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או״ב! הוא הגבר
 מת, שהפמיניזם חושגת את 0

ה שיוויון למען השיחרור שתנועת
 מאז לעולמה, הלכה האשד- של זכויות
 אינך — ע לד,צג הזכות לנשים ניתנה
מינך. בנות את כנראה מכירה

 הפך הוא תודה. ומשגשג, חי הפמיניזם
 מהפיכת הכושי, המרד לצד לאחרונה,

 כארצות־ סרבני־ה׳מלחמה ותנועת ההומוס
הפעי האלימות, התופעות לאחת הברית,

 העולם של — לפעמים והמצחיקות, — לות
המערבי.

 קחו, העולם: ברחבי לתנועה, רבות פנים
 צעירים החוטפות המטורפות את למשל,

מפ וברחבי־הולאנד, אמסטרדם ברחובות
 לנקום כדי — אותם ומגרות אותם שיטות

באנסים• האשד, נקמת את
 מחזאית אודן, ג׳ין את למשל קחי או

בשם אנטי־גברי מחזה שכתבה צעירה
או טוענת ותנור־הגאז. המלכותית הערווה

 להיות רצונה על־ידי משוסעת ״האשד, דן:
להיות וההכרח ובעבודה, ברחוב חופשית

 כבלתי- להיראות לא כדי במיטה, משועבדת
 הוא הכושי המרד הזיווג... בשעת נשית

 הנשיי המרד אלינו. ביחס מיעוט, של מרד
 המשועבדת, האנושות מחצית מרד הוא

עדיין.״
בתנועה ביותר והמטורף הקיצוני הפלג

 האמריקאית התנועה היא האשד, לשריון
אשר (זוהמה), ס.ק.א.ם. עצמה המכנה

במינשרה: כותבת,

 ל־ תיכנסנה הן מערכת־המימשל. כל את
 סידרי־העבודה; את לחלק כדי מישרות,

 אין־ חינם סחורה ויחלקו שירותים יתנו
 החפצים כל את תשמיד זוהמה כסף.

 חלו- מכוניות, כגון והמזיקים חסרי־הערך
וכו׳. עילאית אמנות נות־הראווה,

 העובדים אלה הם לחיות הראויים יחידים
העצמי. חיסולם למען במרץ

 ינסו הללו, חסרי־הדעת החולים, הגברים
 מבחילים הם שאין בטענה להתגונן לשווא

 הגדולה, לאמא ירוצו הם באמת. שהם כפי
 אמא אבל הענקיות... הפיטמות בעלת
זוהמה. בפני עליהם יגנו לא נשיים וחזות

 וברי- ההגיוניים הגברים זאת, לעומת
 שמחסלים שעה בעיות יעשו לא ד,דעו;
 מן ייהנו יחייכו, בשקט, ישבו הם אותם.

 את המביא הגל פני על וידהרו ההצגה
הסופי. חיסולם

היצור האשה
ביותר השתלטני

 ותשדר גלי־האתר על תשתלט זוהמה
בלבד. נשים תוכניות
 (של מעורבים לזוגות תפריע זוהמה

אותם. ותהרוס ונקבר.) זכר
 שאינם הגברים כל את תהרוג זוהמה

ה־ הגברים זוהמה. של חיל־העזר חברי

מ־ המטורפת היא כאמור, והמה,״ ץ
 זכויות. לשוויון הלוחמות קבוצות בין | ״

 אינן יותר וו־,מתונות הנורמליות גם אולם
 מביך קצת נראה זד, מתוקפנות: נרתעות

 בורגני מכובד, אמריקני כשאיש־עסקים
 מסיבת־ באמצע נעשה העמידה, בגיל

 נימפונת איזו של להתקפתו*. מטרד, קוקטיל
 וכיוצא גברי, שוביניסט עריץ, אותו המכנה

הרבה. די קורה זה האחרון ובזמן בזה.

 שווה ואינה משעממת האנושית החברה
 כל את להפיל עלינו הנשים. בעיני פרוטה,

ול שיטת־המטבע, את לבטל הממשלות,
הגברים. כל את הרוג

 וטכנולוגית, מדעית מבחינה כבר, אפשר
 אם נשים, בלי אף גבר. בלי ילדים ללדת

חשובות. הנשים אך תירצו,
 בלתי־מוצדקת. ביולוגית תקלה הוא הגבר

¥״ הגברי הכרומוזום  כרומוזום הוא ״
בלתי־מושלם. ״איכס״ נשיי

 מהלכת הפלה הוא הגבר אחרות, במילים
 גבר להיות בלתי־מושלמת. אשה שתיים, על

 מוגבל משהו, חסר דביל, להיות פירושו
ריגשית. מבחינה

 חיית־הרבעה הגבר אין מינית מבחינה גם
 נחיתות תסביכי־אשם, אכול הוא טובה.

 ייחסל ביותר נאור אילוף השאר• וכל
כלשהו. גבר אצל אלה, מתסביכים חלק

 עושה הוא איך במיטה, חושב, הגבר
 רובוט, הוא עושה. הוא מה לא — זאת

ש מי תיקוני־שרברבות. לביצוע מכונה
 מחמאה לו נותנת חיה בכינוי גבר מכנה

בלתי־מוצדקת.
 מה האשה• את מנצל שהגבר אומרים
 שלא ודאי מהי לשם אותה מנצל פיתאופי

תענוג! לשם

בעלת ״אמא
הענקיות״ הפיטמות

נמשכת השוס ברחבי אורם אחוות
משפילים, הפליה מתוקי ולשיחהולשוויון הנשי׳ המין של מלחמתו

דאגות לאשה יש בישראל אצלנו
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