
צ׳רנוב רופא
לדאגה!״ מקום יש ..אולי

ש \
הגזמה
בעניין!

לק ביום מפחדות ..נשים
 גברים עם יחסי-מין יים

 ציר- עמיהוד ד״ר אמר זרים,"
,.ביום, ומין. עור רופא נוב,

 הטובה ״חברתי :30 בת ווי,ה ^
 לשבת אהבתי הומו. היתה ביותר 1

 האסתטיות את אהבתי איתו, ולדבר
 בבגדים. המעולה טעמו את שלו,

 הייתי עליו, לוותר חייבת אני עכשיו
 כדי תירוצים מיני כל להמציא צריכה

אני הקבועות. מפגישותינו להתחמק

 בדר- זיהום מקבלת כשאשה
 יותר מפחדת היא כי־השתן,

 היא אם בעיקר בעבר, מאשר
 יש זר. גבר עם יחסים קיימה
אם'יוצ אבל בעניין, הגזמה

 שבאר- מנקודת־הנחה אים
 שני בבר יש צות־הברית

 מקום יש אולי חולים, מיליון
לדאגה."

המאוננים!"
באמ העוסקת ,45 בת ודשה ך
• ברר מאוד להיות ״התחלתי נות: ו

 החדשים האובייקטים עם נזהרת נית.
 אותם לשאול טורחת שלי, ברפרטואר

 רוצה אחרות, נשים עם מגעיהם על
 למיטה קופצים לא שהם בטוחה להיות

אחת. כל עם
בי עם יחסים קיימה שלי ״ידידה
 אחר״כך שהיתה לי וסיפרה סקסואל,
 בחומרים הכלים את ורחצה בפאניקה
גברים שני שלי, ידידים זוג מחטאים.

 ״אודגזמה
למוות!" מקיבת

״לממזר

פיין גרושה
ככה!״ סתם נדבקים ״לא

 כיבוד להגיש כדי מפלאסטיק, סכו״ם
אחר־כן־." ולזרוק לאורחים,

להת להפסיק לי יעצו ביחד, החיים
מד כשהם הומוסקסואלים, עם נשק

 אנחנו יכולה, את איתנו אבל גישים:
 ככה אם מתנשקת. אני איתם אז בסדר.

 לארץ, גם תגיע והמגיפה יימשך, זה
 הזמן הגיע לא אם לחשוב כולנו נצטרך

 המאוננים...״ למינזר להיכנס
 גרושה ,23 בת סטודנטית־למישחק,

 מאוד הייתי ״לפני־כן שנה: מזה
 לי, שבא מה עשיתי ספונטאנית,

 שמסכם משהו במין ראיתי הרגש. לפי
 היה שהבחור לי הספיק נחמד. ערב

 לא אותי, משך שגם נהדר, איש״שיחה
להי בשביל להתחתן שצריך חשבתי

למיטה. כנס
אותו ״תפסתי
גבר!" עם

מתירנית, פחות אני כשיו סס
/  .הרפתקה, לכל קופצת לא /

 אם בודקת להתנשק. מהססת אפילו
 אם דו־מינית, בחברה מתרועע לא הוא
 רק מספיק ולא — היגייני הוא

 דירתו אם — מגוהצת תהיה שחולצתו
 נפלה נקיים. השירותים אם נקיה,
 כדי אזהרה, אולי מכת־אלוהים, עלינו

כל נזדיץ ולא שמרניים, יותר שנהיה
הרבה... בד

 חודשים כמה בעלי עם ״התחתנתי
 חודשים כמה התגרשנו שהיכרנו. אחרי

 במיטה אותו שתפסתי אחרי אחר־כך,
 על העליתי לא בהלם, הייתי גבר. עם

ידע אילו הומוסקסואל. שבעלי דעתי
 על להסתכל מסוגל שלי שהגבר תי

 הגבר אותי. דוחה היה זה אחר, גבר
ל בלבד, לנשים להימשך חייב שלי .

 מכל להתגרות אשה, אחרי כרוך היות
■* שלה. תנועת־גוף
 בעלי של נסיונות״עבר על ״ידעתי
 וחשבתי וגברים, נשים עם באורגיות

 אחר־כך רק העניין. מסתכם שבכך
 צעיר. מגיל הומו שהוא לי התברר
 הופתע הוא בחייו. נדירה תופעה הייתי

