
 — קמ״ש אלף של במהירות מטוס להפעיל
 הס׳׳מ 20 פני על שלו המיו אבר את להפעיל

 דייויד ד״ר האמריקאי הפסיכיאטר ?וובע
כה עד שיצא ביותר הטוב המיו ספר שהוא

 המידע להבהרת הראשון הצעד הזה. ספר
 שנבינה, עד שלנו המינית ההתנהגות על

בהתנה מבינים שאנו מידה באותה למשל,
בפש — הוא החזירים, של המינית גות

 שיש והנתונים העובדות הכרת — טות,
 לפחות למצוא נוכל זה. בנושא בידינו
וב בכנות בתבונה, כתובים ספרים תריסר

 הללו — ריבוי־חזירים אודות על דייקנות
 המעשה; סיפור כל את לקורא מוסרים
 ולפעמים מדעיים במונחים ישירות, גלויות,

 להיות, חייב ומבדר. מרתק בסגנון אפילו
 יצורי על אחד פשוט ספר לפחות איפוא,
 על דומה ברמה מידע לנו המעניק האדם,
עצמנו. אודות

 בעלי של הקולניות מחאותיהם למרות
המס את לשלול המנסים השונים המוסר

 בני־האדם את יצר שהבורא לכל ברור קנה,
ומספ פעילים חיי־המין שיזדווגו. מנת על

 לאדם חיוני יסוד הם בוגר, במישור קים,
 כאחד שלו הפוטנציאל למלוא להגיע המבקש

 המינית שפעילותם אלה האנושי. המין מבני
 מאבדים — פחדים ומלווה בערות אפופה

 וסיפוק אושר למצוא מסיכוייהם ניכר חלק
 לחיות להם שהוקצבו מעטות שנים באותן

 שם הזה הספר שלנו. הארץ כדור פני על
 במי־ הבערות מקום את למלא — יעד לו
 בבטחון, הפחדים את ולהמיר מוסמך דע

 כל על ובגילוי-לב בכנות שישיב בכך
לשאול. העז ולא לדעת שרצה מה

- הרגשתס. ם ש  א
!שטויות

וב בכנות זאת עושה שהוא כד על ו
 וגילוי- כנות עוררין. אין — לב גילו 1

 ללא בדפוס. היום עד נראו לא כאלו לב
על הסופר עונה מפורט, ובהסבר היסוס,

 המאפשר אמצעי בדבר מה כמו: שאלות
 דבר (יש מישגל? לקיים האימפוטנטי לגבר
 יכול לפיו המובהק הסימן מהו — כזה)
 לידי האשד, הגיעה באמת אם לדעת הגבר

(הז פנים? מעמידה רק שהיא או אורגאזם,
לק עצמך תכין איך — הפיטמות) דקפות

שרי להפעיל כיצד — הנאה? מישגל ראת
 — המישגל? הנאת את להגביר כדי רים

 בני־ אצל המיניים היצרים מתגברים מדוע
 ויב־ עם האוננות האם — מזדקנים? אדם

נוספות. ומאות — שלילית? איננה ראטור
ה העובדתית, לגישה קלאסית דוגמה

 משום — דבר להסתיר מנסה שאינה כנה,
 משהו מינית פעילות בשום רואה שאינה
, הכרוך  בעייה היותר לכל אלא באשם
 עושות ״מה בפרק לראות ניתן — נפשית

הפסיכיאטור: כותב ביניהן?״ הלסביות
 ההומוסקסואלים־הגברים, עמיתיהן כמו

מח רק בידן שיש בכך הלסביות מוגבלות
להש הדרושים האנאטומיים מהפריטים צית
 ,פין שהמשוואה כמו בדיוק המשחק. למת

 הרי הגברים, לגבי נכונה אפס׳ = פין !+
ו שרירה לא־כלום׳ = פות + ,פות גם

הלסביות. לגבי קיימת
 הוא הלסביות בין ביותר המקובל הנוהג
ה את זו מלטפות הן המשותפת. האוננות

