
 עוד בילויים, עוד ממני? יותר חילונית
 אותך המותיר רגעי, סיפוק זהו סרטים.

 מוקדם. נישאתי אני עצום. תיסכול עם
 חייתי 43 ובגיל ילדים חמישה הולדתי
 ולצאת אישיים תחביבים לפתח חופשית
נפשי. כאוות ללמוד

 מיצוות- בית. להקמת נועדו הנישואין
 להינשא חייב הוא הגבר. על חלה הביאה

 שלא גבר בית. להקים כדי עשרים, גיל עד
 אין לאשה למת. נחשב זה גיל עד נישא

מיצוות־ביאה. גיל
 המין נועד שאצלנו לחשוב נכון לא זה

 ליהנות גם חינכו אותי בילבד. להולדה
מסו דתיה שאשה חושבת אני מחיי־מין.

 חילונית. מאשה יותר ממין ליהנות גלת
 זוהי במגע. באה לא אני בחודש שבועיים

 זמן בפרק מתנקה הגוף הנידה. תקופת
 מכן שלאחר המגע הגבר. של מזרעו זה

 הזאת, ההפסקה דווקא מרגש. יותר הוא
 רק יחסי־מין לקיים לד שמותר והידיעה

 חודש במשך ולא שבועיים, של זמן בפרק
 ואת התשוקה את המגבירה היא שלם,
 אחרי מיחסי־מין. יותר ליהנות הרצון

 טיבעית, תשוקה באה איפוק של שבועיים
תשומת־הלב. במלוא !נעשים ויחסי־המין

 מיניים גירויים ליצירת הדרכים את
 שרוצה בן־זוג, מצוי לידי לבדי. גיליתי
 איך מחפשת ואני שלמה הנאה לי להעניק
 את ולרצות לקנות חייב גבר לו. להעניק
 יחסי- עימו לקיים שתסכים כדי האשה

 אסור לגבר אולם לסרב, רשאית אשד, מין.
 שהוא כתוב בכתובה מיחסי־מין. להימנע

אונו. את לה חייב
 נפרדות. במיטות ישנים ובעלה אשד,

 היא הנידה תקופת את מסיימת וכשאשה
 חפצה שהיא שיבין כדי רמזים, לו שולחת

 אסור הנידה בתקופת אם מיני. במגע לבוא
היד, לתוך חפצים או אוכל לו להגיש לה

 להגיש חוזרת היא התקופה כשתמה הרי
ה חדשים. מצעי־מיטה ופורסת אוכל לו

 לכבודו, מתאפרת ואפילו מתקשטת, אשד,
 מייחסות אנחנו בעיניו. חן למצוא כדי

 מאשר יותר הבית, בתוך ללבוש חשיבות
הבעל. למען וזאת — לבית מחוץ ללבוש
 היא האשד, מבעלה. נחותה אינה אשד,

 ראה אברהם נבונה. היא האשד, אשת־חיל.
 אשד, לאומים. שני ראתה ושרה בנים שני

 יכולה באמצעי־מניעה להשתמש החפצה
 אצלנו נהוגה היום הרב. רשות את לבקש
 תאמר, אשד, אם מאוד. ליברלית גישה
 ימוטט נוסף שילד ילדים, שני אחרי אפילו
 הרב לה יאשר הנפשית, מהבחינה אותה

באמצעי־מניעה. להשתמש
קדו של מיחס נובעת לבית התייחסות

 הבית נעלה. ערך הוא ההדדי הכבוד שה.
 מפני עימותים, בו ׳אין ׳למיקדש. נחשב
מקודש. מקום שהוא

 צדיק כי ביום, יחסי-מין לקיים לנו אסור
 ש־ בתורה נאמר ביום. זאת יעשה לא

 לחלון מבעד ראה פלישתים מלך אבימלך
 מפרש, רש״י ריבקה. עם מצחק יצחק את

 צדיק שהרי בדימיונו, רק זאת ראה שהוא
היום. בשעות אשד, עם יחסי-מין יקיים לא

 תיגרם לא לפות הפין מהחדרת רק
 איבר- הוא הדגדגן האורגזמה. תחושת
 הטבע ביחסי־מין. להנאה המסייע תחושה

 מרוחק שהדגדגן בכך מעט, בנו היתל
 בין להפריד ידע בכך אולם מהנרתיק.

