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האמבטיה
הראשונה

 שלי הראשונה האמבטיה על לי מספרת תמיד אמא
שנהניתי... כמה כמובן. דרמפון עם שהיתה

 בדרמפון. מהרחצה להנות ממשיכה אני היום עד
 שלי אירית גם עורי. את ומטפח שומר דרמפון

 מוכנה היא דרמפון עם רק בעקבות׳,
 לכם תארו נהנת, שהיא וכמה להתרחע

 שלישי דור כבר שלי אירית
בדרמפון. המתרחץ

בעולם
)10 מעמוד (המשך

 סיפרה שהיא ומה לפניו. פיה פתחה בר
 שנא ״הוא מעניין. פחות לא היה עליו,

ה צ׳ק את מקבלת כשהייתי הצלחתי. את
 הארנק, את בכוונה מאבדת הייתי משכורת,

 יותר מרוויחה שאני יראה לא שהא כוי
צרי אשה לדעתו, צרות. לי ויעשה ממנו

ולבשל.״ בבית לשבת כה
 בסדר, לא איתו שמשהו מישהו ״רק
צו בטי,״ כמו טיפוס עם להתחתן מסוגל

מצ פירסומאי ,51ה־ בן קארל בחזרה לף
 חודשים. שישה מזה מחדש הנשוי ליח

פסיכו לליקוי סימן היו לבטי ״נישואי
להיש מסוגל חלוש גבר רק אצלי. לוגי

 הגבר להיות שרוצה כזו, לאחת נשוי אר
ל מזה.״ שהשתחררתי לאל תודה בבית,
פסי עובר קארל החל לבטי, שנישא אחר

כואנליזה.

 מצבה את גם אמו. עם התחתני
 של רק לא לנתח, הוא מסוגל אשתו של

 כנער,״ אביה על־ידי גודלה ״בטי עצמו.
מפל היו אמי, כמו ״אמה, הוא. מסביר

חיפש־ איתה, כשהתחתנתי שתלטניות. צות

* בסעודה בטי שד ממפגינותיה
שמור — שוויון תן מרחק ו

ו חיפשתי הנוראית. האם דמות את תי
 הטיפול התקדמות עם כך, אחר מצאתי.

 והפסקתי הזה, הצורך את איבדתי שלי,
 לצידה עצמאי גבר לה. משועבד להיות

 הגענו כך לשאת, בסי יכלה לא זאת —
לגירושין.״

ה כמנהיגה למעמדה הגיעה פרידן בטי
 השיתרור תנועת ליב, הווימנ׳ס של מוכרת
שיות, בלוף שלה, שהספר לאחר לנשים,  הנ

 את בטי הוקיעה בספר רבה. להצלחה זכה
 בת האמריקאית עקרת־הבית של חייה צורת

ש מה לגבר. בהשוואה הבינוני, המעמד
ל העובדה, היא לבעלה־לשעבר, כיום חורה

 ״היה הספר: את שמימן זה שהוא דבריו,
 לה איפשרתי אני כי לכתוב, הזמן לה

 ועוד משרתת. עם נוחה בווילה לחיות
 ערכתי לאור, יצא הספר שכאשר לחשוב
לכבודה.״ מסיבה

 הצלחת בעקבות ואמא. אבא הייתי
 את ,1966ב־ פרידן, בטי הקימה ספרה,
רגון  אומצו, שמטרותיו הארצי, הנשים אי
שיח תנועת פלגי כל על־ידי מכן, לאחר

ר ה הגוף הוא אירגונה כיום, הנשים. דו
חברות. 5,000כ־ מונה בתנועה, ביותר גדול

 בינוני, גובה נעים־סבר, גבר פרידן, קארל
מב מלבינות, ארוכות ופיאות משקפי־קרן

פעילותה: של זה צד גם טל
 בקייץ השיחרור, תנועת הכינה ״כאשר

 איפה שלהם, הגדולה ההפגנה את שעבר,
 ניסתה היא שם בבית־המשפט. בטי? היתד.

 בשביל מוגדלים דמי־מזונות ׳ממני להוציא
 לו יש עצמם, הילדים על גם ילדינו.״

 גדלו הם איך הוא, פלא ״דק להגיד: מילה
 אבל כזה. נורא בבית — כל־כך מוצלחים

 להם הייתי הרי אני פלא: לא זי■ בעצם
ואמא." אבא

החלי ״בטי לו: יש אחרונה מילה ועוד
 להיות פופולארי שזה בהתחלה, עוד טה,
 למתנגדת והפכה בויאט־נאם, המלחמה נגד

 לא היא שנים שלוש שבמשך רק למלחמה.
ויאט־נאם.״ זה איפה בכלל ידעה

 עונת עוד תתיח לא ״לעולם בכרזה: *
ת תזכינה שהנשים עד שקט, של כויו  שיש בז

״ ירוקה אדמה פני על לגברים זו.
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