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 לאור יצא עתה זה רק מיסגרת) (ראה ביותר הנועז המין ספר
 שפורסם במאמר הכל. כולל אינו הוא שאפילו מתברר וכבר -

 את זה בסיפרו שהפך הפסיכיאטר, הסופר מספק אלו, בימים
 שנעדרו השאלות את - למשעשע גם אלא למכובד, רק לא המין

אלה. לשאלות המתאימות התשובות את כמובן, וגם, הספר. מן

? בריא דבר הב בשלישיה יבבי־הץ האב
ר א ך■ לו  התקפת־לב, לך יגרום לא עזוז ודאי בריא. לא או בריא פירוש מה כל־כך לי כ
 שמשלם גבר זה אם בין במיטה, ששלישיה הוא, שברור מה אותך. שמדאיג מה זה אם /

 להומו הוכחה היא וחתיכה, גברים שני של סנדודיץ׳ או בפעולה, חתיכות שתי לראות
סקפואליות.

 סבילות כושר בעלי הינם אברי־המין בריאה״. ״לא להיות יכולה איננה מינית פעילות
לאחר יחסי־מין ביותר. הגרוע השימוש בעקבות אפילו משתתקים ואינם מפליאים, וגמישות

 יודע בימינו האדם
 מסוגל איננו אולם

 - הנשי הפות של
החדש, בספרו רובו,

ו שוב מתרשם אני פסיכיאטר, ף*
/ ה משונה פאראדוקס לנוכח שוב ^ /

 בכל כמעט קרובות. לעתים לעיני מופיע
 החי אדם מוצא אני בעצתי הדורש לקוח

 אברי את שהשאיר אלא — בעידן־החלל
 טייס״ בתלופת־האבן. שלה) (או שלו המין
במ בחלל שלו המטוס את מפעיל סילון

 אבל בשעה, קילומטרים אלף של הירות
 שלו המין אבר את להפעיל מסוגל אינו

 הפות של הסנטימטרים עשרים פני על
הנשי.

ב האשה־המדענית חוקרת היום בשעות
 בלילה חלקיקי־הגרעין; סודות את מעבדה

ההומו לנוכח ואובדת־עצות תוהה היא
 במצב נמצא בינינו הרוב שלה. סקסואליות

 המת־ על לדעת מיטיבים אנו בו המביך,
 על מאתנו, מילין 238,000 במרחק רחש

 ה־ על יודעים שאנו מכפי — הירח פני
 סנטימטרים עשר חמישה במרחק מתרחש

שלנו.״ לטבור־הבטן מתחת
סנטימטרים 20

גורליים
 סיפ־ את רובן ד״ר פותח אלו מילים ך*

 שהספר פלא אין כזו, פתיחה עם רו.
ה המקומות משלושת באחד כרגע נמצא

 בעולם. רבי־המכר רשימות בכל ראשונים
 המיליונים שבועון של רבי־המכר ברשימת

 זה השני במקום הוא טייס, האמריקאי
 לעלות הסיכויים כל עם מיספר, שבועות
 לדעת שרצית מה כל ספק: כל אין לראשון.

 אחד הוא * לשאול) העזת לא (אבל המין על
השנה. של ביותר המצליחים הספרים
 מין כספר מזה: יותר הרבה גם הוא
 ש־ ביותר הטוב הוא הרחב, לקהל שנועד
על לדבר שלא בעברית. כה עד פורסם

בוסתן. הוצאת י*

 הנועז גם עוררין, כל ללא שהוא, כך
ביותר.
ל מסורה המינית ההתנהגות רובן: קובע
היחי שהכשרתו כומר, של לשפיטתו עיתים

 ההתנזרות שבועת היא בנושא לטפל דה
 הדבר שייראה ככל מיני. מגע מכל שלו

ה אלה שמרבית מסתבר ומפתיע, טראגי
 בעתידנו ולפסוק לכוון עצמם על נוטלים
מה וחולים לקויים הם־עצמם — המיני
המינית. בחינה
עש בת הדרך את עשה מאתנו אחד כל

 הגברי האבר לאורך — הסנטימטרים רים
 להזדווג מנת על הנשי הפות מעמקי אל
 ר,פרוטופלאסמה של האחרת המחצית עם שם

 למשך הרחם בתוך התמקמנו כולנו שלנו:
 שום לנו אין הציפיה. ימי ושמונים מאתיים

 ובמקום שעשינו בדרך להתבייש סיבה
 מקום לכך יימצא לא — גדלנו בו אשר

יותר. מתאים
ה־ לכתיבת אותי שהניעו הסיבות אלה

נכלל שלא השאלות כל
רובן ד״ד

 זה, בגיל נטייה, לך יש אם ביותר. מרגיע עיסוק הם 75 בגיל ממש. רפואה הינם 65 גיל
 טובה רפואה אין מארתריטיס, סובל אתה אם אז. מומלצים בפירוש יחסי־מין — למחלת־לב

 יחסי- את מקיים אתה אם מינית. פעילות בעת גדלה בגוף ד,קורטיזון תפוקת שכן מהמין,
 150כ־ שורף מישגל שכל משום להשמין, לא לך יעזור זה מזומנות, לעיתים שלך המין

