
 נפג- ,״אנחנו הנשים. נגד הגדולה האפלייה
 חברת- עם בעיקר בשבוע, פעמיים שור

 שכולם שלמרות פרידמן, מרשה הכנסת
 סיפרה ״שלנו,״ המנהיגה היא אותה שונאים
 הפדייגרל את שקניתי ״אחרי יחיה. השבוע
 באותו שהיתר. שלנו, לפגישה איתו הבאתי

עושים איך לחברות להראות כדי סתם יום,

תר!17נ זה
 שה־ יודעת שהיא סיפרה מישהי צנזורה.

 הוא סטימצקי, בארץ, העיתון של מפיץ
 צבע לוקח הוא הצנזורה. את שעושה זה

 של תמונוודהעירום כל .על ועובר שהוד
 להם ומכסה בעיתון שמופיעות הגברים

 לחברות העיתון את הבאתי אני הזיין. את
 מרשה אבל קוריוז, להן להראות כדי סתם,

מייד. נדלקה פרידמן
 לאפלייה, הסמל את בזה ראתה ״היא

 מותר למה צודקת. שהיא חושבת ואני
 הזה, העיתון כולל העיתונים, שיופיעו,בכל

 כשרואים בחורות, של מלא עירום תמונות
 תמונות שיופיעו אסור אבל הכל, ממש

? הגבר *של אבר־המין את רואים שבהן
 של הסמל שזה הושבת באמת ״אני

 איזה של הזאת, בדוגמה שלנו. המאבק כל
 החוברות את לארץ שמייבא אחד זקן

 ומה לראות לי מותר מה וקובע האלה
שלגו.״ המאבק כל טמון אסור,

רק לא החליטה הפמיניסטית התנועה

ר״ מניעת על לחמה מי

פלייגרל. הירחון את לקנות לכתי
' / ה במו משהו שזה קודם לי יאמרו /

 שיש כלומר, לנשים. אבל הידוע, פלייבוי
 הוצאתי עירומים. גברים של צילומים שם
 מהעיתון להוציא כדי רק לירות 9 זה עלי
 לי ולתלות הגדולה המרכזית התמונה את
 אחרי אבל בחדר. אצלי הקיר על עירום גבר

 גיליתי פתאום העיתון, את קניתי שכבר
ב הגבר של אבר־המין את צבע שמישהו

ה את לתלות יכולתי ולא שחור, כתם
 מעניין.״ היה לא כבר זה הקיר, על תמונה
 חיפאית בחורה בימעט היא אשכנזי חיה
 ולא- יפה לא רזה, ולא שמנה לא רגילה.
 שנראה ארוך חום שיער מכוערת. כל־כך
 שינוח- 25 משך אותו סירקו לא כאילו
עקו שיניים עבים, מישקפי־ראייה חייה׳
לדבר. חדל שאינו ופה נחמד צחוק מות,

 הזק! ;,סטימצקי
המאבק״ סמל

 הפמיניסטית לתנועה שייכת יה -ץ
 נשים עשרות כמה אותן בישראל. 1 {

 בסניפים חברות 400מ- למעלה לנו (״יש
כנגד ונוהמות הצועקות הארץ״) רחבי בכל

פרידנז. מרשה ח״כהדוגמה
 ש הרוחנית האם

 או להגיש עליה הטילה אשכנזי, חיה
התנוער של עורך־הדין בעזרת התביעה

המוצג
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ה הירחון של השער
ה פלייגרל, אמריקאי

 העיתון, יולי. חודש של לאשת, מגאזין
 9.95 עולה סטימצקי, על־ידי בארץ המופץ

גברים. של תמונות־טירום שלל ומעניק ל״י

 לעשות גם אלא בלב, עמוק להתרגז
 המלאכה את הטילה פרידמן מרשה משהו.

 שגילתה היא שחיה מפני אשכנזי, חיה על
 אברי- על השחורים כיתמי-הצנזורה את

בירחון. הגברים של המין
 צנזור,״ להיות אמביציות שום לי ״אין
מס בעצמי ״אני בשעתו. סטימצקי הסביר

גוז שלי שהפקידים האלה בתמונות תכל
 מהן, ליהנות יכול חייתי מהעתונים. רים
 גם לי ואין זח בשביל זקן קצת שאני אלא
שה חושב לא אני לכך. הדרוש הזמן

 לגזור הוראה נותן שאני האלה תמונות
 ובחורות בחורים של תמונות — אותן

 גם אבל במוסר. פוגעות — ביחד בעירום
 רואה לא אני במוסר, פגיעה בהן היתר. אם
 של המוסר שמירת על כמופקד עצמי את

 ברירה, בלית זה את עושה אני אחרים.
 ועל עצמי על לשמור רוצה שאני מפני

שלי.״ הפירמה
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