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 הזה״ ״העולם בגיליון שפורסם האוסטרלי, הגבר של המאמר
 עורר, הגברי״, המין ״מיסתורי הכותרת תחת שבוע, לפני )2307(

 היווה בבך ותדהמה. הזדהות של כיותר חריפות תגובות כמצופה,
 האשה של מאמרה כעיקכות שהתעורר לוויכוח המשך המאמר

).2288 הזה״ (״העולם שבועות 20 לפני האוסטרלית
 את ששינה גילוי המאמר היווה רכות נשים לגבי רק לא
 רכים, גברים כעיני גם אלא כיחסי־המין, מקומן לגבי תפיסתן

כה. עד לבטאם שחששו דברים במאמר היו הגילים, בל כני
 שגבתה רפואה, לענייני הזה״ ״העולם כתבת רזין, גילה
 מאמרה על וגברים נשים של ותגובות עדויות האחרונים בחודשים

אלה. בעמודים ככד ממשיכה האוסטרלית האשה של

 אומר שאינו שם — רחמני וסי ל1
ב כתב, שהוא המיכתב אך מאומה.

 מיסתורי על הכתבות סידרת על תגובה
מיו תשומת־לב עורר הנשית, האורגזמה

חדת.
כתבו־ סידרת את רב ׳בעיון ״קראתי

 וממש האשה של האורגזמה אודות תיכם
 מישהו התייחס כשסוף־סוף מאושר הייתי

 מתכוון אני הגבר. של לאורגזמה גם
 ביחס צוויגנברג צבי הסופר של לתגובתו

ל מפעם אם נהנה היה הגבר שגם לכך
קצת. בו לטפל טורחת האשד. היתד, פעם
 תענוג. לגבר לגרום מעייניה עיקר הרי

 לי צר בתל-אביב, החי רווק בהיותי
 כיצד יודעות אינן הנשים שרוב לציין
 נשים על מדבר איני במיטה. בגבר לטפל

 או קבועה חברה על אלא בכך שעיסוקן
אחד. ללילה ידידה

 העשרים במאה נשים מדוע מבין ״איני
הביישנית. תפקיד את עדיין משחקות

 שאינן ומספרות המיטה על נשכבות הן
מח מאוד פשוט הן דבר. לעשות יודעות

הגבר. של המיומן לטיפול כות
ה אוהב מה על כתבות וסידרת ״יתכן,

 מבלי זאת לעשות וכיצד לו, שיעשו גבר .
 פותרת היתד, ולנשוך, לשרוט להכאיב,

הבעיה. את
 שתוך בבחורה פוגש אני פעם ״מדי

 יצאה שהיא לי נודע עימד, היכרות כדי
 כשהיא זאת, ובכל לפני, רבים גברים עם

קדו כבתולה מתנהגת היא לביתי, מגיעה
 היוזמה לקיחת את לי משאירה היא שה.

 נראה לסיומו. ועד הקשר יצירת מתחילת
 מינית. לבגרות הגיעו לא כלל שנשים לי

לאור לדאוג החוצפה להן יש זאת ובכל
 מכירות שהן היחידה כשהדרך שלהן גזמה

המיטה על לשכב היא פעולה לשיתוף
בהן. יטפל שהגבר ולחכות

האשד, שבו הפוך, מצב רוצה ״הייתי
 עימי לעשות מטרה מחוך לביתי, שהגיעה

 בידיה היוזמה את לוקחת היתד, אהבה,
זה לעשות. יודעת היא מה לי ומראה

 לפגוש אחת, פעם מאוד, לי מחמיא היה
 בישרו־ להפגנת ממני תצפה שלא באשה

!״המיניים נותי
 ה־ בסיום בשמו הזדהה רחמני יוסי

 פרסמו בבקשה — ציין לא הוא מיכתב.
 להיפך, שמי. את לא אבל מיכתבי את

 כתובתו את ציין והחלטתי ברור בכתב
 שהחליטו כפי — כשהחלטנו לכן המלאה.

