של אחד כמודל משתמשים
 והיא הנכרית...״ הכתיבה — הזה רותי

 שמיסתורי הרגשה לי ״היתה ממשיכה:
 תימת־פאנדורה הם הנשית החושניות

 וש- הגבר, של ממיניותו כתכלית שונה
 לתאר כדי מתאימה אינה הנכרית השפה

אותה...״
פורנוגר■ סיפורים סידרת התוצאה:

 שקדמו סיפורים כהלכה, כתובים סיים,
 של לסיפוריהם שניט עשרות בכמה

 שנות של המינית במהפיכה חלק הנוטלים
בסי נפתחים אלה סיפורים וה־סד• 60ה־

 בדיבוק הנלכד ההונגרי, ההרפתקן פור
 בנותיו. את לשגול המביאו מיניות, של

 של עולמה את מביא מתילדה, הסיפור
 שלקה בכל הלוקה פריסאית, תופרת

״הת שחולה-רוח עד ההונגרי, ההרפתקן
 כד פותה״. אל האולר את להחדיר חיל
 מאיור״ ,הטבעת הפנימייה, הסיפורים גם

 מאריאן, לילית, ודוגמניות, אמניס קה,
 הבאסקי אלנה, הפנים, רעולת האשה
 ואת כטנו את להניע החל (״הוא ובידו
 גופו את זרק הוא המלאכותי. הפין

 אשה, לגוף אברו חדר כאילו קדימה.
 לרטט שדמה ברטט התפתל מבן ולאחר

 ומארסל. לינדה מנואל, פייר, אורגזמה״),
 נין אנאיס של הפורנוגרפיים סיפוריה

 של חיוורת, כי אם נשית, גירסה הם
 הנרי נוסח הבורגנות, כמגן המין ראיית
 גסים, מרתקים, סיפורים אלה מילר.
 בהם ויש עליהם, שפוך חן י־ב שחוט

ה ובאיפיון בטכניקה ספרות, מעט לא
דמויות.
 יחד קרים. חורף ליפי מאוד מומלץ ספר

 מכתבי זה ספר שרק מצער, זאת עם
 שהרי בעברית, ראה־אור נין, אנאיס

 מחורג להיות יותר ראויים היו האחרים,
לעברית. מים

שירה
ביאליק

 של אהבה שירי — ח! אהבת הקובץ
 ניתן באחרונה, שראזדעור ביאליק* ח־נ

 והיי כנפד תחת ״הכניסיני בכינוי לכנותו
 המקיף מהודר אלבום זהו אלבום...״. לי

 המשורר־הלאומי, של האהבה משירי כמה
 על שומרים האלבומית במתכונתם שגם

המשורר. של גדולתו
בציו ארוזים ביאליק של האהבה שירי

 מימד המעניקים בינשטוק, גדעון של ריו
השי של האהבה תיאורי לעוצמות חזותי
 שם, נסתרת שאת מ״טקום החל רים,

 דרך מאוויי...״ ושכינת / חיי יחידת
 / הנורא הזוהר אל ודכקים, ״ומחושקים

 על לפסוח מבלי עינינו...״, נשא ודמם
 תתבע״ שככה האלה הרעכות ״העיניים

השוא האלה הצמאות השפתיים / נה,
הא העורגים העופרים / נשקנו! לות:

!״תפשנו :הקוראים לה
 הדימוי של מקומם נפקד לא באלבום
 לי יש העברית; בשירה ביותר האירוטי

 ;דלי תלוי בארי ועלי / לי, יש וכאר גן
 ישת זכים מים מחמדי, בא שכת מדי /

 / כנפה תחת ל״הכניסיני ועד מכדי״
 מקלט חיקך ויהי / ואחות, אם לי והיי

 הנידחות...״ תפילותי קן / ראשי,
מקי אינם זה לאלבום שנבחרו השירים

 ביאליק, של האהבה שירי כל את פים
 שיר שהוא זלזל, לו צנח שירו ולראייה
 (״ושוב ביאליק של בעקרותו העוסק
 גזעי על / לכדי ואנוכי אכיכ, יפרח
 ופרח לו ציץ לא קרח, שרכים — אתלה

 זאת, עם יחד אבל ולא-עלה״). לא-פרי /
 שיש לגלות נעים הקלוקלת השירה בעידן
 ביאליק של אהבה שירי אלבום של בכוחו
לרב־מכר. לריפוד

 ונום! של הדלתה — נין נאים א *
אדם; הוצאת צפריר; נירה עברית:

