
 אותך,״ אוהב ״אני לאשה, אומר אם
 שאני ברור יהיה לה בחשדנות. תגיב היא
 איש להיות רוצה לא גופה. את רוצה רק

 רוצה לא סופרמן. להיות רוצה לא הצבא,
 לי בעיניה. למצוא־חן רק רוצה לכבוש.

 את המילים: את מהפה להוציא קשה לא
 על התחרה נהדרת, שימלה היום לובשת

 שיגעון את נהדרת, את מקסימה, הבד גבי
 ה־ למה איתך. להיות לי נעים במיטה,

? חסכניות כך כל נשים
 טופח זה התנגדות. במישחק משחקות הן
 הגברי שהאגו אמר מי האגו. על להן

חשוב? אינו
 אני לגבר. נעים מה מבינות אינן נשים

 טוף־סוף להשיג כדי ומנחה מבקש תמיד
ליוצאי״דופן. הנחשבים דברים בשבילי גם

 הגבר של המין אבר שרק נדמה לנשים
 שכפי להן ברור לא בו. מהטיפול נהנה

 במוח, מהתחושה מושפעת שלהן שההנאה
השפיכה רק לא כך. זה הגבר אצל גם

 אני, אם מיני. מתח של שיאו את מהווה
 פרסית, ממשפחה עצמאיים לחיים שיצאתי

 — גלויה בצורה ולשוחח להפתח מסוגל
 הרצון קיים בי גם אפשרי. שזה סימן

 נוקט שאיני בעוד אשה על רושם לעשות
 מוכיח רק זה גבר. כלפי כזו בגישה

 על המושתתים יחסים, בסוג שמדובר
 לכן הדדית. והתחשבות מינית משיכה
בהתנהגותה. עמדות לשנות צריכה האשה

 כל לעשות יכולה לא ״אני לי, תאמרי
 אהבה.״ של רגש בלי מבקש שאתה מה
 עם או היד, עם לאונן אפשר !בולשיט זה

ש אומר לא זה וליהנות! — ויברטור
בוויברטור. להתאהב חובה

ה רק הוא שהיעד שחשבת תאמרי
 גם אוהב שהגבר ידעת לא כי חדירה,
 תשאלי, רק וחיבה. גוף, חום ליטוף,

 הענקתי לא אני אם לך, להסביר מוכן אני
 להקשיב אשמח — אוהבת שאת דברים לד

 שמענג מה כל הנחיות. ממך ולקבל לך,
אותי. גם להרטיט עשוי אותך,
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 כעורך־ עובד הוא בבוקר .31 מגילו, י י
 ארשת ובעל מעונב, בקפידה, לבוש דין,

 עמיתיו בין מופיע כשהוא רצינית, פנים
 מעט חד, הקולח דיבורו שם למיקצוע.

 מביט הוא שחורה בגלימה מכוסה תוקפני.
 יחסו לידו. החולפים אלה על קומתו ממרום
וענייני. החלטתי קר, נראה

 יחסים על הזה האיש עם לשוחח מוזר
 עורך- אך ואשה. גבר בין אינטימיים

 בית־ מאולם עתה זה יצא גורן, הדין
ש מונית נהג על שהגן אחרי המישפט,

בתיירת. מגונה במעשה הואשם
מספר: גורן אמיר מישפטן

המו שנהג התלוננה הצרפתית התיירת
 שלוש מגונה, מעשה בה לבצע ניסה נית

 לנשקה, ניסה שהוא טענה היא פעמים.
 מוזר שלה. המין ובאבר בחזה לגעת

 עם גופני בקשר רצתה שלא שאשה בעיני,
 לברוח ניסתה לא צעקה, לא זר אדם

 מנעול את לפתוח קל במונית מהמונית.
 מתקבלת אינה שלה הטענה לכן הדלת,

 בבית־המישפט להוכיח ניסיתי כהגיונית.
 האשמה להעליל סיבה היתר, זו שלאשה

המונית. נהג על כזו
 לבחור בצרפת נישאה שהיא היה ידוע

 ניסו הם בארץ זה ובביקור ישראלי
 האשד׳ בישראל. להשתקע אפשרות לבדוק

 והיא בזה מעונייגת היתר, לא הצרפתיה
 לחיות טוב שלא לבעלה להוכיח ביקשה

פה.
 ביניהם שהיה העיד הנהג זאת לעומת

הנסיעה. עבור תשלום על סיכסוך
סיר והיא תשלם שהאשה ביקש הנהג

 זאת מבקש שהוא על כעסה אף היא בה.
 חושבת שהאשה הרגשה היתד, לנהג ממנה.

