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האום־ האשה שד סיפורה הלן
:טרדית /

 גבר. עם לאורגזמה הגעתי לא מעולם
 עושה כשאני בקלות לזה מגיעה אני אולם
 הדגדגן את מלטפת כשאני לעצמי, זאת
 לעומת הגברים, רוב מה. זמן במשך שלי
 הלא־ בכיוונים למשש ממשיכים זאת,

 השיטה לגבי סוד שום אין בעצם נכונים.
אורגזמה. להשגת

 צריך הדגדגן. הוא הנשי אבר־המין
 ההסבר אחרי זאת, יודע גבר שכל להניח

 וורג׳יניה מאסטרס ויליהם הסכסולוגים של
 ראיינה כמעט הייט ששרי ואחרי ג׳ונסון,

 צריך היה לא זה כל אחרי הדגדגן. את
זה. נושא על ויכוח להתעורר

 לגברים לגלות רוצה אני ויכוח. יש אבל
 לאורגזמה, תגיע שהאשה לכך לגרום איך

 בגיל כמוני, שאשה אבסורד שזה מפני
 בתולה עדיין שהיא לטעון יכולה ,32

 של שנים עשר אחרי מסויימת, מבחינה
גברים. של רב מיספר עם חופשיים חיי־מין
 — נהדר בגבר מאוהבת אני כרגע
 עינוי. זה בשבילי קלה, האורגזמה בשבילו

 והוא חסרי־בושה, רמזים לו רמזתי אני
בעקשנות. מהם התעלם

 של תמידי במצב שאני היא, התוצאה
 אני מזה, יותר ותיסכול. — מיני גירוי

 הנשואות, הנשים שרוב להתערב מוכנה
 גם מצב. באותו נמצאות כידידותי, כמוהן

באמ שלא אורגזמה מעולם השיגו לא הן
אוננות. צעות

:סיפורי זה הנה
 הנשים ■רוב כמו .1965ב־ 21 בת הייתי

עם מין, בהרבה התנסיתי דורי, בנות

וותווי1נ
האורגזמה
הנשית

 בי אם — נשים כין סוער ויכוח עורר אוסטרלי ככתב־עת מאמר
 מגלה אינו מאמר אותו כי כישראל. גם פשט זה ויכוח כחדרי־חדרים.

 אלא שלהן, המינית הפעילות על רכות, נשים כעיני חדשים דכרים רק
כיותר. ופרוכוקטיכית גוקכת כצורה הדכרים את מכטא גם

 נשים ראיינה רפואה, לענייני הזה״ ״העולם כתכת רזין, גילה
זה. חיוני כשטח שלהן הידע רמת על לעמוד כדי ישראליות,

 ואת האמריקאי המאמר נוסח את להלן ■מפרסם הזה״ ״העולם
 שחלקן תגוכות — שונים ממיגזרים ישראליות נשים של התגוכות

כיותר. מפתיע

 עם למיטה ללכת התחלתי אנשים. הרבה
 יום לפני באוניברסיטה, כשהייתי נערים
התאכ הדגדגן. גילוי לפני כלומר ■הדין,
 עד תכופות כה לעיתים זוגי מבני זבתי

הת ואז מהגברים מד, לזמן שהתייאשתי
לסביות. ■נשים עם במין נסיתי
 פנים להעמיד עלי היה לא פעם אף
 שנשים מה אשה. עם אורגזמה לי שיש
ה הטכני במישור תמיד, פעל לי עשו

 עלי היה לא לרמוז. עלי היה לא טהור.
 עם עלי, היד, אך בתוכי. דבר-מה לשים
 תמיד גבר. עם ■נמצאת שאני לדמיין זאת,

 למצוא שאוכל מקווה, אני ועדיין קיוויתי,
ה בי שנהגו כמו בי לנהוג שיוכל גבר

הלסביות. נשים

קודת עד  לנ
הרתיחה

 נשים עם במין התנסויות ■יאחר1{
 שלא אותי תבינו אל להן. אדישה הפכתי *

 התנסויות על אסירת־תודד, אני כהלכה:
 לסביות היו לא שרובן נשים, עם המין
 לימדו אלה שהתנסויות מפני ממני, יותר
 א־נור־ או מיני מום שום בי שאין אותי

מינית. מליות
 להתנסות שוב התחלתי ד,אחרונה בשנה

 שכן גבוהות, היו ציפיותי גברים. עם במין
 איתם מגע לי שהיה הגברים היו עתה

וג׳ונסון. מאסטרס של למימצאים מודעים
 טיפש בת שהייתי מאז אורגזמות זייפתי

ב כמו עשרה.  רציתי לא הנערות, ח
 אך מאוננת. שאני בי יחשדו שהנערים
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