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לאורגזמה גוום נידבו שהדגדגן ש שסע האוסטרלית, האשה של
ו קורא עכשיו זשית. נ ו ביחסו הנשים על תיגו אוסטרלי ג נ ג ל

שו שבועות 13 נמשו בונןטיב׳ הפרו המאמר על ונשים גברים התי

 להכניס רבות שיטות יש גברים ^
 נתקפים הם אך — למיטתם נשים 9

 שהם מה להן לומר עליהם כאשר אלם
 גבר לשם. שהגיעו אחרי באמת. רוצים

 המיניות, העדפותיו את מתאר אוסטרלי
מר את מאפיינות אומר, הוא כך אשר
מכיר. שהוא הגברים בית

 גבר — אני עצמי. על ליטול עומד י שאני מאוד, כבדה אחריות והי ¥
 סנטימטרים, 180 בגובה ,29 בן רווק אחד,
 וקצר־ עצמותיו, לשד עד עירוני עכבר
 את לטעון עומד — עד־מאוד ראייה

 קרובים כולם, הגברים בשם טענותי
ככפ עירוניים ונמוכים, גבוהים ברחוקים,

 .6/6 היא שראייתם אלה ואפילו ריים,
 פחות אינו כאן לספר עומד שאגי ומה

עימנו. שיתעלסו אוהבים אנו כיצד מזה:
 זכות באיזו לשאול, אתם יכולים ועתה,

 עשרות שלחתי האם י זאת עושה אני
 מישאל ערכתי האם ? שאלונים אלפי

 את לכוס־משקה הזמנתי האם טלפוני?
 מוכן שהייתי (אף לא ? נדר הול קסאווירה

 עומד אני האחרונה). השיטה את לנסות
אינטו זינוק לכנות שאפשר מה לערוך

 ■שלי, פותי והשק מחוויותי להסיק איטיבי,
גרו אינן (עיני שקראתי מה כל לכנס
 מידידי (כמה שמעתי עד־כדי־כך), עות

,מי על וחשבתי לעתים) לפני מתוודים
 הזה המידע ים את ולסכם הגבר ניות

 — ורבותי גבירותי מגובש. אחד בטיעון
 לוח־ על האסימונים את להניח גא

ההימורים.
 עלי צניעות, .של בנימה להתחיל אם
עו מגלה שאינני היטב לי שידוע לומר
 גדושות חנויוודהספרים חדשים. למות

 כמו שמות הנושאים ברבי־מכר ומלאות
 של החושניות או ההוא שבעניין ההנאות
 זאת. לעשות דרכים 101 או הזה העניין

 אינטליגנטי דיון מכילים אלה מספרים כמה
 נקראים אחרים במעשי־האהבה, ורגיש

 שדווקא לציין מעניין לשרברבים. כמדריך
 במה האשה, במיניות שעניינם בספרים
 הגישה את למצוא אפשר נשים, שמרגש
 לנו מגלה !וזה ביותר. המעשית הטכנית
לי. נדמה חשוב, דבר-סה

התפקיד לגבר נועד האחרון לזמן עד

 מאמר )2288( הזה״ ״העולם פירסם חודשים חמישה לפני
הנ האורגאזמה ״מיסתורי הכותרת תחת אוסטרלית, אשה של

 הן כיותר, חריפות תגובות של גדול גל עורר זה מאמר שית״.
 — כאחד וגברים ;שים מצד ומחאה, תדהמה של הן הזדהות, של

בישראל. השנה שפורסם מאמר מכל יותר
 תגז הזה״ ״העולם פירפם מכן לאחר רכים שבועות כמשך

 שונים, מיקצועות ובעלי הגילים בל בני וגברים, נשים של כות
 את מעורר־התפעלות, בגילוי־לב ולפעמים רבה, בכנות שהביעו

האוסטרלית. של המהפכניות טענותיה על דעותיהם
וב מאמר, אותו על הוויכוח נמשך עצמה באוסטרליה גם
 כעמודים המתפרסם המאמר, את ידוע אוסטרלי גבר כתב מהלכו

 מנמודת-הראות ונשים גברים כין יחסי־המין את המאיר — אלה
 מסד צדדים ולהבין לראות הנשים את ללמד בא הוא הגבר. של

עליהם. לדבר נוהגים הגברים שאין הגברית, המיניות של יימים
 הזה״ ״העולם כתבת רזין, גילה תגבה הבאים כשבועות

 זה, מאמר על וגברים נשים של ותגובות עדויות רפואה, לענייני
 לקוות יש האוסטרלית. האשה של מאמרה אחרי שעשתה כפי

 להגיע — וגברים נשים — לרבים תעזור קודמתה, כמו זו, שסידרה
 האדם, כחיי ביותר החשוכים המיגזרים כאחד ולשלמות לסיפוק

והמעצורים. הפורות חוסר-הידע, שולטים שבו

 — נשים המינית. בזירה יותר הפעיל
 ואפילו אמותינו, של בנות־דורן שהן אלה

 מסורתי באורח חונכו — ;מהן צעירות
 המולדת.״ על ולחשוב גבן על ״לשכב
 רוחני במישור חיות ׳שהנשים היתה ההנחה
 כתוצאה הנשית, והאורגאזמה יותר, ורגשי
 כמו בערך מרוחק יעד היוותה מכך,

ה אבירי למצוא שביקשו הקדוש הגביע
 מידה באותה הושג (והוא העגול שולחן

 גבר קרה. זה קרה, זה אם הצלחה). של
 להשיג לאשה לסייע כדי מגידרו יצא לא

אותו. הטריד לא והדבר אורגאזמה
 מנסים המינים שני שבני נראה כיום,
 זה, מסוג בעניינים אלה עם אלה לשוחח
 הגברים העדין. פער־ההבנד פני על ולגשר

 בעיקר הנשים, של מיניותן את הבינו לא
ל מוכר עדיין הדגדגן :הגופני בתחום
 הקוטב להם ■שמוכר כשם רבים גברים

 שרבים ■לכך לדעתי, הסיבה, זו הצפוני.
 כאילו נקראים מיניים ספרי־עזר מאותם

 המיועדים בגינקולוגיה, ספרי־לימוד היו
לתלמידי־רפואה.

 את עד־תום מבינות אינן הנשים ואילו
 עדיין הן הגבר. מיניות של הריגשי הצד

 ביצועיו מושפעים מידה באיזו תפסו לא
 פחדיו, על־ידי הסדינים בין הגבר ישל

 זיכרו־נא החבויות. ותשוקותיו צרכיו
ממשי שאנו בשעה זו, עובדת־יסוד היטב

הפש למרות שלנו: הגילויים במסע כים
 הגברי, המיניות מנגנון של היחסית טות

ה הבלתי־מוגבל־לכאורה המיני וד־׳יר
 עריסת- סתם אינו הגבר אותו, מתדלק

 תצית שפשוט אישה, לכל המצפה עצים
 באהבים, התעלסות אותו. ותדליק גפרור

 כל־כך פשוט עניין אינה הצער, למרבית
לגבר. נוגע כשזה אפילו —

קשה. כל־כך עניין גם זה אין אך

ה ש ע מ ה דנו׳
 להתעלסות הקודם כנידוי שמדובר ך*
 * מה שכל הוא הסביר הכלל עצמה, *

 כן, אותו. גם מהינה ממנו, נהנית שאת
 יסודיים הבדלים כמה יש יודע, אני כן,
 כה אינן תשיוקותיכם אך שניכם, בין

לטיפה מיזמוז, אוהבת את האם שונות.