 אשה, היא כי חינם נסיעה לה שמגיע
שהת בצורה אליו חייכה אולי היא כי

בעיניו. כמשמעותית פרשה
 עניינית גישה דורש המישפט בית אך

 המעשה את עשה לא או עשה בלבד.
? המגונה
 לגיטימי שזה חושב פרטי, כאדם אני,
 אם אשה. עם קשר ליזום ינסה שגבר

מב אותו ומושכת בעיניו מוצאודחן היא
 אין ושיכלה אופיר, על הרי מינית. חינה
הראשונה. בפגישה לעמוד יכול הגבר

 קשר ליצור שהרצון חושב שאני מכיוון
 השאלה נשאלת מינית, ממשיכה נובע

 שאלה זו לי. להיענות מסכימה היא אם
ומוש מורכבת עליה והתשובה עדינה,

ומאופיו. הגבר של מהמנטליות פעת
 ניסיון בעל כגבר עצמי רואה אני

 מבין גבר כל אבל נשים, עם בקשרים
 בעיה זו שונה. בצורה אשד, של נכונות
 מסכימה שהיא מבין אני רגישה. מאוד

 שלא מכיוון הפוכה. שלה העמדה ובעצם
 אני — במפורש לי שתאמר אשה פגשתי

 קשר ליצור אנסה אני איתך, לשכב רוצה
סיסי.
 ידיים, לשלוח בניסיון להתבטא יכול זה

 זאת שיקבלו נשים יש לנשק. לחבק,
 בעצם הן אם גם שלהן, לאגו כחנופה

 אחרות נשים לעומתן, מסכימות. אינן
חמו פגיעה השפלה, כזו בהתנהגות יראו
 לגברים משותפת היא כאן הבעיה רה.

 גלויה בשיחה קל לנשים. כמו בדיוק
עצמכם הביעו דברו, — לומר והגיונית

בחיים. כך לא זה אבל ברורה. בצורה
 זאת רואה אני כך — נוקטת אשד,

להת שיכולה מרומזת בגישה — כגבר
 כך יד. תנועת חיוך, נועז, בלבוש בטא

השאלה מעוניינת. שהיא להבין אפשר

 קיצוניים במיקרים •ביישן. נאיבי גבר
 לעומת לאימפוטנט. אפילו אחשב יותר
 ביוזמה, ואנקוט נועז אהיה אם זאת,

 וזו הגדול, העולם איש למתוחכם, אחשב
עדיפה. תדמית כמובן
 מוכנות שאינן נשים כלפי כעס חש אני
 מעוניינות הן אם גבר, עם קשר ליזום

מנור להשתחרר קשה עדיין לנשים בו.
 יחסים המקיימת אשד, מקובלות. מות

 פראיירית היא רבים גברים עם מיניים
 לגבי לגיטימי שזה בעוד העם, בלשון
שפי לדון־ג׳ואן יחשב כזה גבר גברים.

 למרות מצליח. גבר — הוא העממי רושו
 הזה המושג שעל יודעים הגיוניים שאנשים

הכלח. אבד
 לא הן במיטה. גם מפונקות נשים

 אוהבות, הן מה לגבר לומר מתביישות
מכי כבר שהן בשלב זאת, לתבוע אפילו

 ומשוחררות, חופשיות כשהן אותו, רות
 כך. להרגיש להן ונתן ביקש הוא כי
 אם שלהן. ליצרים דרור קוראות הן אז

 ורד לכך, להגיע הצליחו לא ואשה גבר
 זה הוא יהיה מאופקת, נותרה אשה

 היא היחסים. במערכת הנורמה את שיתווה
 יותר, מאוחר אבל פסיביות, על תשמור

 תאשים לא היא להתאכזב. עלולה היא
 אלא אותי, הנחתה שלא בכך עצמה את

בשתיקה. לה תסתלק
 נשים אחרות. נשים גם שיש מזל

 מעצורים. להן שאין ומשוחררות מנוסות
 במערכת הגבר. את ומבינות יודעות הן

ואפ לגטימי הכלל טאבו, אין כזו יחסים
 אוהב הגבר מד, מגלות כאלה נשים שרי.
 אותן. למצוא נדיר אבל פחות. ומה יומר,

 בצורה יחסי־מין מקיימות הנשים מרבית
 במערכת ליהנות יכול לא גבר — שבלונית

 מבין איני כך, חש הוא אם כזו. יחסים
כמוהו. חשה לא האשד, מדוע

בצורה הקיימות תחושות הרי הן אלה

 היחסים במערכת רגש ישקיע הוא מטעה.
 אהבה לחוש חייב לא הוא אשה. כל עם

 יוצר הוא שאיתה מסויימת אשד, כלפי
 זאת להבין יכולות לא נשים פיסי. קשר

 לצורך מדי רבה חשיבות מייחסות הן כי
 מבן־הזוג. להן שתנתן ביטחון, בהרגשת

 בו שיש קשר מחפשות הן כך לשם
 למערכת גם מקום יש אולם התמדה.

 בין לפצל וניתן אנשים, כמה עם יחסים
 להבין מוכן אני אחד. כל כלפי רגשות

 גבר להבין יכולות לא הן למה כזו. אשה
נשים? כמה כלפי ריגשותיו המפצל

 מהגבר יותר חלשה. נבראה אשה אומנם
בשוויו מאמין אני אבל פיסית, מבחינה

להצ צריך זה יחסי־המין. במערכת ניות
לחלו הדדית היא שההנאה כך על ביע
 גם לענג יכול אשד, שמענג מה טין.
 מליטוף, עדין, ממגע נהנית אשד, גבר.