רכה). (כריכה עמודים 176

המיכני התפוז
 כשופט־ מלמד אהרון ישב שנה 23
 ביותר וטיפל בתי־מישפט 11ב־ נוער

 לימד הוא במקביל תיקים. אלף 80מ־
אוני של סוציאלית לעבודה בבית־הספר

 למעמד 1974ב־ הגיע הוא חיפה. ברסיטת
 בתי־מישפט־השלום של ראשי שופט של

במדינה. לנוער
 מחקר מלמד אהרון פירסם באחרונה

 על במצוקה**, נוער הכותרת תחת מקיף
 השיקום, אופני לנוער, מערכת־המישפט

 בנוער הטיפולית המערכת בעיות מיכלול
ופקידי־סעד. קציני-מיבחן במצוקה,
בית־המיש־ נשיא בידי שנכתב במבוא

 שמעון השופט לשעבר, העליון פט
 מלמד אהרון את משווה הוא אגרנט,
 ביתי של הראשי השופט של להגדרתו
 ג׳וליאן בארצות־הברית, לנוער המישפט

 חייב כשופט-נוער המכהן ״האדם :מאק
 כחיי־ הקשורות כבעיות היטב לחתענייז

 אוהב להיות וכן אותן, וללמוד נערות
 יכולת כעל להיות צייד הוא ילדים.
 וכיצד נערים של נקודת־מכטם את להכין

 לגלות מחובתו הצדק. על משקיפים הם
 לרדת כדי מספקת, כמידח וסבלנות רצון
 כה נתון שהנער המצוקה סיכות לפוף
עשו הגשמתה אשר תכנית, להתוות וכדי
 גורמים עם לעתים שיתוף־פעולה תוף יה,

המיוחל...״ לריפוי להביא אחרים,
וטי סמכות הספר, של הראשון החלק

 נושא את הענישה, שיטות את בוחן פול,
 הטיפול דרכי נוער, וענישת נוער שפיטת
 וזכר הסמכותי הטיפול המישפחה, בנוער,

תפ את מפרט השני החלק האזרח. יות
 קצידהמיב־ הסמכותי, המטפל של קידיהם

המיש־ מיוחדים, תפקידים פקיד-הסעד, חן,

 ח״נ של אהבה שירי — חן אהבת *
הו בינשטוק; גדעון ציורים: :ביאליק

פורמאם + קשה (כריכה תמוז צאת
אלבומי).

 במצוקה; נוער — מלמד אהרון **
 עמודים 512 חיפה; אוניברסיטת הוצאת
קשה). (כריכה

לסטרטר מכובדת ואכסניהמריבה מי
* יזיוניות טלוו לכוורות דוגמה * הלאומי

הושלמה הזז חיים על ![1עג ש״י קיללת

 תמונה אומר. הוא מה ידע לא — מילים אלף שווה אחת שתמונה שאמר מי ■
 משרניחובסקי שאול בית המקום: הישראלית. בטלוויזיה שעבר בשבוע הוקרנה כזאת

 מי איתן, (״רפול") רפאל רב-אלוף הכוכב: ישראל. סופרי של מישכנם —
 צה״ל לחיילי שהורה כמי במישפט־צבאי, שמו הוזכר לכן, קודם ימים כמה שממש

 בימת מעל בטירטור״. ״טיפול שם, הערביים לתושבים לתת המערבית בגדה
 הסביר זו בימה על הממשלתיים, המסבירים לפני הרמטכ״ל נאם טשרניחובסקי בית

 אי־קיומן דבר את חן, כל החסרה ובהיתממות ספרותי, יופי חסרת בלשון הרמטכ״ל
 באיזור הסדר על השומרים המארינס חיילי ובין צה״ל חיילי בין ״תקריות״ של

 במפקד מדובר כי היה דומה ולשנייד. כסיוט, לי נראתה בטלוויזיה התמונה ביירות.
 בחמש חילל איתן רפאל במוסקבה. הספורים אגודת בימת מעל הנואם ברית־וארשה

הישראלית. הספרות את חילל הוא שעבר ובשבוע רבים, דברים רמט״כלותו שנות

הישראלית, הטלוויזיה שבוע באותו ניפקה שאותו נוסף תרבותי אבסורד ■
 הטרינידדי־ הסופר של זכייתו על דווח שבה חצות, כימעט מהדורת במהלך היה

 את המהדורה, עורד הוסיף הידיעה בתום ירושלים. בפרס נאיפול ס' ד בריטי
כבר חולק ירושלים׳ ,פרם מעיר, כוחן־אחרונוב אורי ״כתבנו :הבאות המילים

