
ברנשים חסרת ערירי נאנסתי עתה ה1 אונס? על יודע אתה לעזאזל מה .אונס?
תצר... פירושו לאנוס . דולאו מאתיים שמחירו וחליפות מהודרות חולצות שלבשו

האוניברסיטה ער׳ר מסת• הקטנה׳, ל,ילדתו אותי עשה אשר אבי, בידי ,נאנסת
מיני...״ כאובייקט אלא ברצינות אלי התייחסו כשלא העבודה, במקום אנסתי נ שלי...

 בימים שראה־אור זכרי, שוביניזם הספר
 של עטו פרי ספר הוא בעברית, אלה,
 גברים מפלים שבו האופן את המתאר זכר,
 כנגד מאבקן ואת העובדות הנשים את

גב גלריית מתאר זכרי שוביניזם קיפוחן.
 הנשים שבו זה, בעולם החיים ונשים, רים

 ש״הדבר מבלי ביומו, יום מדי נאנסות
״ מדרגות בחדר לקרות חייב ך... שו ח

בהו העברי בתרגומו אור ראה הספר
שובי במיסגרת: (ראה השני המין צאת
 הקורא בפני מציג והוא זכרישראלי), ניזם

 מנהל, של בינלאומית דמות אותה הישראלי
 שמזכירתו אימת כל ראש בכאב הניתקף
 מעוררת בקשתה העלאת־שבר. תובעת

ממי הנובעים מיניות, פנטסיות מייד אצלו
שנים. אלפי של תוסים

בלונ נולד קורדה, מייקל הספר, מחבר
 בחיל- ושירת באוכספורד למר ),1933( דון

 לארצות- היגר 1958 בשנת הבריטי. האוויר
 בכתב- בכיר ככתב עובד הוא שם הברית,

אש עם בניו־יורק ומתגורר גלאמור, העת
ו״צאצאם״. תו

 גברי שוביניזם הספר עמודי מאתיים
תה אותו אודות מדהים במידע גדושים

עוברות שאותו יומיומי, אונס של ליך

עצו ובעיניים מלאות, ירכיים עדינות, עות
 היא עימנו. לצון חומדת היא למחצה מות

 עד אוננו את לכלות אתגר לנו מציבה
 רגש בפניה... ליפול או להתייצב תום,

 אתה כאשר המתעורר, והתבוסה הכישלון
 זהו — החיים מול פנים אל פנים ניצב
מ לקוחה זו מובאה כוח־גברא...״ חוסר
 תו- של בסיפרו פיפרקורן, מינהייר דברי
 הנרגשת הצהרתו הקממיס. הר מאן מאס

 תת־ בנבכי עמוק החבוי את משקפת
גבר. כל של הכרתו

 משום נשים, מפני פוחדים גברים י•
 אתגר־מיני, להם להציב הכוח שבידיהן

 של לאפשרות הם חשופים שבפניהן מפני
 בסיסי ביולוגי במישור והשפלה כישלון
ה האינסטינקט שכמייצגות ומשום ביותר,
 אהבה, למנוע הנורא הכוח בידיהן אימהי
לד אומץ די הגברים, לנו, ויהיה במידה

זאת. רוש
 מעוניי- אינם הכל, ככלות הכושים, •
 באותן רוצים פשוט הם לבנים, להיות נים

ל שיש אלה כמו וזכויות הזדמנויות
 כך. זה נשים עם שגם מניח ואני לבנים,

 בשל אלא הפין, בגלל מקנאות אינן הן
שאותן וההזדמנויות המייוחדות הזכויות

 אחת, אשה לי אמרה אדירים,״ ״אלוהים
 כיצד הוראות מלקבל עייפה כך כל ״אני
 רק קיימת הייתי כאילו לעשות, עלי ומה
 הוראות. לי לתת יוכלו שאנשים מנת על