 לשם רק יחסי־מין קיום לבין ממין הנאה
 לשם גם נועד שהמין לכך ההוכחה הולדה.

 מסוגלת שאשה בעובדה מצויה הנאה
הבלות. בגיל גם יחסי־מין ולקיים להמשיך

 אדם ונפלא. בלום אוצר היא היהדות
 במידות לו המתאימה אשה לו בוחר דתי

 חיבה רגש בקירבו ומעוררת ובדיעות
!הפיס זהו המין. על מדברים לא אליה.

ר ידעת■ ״דא ד נ  שיש ב
ראשה!״ גם מינית הנאת

לבן. ואם גרושה היא מאיה
 מבעלה שהתגרשה אחרי .28 בת ״■

ו כאשת־יחסי־ציבור, שנים ארבע עבדה
 שאמור העולם את זו בעבודה הכירה

 כלפי רק נוצץ הוא לדבריה נוצץ. להראות
 היא היום מסחרי. זיוף אלא ואינו חוץ,

כמנהלת-חשבונות. עובדת
מספרת: מאיה שוש

 מסוגלת שאני ההנאה שיא היא אורגזמה
 אני שאליו השיא זהו המיני. במגע לחוש

בהד ומתקדם מתחיל הוא להגיע. מסוגלת
 כמאבדת חשה אני שבו לשיא עד רגה,

ממח מתרוקנים והגוף הראש עשתונות.
 וחסרת- כמרחפת מרגישה אני שבות.
 שמסתיים — לשמיים עד ריחוף — מישקל
וברפיון. רכה בנפילה

להצ כדי ממושכת להקדמה זקוקה אני
 הגבר מיני. במגע ההנאה לשיא להגיע ליח

 יכולה בדגדגן הנגיעה אותי. לגרות צריך
 חדירת ורק אך אולם בגירוי, לסייע רק

 מביאה שלי לנרתיק הגברי המין אבר
 שיותר כמה האורגזמה. תחושת אל אותי
 בפגישה מסוגלת, לא אני טוב. יותר עמוק

 עד המין ביחסי ליהנות להצליח ראשונה,
 ששנינו עד זמן לוקח זה השיא. לתחושת
 לוקח זה השני. את אחד להכיר לומדים

זמן.
 דברים שעשיתי יתכן אוננתי. לא מעולם
 ידעתי לא אבל כאוננות, להחשב היכולים

 מעולם חשבתי לא מודע באופן אוננות. שזו
 לבדי ליהנות חשבתי לא מעולם כי לאונן,

 רציתי תמיד אלא מינית, גופנית מתחושה
גבר. עם לזה להגיע

 על כלום ידעתי לא .19 בגיל נישאתי
 כלל חשתי לא כי ציפיות לי היו לא מין.

 בעלי מינית. תשוקה של גופניות תחושות
 שעלי ידעתי ואני בחיי הראשון הגבר היה

 לפורקן. יגיע שהוא כדי גופי את לו לתת
 לספק היה הנישואין במערכת שלי התפקיד

 לי שאסור ידעתי כן כמו זוגי. בן את
לו. להתמסר חייבת ושאני לו, לסרב
 ביחסי- הנאה מהי להכיר הצלחתי לא
כי נהנית, שאני אמרתי תמיד אולם מין.

 זוגי. בן של הגברי באגו לפגוע רציתי לא
 כנראה שאני למסקנה הגעתי הזמן במשך

 למערכת מתאימה ושאיני נורמלית, לא
מצ לא שאנחנו להבין, נוכחתי יחסי־מין.