 שפתי־ פני על מחליקות חברתה, של דגדגן
 שהריגוש עד זו את זו ומגרות הערווה
 רבות טכניקות אביונה. לכלל מגיע המיני

 רובן־ אולם ואפשריות, מקובלות ושונות
 לעיתים ובתוצאותיהן. ביסודן זהות ככולן

 לחיכוד האמה באצבע הלסביית מסתייעות
 נדירות — לעיתים צינור־הפות; של פנימי
 ה־ לטכניקה הלסביות נזקקות — יותר,

 בוואריאציה אצבעות: שלוש של ,איטלקית׳
 הדגדגן, את האגודל מגרה אוננות של. זו

 בפי־ והאחרת בפות ננעצת האחת האצבע
)34 בעמוד (המשך

הנועז-ביותר המין בספר

-בריא?
 ביותר. המוצלחים ביותר, המהירים ביותר, הטובים להיות לדעתם, חייבים, הם תמיד מושלם.

חלשים, באמת הם עברו, לימים בהשוזאה אולם
 בביצוע חמורה בצורה פוגמים שבהם, והעייפות התחרות, המתח, על המודרניים, החיים

 כמה יודע ומי משקה, כוסיות תריסר חצי סיגריות, חפיסות שתי על לדבר שלא המיני.
 בתנאים למיטה. מגיע שהוא עד מהבוקר הממוצע האמריקאי שמחסל והרגעה מרץ כדורי
איש־המערות? לעומת וכאפס כאין שהוא פלא כאלו,

? בטצגות וטטירוט בטרטיט שופט ט טטין טל דטתך מיה

 בצורה משתכשך רק כלכותה, הו, כמו הצגה לראות ללכת שמוכן שמי דור ף•
 ביותר, הטובה החליפה את ללבוש כרטיס, בשביל דולר 25 לשלם מציצנות. של ילדותית <4

 בכל לתיאור ניתן לא — שלהם בגדיהם את משילים אחרים ונשים גברים לראות וללכת
״ילדותי״. מלבד אחר כינוי
 כל בפרהסיה שיוצגו לאחר מעצמם. והמין וסרטי־העירום ההצגות ידעכו הזמן, עם

 למסקנה האנושות לבסוף תגיע — משתתפים של אפשרי מספר בכל הזוויות, מכל התנוחות,
 דבר שום אין אחד ולאף ציוד, אותו דבר, של בסופו יש, ובנותיה בניה שלכל הגואלת

 ריבון־ לנו שסיפק הציוד עם לבצע שאפשר למה הכל, אחרי גבול, ושיש לאחרים, שאין
עולם.

? כהן תטושת טט טין טטרבות רבות נשיט האט

 גברים שגם היא האמת נשים? דווקא למה מאוד. מעניין השאלה של הניסוח כר ^
גברים. בעיקר אך — זאת עושים נשים וגם ^

חוויית אותה להם וגורס האשה, על השתלטות פירושו המיני האקט מהם, רבים בעיני

מוצלחת. כספית עיסקה שגורמת והצלחה כיבוש
 המחזור גדל אחוזים בכמה השבוע, הרווחתי כסף כמה במספרים: לחשוב מרבים גברים

 במקום בכמות, — המינית פעילותם את גם מודדים הם קנה־מידה באותו השנה. שלי
 מטרה קבלן: בעיני וטוב זול מיגרש כמו בדיוק היא הגבר, בעיני חתיכה, באיכות.
מהירה. לרכישה

? מזן טט טין נשיט כן אט טטרבות טירט באיט

 יותר הרבה מעשיים יצירים הן נשים להן. יילך שזה מאמינות שהן כמידה דיוק
 אצל מאשר יותר הרבה גדול המין, ביחסי רגשית, במשמעות הצורך אצלן, מגברים. *6