 — חושבת ואני בצבא, הנעשה על קראתי
 בעולם טוראי־ראשון שאני, מה זה כן,

 רב־טוראי.״ לפחות הוא גבר כל שבו
 אין אם רב״טוראי להיות יכול שאינך מובן

 לתת התרגלו וגברים טוראים, מסביבך
סמ כל להם אין כאשר גם לנשים הוראות

ל בדומה אחרים, לגברים לתיתן כות
(ארצות־הברית), בדרום העניים לבנים

השובי מפניני כמה להלן נשים. מיליוני
היש ולגבר לאשה המתאימים הגברי, ניזם

: ראלים

 בעולם ראשון טוראי ״אני/
ת הוא גבר כל שבו  לפחו

רב-טורא♦"
האח המוצב היא שהעבודה מסתבר •
ביעי בו מחזיקים והם הגברים, של רון

ת...  קטלני קוף הוא בכיר פקיד כל לו
שלו. הכתיבה שולחן על המגן
ש דימוי אין חיי־המישרד במיסגרת 9

ב המזכירה יותר: איתן עמידתו כושר
 בקד מחכה במערה) (האשה המיני חצאית
 (איש- המנצח פני את להקביל צר־רוח

ה קלקר בספל !)המערה־צייד־לוחם־גבר
 על לסיפוריו בהערצה ולהקשיב קפה, מכיל

 איך לו, שהוטמנו הערמומיות המלכודות
התוכ שתתקבל וזכה מילחמה־שערה השיב
שלו... התזכיר העבודה, נייר נית,
 אינה עולם־העסקים של הדינמיקה •

העלי הציידים חיי על איפוא, מושתתת,
ה בסיפור אל־נכון נעוצים שורשיה זים.

 מפני ובאימה ודלילה שימשון על עתיק
 אשה בפניו שמעמידה במיבחן, כישלון

 צעיר, גבר ״החיים, עצמה: את המציעה
 בנחת, לה המתרווחת נקבה נקבה. הם

 זה וקרובים תפוחים שדיים בעלת שהינה
זרו- חלציה, בין ונפלאה חלקה בטן לזה,

 כדי רב זמן דרוש לא לנשים מסמל. הוא
 צמוד אינו מייוחד קסם ששום ללמוד,

 במיסתרי אפילו האבר. על גרידא לבעלות
 הפאלום סימל העתיקה, יוון של אלבסים

 של יכולתו את זיקפה) של במצב (פין
 עם מהתאחדותו כתוצאה להתחדשות הגבר

המידה. באותה חיונית שפוריותה האשד״
 מ- עצמן את שיחררו שנשים בעוד י•

ה למרחבי יציאה באמצעות הפין, קינאת
 בסגידה עסוקים עדיין הגברים הרי חיים,
הנל ואי־הוודאויות הפחדים כל על לפין,
האח עליהם רובצת כל קודם אליו. ווים

 אין שהרי המיני, אונם את לטפח ריות
 הלה אין אם פין בעל להיות טעם כל

 אחריות ;לכך נדרש כשהוא כהלכה מתפקד
 השכיחות הנרווזות לרוב המקור שהיא זו,

להתפתחו בנקל מובילה גברים, הפוקדות
 במים- כל־יכול להיות התשוקה של תה

 ובחברה העסקים בעולם החברה. חיי גרת
כוש את ומחזקים מסמלים והצלחה כוח
.הגבר של המיני רו . .

 לנחם עשויה עתיקה פחות היסטוריה •
 האשה, שיחדור למען הלוחמות את במקצת

ני כאשר נשים, כי מעידה שהיא כיוון
 לנהוג יכולות לכך, ההזדמנות להן תנת

 לכוח, ורעב אכזריות ולגלות הגיון בחוסר
 מסלינה, את קחו — גברים כמו בדיוק

להב או, הגדולה קתרינה טיודור, מרי
 בוכג- של הטרף (״חיית קוו אילזה דיל,

שיוויון. יש לפחות, זה, בתחום וולד״).
זאת.״ את עשי זה, את ״...עשי •

לעצ להקנות כדי לכושים זקוקים שהיו
וזהות. תחושת־כוח מם

ל ״גאפוליאון  סג
מוקדמת♦♦♦״ משפיכה

 המין אסיר מילר גורמן של ספרו •
 להניח, לנטייה טובה דוגמה לשמש יכול

 של מקומה את קובעים המין הבדלי כי
 נשמע מסיפרו ניכר וחלק בעולם, האשה

 האפלות ימי־הביניים מדרשות אחת כמו
הדי את מרחיב מילר נשים. על ביותר

 בהרעיפו נשים, של הביולוגיה על בור
 הסיט־ של המפוקפק היתרון את עליהן
 מערת־ההפרשות אל המופנית שלו, פטיה

ה של מזו יותר מורכבת שהינה שלהן,
 לקללה הראוי חסרון מהווה ״הרחם גבר:

 מצבי־רוח גדוש שק הגברים, עם במאבק
 להתייצב הרוצה אשד. כל עבור וסיוטים

מודר תפקידים במילוי לגבר כשווה
המפ הוא ביותר הטוב המפעיל ניים...