 להמשיך — האוסטרלי המגזין עורכי גם
הגבר, מיניות על ולדבר הכתבות בסידרת
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 את לנו פתח הוא רחמני. יוסי אל פנינו
 רחב, בחיוך תל-אביב במרכז ביתו דלת

הדב את בהרחבה להבהיר נכונות והביע
 במיכתב. שהביע רים

 אומר: רחמני יוסי
 לי שיש העובדה לכן איראן. ילידי הורי
הת תמיד במיכתב, שהבעתי כפי דיעות
אבל אותי. הסובבים בעיני כתמוהות קבלו

 להבין למדו היטב, אותי המכירים ידידי,
ו שמרני, מחינוך משוחרר פשוט שאני
האינטי אף מחשבה, כל בפתיחות מביע
ביותר. מית

 שאני ככל הכתף על לי טופחת אמי
 זאת, לעומת הביתה. בחורות יותר מביא

 עם יחסים למערכת מצפה היא מאחותי
גברים, של מועט מיספר או אחד, גבר

 קבועה מערכת זו שתהיה בעיניה כשחשוב
ויציבה.

 להתייחס שעליה לד, להסביר מנסה אני
 אלי. מתייחסת שהיא כפי בדיוק אחותי אל

 אני אבל איתי. להסכים קשה שלי לאמא
 פוגש, שאני צעירה .ידידה שכל חושב לא

 ו־ שמרנית התנהגות על לשמור חייבת
כפייתית.

 עם קשר ליזום חייב אני תמיד למה
 כש- באוטובוס נסעתי שעה לפני י אשד,

 משיכה. אליה חשתי בחורה. עמדה לצידי
 שכל חושב אני כי מינית, משיכה כמובן,

 ולא מסויימת אשה עם קשר ליצור רצון
 היא מינית. ממשיכה נובע אחרת עם

מזה. יותר לא אבל אלי, חייכה
 אולי שיכלו פגישות מפסידות נשים

יוזמות אינן שהן מפני נפלאות להיות
 בדירה גר שאני למרות כוונה, לי אין
 הסלון, במרכז היא הזוגית המיטה שבה

 ממנה ולדרוש מייד האשה את להפשיט
 לחדרי שהזמנתי האשד, אם מיני. מגע

 תזכה היא שיחה, לפתח יותר נוח מרגישה
 בשיחות תמיד, אבל מלאה. להקשבה ממני

 שהיא האשד, לי מגלה יותר, מאוחרות
 שכל פחדה כי ומבוהלת מכווצת ישבה

 להכניס איך לתיכנון נתונות מחשבותי
למיטה. אותה

 כבר אם האסון מה לא? למה ובעצם
גו היכרות גם תיווצר הראשונה בפגישה
פנית?

 תמיד היא עצמה על שחוזרת המציאות
להי היא שתפקידה חושבת שהאשה כזו

 משיכה להביע לה אסור למה מושכת. ראות
תפ חלוקת פה להיות צריכה לא אלי?
 אני החכמה, את היי מוגדרת. קידים
 לקלוט יכולה לא אשד, להתפתות. רוצה

 את לי משאירה היא כזו. יחסים מערכת
 כאשה להיראות לה חשוב המנחה. תפקיד
הת ליזום ועלי בקלות, מתמסרת שאינה
 אותי? יפשיט ומי להפשטתה. עד קדמות
' לעצמי. זאת אעשה אני שגם כמובן

 אני אשה. לענג שיכול מה כל למדתי
 לטיפול, המשווע חזה גם לה שיש יודע

 צוואר, שפתיים, לב, לתשומת שמצפה שיער
 לה. שאחמיא לה חשוב פינוק. והרבה

 יש לי שגם דעתה על מעלה היא האם
רגישה? ונשמה גוף

 היא בי. תתאהב שאשה מצפה לא אני
 טיבעי. דבר העצורה בהתנהגותה רואה
ברגי תודה שהיא עד זמן הרבה לה יקח,
 זמן להן שלוקח הפלא מה באהבה. שות,

נהנות? שהן עד




