
ובפרדס. בחורשה אהבה
ובחדרהמדתות במכונית

וכמהים כמור ארוכה תקופה הנשואים הגברים רבים מה לינכם שמתם האם שלי. נפלאים מלוטפים שלום
הרחק זאת מחפשים ולפעמים ביובל, פעם כזה ללילה ראש יום בכל עליבוז שנפל ההפכפך למזג־האוויר

וסוודר, סנדלים של בתערוכת לבושים אנשים אחר.
 בהפכפכות עוסק הראשון המיכתב ומגפיים. שורטס
האבוד. יקירי כותב וכך האשה,

ל ג ש ע1ח מי י1ד

 יום אשתי. של הסבפכותה בתוך אבוד אני
 לפתע, ואז ייחום, כולה נופת־צופים, היא אחד

 הופכת והיא בה נכנם השד אחרי־מ, יום־יומיים
 כיוון. משום כניסה ואין וכעוס נברוטי ליצור
 העניין מתחמם מייד אי־אפשר. לדבר אפילו
נוראי. לריב והופך

 מגע כל ואז ועייפה, מנומנמת היא שבוע
 ושוב בגועל, כאילו לתזוזה לה גורם אינטימי

 שום מישחקים, קצת רגילים, מישגלים רגיל, הכל
בהיסטוריה. להירשם שיכול דבר

 והבל שלי ליל־החלומות חוזר שוב לפתע, ואז,
 כל מחפשת לשונה מין, אומר חריר כל הולך:
פנויה. וחלקה איבר בל ומנשק נוגע ואני פינה.
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 ותן פעיל להיות הפושרים בימים אתה נסה מאשת־חיקם.
 במקומות לאהוב צא אווירה, שנה ללכת. שלך לפנטאסיות

ושונים. אחרים

השי בדבר הנחיות המבקשים הקוראים רבים
 מהשיגרה יציאה לשם בחיי״המין לעשות שיש נויים

האבודים. הרגעים והשגת
 זאת עשיתם בו למקום לחזור נחמד תמיד

 מסויימת, באי־נוחות תלוי זה אם ואפילו לראשונה,
 לכם שיביאו וגירויים מנת״ציחקוקים לכם יתן זה

בטוחים. גלי־אורגזמה
 | משע־ ביחסי״מין שימושי מאוד כלי היא מכונית

נ רגילה. ידית־הילוכים בעלת מכונית רצויה ממים.

 של מדוייקת הסתכלות זוהי הכלל. מן יוצא יקירי, נכון,
 לך כותבת אני וזאת האשה, של ובנפשה בגופה התנודות
 בסביבות קורה ליל־הזימה חברות. של ומסיפוריהן מניסיון

 מסויימים חומרים המחזור. לפני ספורים ימים תאריך, אותו
 הכל ואז מיני. לסוטול לה וגורמים האשה אצל משתחררים

היפנוטי. מצב כאילו וזה משתחרר, פיוז כל הולך,
 מחברותיי אחת זה. בנושא מעניינים סיפורים כמה לי יש
 קורה היה בחורש פעם נערה, היותה מאז שתמיד, לי סיפרה

 טעמה לא שכמוה מינית התעוררות בה היתה מוזר, רבר לה
 ומאוחר הפסקה בלי מאוננת היתה תחילה אחרים. בימים
 יצריה. את לספק בכדי פעם בכל גבר לעצמה חיפשה יותר
 גבר. לעצמה לצור יוצאת הגברת היתה בחודש פעם וכך.

התרגלה. היא וכך אחר. פעם ובכל
 אין (לא. לציד. במיטבה הנ״ל יוצאת בחודש, פעם ואז,
 של הספונטניות את רוצה הבחורה במערכת. כתובת

העניין.)
 אמסטרדאמית מבחורה שמעתי נוסף מוזר סיפור
 הופכת היתה היא שעות, 48 במשך בחודש, פעם כי שסיפרה

 אנשים להפחיד אהבה היא בר־הזזה. דבר כל וגונבת לבוני
 בתיגרות מעורבת או מילולית אלימה ממש הופכת ולעיתים
שלה. הקרביים במצבי־הרוח לה מזדמנות שהיו מיקריות
 לי סיפרה בשכונה, שכנה ביתית, סטייל כזאת, אחת
 היא כסף לה וכשאין בה אוחזת הקניות קדחת בחודש שפעם

