
גונו את מכירות ואינן גבו לענג יודעות אינן נשים נ׳ שטען
 האשד. מיניות על !הכתבות סידרת ף
 בן זוהר אילן של תגובתו התפרסמה ■■
 בקבוצת מצטיין כדורסל שחקן בעבר ,42דד

 זוהר אילן של תגובתו תל־אביב. הפועל
 וסב־ פסכיאטר מרובה. בתשומת־לב זכתה

 על הצביעו הסידרה, אחרי שעקבו סולוגים
ה הכנה, התגובה כעל אילן של תגובתו
כולן. מבין ביותר והרצינית שקולה

 זוהר אילן של שדבריו אחרים גם היו
 נשים, אלה היו — ליבם תשומת משכו

זה. נאה בגבר ולהתעניין לשאול שהוסיפו
 את וביקשתי זוהר אילן אל חזרתי לכן

האוסטרלי. הגבר למאמר גם תגובתו
אומר: זוהר אילן
 מסוגל שיהיה מהגבר דורשת' האשד.
 הרי היום המיני. באקט ועוד עוד להאריך

 מבין מינית יותר שהיא לכולנו ידוע
 על עולה שלה המינית היכולת השניים.

 במיקצוע העוסקות ולכן הגבר של זו
 להיות מסוגלות הן נשים. הן העתיק

 גם הגבלה ללא מינית לפעילות שותפות
 נפשי. באופן בזה מעוניינות לא הן אם

לזה. מסוגלים לא גברים
 המין את לגבר נותנות בזנות העוסקות

 מדוע מעצורים. וללא תענוגותיו במלוא
 הגונות נשים ך זאת עושה לא הגונה אשד.

 לפתות כדי לעשות עליהן מה היטב יודעות
 חלד. איניטמיים במצבים לכן, הגבר. את

 גם אקטיבית מיניות של ההוכחה חובת
 הצד שהוא הגבר, על רק ולא עלקזן,
 הפקוחה עינה תחת נמצא אשר החלש,

האשה. של והביקורתית
 הגברים, אותנו, מביא כמובן זה דבר
 אחריו. וגם לפניו המיני, המגע בזמן למתח

האח מוטלת מתירנית, בחברה היום, גם
הגבר. על רק מושלם מיני לביצוע ריות

 לנקום נוספת דרך להן מצאו נשים
ד,״ביצו את ומשבחות חוזרות הן בגברים.

 הצעירים גם אולם הצעיר. הגבר של עים״
מכישלונות. סובלים

וחסרי־נסיון, צעירים וגבר אשד, בשביל
 צעיר גבר אותו מספק. יהיה מיני מגע כל

 מיקלחת בוודאי יספוג מנוסה אשד. במיטת
 מידה באיזה היא היחידה השאלה קרה.
 ממדי את להקטין מוכנה האשד, תהיה

 ביטחון לגבר ולהעניק הכישלון תחושת
להימשך. יוכלו ביניהם שהיחסים כדי

דו במהלך שהתגבשו ומוסכמות דעות
 מגיבים ונשים גברים שבו מצב יצרו רות

 לנו אין המיניים. בחייהם שונה בצורה
 אני הזו. הכפויה מהצורה לד,נתק אפשרות

 בצורה להתנהג רוצים היינו שכולנו מאמין
 אנחנו אבל עלינו, המקובלת מזו אחרת

ש המוסכמות מיכלול כל בתוך לכודים
מיניות. תגובות מראש עבורנו קבעו
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 ״העולם כגיליון שפורסם האוסטרלי, הגכר של המאמר
 עורר, הגברי״, המין ״מיסתורי הכותרת תחת ),2307( הזה״

 ככך ותדהמה. הזדהות של כיותר חריפות תגובות כמצופה,
 של מאמרה בעיקכות שהתעורר לוויכוח המשך המאמר היווה

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

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

אלה. כעמודים בכך ממשיכה האוסטרלית האשה של

 שקבע האוסטרלי הגבר עם מסכים איני
 ונסיון האישי נסיונו על־פי הגברים, עבור

 לנהוג כיצד לאשר, טכניות הוראות חבריו
 הצהרה: משמיע האוסטרלי הגבר בגבר.
 מעצמו.״ יסתדר הכל ואז אותו ״אהבי

זו. לקביעה מסכים אוני
ה יכולת את הקובעת הנקודה לדעתי

 היא אשה, עם ביחסי־מין גבר של הנאה
 בטבעיות להתנהג יצליח אם ורק אך

להרגיש לגבר שתאפשר אשה ובחופשיות.