 עליה נדלק ?זהוא אשה שיש לגלות
 איתה לשכב והצליח שרצה כך כדי עד

ארוכה. תקופה במשך
מטיב־ אמיתית היפוכונדרית ״אני

 הבדיקות. כל את שעשיתי וברור עי,
לאל.״ תודה בסדר, הכל

 אנחנו למה תפס הוא שבסוף חושבת
־ בטלפון. רק מדברים

 מצאתי האי״ידס. חרדת על ״דיברנו
 תנעזיק <— מוסר לו מטיפה עצמי את

 אורגזמה כל הרבה, כל-כך לשכב
 תגובתו המוות... אל אותך מקרבת

מין?״ בלי אחיה איך היתה:
 ״יצאתי :23 בת מתחילה, דוגמנית

 יפה־תואר, דוגמן עם חודשים כמה
 בהתחלה מייד גברית. הופעה בעל

 אם שלו, המיקצוע בגלל אותו, שאלתי
 כל הכחיש הוא לגברים. משיכה לו יש

 לי סיפרו יותר מאוחר לנושא. קשר
 נכון שזה וידאתי כזה. כן שהוא

 אני מאז איתו. הקשר את וניתקתי
 לא מקווה היטב. מבררת חשדנית,

 גברים אוהבת אני הזה. בפח שוב ליפול
 הכי״יפה אפילו על אוותר אבל יפים,

 גבול יש כלשהו. חשד לי יהיה אם
היפים!״ לאהבת

 אפגוש היום ״אם :38 בת גרושה
 קורה וזה — איתו קליק לי שיש גבר

 אחשוב — רחוקות לעיתים לי
 מאוד. בו ארצה אם גם פעם, חמישים

 עשיתי לא זה ואת — יהיה הבא הצעד
 התגלגל הוא מי עם לחקור — מעולם

 גם אותי. פגש שהוא לפני הסדינים בין
 משביעות־רצון, תשובות לי יהיו כאשר
אותי.״ יהרוג הפחד עדיין

 במיקצועה: מורה ,27 בת רווקה
 צ׳אנסים, לוקחת לא נזהרת, ״אני

 החשודים מגברים מרחק תופסת
 בי־סק־ או בהומוסקסואלים בעיניי

 ידיד בבית אירחתי השבוע סואלים.
 מפלאסטיק. כוס לי היתה לא הומו.
 ואחרי זכוכית, מכוס לשתות לו נתתי
 חברה לי יש אותה. זרקתי הלך שהוא

 עם להתעסק שהכי־טוב שהחליטה
 מכל בטוחים יותר הם לדעתה, נשואים.

בעיר.״ המסתובבים הפרפרים
 מזכירה ,31 בת רמת־גנית רווקה

 עם ביחסיי שינוי חל ״לא במיקצועה:
 בררנית מאוד שהייתי מכיוון גברים,

 בעיה לי יש אבל קודם, גם וביקורתית
 כמה יש עובדת אני שבו במקום אחרת.

 הם שלי. טובים חברים שהם הומואים,
 אותי, ומנשקים ןחבקים בי, נוגעים

 לא כדי הצידה, אותם דוחפת לא ואני
 כתמיד, להתנהג ממשיכה להעליב.

 בסדר. יהיה שהכל להתפלל רק ויכולה
 אמרתי בפה, אותי לנשק רצה כשאחד

 שפעת לי יש כי הלחי, על רק —
 לא שהם לי אמרו הם תידבק. ואתה

 רוצים לא הם כי לבדיקות, הולכים
והי למחלה, תרופה אין הרי לדעת.
דבר!״ להם תשנה לא דיעה

״זה
פרימיטיבי!"

שחם אשת־ביטוח
פרישות!״ כמעט של למצב אותי מביא ״הפחד

ס^עוג
אחוז >

הנסחרות, הנשים עומת
לא־מעט יש אחוזות״ההיסטריה,

מוגז הזאת שהפאניקה הסבורות נשים
לדאגה. ממשית סיבה שום ואין מת,

בפרימי שגובלת פאנאטיות ״זאת
 מג־ ),32( משה רותי סבורה טיביות,״

 ״חבל במישרד״אמרגנות. הלת״הפקה
 בגלל דאגה מרוב החיים את לנו להרוס

 לגור לי יצא במיקרה הללו. השטויות
 עם ארוכות, תקופות במשך בעבר,

 שותפים־לדירה בתור הומוסקסואלים.
 כל — מהם נקיים אין חלום. ממש הם

 לא אומנם ומנקים. מקרצפים הזמן
 בשלי, לא והם שלהם, במגבת התנגבתי

שוט אם הכוסות. מאותן שתינו אבל
 מספיק זה וסבון, חמים במים פים

טוב. פחות שוטפים בבית־קפה בהחלט.
 לנוח נהגנו טובים, חברים ״היינו

 בכיף. ולדבר במיטה השני לצד אחד
 עלולה שהמחלה לחשוב טיפשות זוהי

 אליהם צמודה אני כזאת. בצורה לעבור
מהסו אחוז שמונים — בעבודה גם

 — הומוסקסואלים הם אותי בבים
גרפיקאים. נגנים, אמנים,

המי נטיותיו הן מה לדעת ״קשה
 זה. על מדבר לא הוא אם גבר, של ניות

 היא ההרגשה בי, חושק כשבי־סקסואל
 אפשר איך אז אותי, רק רוצה שהוא

בי עם הייתי שלא מקווה אני לדעת?
 זה. על לחשוב מתסכל קצת סקסואל,

שיש חושבת לא אני כימיה, יש אם

 לא הוא אם לרתיעה. או לזהירות סיבה
 מה אין מסויימים, במועדונים מסתובב
 בהם, מבקר שהוא יספר הוא אם לדאוג.

