
 שלנו, המיניות טבע על כביכול, מדעי,
 של עצומה בעיר, לפתע פרויד גילה

המומל הריופוי דרך נשים. אצל פריגידיות
פסיכיאט ריפוי היתד, פריגידית לאשר, צת
 את להתאים מכישלון סבלה כזו אשד, רי.

כ ה״טבעי״ לתפקידה רוחני באופן עצמה
אשד,.

 על שלו התיאוריה את ביסס לא פרויד
 העדיף אלא האשד״ של האנאטומיה לימוד

מ נחותה שהאשה הנחותיו על להתבסס
 החברתי תפקידה על הנחותיו ומכאן הגבר,

והפסיכולוגי.
 של הנרחבת בבעייה לדון בניסיונותיהם

 הפרוידיא- המציאו ההמונית, הפריגידיות
 של רוחנית״,.בצורה ״התעמלות אפילו נים

כדי עד לכת הרחיקה בונפרט מארי ריפוי.

18) הפנו הגברים
לפריגידיוח הנשים

 ל- לעזור כדי הקליטוריס, את לנתח הצעה
ה הנזק אבל הנכונה. לדרך לחזור אשה
 לבריאות־הגפש דווקא נגרם ביותר חמור

בהאש או בשתיקה סבלו אשר הנשים, של
ה דלתות ליד שהתגודדו או עצמית, מה

ה את יאוש׳ מתוך בחפשן, פסיכיאטרים,
 לגן- להיכנס מהן המונעת החבוייה סיבה
הוואגינאלי. העדן

 שאלה בתחילה לטעון אולי יכולה ת
 נחקרו שלא ידועים, בלתי שטחים הם

ש תוכיח יותר קרובה בדיקה אבל עדיין,
 בעבר. גם נכון היה ולא כיום, נכון לא זה

 בעובדה תכופות נתקלו הגברים לדוגמה,
 קיום בעת לאורגזמה הגיעו לא שנשים

קיימת. היתד, הבעייה יחסי־מין.
 הוא שהקליטוריס תמיד ידעו הגברים

 ילדות אצל הן לאוננות, הבסיסי האיבר
ב הורו הנשים מבוגרות, נשים אצל והן

 מקורה נמצא לדעתן, היכן, ברורה צורה
 גם הם הגברים שלהן. המינית התחושה של

 של כוחו בדבר חשודה, בצורה ״ידענים״,
 ברצותם האהבה,״ ב״מישחק הקליטוריס

 ההפרשה שתיווצר כך הנשים את לעורר
 הוא האהבה״ ״מישחק לחדירה. הנחוצה
 פועל אך הגברים, למען •שנוצרה תפיסה
 שהאשה ברגע רבות. נשים של לרעתן
 אח הגבר משנה מינית מבחינה מגורית

או ומשאיר הוואגינה אל חודר התנוחה,
סיפוק. ללא אבל מגורית, תה

 זקוקות אינן שנשים העובדה גם ידועה
 הוואגינה. בתוך ניתוח בשעת להרדמה
 בלתי- איזור בעצם היא הוואגינה כלומר,

כלל. רגיש
 האנאטד של הנרחבת הידיעה עם כיום׳

בנו אי-ידיעה שקיימת לטעון קשה מיה,
 שידע לכך חברתיות סיבות יש אבל שא.

 חיים אנו הרחב. הקהל אל הועבר לא זה
 שינוי מחפשת אינה אשר זכרית בחברה

 ומעמדה תפקידה בשינוי מעוניינת ואינה
האשה. של

 האנטומיה עם לקויה היכרות גלל ף>
ה עם המשלימות נשים יש שלהן, ■6

 יח- כדי תוך המורגשת שהאורגזמה רעיון
 ואגי־ באופן נגרמת ״נורמאליים״, סי־מין
של צירוף •תוצאת הוא הזה הבילבול נאלי.

 ב- למקם הכישלון האחד, גורמים. שני
ה — והאחר •האורגזמה, מרכז את מדוייק
 למה •האישי •הניסיון את להתאים שאיפה

מי כ״ינורמאליות הגברים על־ידי שמוגדר
נית״.

