
 הייתי אם בהולנד או בארצות־הברית
 באופן בעיני, שמוצאת־חן בחורה פוגש

 יד, אליה מושיט הייתי ביותר הטיבעי
 ואפילו בכתפה אוחז שלה, הלחי את מלטף
 קצרה, היכרות בשיחת היה די לה. מנשק
ש כדי בריגשותינו, גלויים שנינו שבה

ידידות. תיווצר
 גישה עם כזו, יחסים מערכת בתוך
 מאליו ברור השני, כלפי האחד חיובית
ב מענג. יהיה בהמשך שיתפתח שהסכם

סוב מוצא לא אני ישראלית נערה חברת
יחד. משוחררים להרגיש ויכולת לנות

 ביטחון. חסרת היא הישראלית הנערה
אינ ליחסים הסכמה להביע חוששת היא

 כשכוונתה גם ״לא״ תאמר היא טימיים.
 לעצור כדי ביטחון מספיק לה אין ״כן״.
 משקרת היא יותר. מאוחר בשלב יחסים
 היא כי ההיכרות, מתחילת כבר לגבר
 את לומר שתדע עצמה על סומכת אינה
כש יותר, מאוחר מרגישה היא אשר

 מקובלת שאינה בצורה יתפתחו היחסים
עליה.
 לנקוט הישראלי הגבר את הובילה היא

כלפיה. בעורמה
 לשקר שלי, הגישה על-פי מוכן, לא אני

 גלוי אהיה עימה לשכב ארצה אם לאשה.
אומר ובעדינות באדיבות בנימוס, בכוונותי.

 אין אותה. לפגוש מבקש אני מדוע לה
 קורים הם אינטימיים. ביחסים בושה שום

 להיות חייבת לא ולכן ביותר, טיבעי באופן
סנסציונית. משמעות להם

אמון, וחוסר חשדנות של מישקע בגלל
 למיפגש להגיע הישראלי הזוג מסוגל לא

 בארצות־ המתירנות לכן לחצים. ללא מיני
 המתירנות למושג דומה אינה כלל הברית
פה. המוכר
 לעצמם נותנים אינם והנשים הגברים פה

 המיניות. תחושותיהם עם טיבעיים להיות
 הפלא מה — שלו מהגוף המתבייש האדם
 של הגוף עם לעשות מה ידע לא שהוא

במיטה? שלו הפרטנר
 נכנסת הזו המסובכת המערכת לתוך
 תקופה במשך שהתמידה הנערה, לבסוף

 מסכימה. היא ולפתע בסירובה, ממושכת
 ניצב אני ומבולבל. נבוך נותר אני כגבר
 שהגבר המצפה הנירדמת,״ ״היפהפיה לפני
 תהיה היא הלבן. הסום על המלך יהיה

 חלום את שיגשים ממנו ותצפה פאסיבית
 שהדימיון להבין מתקשה רק היא חייה.
ה מהמציאות אחר במישור נמצא שלה

יומיומית.
 המין, אבר לא היא כן, אם הבעיה,

 ניבכי אל וחודרת יותר הרבה עמוקה אלא
הנפשי. המיבנה

תלונה ,דבלת ״ליא
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כסמל־מין, מוכרת רוזנבלום נינה

״ לע מתקשים שהגברים סכסית אשה ״
 אח מבטאת תמיד היא קסמיה. מול מוד

 כשהיא ובכנות, בפתיחות מחשבותיה
ב העשיר ניסיונה על דבר כל מבססת

בפרט. גברים ועם בכלל, חיים

 כד נהנים נכרים ,האם פנינה, •
ו איתך יחסי־מין

 חדה אבחנה לי יש רגישה. בחורה אני
בשבי מספיק גברים. של התנהגותם לגבי

 שאדע כדי אלי, שולח שהגבר המבט לי
לא. או לו, טוב אם

 הגישו לא היום עד — האמת את לומר
!תלונה שום לי

ו זאת עושה את איך •
וקו הגבר, של ברגשות מתחשבת אני
 בצורה להתנהג עלי אם מאוד מהר לטת

אחרת. או זו
 ו־ גבר בין במערכת־היחסים הרגישות

 לדעת צריך החשובה. הנקודה היא אשה
ש ההרגשה את תמיד לגבר ולתת לוותר

 אם אפילו לך. חשוב שהוא נהדר, הוא
בלבד. זמני קשר זהו

1 לנערים לוותר למה •
 חייב בני־אדם משני המורכבת במערכת

 לא עקשנים שני השני. למען לוותר אחד
הרמוניה. לעולם ישיגו

ו ממך יותר רניש הנכר האם •
 במובן ואשד. גבר בין הבדל אין לא.