 היינו השני. עם האחד קשר ליצור ליחים
ל לצאת אהבתי אני מנוגדים. טיפוסים
להס רצה בעלי ואילו חברתיים בילויים

 לשבת כאשה, עלי, היה לדעתו, בבית. תגר
 כך על לדבר שלא ילדים. וללדת בבית
 ועל לימודים על לחשוב לי אסור שהיה

 מכיוון לבית. מחוץ מקצועית קאריירה
 בפיוס, לנו לעזור היה יכול לא המין שגם

 יום שהחלטתי, עד המתחים, כל התגברו
הנישואין. את עזבתי קץ. לזה לשים אחד,

בי לא הפירוד אחרי ממושכת תקופה
 גברים. עם מיני למגע להגיע כלל קשתי

 האמנתי כי בכך, צורך כלל לי היה לא
ליהנות. מסוגלת לא שאני

 עצמי. את ■לגלות התחלתי לאט לאט
 הסובבים שגם גיליתי הגירושין לאחר
 עם אדם כאל אלי להתייחס מוכנים אותי

 לי שמותר למדתי משלו. ושאיפות דיעות
 לומר המיני. המגע בזמן יוזמת להיות

 גירוי לי יגרום ומה איפה איך, הזוג לבן
 האשה את לכוון נוהגים גברים אם מיני.
 הנאה, להם שתגרום כדי המיני המגע בעת

 אין מהגבר. זאת לבקש לאשה גם מותר
הידב ליצור להיפך, אלא להתבייש, צורך
השני. את אחד להכיר כדי רות

 השנים כל אותי שליוו מעצורים הסרתי
 באתי משוחררת. אישה להרגיש והתחלתי

התנסו כדי ותוך רבים גברים עם במגע
שהפ אומר לא זה גופי. את גיליתי יות

 מהמגע שנהניתי לגבר ולומר לזייף, סקתי
 יקר הוא כאשר שיא, לתחושת עד עימו

 למדתי אבל בו. לפגוע רוצה ואיני לי
 לעומת אמיתית, הנאה של תחושה מהי

 להיות רק הצורך שהיא אחרת, הנאה
הגבר. של בזרועותיו נאהבת

 עם בחיי־מין שלי הציפיות מהן הבנתי
 ללא שמין מאמינה אני היום הזוג. בן

 המוביל הוא טכני, כאקט רק הנעשה רגש,
 גבר עם למיטה נכנסת אני כאשר לזיופים.

המיני האקט עליו, ואהובה לו רצויה שאני

מאיה שוש יחסי־ציכור אשת
א כדי גופי את לתת שעלי ידעתי ו ה !״לפורקן יגיע ש

 מזוייף. להיות יכול אינו ברגש המלווה
 מגיעה ולא המיני מהמישחק כשאני!נהנית

 לגבר, ששיקרתי מרגישה לא אני לשיא,
 אולם, מזה. ליותר ציפיות לי היו לא כי
 חושב והוא שנהניתי לי מאמין הגבר אם

 הציפיות היו אלה לאורגזמה, שהגעתי
 אקלקל ולא להאמין, רוצה הוא בהן שלו,

הזו. השימחה את לו
 בינינו שהיחסים הרגשה לי תהיה אם

 אשמור אני טובה, למערכת להוביל יכולים
 לא עדיין שלי שהגוף יודעת אני עליהם.

חיה אני הכל. גיליתי לא עדיין בשל.

ת נ  בפרטים רק להזדהות הסכימה ^
 בצפון, קיבוץ ילידת ,30 בת :הבאים

 הגיעה ענת הצעיר. השומר לתנועת השייך
באו למדה היא הצבא. אחרי לתל-אביב
 השבוע בתירגום. היום ועוסקת ניברסיטה

 בנישואין בארצות־הברית, נישאת היא
 שהכירה נוצרי אמריקאי לבחור אזרחיים,

בארץ.