 מבחינה בריאים״ ״לא אינם משתתפים, מספר באיזה חשוב לא שיחסי־מין, כך קלוריות.
פיזית•

?׳ זצזז1\2ב ■גזי\ בדבר גזה
 נסיון ״אורגיה״. קראו עברו שבימים למה יותר מכובד שם פשוט הוא קבוצתי ין

 לך. וטוב ואשריך אסור, משהו עשית שהנה מרגשת חווייה לך להעניק יכול חד־פעמי *>
 שכן נפשיות. בעיות על הדבר מראה סיפוק, לך המעניקה היחידה היא זו צורה אם אולם
 יכול אינו גבר פיזי. ולא בעיקרו, נפשי הוא כזו, אורגיה בעת שהסיפוק, הרי ברור
 להניח קשה המישגל שאחרי והיות יחידה. אשה מאשר יותר עם ברגע, בו מישגל, לבצע

 אי־שם חייבות, אלו יהיו כתפיו, על שהוטלו הנוספות הנשים את גם לספק ביכולתו שיהיה
 המשימה, להשגת יותר, להן נוח הקבוצתי המין השנייה. עם אחת להסתדר השמחה, במשך
לסביות. שהן בגלוי ולהכריז לצאת מאשר

? גשיגז זזילזפי שר זזזזעזזג כיזב פזזזד רגזזז
 פני את לגרד רק ועדייו שלם, ספר לה בתשובה לכתוב אפשר נהדרת. אלה

* השטח. /
פש בצורה להתבטא אם אבל סיבוכים. של אינסוף בקירבה כורכת זו התנהגות צורת

הומוסקסואליות. של גורמים קיום על מוכיחה היא שוב הרי טנית׳
 שהעסק מהנחה נא נצא גברים, חילופי לא חילופי־נשים, הוא המקובל שהכינוי מאחר

 שכנו. אשת את בתמורה ומקבל לשכנו, אשתו את המשאיל זה והוא הגבר, מיוזמת נובע
 שנועד השני, הגבר לבין בינו גשר משמשת השני לגבר האשה הענקת זו, במיסגרת

 בעל גבר כי כיום, כך על עוררין כל כמובן אין ההומוסקסואלית. התייחסותו את להביע
כאלו. נטיות בעל להיות יכול משפחה, ובעל נשוי גברית, הופעה

 ומגלה דומה, היא שהמשמעות ברור מהאשה, באה החבילה לעיסקת שהיוזמה במיקרה
הלסביות. נטיותיה את

 סובלים בחילופי־נשים העוסקים כי ספק כל אין אולם השני. על להתלונן יכול לא מהם
כלשהי. חמורה נפשית מבעייה

 לנישזאין לנגזזר גשיגז זזילזפי יכזליגז האס
גזיגיזד? אי־זזזזאזזזז בגלל לזזזזזזזבזפז הנגזגזדיגז

 חח־ייה היא נשים חילופי בנך. מאמינים בכך מהעוסקים שרבים למרות לא, בכלל א,
 הנישואין. במיסגרת שנוצרה לשינאה ביטוי בעצם זהו הנישואין. לגבי ביותר הרסנית /
 שהם בכך זו עינאה ומבטאים רעותו, את איש שונאים נשים בחילופי העוסקים הזוג בני

 קיבוצי, מיכני, למין אותם הופכים ביותר, השפלה לדרגה שלהם יחסי־המין את מורידים
אהבה. חסר רגש, חסר

 ממנה. למעלה שאין במידה אותה מתעב שאתה פירושו כזו, לחווייה אשתך את להפקיר
 רגשות, העדר אדישות, מלבד — משותף דבר כל לבני־הזוג נשאר לא כזו, חודיה אחרי

הדדי. כבוד והעדר
 כן מתי אותה. להחליף תרצה לא ואוהב, מכבד שאתה אשה לך יש שאם היא האמת

 שהוא עצמו את משלה רק אותה, שמקבל ומי חסרודערך. היא לדעתך כאשר רק תרצה?
 עליה? מוותר בעלה היה האם כך, באמת זה אם בבית. לו שיש ממה טוב יותר משהו מקבל

 ממחליפי כמה בידקו פשוט: ניסוי בעזרת בכך להיווכח יכולים אתם מאמינים, אינכם אם
במכוניותיהם. להתחלף מוכנים יהיו הללו הנשים

 יבזזרז גזרזגג זזזגזזגזכגזזאליגז, אינם שבני־זזזזג גניחי אם
? ״נזרגזליזז״ בגירזז אז גיז־זשין ןזם2בנז — בח־ילזפי־זזגזזז

*  בוגד מהם אחד אף אין כך כי עדיפים, נשים שחילופי בכך זאת מתרצים ם ך
אחד אף הדדית. סחיטה של צורה למעשה זוהי אשמה. מרגשי פטורים והם בשני, | ן

ג _ ח

נזבנזבר? יזזזר נפזצים כיזם יזזםי־נזין \זאם
 בעצם זהו פעילות. יותר ייא אבל בעניין, דאגה ויותר דיבורים יותר יש שלא. מובן ך*

 בנידון. מספיק עושים ולא מין, על מדי יותר מדברים אנשים הבעייה: שורש
לביצוע משוגעים הם סיבה: גם לכך יש זה. בהקשר גרועים הכי הם לדעתי, והאמריקאים,


