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מחבר
,הערומים והמתים״
נגד תנועת שיחרור הנשים
״זאת היתד ,הרגשה סובה ,להכניס פגז
לבחורה הזאת,״ הכריז השבוע בעליצות
גורמן )הערומים והמתים( מילר ,הסופר
היהודי־אמריקאי רב־המכר. .ביחוד אחרי
רה שהיא עשתה לי.״
מה שהוא הכנים ,היה הרבה יותר מפגז.
היתר ,זו פצצת־ענק .סיסרותית אמנם ,אך
קטלנית לא פחות .היא נחתה על מטה
התנועה לשיחרור הנשים בעוצמה של טון
ם.נ.ם ,ניפצה לרסיסים דקים חלק גדול מ
תורתן של המשוחררות ,וגרמה לקסל מוח
לט לפחות במקרר ,אחד — זה של קייס
מילט ,״הבחורה הזאת״ שחטפה את הפגז.
חזיר שזביניסט .המדובר בסיפרו ה
חדש של נורמן מילר שבוי בידי המין

סופר מילר
״חזיר־שוביניסטי־גבר׳ מס׳ ו 

נ ר סו ס ד־ ר יעו,בסון

שבו הוא מפגיז בעוצמה נדירה את תנועת
שיחדור הנשים בכלל ,ואת מילט׳ אחת מ־
מנהיגותיה ,בפרט .מילר נחשב בעיני ה
תנועה לסמל הקלאסי והבזוי של הגבר ה
אמריקאי המשעבד ,והוכתר מזמן כאוייב
מספר  1של התנועה .״החזיר השוביניסטי־
גברי הראשי של אמריקה,״ הכתירה אותו
קייט מילט בסיפרה פוליטיקה מינית.
עתה ,בהפגזת־הנגד שלו ,מחזיר לה מי
לר באותה מטבע — רק קשה יותר ו־
כישרונית יותר .״אינני רוצה להתייחם ל
מנהגיה המיניים,״ אמר השבוע במסיבת
עיתונאים ,כשהוא דווקא כן מתייחם ל
מנהגיה המיניים של המשחררת — דהיינו,
הצהרתה הפומבית כי היא בי־סקסואלית*.
״אבל הייתי רוצה להתייחם לדיעותיה .הן
חסרות ערך ,שפלות וסתם מלוכלכות.״
מזעזע ,מרתיח־דם .אלא שיש ב
ספר זד ,הרבה יותר מריסוקה לגזרים של
הגברת מילט .כפי שניתן לצפות מאחד מ
גדולי הסופרים האמריקאים בני־ימינו ,ספר
מבריק ומעמיק זה יגרום לסערה ,יזעזע,
ירתיח את הדם — ואולי גם יגרום הנאד,
— לכל מי שמעוניין במין .״תוך כדי
כחיבת הספר והתמודדות עם הבעיות ,גי
ליתי רבות אודות עצמי ואודות המין .כן,
כיום ,בגיל ,48״ סיפר מילר .״המין אינ
נו סתם פעילות אנושית נוספת כמו אכי
לה .כל אדם חייב להחליט לעצמו אם ה
מין עבורו הוא בעל־משמעות .אם כן —
עליו להבין מ ה י משמעות זו .כפי ש
אני מבץ אותה כיום — המין שולט בנו
עד לשורשנו ,והאדם הוא שבוי בידי המין.
העיקר  -מי שוטף כלים ז יחד
עם כל עמקותו ,נשארות שאלות שהספר
איננו עונה עליהן .כמו זו למשל שנשאל
מילר באותה מסיבת עיתונאים  :״מי אם
כן צריך לשטוף את הכלים בבית ?״ ״מה
זאת אומרת,״ השיב מילר מניה וביה .״או
תו בן־הזוג שעושה את העבודה הפחות
חשובה בין השניים.״ ״ואיך קובעים מי
עושה את העבודה הפחות חשובה ז״ ״כן,״
השיב מילר בלי להניד עפעף .״בנקודה זו,
אני והגבירות מתנועת השיחרור מתחילים
לצעוד בביתנים שוגים.״
מקיימת יחסי־מין עם גברים ועם נשים.

