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ש ,3עק ן* רווק, ,36 בן יחסי־ציבור, אי
 זו בסידרה המגיב הראשון הגבר הוא

האוסטרלית. האשה של מאמריה על
דבריו: הגה

פג־ היה האוסטרלית האשה של המאמר
הזדהיתי. בו שנאמרו הדברים רוב עם טסי.

חולק. אני מהם אחר חלק על
 הגבר של הבורות בו השתקפה מכל יותר

 שרוב מאמין אני אשה. עם המיני במגע
 אשה להביא יודעים לא עדיין הגברים

 בכיוונים למשש ממשיכים הם לאורגזמה.
 הנשי שאבר־המין גילו לא כי נכונים, הלא
הדגדגן. הוא

שנים, הרבה אחרי זאת גיליתי עצמי אני
 רבות. נשים עם יחסי־מין קיימתי שבהם

 מבורות מאוד, פשוט נובע, זה חוסר־הבנה
המין. נושא בכל

מיני, חינוך לתת נהוג היה לא בצעירותי
 חל הנושא על בבית. ולא בבית־ספר לא

מספ ניזון הייתי מחברי הרבה כמו טאבו.
 תיאור ניתן שבהם פורנוגראפיים, רים

 מבצע שהגבר קראתי מישגל. של קלסי
 בתיאור האשה. פות אל באבר־מינו חדירה

 מצליח תמיד שהגבר מאליו מובן היה הזה י
 כשהיא ההנאה, לשיא האשד, את להביא

 ושניהם ועוויתות, התפתלויות מבצעת
 חושבים שכך מאמין אני יחד. גומרים

כולם.
 המיניים ניסיונותי כל השנים, במשך

 נכנסתי הזו. התיאוריה את אישרו אכן
 המקובלת והצורה למיטה, הבחורה עם

 העליתי לא לשיא. יחד נגיע ששנינו היתד,
 להיות יכולה אחרת שאפשרות דעתי על

נורמלית.
 שהן להודות בחורות החלו לאט־לאט

 שזה הוא המצער לאורגזמה. הגיעו לא
בחורה עם הייתי ששאלתי. אחרי רק קרה

*הו
סרחה

תמידי י7

1/■סתורי
האורגזמה

הנשית
1/

הכו תחת שבועיים, לפני הזה״ ״העולם כגיליון שפורסם המאמר
 חריפות תגובות כמצופה, עורר, הנשית״, האורגזמה תורי ״מיס תרת

ותדהמה. מחאה הזדהות, של ביותר
 לגבי תפיסתו ששינה גילוי המאמר היווה רכות נשים לגבי רק לא

 היו הגילים, בל כני רכים, גברים כעיני גם אלא המין, כיחסי מקומן
מדהימים. גילויים כמאמר

 כשכועיים שגבתה רפואה, לענייני הזה״ ״העולם כתכת רזין, גילה
ממ מאמר, אותו על ישראליות נשים של ותגובות עדויות האחרונים

 שלא הקוראים למען גכריס. מפי והפעם — אלה כעמודים כבך שיכה
 ״העולם חוזר שבועיים, לפני האוסטרלית האשה של המאמר את קראו
.63 כעמוד דבריה עיקרי על הזה״

 בעת סימני־עוויתות הראתה לא שכלל
 נהנית, לא היא אם אותה שאלתי המישגל.

 המהממת. התשובה את קיבלתי ולראשונה
 בחורה נהנתה. לא שהיא לי אמרה בחורה

 לא החדירה שאקט לי הסבירה ראשונה
 עיסוי ממני ביקשה היא אותה. מרגש
ל להגיע לה עוזר לדבריה אשר בגבה,

אורגזמה.
 (גיל פמיניסטית באשה פגשתי אחר־כך

 במישור רק היתה איתה ההתקדמות ).25
 היתה היא ידע. בהקניית ולא המעשי,

 לטפל אותי שלימדה הראשונה האשד,
 ברור היזח לא ממנה גם אבל שלה. בדגדגן

 המקום שזהו זאת, אמרה לא היא כי לי,
ה והצורה בגופה, ביותר הרגיש ד י ח י  ה

 לא היא גם כי לאורגזמה. אותה המביאה
 היא הקלאסית. החדיירה על לוותר הסכימה

 אותה, מענגות הצורות שכל לי לומר נהגה
 הדגדגן שרק להרגיש התחלתי אני אולם
 הדרכים ובשאר לאורגזמה, אותה מביא

 שנהנתה לי כשאמרה לזייף, נהגה היא
 לגוף והבנה ידע חסר נשארתי מהם. גם

האשה.
 היתד, מודע שבה!נעשיתי הראשונה הפעם

 גרושה. אנגליה באשה פגשתי בהוץ־לארץ.
 גורם מה לראשונה לשאול העזתי אותה

 הראשון המיני במגע מיד חשתי לעונג. לה
 שהיא הרגשתי מזייפת. לא שהיא איתה

הב היא עימה גלויה בשיחה נהנתה. לא
 אותה מביא בדגדגן טיפול שרק לי הירה

 נשואה שהיתה לי סיפרה היא לאורגזמה.
 ילדה. לה יש וממנו צרפתי, לגבר שנתיים

 לא מעולם היא בעלה עם ביחסי־המין
 גם זאת, לעומת הוא, לאורגזמה. הגיעה

 היא אם אותה לשאול פעם אף טרח לא
 את לראשונה בי עירערו (דבריה נהנתה.
 הצרפתי.) הגבר מיתוס
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