כיעיל. להן הנראה אמצעי כל להפעיל מוכנות הן מטרתן, את להשיג כדי הגבר.
 בני- נוהגים יחסי־אנוש של מישור שבכל לזכור יש שלילית. משמעות לכך אין אולם

 כמנוף המין את מפעילות לרוב שנשים הוא, המיני במישור ההבדל כך. בדיוק אנוש
ץ, — זאת עושים הגברים בעוד הנישואין, מיסגרת בתוך מטרות להשגת חו ב

? טטריוט טל דטטך טט

 נורים־ במחנות א־מיני. הוא נודיזם דבר. אותו אינם הם מין. עם נודיזם לכלכל ין
החברתיות בפעילויות לערבבם ואין לכלל, עניין אינם שיחסי־המין חוק־ברזל קיים טים

 שיזוף חובבי בעולם שיש כמו פילוסופיית־חיים. אלא מינית, סטייה איננו נודיזם השונות.
עירום. חובבי גם יש חופש, וחובבי

טיניות? פנטזיות יש כשלטישטו טרטלי וט טאט

 לגרום יכולות פנטייות בפסיכיאטריה. חסרי־משמעות מושגים הם ולאינורמלי ורמלי •*
 האיש קורה, זה כאשר המציאית. לבין בינן להבחין מסוגל אינו האדם כאשר רק נזק ^

פסיכופט. הוא
 רק זהו רע. כל בכך אין ,20 בת פצצה עם במיטה שהוא מפנטז 50 בן גבר כאשר

 רק הוא במציאות, זו פנטזיה להגיש מנסה הוא כאשר עלומיו. על לשמור מצידו נסיון
_____________________________________צחוק. מעצמו עושה

? בריאט אישיות בטצט, טטי,

ת ו * ל ג סו מ  למישהו אם עובדות. לבין פנטזיות בין להבחין המסוגלת במציאות. להכיר ה
 אישיות בעל הריהו יכולתו, במיטב אותה לפתור ומנסה ניכחה מתייצב והוא בעייה, יש ן

 הרי אותה, שסתר או בבעייה מטפל שהוא לעצמו מפנטז רק הוא זה, במקום אם בריאה.
בריאה. מלהיות רחוקה שאישיותו

בריאיט? נישואין טטט
 והבעל — הבעל כלפי וטובת־הלב האוהבת האם תפקיד את ממלאה שהאשה ך*

האשה. כלפי וטובת־הלב האוהבת האם תפקיד את ממלא
 חסר־ האב תפקיד החשוב. היחידי הוא האם תפקיד הילד, בעיני אב. ולא אם, אמרתי כן,

___________________________________________בעיניו. חשיבות

לאשתו? אטא לטיות טגטר יכול איך

 הוא אין האם אותה? מאכיל הוא אין האם ביותר. הטבעי תפקידו כעצם זהו די ך*
תינוקת? לה קורא הוא אין האם עליה? ומגן לה דואג הוא אין האם אותה? מלביש | (

 פילגש, אם, של שילוב להיות עליה כי לאשר, תמיד מספרים למיניהם הנשים בעיתוני
שטחיים. הינם אם, של זה מלבד האחרים, התפקידים שכל היא האמת ומזכירה. שותפה

 טדבר טטו כפטיכיאטר, טכודתך שטת בכל
בו? ןלת2שנת או ששטטת ביותר טטטורך

 שתמיד מה כל ספרי, את לקרוא שלו חולה בפני שהמליץ לי סיפר מידידי ופא ך*
 — פעמיים הספר את קרא החולה לשאול). העזת לא (אבל הסין על לדעת רצית ן

לעשן. להפסיק והצליח
 זהו, — בחיי מטורפים דברים הרבה ושמעתי — בחיי ששמעתי המטורפים הדברים מכל

ביותר. המטורף ספק, ללא
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