 פנים המעמידות הנשים, של הגדול חלקן
 בפני ואגינאלית, לאורגזמה הגיעו כאילו

 כדי זאת מביימות פשוט שלהן, הגברים
 שחקרה דנית סופרת העניין״. את ״לגמור
 הסכס״. של ״הקומדיה לכך קוראת בנושא,

רבות. סיבות זו לקומד״ה
ה על רב לחץ מפעיל הגבר ראשית,

 יכולתו •תלדה שבכך סבור הוא כי אשד״
 להגיע ממשיכה היא אם בין — כמאהב

 כדי כך, לאו. או — ואגינאלית לאורגזמה
 את האשד, משחקת שלו, ב,׳אגר לפגוע לא

 אכס־ ומבדמת לה, הועיד שהגבר התפקיד
 נשים _ אחרים במיקרים מינית. טאזד,

 שלהן הגברים על-ידי פריגידיות שהושארו
 ואגינא- אורגזמה מביימות והן בסכס׳ מאסו

 המינית. הפעולה סיום את לזרז כדי לית
 אורגזמה מביימות שהן מודות אחרות

 ואחר־בך גבר״, ״לתפוש כדי ואגינאלית
בהעמדת־הפנים. להמשיך נאלצות
ל פוחדות פשוט •אחרות רבות נשים

 את בראותן שווה, להנאה זכותן את דרוש
ה למען בעיקר כמיועדת המינית הפעולה

 היא מכך לאישה שיש הנאה כל וכי גבר׳
עליה. להודות שיש מיקרית תוספת רק

 כדי למדי חזק ,אגר עם אחרות, נשים
 הטוענת הגברית התיאוריה כנגד להתייצב

ל סירבו פסיכיאטרי, לטיפול זקוקות שהן
מוכ היו לא הן שלהן. בפריגידיוח הודות

 גם אבל בכישלון, עצמן את להאשים נות
הוסי כך הבעיה. את לפתור כיצד ידעו לא
במינו. מיוחד בגיד,נום לחיות פו

*
 והמזי- ביותר המרתיחה תוצאה ך*

 הזה, המבוך כל של אולי, ביותר, קה \ ן
מבחי לחלוטין בריאות שיהיו שנשים היא

ה ההיפך את ״ללמוד״ אולצו מינית נה
ה ההנאה מהן נשללה רק לא כך׳ גמור.

עצ את להאשים להן נאמר אלא מינית׳
בן. היתה לא כלל שהאשמה שעה מן׳

 לה שאין לבעייח פיתרון מחפשת בעודה
האינ למידתן האשד׳ מידרדרת פיתרון,

 ה- שינאה-עצמית'וחוסר-בטחון. של סופי
בתפקיד שאפילו לה מודיע שלה אנאליסט

 שוב - מאשמה שיחדור
האשה ישיחוור ראשון

 למלא לה מרשה הגברית שהחברה היחיד
מעמי מצליחה. היא אין — אשד, להיות —

עוב עם התגוננות, של במצב אותה דים
 צריכה שהיא לכך כהוכחה מפוברקות דות

 יותר לחשוב נשית׳ יותר להיות לנסות
 כ־ העובדות את יתגלה שלא ובלבד כאשד״
חוויתן.

ל להגיע מסוגלות שלסביות העובדה
 את מפחידה — חדירה כל ללא אורגזמה

ל יכול פין ללא שגבר שאמר מי הגבר.
 ידע במיטה, לאשה מצויין מאהב היות

אומר. הוא מה בדיוק
ב להתפאר והנהנה בעצמו, הגאה •הגבר,

ה בין לו שיש הגדול ב״דבר״ עצמו פני
העובדה את לקבל מוכן יהיה לא רגליים,

 הוואגי- בתוך הפין של שהימצאו כפשוטה
 ל ו כ י אינו אבל להפריית, אולי מתאים נה,

 !לאורגזמה האשד, את בכך להביא
■ ■ ■ :

 הזה״ ״העולם שאל המאמר, להשלמת
:שאלות מיספר עין־גל אביבה את

 קשר שיש חושכת את מדוע •
 רכין האשה של המין כעיוות כין

? המדינה תיקון
 שיחדור על סידרה לכתוב עומדת אני

 הזה. בנושא התחלתי במיקרה רק האשה.
 הוא האשה שיחרור של הנושא בל לדעתי,

פוליטי. •נושא
 ה־ ששיחרור חושכת ואת •

נ כאורגזמה קשור אשה
 בגל מדוכאת האשד, מהדברים. חלק זה
 הוא האלה הנושאים אחד שטחים. מיני