 אדומה.״ נורה אצלי ידליק זה
 בת תל־אביבית גרושה פיין, גילי

 הנושא. סביב פאניקה הרבה ״יש :30
 אני ככה. סתם נדבקים שלא בטוחה אני
מגי שאני כוסות לשטוף מקפידה רק
 מחלה רק יש מספיק. וזה לאורחים, שה

 םרטן.״ אותי: שמפחידה אחת
 בצבא־הקבע: רס״רית ,30 בת רווקה

 לא אני בחיי. השתנה לא דבר ״שום
 בנושא גם דואגת ולא דאגן, .טיפוס

הומו עם דירה מחלקת אני הזה.
 בקבוק- מאותו שותים ואנחנו סקסואל,

אמב באותה ומתרחצים המים־הקרים
 להידבק שהסיכוי אומרים בכלל, טיה.
בלוטו!" לזכות מהסיכוי קטן יותר הוא

 ועיתונאית: סופרת ברקת, אלה
 מזועזעת, והייתי המחלה על ״קראתי

 ביני אישי קשר שום ראיתי לא אבל
 על הכל לדעת היא החוכמה לבינה.
 לא הנושא ואז איתו, שנמצאים הגבר

הומו ידיד אותי ביקר השבוע מטריד.
 חשבתי ולא קפה, לו הגשתי סקסואל,

איידס." על לרגע

למין! פסק־זמן
 פסיכולוג־ הודס. בועז ד״ר

 התייחסות על סיפר סקסולוג.
 לאיי־ על-ידו, המטופלות הנשים,

דס.
 להיפגעות גדול חשש ■קיים

 אצל הנשים. בקרב מהמחלה
 לחוסר- נטיה עתה קיימת בולן

 יחיד לפארטנר טוטאלי, תחלופה
 חוששות, הרות נשים וקבוע.
 ללדת האפשרות את מעלות
 התינוק זו בדרן קיסרי. בניתוח

 נגוע, הנרתיק אם גם בריא, ייצא
 השי- בין מגע יהיה שלא מניוון

לדפנות-הנרתיק. ליה
 להתפרצות סברות שתי .,יש

הא האחרונות. בשנים המחלה
 אדם בין מגע מינית, סטיה חת:

 במחלה. הנגוע אפריקאי לקוף
 שנשכו באפריקה קופים השניה:

בני״אדם.
 - אנשים הכניסה .,המחלה

מ תהומי לפחד - נשים בעיקר
 טירוף־ כדי עד יחסי־מין. קיום

 לחשוש מתחילה אשה מוחין.
 היא שעימו שלה, החבר שמא

 במחלה. נגוע שנים, מזה יוצאת
לא שעדיין איידס״פוביה, המושג

בהח המיקצועי, ללכסיקון נבנס
שלי. המטופלות בין קיים לט

מי בהתנהגות בשינוי ,,מדובר
 שהוא מהפחד, כתוצאה נית,

 על שומרים שאם מכיוון מוגזם,
הס סטנדרטיים. היגיינה כללי

 לאפס. שואפת להידבק בירות
 של שהידע לזכור מוטב שני, מצד

 דרך־ההידבקות לגבי הרופאים
בח הולכים כולנו ביותר. מוגבל
 ויש סברות. בבחינת הבל שיבה,
 לא דבר. לכל גירסאות המון
 ידיד עם להתנשק לאשה בדאי

 אבל השפתיים, על הומוסקסואל
 לא גם מוטב בסדר. זה הלחי על

 מכיוון הכוס, מאותה לשתות
ברוק. להימצא עלול שהנגיף
 את להגביל אלא דיד ..אין

 צעד כל לוודא המינית, הפעילות
 לא לצעוד. שמתחילים לפני

 כדאי עצימות. בעיניים ללכת
 עד זה בנושא פסק-זמן לקחת

 זה למחלה. התרופה שתימצא
 ארוך פסק-זמן להיות עלול

 שהתרופה בטוח לא ני מאוד,
הזה. בדוד תימצא
לחשוב, מבלי להתנהג ״קל

הקברות!״ בבית לגמור ״לא
 עכשיו, אבל במין. מדובר נאשר

 בריא, להישאר שרוצה מי כל
 לצעירים לחשוב. חייב יהיה
 אנטי-מימסד, הם כי יותר. קשה

 מה על תגר לקרוא אוהבים
 הגיל. טבע זה להם. שנאמר

 על בהרצאותיי הטיפש״עשרה.
 שכמו מדגיש אני מיני חינוך

 לפני במכונית לנהוג שאי-אפשר
 אין כך רישיון־נהיגה, שמקבלים

 בלי ידע. ללא יחסי״מין לקיים
 זו לצרות. להיכנס עלולים ידע

 טוען אני בפוטנציה. התאבדות
 לפני, בפאניקה להיות שמוטב
 לחלות, מאשר מונעת, כרפואה

 בבית־ ולגמור בפאניקה, להיות
הקברות."

י דו; נעסי




