
האשה לשחרור הבינלאומית של..התנועה הגדולה הבוהנת

גדיד ג׳רמין
הצבאי השירות

הישראלית: האשה על ל מיוחד בראיון
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י  הפלה, לבצע אישה לכל לאפשר יש •
 היא האשד. בכך. רוצה והיא במידה

 לאפשר ויש — ההריון בנטל הנושאת זו
 לאו. או בו להמשיך תרצה אם להחליט לה

 על־ידי אם חיי בסיבון הגיון כל אין
 מגוחך מוסמכת. בלתי או מאוחרת הפלה

 ואלפי מאות שנסעו נשים על לשמוע
 ש- משום רק ל״חופשת־גרידה״ קילומטרים

חוקית. בלתי היא גרידה בארצן
מופ להיות חייבים אמצעי־מניעה •
 ללא — דורש ולכל חופשית בצורה צים

 לחנך יש בבתי־הספר גיל. או מין הבדל
 על ספורי־אגדות בלי שהוא. כמו למין
 מין על הוא הדגש והתחייבויות. מוסר

 אם מיישני, שלב הוא ורבו פרו כהנאה.
בכלל.

 האשד, אגדת גיהוץ :העיקרים ועיקר •
 יצר־מיני לאשה הכובש. והגבר המקבלת

 להשלים רק צריכה לא היא משלה. מפותח
 ו־ לחפ־ש עליה הגבר, לתביעות ולהענות

 למה עצמה. בכוחות סיפוקה את לדררש
ל לגבר מינית פעילות שופע גבר יחשב
 או לזנזוגות, — כזאת אשד. ואילו עניין,

התאווה״ד,מינית לנימפומנית? הטוב במקרה

מאח

אוסטרליה גו״צו, יפה
 זכותה בגבר. כמו בדיוק באשה קיימת
 תאוותה, לסיפוק גברים לעצמה לחפש
 חדשות חתיכות לצוד הגבר כזכות בדיוק

ללילות.״
 אשד, של מאמין האני מתוך חלק זהו

ה גדיד, ג׳רמין ד״ר במינה: מיוחדת
 ה־ לשיחרור התנועה של הגדולה כוהנת
ב בביתר, לביקור חזרה גדיר ד״ר אשה.

 של מסע־מכירות לעודד במטרה אוסטרליה
 הספר, הסריסה. האשה :הלהיט סיפרה
ה מצבה על רצינית עבודת־מהקר שהוא
 כחשוב מועיד בימינו, האשד, של עגום

 של השני הסקס סיפרה מאז מסוגו ביותר
 דה־ סימון אחרת: ידועה פמיניסטי,ת

בובואר.
 מאד. וישרה אמיצה אשד, היא ג׳רמין
 ששורף הצעקני הלסביות מעדר להבדיל

 רצינית שלה גישתה בנידיורק, חזיות
ל מרצה היא גריר ד״ר ואינטלקטואלית.

ש וורוויק באוניברסיטת אנגלית ספרות
 המועלה מחזה כתבה לאחרונה באנגליה.

 לורנס סיר של בבימויו באנגליה, עתה
ה כתבה להצגה המוזיקה את אוליביה.

ידיה. במו דוקטור

ת כו מ
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 שאפנה האשד, ביקשה במכתב ).8031-1!
 של למאסרד, העולמית דעת־הקהל את

 יעקובי. אירית הנקראת ישראלית צעירה
 לשרת סירובה על לכלא הושלכה הנערה
מצפוניים.״ מטעמים בצבא

צח״ל וחיילות -
אשליה רק ...הוא

 ד״ר הוסיפה הטלפונית שיחתנו בד,משד
ש עוד מתברר האשד, ממכתב כי גדיד

 המישט- על-ידי 18.5.71ב־ נעצרה אירית
 הפנתרים־ :בהפגנת השתתפותה בישל רה

 בתחנת יותר מאוחר בירושלים. השחורים
 ב־ הכתוב לפי השוטרים, ד,יכו המישטרה

.18ד,־ בת הנערה את מיכתב,

ה ד ט ש מי ג
 30 וביקשתי גריר לד״ר יילפגתי ן/ץ

 כששמעה קצר. לראיון מזמנה דקות
הדוק שמחה ישראלית, עיתונאית שאני
 לעזור ממני ביקשה במקום בו מאד. טור
 ״מאשר, לי, סיפרה מכתב,״ ״קיבלתי לה.

ב״ העומדת מרחב רחל בשם ישראלית

שמי אנגלית באוניברסיטת לספרות מרצה גריר, ג׳רמין דוקטור יע ךן ן ^ ן■
# | | 1 1 /1 1 1 כגלי מכל שיחדור מוחלט, בחופש־מיני הדוגלת ואשח רנית 1

 היא בכל,״ לגבר שווה ״חאשח לנשים. שוויון והעיקר: המשפחתיים המוסכמות
בגבר.״ כמו בדיוק באשה קיימת המינית התאווה ובמיטה. בעבודה ״בבית, מכריזה,

 יגאל כי לספר מרחב רחל ידעה עוד
ב היושב הישראלי סרבן־ד,מלחמה נוימן,

 של חברה הוא להתחייל, סירובו על כלא
הדוק ממני שביקשה מה יעקובי. אידית

 לעיתז־ הסיפור עם להגיע שאנסה זד. טור
בישר פורסם ולא היות גורדה,ישראלית,

 בעלת־ הנערה של מעצרה על דבר אל
 יודעת גריר ג׳רמין כי נראה העקרונות.

 מסוג בנושאים בישראל המטפל מיהו היטב
 העולס־הזוז ״אם :לי אמרה שכן זה,

 לפחות או אירית, אודות סיפור יפרסם
ש כמה לך אעניק בנידון, חקירה יעמד
מזמני.״ תרצי

מין אבר  ה
מרכיב ת כ ר שכו מ ב

 דיברתי כבר יותר מאוחר שעה צי ך*
 מה לברר בנסיון ישראל, עם טלפונית ן ן

 לפדינגטון, כשחזרתי הנערה. בגורל עלה
 דוקטור מתגוררת בה האופנתית, השכונה

 שוחררה כבר אירית כי לה וסיפרתי גריר,
 הבטיחה מאד, התרשמה היא ממאסרה,

שלי. כולה כי לי
 היא מי את הסופדת-לוחמת את שאלתי

 או — הנשים כלל את לדעתה: מייצגת
 ״אני תשובתה: בלבד. מהן מסויים סוג

 הרוצות נשים ובראשונה בראש מייצגת
 יצורים כבני־אדם, זה בעולם להתקבל

ה של לאלו דומים וחובות זכויות בעלי
 שטחי בכל לרעה מופלזת נשים זכרים.
העבו ובמקומות במיטה ברחוב, החיים.

דה.״
ב עבודתי במיסגרת כי לה סיפרתי
 רק מרוויחה אני האוסטרלית טלוויזיה

 במישרד, גבר של ממשמרתו אחוז 90
 רק נובע אחוז 10 של ״הקיצוץ דומה.
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