הגושפנ את לכך נתן פרויד המיני. הנושא
ממנו. התחיל לא זה אבל קה,

 שהגכרים משתמע ממאמרד •
 ה־ האורגזמה אגדת את המציאו

 האשה את לדכא כדי וויגינאלית
 גב־ מיניים לצרכים אותה ולשעכד

דיים.
ה נוחה יותר מינית, מבחינה לגברים,

הנשים בדרד־כלל הזואגינאלית. אורגזמה

- הוואגינאלית האורגזמה
גברית המצאה

 לסיפוק הגיעו •אם אומרות ולא שותקות,
לא. או

 הנשים שרוב חושכת את •
 מפני רק פריגידיות, שהן חוששות

 ואגינאי־ לאורגזמה מגיעות שאינן
ליתץ

 לאורגד מגיעות שהן כשקורה גם כי כן.
 נדירים, די מיקרים ואלה קליטוראלית, מה

 שהוא פעם ׳בכל לאורגזמה מגיע הגבר הרי
יחסי-מין. מקיים

ה הסיפוק על הסיפורים כל לזה, !נוסף
 שוב־ היא •שבגללו האשד״ של הנפלא מיני
 אותה, מחשיד זד, — העולם כל את חח

 אינני סריגידית. שהיא למסקנה ומביא
 בטוח אבל הגשים׳ רוב אצל כך אם יודעת
מאד. רבות שאצל
 נחותה להרגיש לה גורם וזה •

ץ אחרים כשטחים גם
כ לר, שניתן מעיקרי התפקיד כי כן׳
 החברה, כיום לה משאירה שאותו אשד״

ל מסוגלת לא היא זה גם ואם המין, זה
ז שווה •נבר הוא מה אז — הגיע
 בחייף סבלת עצמך את האם •

? זו סיכה כגלל מריגשות־נחיתות
זה. על להתגבר •זמן הרבה לי ולקח כן,
זו מאמרך על תגובות חיו האם •
חריפות בעל-פה, •בעיקר תגובות׳ היו
מאד.
 באלה היו •תגובות. •של סוגים שני היו

 גם — מאד טוב שזה ואמרו איתי שהסכימו
הסכי יותר השמאלניים גברים. וגם נשים

ש מאד, •חריפות תגובות גם היו איתי. מו
 מדברת, אני מה על יודעת לא שאני יטענו

מי מבחינה מתוסבכת אחת סתם שאני או
לפסיכיאטר. ללכת שצריכה נית,

 להתקבל יבול קודם מהערתך •
 שמאלני הוא שהקליטוריס רושם

ימנית. והואגינה
 שמאלניים, אנשים מכירה שאני כמה עד
 הכל מקבלים שאינם אנשים פשוט אלה

 אחד דנרים. מחפשים אלא •כמובדמאליו,
 הנושא גם הוא אליהם שהגיעו הדברים

 דיעות לקבל יותר מוכנים והם •המיני,
מהפ רדיקליות, לא הזה. בנושא רדיקליות

המהפיכה. בעד אני כניות.

במדינה
שירותים

המסר הוא המכס
 הצירות אלפי

 הפקר מתגוללות
 הסכם במהסגי

לוד בגמל־התעופה
 בן-גוריון בנמל־התעופה ברחבת־המכם

 קרוב־ גבי ועל •הקרקע על התגוללו בלוד
 חלקן מופקדות. חבילות מאות יות־מסע
אי השמים. כיפת תחת בערימות הושלכו

 נישט- החבילות היו לפתע, גשם ירד לו
בליל. ונישחתות פות

 שני ובד. פרוצה גדר הקיפה החצר את
 מאות לסוגרם. גיתן שלא שבורים שערים
 מטרים במרחק אנה־ואנה חלפו אנשים
 לא כולו השטח בכל מהמטענים. ספורים
לרפואה. אחד שומר אפילו ניראה