 כרטיס- את לו להעלים ודואגת בעלה כיסי את מרוקנת
שלו. האשראי
 בהם טיפולים, עברו הראשונות הנשים ששתי לי ידוע
בהיפ טיפולים ואחרי בהורמונים, טמון שהכל להן הובהר

 נורמאליות הן היום ההורמונים לוויסות וכדורים נוזה
החברתיות. הנורמות לפי לחלוטין
 תיפול פעם ובכל פלייבוי תהיה אם אפילו יקירי, ולך,
 של מישגל לך שיהיה בטוחה אינני אחרת, יפה בחיקך

 התיקשורת כמובן, אבל, בחודש. פעם עירפול־חושים
 עליה עובר מה יודע שאתה לה תאמר לפעול. יכולה

 המישגלים בדבר ותפעל לכך מודעת שתהיה רוצה ושהיית
התפלים.
אך שלה. הפנטאסיה את שתהרוג הסיכון בא כאן אבל

 הופכת רגע ומאותו מותנעת, משאירים המכונית את
 לדמיונכם והשאר לוויברטור. ההילוכים ידית

הפורה.
 להזרמת כמוהו מאין מקום הוא גם חדר-המדרגות

 כמוכן, רצוי, פרימיטיביים. יצרים וליבוי אדרנלין
 היא פה התנוחה גם מאוחרת. מאוד בשעת־לילה
לדימיונכם.

 השכונתית והגינה הפרדס שהחורשה, וכמובן
אתכם. לשמש יכולים בהחלט
 וצאו המתקרב הקיץ את נצלו הבא השבוע ועד

הארץ. בכל להשתגל

!בהאים להיות !
 )20 מעמוד (המשך

ל ״אמרתי ארמונד. מספר בפסנתר,״
 בהאי ילד תהיה ארמונד, בלב: עצמי

שעשיתי.' מה וזה שיעורים. ותכין טוב

 הגייו גס ^
דאש וגס

מונו• ר  בגיל באוסטריה. נולד א
*  הוא בישראל. לגור עבר חמש ד

 בפרסית, ושולט ערבי בבית־ספר לומד
 ומעט באנגלית בערבית, בגרמנית,
בעברית.

 הכללי המנהל סגן בייטס, רונאלד
 אשתו אנגליה. יליד הוא המרכז, של

 ב־ נולדו ילדיהם שני בהולנד. נולדה
 הבכור בגו בארץ, וגדלו לוכסמבורג

נשו בתו האמריקאית, באריזונה לומד
 בפפו־ מתגוררת ניו־זילנדי, לבהאי אה
הגיניאית. אה

 בייטס של הלאומית רב־גוניותם
 חשוב: בהאי ערך מבטאת וארמונד

 גזע לאיזה משנה זה אין העולם. אחדות
 כל שווים. הגזעים כל משתייך. אתה

אחת. מדינה — העולם
לשורו הבהאים מקבלים כך משום

 בכל והגזעים. הדתות כל בני את תיהם
 נוצרה בהאים, הגיעו שאליה מדינה
 כך מבני־המקום. המורכבת קהילה

 גם בישראל. מלבד בעולם, מדינה בכל
 אי-אלה העדיפו השנים במשך אם

 על הבהאית הדת את ישראלים יהודים
 הסכימו לא מעולם דתם־שלהם, פני

 בסיפרי אותם לרשום הבהאים מנהיגי
הקהילה.

 פשטני מרטין דוגלאס של ההסבר
 כי לסולטאן הבטיח ״בהא־אללה מדי.
פלס בתחומי במיסיונריות יעסוק לא

 אינה מדינת־ישראל היום אומנם טין.
 העותומאנית, הקיסרות של פלסטין

 כל מקיימים הבהאים, אנחנו, אבל
 ערך כל שאיבדה לאחר גם הבטחה,
ממשי.״

 כל כי הבהאים יודעים למעשה,
 החוגים חמת את יקציף מיסיונרי נסיון

 תועלת, להם משיביא ויותר הדתיים
בהם. יפגע

לבה יהודים הופכים הרחב בעולם

 מאלה אחד להתבייש. מבלי גאים אים
 בן בהאי־קנרי, )34( שפר ג׳ייסון הוא

 במיסג־ לארץ שהגיע יהודים, להורים
 שמארגנת עליה־לרגל של מסע רת

העולמית. הבהאית התנועה
והתגו בחברת־מחשבים ״עבדתי

 ״היו, ג׳ייסון. מספר באכסניה.״ ררתי
 לי סיפרו הם בהאים. גם באכסניה. שם,
 צריך שבעולם לי אמרו שלהם. הדת על