 נכון שזה להבין לה קשה למה מפינוק,
הגבר? לגבי

 הכובש. שהוא להרגיש צריך לא גבר
 לסיפוק ככלי באשה משתמש לא הוא

 להיות החובה מוטלת עליה גם יצריו.
 שהיא כפי בן־הזוג, לצרכי וערה רגישה
לעצמה. זאת דורשת
 היא אם כבת־אדם, אשד, מכבד אני

 מצפה שהיא כפי עצמה לתת חופשית
 חופשי ירגייש גבר כל מבן־הזוג. לקבל גם

 לא האשד, אם רגילה בצורה ויתפקד
ביניהם. היחסים במערכת מתיחות תזרע

 בעוד בולטת, תמיד הגבר של בעייתו
 מצב. בכל יחסי־מין לקיים יכולה שהאשה

 היא אם אשד, מצד ביותר חמור יהיה
 עצמו להוכיח מתקשה כשהוא לו תעיר

 האשד, חייבת קורה, זה אם מינית. מבחינה
 אפילו או שעות, לכמה לגבר להניח
א״ר. ביום שוב ולנסות היום, לאותו

 בגבר תחפש שאשר, לדעתי, לגיטימי,
מוצאת אשה כל שלו. המין אבר את רק

רחמני רואה־חשכון
?״ מאת תהיה לא שהיא מדוע כזה, אני• ״אס

גורן מישפטן
ואכזבות!״ מפח־נפש לספוג עלוליס הגברים ״גם

 לשגות, עלול גבר היכן. ועד במה היא
 להתקרב כהיתר זאת מפרש הוא אם

 משמעות את להסביר לאשר, מותר אליה.
 אין זאת, עושה לא היא אם — רמזיה
עצמה. על להלין אלא עליה

 אגרסיבית גישה מצדיק לא בהחלט אני
 כזו. בגישה נוקט לא אני גבר. מצד

 אך כמוני, יאמרו הגברים רוב לדעתי
 ליצור כוונות לי יש שאם אכחיש לא
 זאת לה אבהיר פיסי, מגע האשד, עם

 כל את כך לשם אגייס גלויה, בשיחה
לי. שיש והרגישות הידע
 ביותר וחשוב מרכזי חלק הוא מין

 או נשואים בני־זוג, בין יחסים במערכת
 בעצם אנחנו שבה הגדולה הצרה לא.

 שלנו מתירנית שבחברה היא, שרויים
הגבר. על רק מופעל הכבד הלחץ היום,
של תדמית אקבל אזום, לא אני אם

לעי לכך רגיש אני כולם. אצל טיבעית
 אינה הזוג שבת בעוד קרובות, תים

לב. תשומת לכך מייחסת
 כל לא מעצורים. מקבלים גברים גם
 תנוחה איזו לאשר, לומר חופשי אחד

 אוהבים גברים מזה, יותר עליו. אהובה
 מייחסות לא נשים ד,שיגרה. מן חריגה

 גבר הגבר. של גופני לפינוק חשיבות
 עם וממושכים קבועים יחסי־מין המקיים
 ליפה אובייקטיבי באופן הנחשבת בחורה

 משועמם להיות עלול ביותר, והמושכת
 יחפש כזה גבר קצר. זמן פרק אחרי

 זקוק הוא אחרת. אשה אצל תשומת־לב
 אחרת. בחורה עם שבהיכרות לריגשה

 הגברי לאגו חיזוק האשה אצל מחפש הוא
ונחשק. מצליח עדיין שהוא שלו,

 יחסי-מין לקיים יכול גבר מודה, אני
בצורה זאת להבין אפשר רגש. ללא

 אני, אותה. שמושכים גוף חלקי בברד,זוג
 ובעלות רזות נשים אל רק נמשך למשל,

 חלקי להעדיף חשוב לאשה גם שופע. חזה
הגבר. אצל מסויימים גוף

 אינטימית, שיחה לפתח מאוד נעים
 — העדפותיהם על מדברים השניים שבה
 שמצאה- בחורה הכרתי הכל. לא זה אבל

 בערב כבר יחסים קיימנו בעיני. חן
 הבנה, בינינו היתד, להכרותינו. הראשון

 היא שנפרדנו אחרי והנאה. טוב קשר
שבו שלושה קשר. עימי מליצור נמנעה

 היא עימה. טלפוני בקשר התמדתי עות
או כששאלתי לבסוף משום־מה• הסתייגה

 נכון :השיבה היא התנהגותה, לפשר תה
 מייחם אתה למה אבל טוב, לנו היה
חשיבות? לכך

 סובלים הם גם רגישים. הם גברים גם
ואכזבות. ממפחי-נפש
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