 דיב- כל ולשוד. לגניבה זעקו החבילות
וייקח. ייתי פין

הבי העיניים. למראה להאמין היה קשה
 ללא מופקדות יקרה סחורה שהכילו לות

? שמירה
 בקירבת שומרי־חרי• מוצבים אולי אבל,

 הדבר הנעשה? על מפקחים והם מקום
בדיקה. הצריך

 הרחבה אל ״׳נכנסתי מופקר♦ רכוש
ה ערימות בין לשוטט והתחלתי הפרוצה

 ״נטלתי וזזה, העולם כתב סיפר חבילות,״
ל ממקום אותן העברתי בידי, חבילות

 לגשת טרח לא איש תגובה. שום — מקום
ב מעשי מה לברר לנסות כדי ולו אלי,

 אזרחים, למקום •הגיעו מדי־פעם זה. מקום
ול למצוא במטרה פקידי־מכם, בלוויית

 לברר טרח לא איש מיטענם. את שחרר
במקום.״ מעשי מה

 כי הכתב שוכנע לא עדיין זאת, בכל
 אולי ההפקר׳. ב,חצר נמצא הוא למעשה
 על ללוכדו ומתנוון אתריו עוקב מישהו

לבדוק. היד, צריך זו אפשרות גם חם?
 אל עימה ויצא חבילה בידו נטל הוא
 עד הגיע בנייו־הפכס, את המקיף הכביש

 היד, יכול בעדו, עיכב לא איש למכוניתו.
ד,ביתד״ בשקט לקחתה

 המיטענים. שיחדור לאולם נכנם הכתב
 אחר ועקב הספסלים אחד על התיישב הוא

 היתד, הריצפה אדם. המה המקום המתרחש.
עבר. מכל בקעו צעקות מזוהמת.

 בגיל־׳וועמידה. •זוג ניצב מקום בקירבת
 הגבר שטופי־דמעות. היו האשד, של פניה

 עלו שהם הסתבר מסיפורם עצבני. ניראה
 קודם קצר זמן מדרום־אפריקה. לישראל
 יומיים ארצד״ •חפציהם את שלחו עלייתם

 המכס לבית סרו לישראל הגיעם לאהד
מני בתמימותם מיטענם. את לשחרר בלוד,

 יותר יארו לא המיטען שיהרור כי חו
קלה. משעה

 התבקשו למכס בבואם דולורוזח♦ וויא
 כי להם נאמר אחר־כך ורק טפסים, למלא
 לאיחסון מיטענם הועבר מקום חוסר בשל

 בתל-אביב, למחסנים נסעו הם בתל-אביב.
 עקב כי לחם התברר לשם בהגיעם אך

ש בלוד, מפקידי־המבס אחד של רשלנותו
 הטפסים, מילוי בשעת חיוני פרט השמיט
ל מיהרו בני־הזוג ללוד. לחזור עליהם

 בשעה לשם והגיעו לנמל-התעופה חזור
 קבלת בי התבשרו כאן דקות. וחמש שתיים
 תחנוניהם בל שתיים. בשעה נפסקת הקהל

ללא־הועיל. היו
 הפרט ללוד. ונסעו קום השכימו למחרת

 לתל- נסעו והשניים תוקן, תיקון הטעון
הור לפי הפקידים, אחד בדק שם אביב.

 חבילה של תוכנה את בלוד, המכס אות
 בני-הזוג. של הכולל •המיטען ׳מתוך אחת
 לפתע אך למוצהר, זהה היד, החבילה תוכן

•נעל והדוחק המהומה כל בתוך כי התברר,
 שפרט חבילה, זו היתד, החבילות. אחת מה

 גם הכילה רב כספי ערך בעלי לחפצים
 ערך בעלות צבעוניות, שיקופיות אלפי

 במסעו- בני-הזוג צילמו אותן סנטמינטלי׳
תבל. ברחבי תיחם
ו בתל־אביב חפציהם את השאירו חם
 אותה בגורל עלה מה לברר ללוד, חזרו

מאד. עד להם יקרה שהיתר, הבילה,
 בהם, ניתקל הדה העולם כתב כאשר
ל השעה ממחצית למעלה כבר המתינו

בכ ד,!מזה איתם. לשוחח שיתפנה פקיד,
 יוסדר, לא עניינו אם כי נשבע הגבר תה׳

ו־ לדרום־אפריקה חזרה מיטענו את ישלח
)30 בעמוד (המשך
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