 באותה רגישים להיות יכולים שניהם זה.
 הרבה חזק האגו הגברים אצל אבל מידה,
הדו שהוא להרגיש חשוב לגבר יותר.

 עצמי. ביטחון להפגין לו חשוב מיננטי.
ותרנית. להיות האשד. על לכן

 חשובים, שאינם כאלה, נושאים על
 יודעת היא אם אפילו לוותר. לאשר, מותר

צוד?. אינו שהגבר

יצי לשם כגבר לך חשוכ מה •
ו פיסי קשר רת

 כך לשם פיסית. ,משיכה — ראשון דבר
 שלו, החיצוני למראה חשיבות מייחסת אני

 יפה, לבוש רזה, גבר עדיף אסתטי. שיהיה
נקיות. שיניים על מקפיד נקי,

 טיפוס .אחפש אני שלו בקווי־האופי
 אדיב. עדין, פושר, לא ג׳נטלמן, מלוטש,

 חוש־הומור, בעל חכם, שיהיה גם לי חשוב
 להוסיף שכחתי החיים. את שאוהב וכזה

 וכזה עצמי, ביטחון בעל להיות שעליו
וחום. אהבה להעניק שיודע

 להיות חייבות שציינתי התכונות כל
כלכלית. מבחינה היטב מסודר שהוא בגבר
 לא שאשה מתלוננים נכרים •

 איך יודעת את נכר. לענג יודעת
ו נכר לענג
 אני הגברים. של בתלונות משהו יש

 אשה צריכה גבר לענג שבשביל חושבת
 שהוא לדעת מספיק לא גבר. זה מה להבין
 להבין חשוב אתלטי. שהוא נהדר, נראה

 שלו. מצבי״הרוח הגבר. של רוחו את
 מהאשה. יותר מוטרד מפרנס, כאדם גבר,
ה לחצים, בגלל למצבי־רוח נתון הוא

האינטי ביחסים גם שלו בבית מתבטאים
המשתנים. מיים

ו מנכר יותר יציכה אשה •
 ולכן קארייריסטיות, אינן הנשים רוב כן,

 שיש אשה בעיות. פחות אותן מטרידות
יצי היא כלכלי וביטחון משלה פינה לה
מהגבר. יותר נפשית מבחינה בה

ו נכר לענג אשה יכולה איך •
 כל את עליו תמטיר שלא ראשון, דבר
 אחרי הדלת, את פותח שהוא ברגע הצרות

ב חשוב עליו• שעבר מייגע יום־עבודה
 חיוך, עם אותו תקבל שהיא כזה מצב
 לשלב גם נכון זה כל והבנה. משקה כוס

 במצב לבד נמצאים כשהם יותר, המאוחר
אינטימי.

כ הרגישות הנקודות מהן •
ו ,הנכר של גופו
 ברור גבר. כל אצל אינדיווידואלי זה

הג אצל ביותר החזקה שהרגישות מאליו
צרי גבר לענג בכדי אך באברו• היא בר
 האחרות הנקודות את ללמוד אשה כל כה

 אותו ולענג מאהבה, של בגופו הרגישות
ברכות.

 ״תעשי לך: יאמר נכר אם •
תגיכיו איך — כך!״ לי

 הנאמרת בקשה כל מבקשים. איך תלוי
 במערכת- יפה מתקבלת ובחמימות ברכות
 זאת יתבע הוא אם אך אינטימית. יחסים

ש אמצא קול, בהרמת או בזילזול ממך
 מכבה כזה גבר ודוחה. וולגרית פניה זאת
האשה. של המיני היצר את

 ויש למיניהם, בסוטים מלא שלנו העולם
 מחפשת אני סוטה. מערכת־יחסים האוהבים

הנורמליים. את

כ קושי לעיתים יש לנכרים •
מא הם למה מינית. יכולת הפגנת
ו האשה את ככך שימים

איך יודעות לא הנשים רוב לדעתי,

רוזנכלום נערת־זוהר
ליטוף,״״ לבקש באים ״הם

 ממשיכות נשים כאלה. במצבים להתנהג
 בסדר לא בהן שמשהו והמחשבה לנסות,
 כאילו זאת יפרשו הן אי־שקט• להן גורמת