 את לארגן ושצריך שוויון לשרור
 ולא גלובאלית, בצורה העולם כלכלת

מקומית.
 הגיוני, מאוד שהוא הזה, ״הרעיון

 לי יש איש־עסקים. אני אותי. הלהיב
 רגיש, בן־אדם גם אני אבל הגיוני. מוח

 דוגלת הבהאית שהדת בעיניי חן ומצא
באהבת־האדם. גם

 אמרתי בשבילי, היא הזו ״הרת
 רגש, וגם הגיון גם בה יש לעצמי,
מסודרת, בצורה ממוסגרים ושניהם

 יהיה שהכל אוהב, שאני איך בדיוק
ומסודר. ממוסגר

 ולחשוב ספרים לקרוא .התחלתי
 בי התבשלה לאט־לאט הנושא. על

 ערב בהאי. להיות רוצה שאני ההכרה
 היתה זו בהאית. לפגישה הלכתי אחד

 בפגישה שהשתתפתי הראשונה הפעם
 שמרגע ידעתי לאולם, כשנכנסתי כזו.
דבר. לכל בהאי אני זה

 היא חיי. כל את שינתה .הדת
 אני אחר. סולם־ערכים לי היקנתה

 כולם בחברת־מחשבים. מחלקה מנהל
 תענוג. זה ג׳ייסון עם שלעבוד יודעים

 שווים. כאל לעובדים מתייחס אני
 לא פעם אף דיעות, מחליפים אנחנו

מתווכחים.״
 אוסרים הבהאים רווק. הוא ג׳ייסון

 אבל הנישואין. לפני יחסי־מין קיום על
המתיר בקנדה ״גם נבהל. לא ג׳ייסון

 המוכנות בחורות למצוא אפשר נית
 בלי טובה, בהצגה או במיסערה לבלות
אחר״כך. יחסי״מין איתך לקיים

 שאני חשבו בהתחלה ״החברים?
 לי יש והיום התעניינו, אחר־כך משונה.

בעיקבותיי.״ בהאים שהפכו חברים שני
 רונאלד היהודיים? הוריו הגיבו ואיך

 של לעברו חמור מבט שולח בייטס
 הזו השאלה על ג׳ייסון, .לא, ג׳ייסון.

 חושש מצווה, הוא לענות,' לך אסור
 שפר ג׳ייסון של אחת תשובה שמא
 שבין העדין במירקם־היחסים תפגע

הישראלי. למימסד הבהאים
 היום ועד המדינה הקמת מאז

 יחסים קיום על הבהאים מקפידים
 ספורים חודשים המימסד. עם טובים
 הזמנית הממשלה של כינונה אחרי
 בחיפה הבהאית העדה ראש שלח

לה .ברצוני בן־גוריון: לדויד מיכתב
 ואיחולים נאמנות ריגשי לכם ביע

 הנני מרינת־ישראל... לפריחת טובים
 תתעניין ישראל ממשלת כי בטוח

 ותפרוש הדתי, במרכזנו נאותה בצורה
הקדושים.״ מקומותינו על חסותה את

 הבהאים מנהיגי הבטיחו 1952 ביוני
 חיפה, עיריית לראש הברית בארצות

 פעולה ביניהם יארגנו כי חושי, אבא
מילווה־העצמאות. למען

העדה מנהיג תרם 1953 בנובמבר

לפי המכון להקמת לירות 200 בחיפה
ברחובות. סיקה

 ששת־ מילחמת ערב ,1967 ביוני
 לממשלת־ישר־ הבהאים תרמו הימים,

המס מיכתב בצירוף לירות, 5000 אל
בר־קיימא. לשלום מתפללים הם כי פר

 המרכז יפה. בעין להם גומל המימסד
דיפ נציגות של ממעמד נהנה הבהאי

 דתית רשוסיכערה היה אילו לומטית.
 ל• ממיסים פטורים חברי־המרכז היו

 כנציגות מכוניות־שרד. שתיים־שלוש
 מכוניות- עשר להם יש דיפלומטית

מיסים. ללא לארץ שיובאו שרד,
המ השיש בית־הצדק, רהיטי כל

 פריטים עשרות ועוד עמודיו את צפה
 בפטור־ממס. זכו מאירופה, שיובאו

מיליו בעשרות נאמדים סכומי־הפטור
דולארים. ני

 שרצינו,״ מה כל קיבלנו ״תמיד
בייטס. רונאלד אומר
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