 אותו לראות תזכה בחברתה ומשוחרר נוח
 טכניקה לא יחסי-המין. במערכת נהנה גם

 מסויימת שאשה לכך שתגרום היא מסויימת
 אלא הגבר, את יותר טוב לענג תדע

 יהיו בני־הזוג ששני החופשית האווירה
 חיי- שתבטיח היא ביניהם, ליצור מסוגלים

מספקים. מין
 לא איתי, יסכימו והרבה אישית, אני

 לחיזורי המינית שתגובתה אשד, פגשתי
דבר אחרת. אשה של לזו זהה הגבר

 מת־.\ם אינו אחד לגבר או לאשה שמתאים
 הוראות את תקבלו אל נשים. לכן, לאחרים.

מסיני! כתורה האוסטרלי הגבר
 בפטמות אותי לצבוט תנסה בחורה אם

 אומר לא זה האצבעות. את לה אקצץ אני
 עוצמה רבת ואפילו מינית תגובה לי שאין

אחרים. גוף בחלקי
 להנחיות זקוק צעיר גבר שכל מניח אני

 ביחסי- נסיון שרכש גבר אולם ולעצות.
 אך להוראות. יזדקק לא נשים עם מין
 ולהשתחרר נוחה אווירה ליצור יבקש הוא
לחץ. מכל

 עד בשלב היא הגברים, שלנו, הבעיה
המע חופשיים. להרגיש יכולים שאנחנו

 של הבעיה הם עלינו הניכפים צורים
 ביטוי לזה לתת מסוגלים מעטים כולנו.

 עד אחד גבר שמעורר מה גלויה. בשיחה
 דחיה. אחר לגבר גורם חושים, טירוף

 גברים שיש ולומר הוגן להיות רוצה אני
 שגורמים דברים להם שיעשו המוכנים

 עושים היו לא הם אך רבה, הנאה להם
 דחיד, להם יש כי לאשה הפעולה אותה את

מזה.
 בן־הזוג את מכירה לא האשד, עוד כל

 היא העדפותיו מהן לדעת יכולה ואינה
 מנסה. שהגבר כפי בדיוק לנסות, צריכה

 פתיחות יש כבר שבו לשלב להגיע קשה
נסיונות. כדי תוך להיכשל צורך ואין

 יחסי- במערכת להיכשל מאוד קל לגבר
 דבר הוא הגבר של המיני הביטחון המין.

 זאת מבינות שאינן נשים שביר. כל־כך
יותר. עוד עליו מקשות

 כל שבה המידה את למדוד צורך אין
 חייבת אשד, ההסתגלות. לבניית תורם אחד

 להפחית חייב והגבר סבלנות בעלת להיות
 לגאוותו מייחס שהוא החשיבות במידת

 יחד ליצור יצליחו ששניהם כדי הגברית,
 את חושף אהד כל שבה יחסי־מין מערכת

תחושותיו.
 הדשא השכן שאצל חושב אחד כל אבל

 ורק אך הן שלי שהבעיות יותר. ירוק
 — שונים הביצועים אחרים ושאצל שלי

וכמה. כמה פי גבוהים
 חושף בני־זוג בין ביחסים משבר כל

 עדיין זה להסתיר. נהגנו שאותם ליקויים
 מההתחלה פתוחים היינו שאם אומר אינו

 בשלב הדדיות האשמות מבטלים היינו
 מתוך שנישא זוג כל אצל יותר. מאוחר
וב בעיות, חסרות לא מניח, אני אהבה,
מיניות. בעיות שהן לומר יכול אני ביטחון
 במין. מעוניין להיות מילדות חונך גבר

 המערבית בחברה אפילו הנשים, רוב
 מעוג* לא שהן פנים מעמידות המתירנית,

 יותר לחוש להן גורם הדבר במין. יינות
לקיים רצון שהבעת חושבות הן מכובדות.