 שלא בעוד מושכות, לא טובות, די לא הן
 או מוטרד, שהגבר יתכן המצב. הוא כך

 סיבה כל או הראשונה, בפגישה נרגש
 פישרה. את להבין הזמן זה שאין שהיא

 לגבר. להניח צריכה אשד, כאלה במיקרים
 את להסיט חמימות, לו לתת אותו, לחבק
 לפני עוד לגבר• להחמיא השיחה, נושא

 יתחדש שלה הגבר קורה, מה תבין שאשה
יסתדר. והכל

 כין האקט לפני וגיפוף חיזור •
 כזמן להרגשה מוסיפים ואשה נכר

ו עצמו האקט
 הכרחי. אלא חשוב, רק לא זה בהחלט.

 להגיע לשניים העוזר המקדים, השלב זהו
 מוצלח להיות עשוי הסכם ואז לפתיחות,

יותר.
 יכולה שאשה חושכת את •

ו מערכת־יחסים ליזום
 אשה ויוצרת. יוזמת תהיה שאשה חשוב

 מלבושיה בשינוי גם זאת לעשות יכולה
לה צריכה החיצונית ההופעה ותיסרוקתה.

הגבר. את שתפתיע כזו יות
שיג במיפגש להשתעמם נוטים גברים

מחו לריגוש זקוקים הזמן כל והם רתי,
 ממושך, זמן נשואים הם שלה אשה, דש.

 ומרשימה, מפתיעה הופעה על תקפיד ושלא
 יחפש שלה שהגבר מופתעת להיות לה אל

בחוץ. מיני סיפוק

 מע■ יחפש נכר אחרת כאשה •
ו שונה רבת־יחסים

הראשו ההתרגשות את יחפש הוא כן.
 נשואות נשים בבית• לו שחסרה נית,

 להן השייך רכוש, כאל הבעל אל מתייחסות
 הפיתוי שונה. המצב במציאות תנאי. בכל

 להתנהג להמשיך חייבת אשה גדול. בחוץ
 ״לתפוס״ כשניסתה רווקותה, בתקופת כמו

בן־זוג.

ה איך פנינה. אליך, נחזור •
אליך! מתייחס הישראלי נכר

 איתי, להתחיל מעז לא מרחק. שומר הוא
בחו כל כלפי בחופשיות עושה שהוא כפי
ש מרגיש שהוא חושבת אני אחרת. רה

 שלי. ובציפיות בדרישות לעמוד יכול אינו
 של תדמית סביבי נבנתה סיבה. לכך יש

מפ תה עשירים, רק אותם האוהבת אשד,
אותם. חיד

 וצורת־החיים מפורסמת, אשה גם אני
 מ־ נרתעים גברים שיגרתית. אינה שלי
כמוני. אשה

 נוצרות המיני כתחום גם •
ו מיוחדות כעיות
 לי היה לא האחרונות השנים בשבע

 מכיוון ישראלי, אף עם אינטימי קשר
השנה. כל במשך כאן חיה לא שאני

 יתר מתרגשים אינם גברים •
 אי■ ליצור מנסים כשהם המידה על

ו אינטימי קשר תך
ש לי אומר שלי הנשי האינסטינקט

 תמיד הגברי האגו אך התרגשות, ישנה
לג במיוחד נכון זה אותה״. ״לשחק ינסה

ש מה שזה חושבים הם הירשאלים. בי
 דבר של כשלאמיתו אליהם, אותי מושך

 גן־יל־ .ההפוכה הפעולה את לי עושה זה
מזמן! סיימתי דים

היש את לגמרי לקטול רוצה לא אני
 לא־ישראלי או ישראלי גבר בכל ראלי.

 קובעת השאלה וחסרונות. יתרונות יש
 אני ואם האינדיווידואלית, אישיותו היא

 בשביל !לא או זה עם לחיות יכולה
!בחירה חופש יש לאל, תודה זה

 סכם האם לסיום: פנינה, •
ו כחיים חשוב חלק הוא

 מתקיים •שלנו שהעולם רואת לא אני
בלעדיו.
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