מספרת: ענת
 שאנשא הבחור אל השתוקקתי כך כל
 פתיחות של תהליך אצלי שחל מחר,

 בהתחלה, אותו להשיג קשה היה נפשית.
 את גילינו בזו זה שנגענו אחרי ורק

בנו. שבערה הגופנית התשוקה
 להינשא ההחלטה: לפני עמדתי פעמיים

 נטיתי התחתנתי. לא האחרון ברגע לא. או
הכיש בשל בחיי, המין בחשיבות להפחית

 עצמי את לשכנע ניסיתי לי. שהיו לונות
ב מרכזי חלק לתפוס חייב אינו שמין

 בן־זוג כשמצאתי היום, בחיים. שיקולי
 המין נכונה, תישדורת מהי גיליתי שעימו

אמות. מין ללא לחיים. תנאי להיות חזר
 אנשא שלו הזוג בן את שגיליתי עד
 המין שלי. הגוף את היכרתי לא מחר,
 הייתי בילבד. רגעית הנאה עבורי היווה

 היה זה למחרת. בבוקר רק בזה נוכחת
זה. ■וזהו טובה סיגריה לעשן כמו

 לעצמו לגרום איך רק חשב הזוג בן
 הנאה לעצמי לגרום הצלחתי כאשר פורקן.

 בזכותי, במקרה, היה זה המין, יחסי בזמן
 נהניתי לא אם אולם השותף. בזכות ולא
כלל. לו חשוב הדבר היה לא

 הגעתי שלא כך בשל מתוסכלת הייתי
ה־ כל לעיתים, ממשית. מינית להתנסות

 אמצא לפינה, מעבר הרחק ששם, בהרגשה
 חושבת אני חדשות. נוספות, הפתעות
 שיחרור, של לשלב הגיע שלי שהראש

 מעצורים. עדיין קיימים שלי בגוף אולם
 המתאים, הזוג בן את למצוא שעלי יתכן
 הכמות אותה את המשותפת במערכת שיתן
 שש כבר גרושה אני לתת. מוכנה שאני
 חבר. עם האחרונות בשנתיים וחיה שנים,
 שחיפשתי. מה את מצאתי אם יודעת אינני
 היכן להעצר בוחרת הייתי אם יודעת אוני

 ממשיכה שאני חושבת אני היום. שאני
להשתנות.

 היום־יומיים בחיי שהפגנתי העצמי ביטחון
 ההנאה המיני. המגע בזמן במיטה התערער
 ליחסי כלל דומה אינה שגיליתי החדשה

בעבר. שלי המין
 — אחד דבר שחיפשו גברים היכרתי

 מריחה, מסתכלת, אני היום לעצמם. פורקן
 אצלי נמצא מין קצב. ויוצרת טועמת
 מינית הנאה מחפשת שאני העובדה בראש.

 בזמן ממנו ליהנות לי המאפשרת היא
 מספיק אז למין, משתוקק הראש אם האקט.
 מינית להתעוררות לי לגרום כדי ליטוף
עזה.

 לאורגזמה. תמיד להגיע חייבת איני
החמי והרגשת ההתלכדות הגוף, מישחק

 השני, בתוך האחד להיות לרצות מות,
 מעולם עצמה. בפני מענגת הרגשה היא
 עם זו בהרגשה להסתפק יכולה הייתי לא
 לסיים מוכנה אני בחיי. הקודמים הזוג בני

 היא לאורגזמה. להגיע בלי גם יחסי־מין
 הערכים בסולם עיקרי מקום תופסת אינה
 אצלי עולה ביחד להיות של הכייף שלי.

 לעולם לכן לאורגזמה. להגיע של הערך על
 ולספר שלי הזוג לבן לזייף אצטרך לא
 שלי למוח נותנת אני אותה. שהישגתי לו
 לחשוב. לא ואופן פנים ובשום להרגיש, רק

 — משמע לאורגזמה לצפות או לרצות
לחשוב. למוח לגרום
 הגבר, של לאבר־המין תחליף אצלי אין
 להרגיש ההנאה, לשם זקוקה, שאני מפני
 אחפש עמוק. שיותר כמה אלי חודר אותו

ה את להאיץ כדי ורק אך הדגדגן את
אורגזמה.

 בעצם היא מה במילים להסביר לי קשה
ל השוכן במקום שנולדה כמי אורגזמה.

 מים לנחשול זאת ממשילה הייתי ים, חוף
מתקרב הגל גופי. בתוך המתנפץ ענק

63 ־

;בו־־הומיו א הוא ש א ו ה ״
האשה!״ של ביותו החשוב