כתב״ שמסר מכובדת ידיעה אכן ישראלי.״ סופר כו זכה לא ומעולם פעמים, עשר

הזז מתורגם
באנגלית? אותו יציג מי

גאיפול חתן־פרס
מעיר כתב־המישטרה

 שאותו אלא ספרותיים. בפרסים ידענות להפגין שהחליט הטלוויזיה, של המישטרה
 שנועד ייצוא, בפרס מדובר כי ולגלות, הפרס, של מטרותיו את לבדוק שכח כתב

האדם.״ תרכות ״ולקידום לא־ישראליים לסופרים

 שאול ע״ש בבית־הסופר בתל-אביב נעיד 1982 דצמבר סוף לקראת ■
 עברית, ספרות לתרגום למכון שנה 20 מלאות לרגל חגיגי מיפגש טשרניחובסקי

 שהמימסד למי ודואג ולאמנות), לתרבות המועצה על־ידי (הממומן ממשלתי מכון
ס ומשוררים סופרים של יצירותיהם לתרגום דואג אינו זה (מכון ביקרו חפץ  כעמו
 להיות הזוכים - ואחרים קינן עמום שדה, פינחס עמיחי, יהודה עוז,

 (מאז המכון של הדירקטוריון יו״ר סיפר השאר, בין חסדיו). בלא גם מתורגמים
 את מנע כצנזור, 60ה־ בשנות ששימש (מי מכמן־מלקמן יוסף ד״ר הקמתו)

 של הופעתו על וכהנה) כהנה ועוד לפירסום ספרים אסר בישראל, החיפושיות ביקור
 שסיפר סיפור שהזכיר מה הזז. חיים מאת הימים בקץ למחזה לאנגלית התרגום
 אחרי בניו־יורק, בסיורו עמון ש״י הסופר את שליווה חשוב, ישראלי משורר
 החמישית, כשררה עמון עם ״הלכתי :משורר אותו סיפר נובל. בפרס זכייתו

 שהוא תיד הרחוב, פלאות שאר ואת ,טיפאני׳ס׳ חנות-התכשיטים את לו והראיתי
 לירות...׳, מיליוני להם יעלה זה לירות... מיליוני להם יעלה ,זה לעצמו: ואומר הולד

 תעלה נוכל׳ כ,פרם ,זכייתי השיה: והוא מתכוון, הוא למה עגנין את שאלתי לכסוף
 כתכיו, כל את שוב יפרסמו הם הזז. חיים את יפצו כהס לירות, מיליוני למימסד
 ב,הכימה׳ הימים׳ ,בקץ את שזב יציגו ישראל׳, ,פרס את נוספת פעם לו יעניקו

 הוא המיסים, משלם חשבון על אור ראו הזז כתבי ואכן, לאנגלית.״ ויתרגמוהו
 אלה בימים וכאמור הבימה, קרשי על הועלה הימים בקץ ישראל, בפרס שוב זכה

 לתרגום המכון בידי לאנגלית, תורגם הימים ובקץ עגנץ, ש״י של קללתו מתממשת
 מי אבל והמקולל. המקלל מות לאחר גם מושלמות שקללות מסתבר, עברית. ספרות
 עברית ספרות לתרגום המכון לאלוהי ז באנגלית אותו יציג ומי הימים בקץ את יקרא

הפתרונים.

 את וכן מיוחדים, וכלים מוסדות טרה,
 החינוך במיסגרות עבריינות מניעת נושא

הרגילות.
 בנושא החקיקה מובאת הניססחים בפרק

במלואה. ונוער ילדים דיני
הח מהספרים אחד הוא במצוקה נוער
האח בשנים אור שראו ביותר שובים
הממ לשרי לקריאה המומלץ ספר רונות,
 לדרגותיהם, ואישי־־ציבור ח״כים שלה.

 עולם אותו את במעט, ולוא להבין, כדי
החב והפילכוד עבריין, נוער של נוראי

 הוא במצוקה נוטר נתון. הוא שבו רתי
להת בכוחו שיש אזהרה, תמרור בבחינת

 העשוייה התוצאה על מועד מבעוד ריע
השו הרווחה תקציבי של מקיצוצם לנבוע

 כל העושה המערכת את המסמנים נים
 הנוער, פשיעת את לצמצם כדי שביכולתה

במ מנוער התעלמות לה. הגורמים ואת
לה רשפי היתר מתן בבחיגת היא צוקה
 לאלימות קורבן ישראל רחובות פיכת
המיכאני. התפוז נוסח

 יצירת אינו מלמד אהרון של סיפרו
 אותו את בחובו טומן הוא אך ספרות,

 כל עושה הישראלית שהספרות עולם
מ מקיומו, להתעלם על-מנת שביכולתה

בו. שטמן הפורענות ומזרע עוצמתו,