 הם רחם, יש ולנשים אחיד, בקצב עיל
 אותה ספוגית, בריכה אותה !מלהזכיר

ל סכר עליה, רובצת שקללה מכונת־זמן
 כי נראה אשר דם, של בלתי־פוסק נהר

 עם פרטי הסכם לאיזשהו נשמע שלו הקצב
 מבקש הוא כשורה, הבנתי אם הירח...״

 עשוי אשה של החודשי שמחזורה לומר,
 מחשב, מלהפעיל אותה לפסול כלשהי בדרך

 ,747 בואינג מלהטים חשמלית, מלהפעיל
 טון אלף 100 בת מיכליודנפט מלנווט

ה את להדריך מסוגלת (אינני נמל לתוך

 אותו לכוון תצטרך חובל-ראשון, היום, הגאי
 הקללה את לקבל צריכה אני במקומי.

חר בין להבחין מסוגלת ואינני החודשית
עצבנות). מרוב לירכתיים■ טום

ל בנוגע מילר של דאגתו מאחרי 0
במ נאמדת שאינה ההנחה, מסתתרת רחם

 **  נקי איבר איכשהו הוא שהפין והיא פורש,
 והאפלה החמורה ההנחה וכן יותר, ופשוט
 בעוד עצמו, ברשות עומד שהגבר יותר,
כו על־ידי מונעת הגאות, עם נעה האשה

 ם■להבינ מסוגל אדם יןשא קוסמיים חות
 ה־ סביבי עוצבו הזכריים-האידיאלים • ~

 הזכר אך ועבודה, גופני כוח של תדמית
 כזה כוח בעל אינו המודרני השוביניסט

 זכרים כן, על יתר לו. זקוק אינו ואף
ביח תוקפניים להיות נוטים שוביניסטיים

 המילולי. במובן לפחות נשים, עם סיהם
להכ לכבוש, לתפוס, להרשים, רוצים הם
מי ניצחונות על חולמים הם נשים! ניע

 מיניות בין מבלבלים הם מעורפלים, ניים
ק... חוז ו

והתר האנושית החברה התפתחות •
 שהפעיל בדיכוי ראשיתן המודרנית בות

 של האדירה המינית האנרגיה על הגבר
 לפאלוס לסגוד במקום כאשר אך האשה.
 הדבר דומה לוואגינהיי, לסגוד בוחרים

 באחרת, אחת אמונה־תפלה להחלפת בעיני
 חוץ המדע. בשם הדבר נעשה שהפעם אלא
המו את בדממה הוקירו תמיד גברים מזה,

 הפריון כסמל הרחם ואת אמא-אדמה, שג
 לאמץ אפילו הצליחו והם הקיום, והמשך

 ולשלבה לעובדי־אלילים המתאימה גישה
 אי הבתולה. מריה של בדמותה בנצרות,

ה השוביניסטים נימוקי את לפרוק אפשר
 שהאשה הטענה, באמצעות מעליהם זכריים

בהח השוביניסטים שכן !הגדולה האם היא
 זה תפקיד להשאיר ומזומנים מוכנים לט

 העולם את לנהל ולהמשיך האשה בידי
כרצונם.

 אינם וכוח־גברא מינית אגרסיביות +
חס לא בנשיאות. להצלחה מוקדם תנאי
מ סבל שנפוליאון המעידות הוכחות רות

קפ קריאה כי ונראה מוקדמת, שפיכה
 לבין בינו שהוחלפו האהבה במיכתבי דנית

 קיים שהיה תיסכול על מצביעים ג׳וזפין
מי בעיות שלו. הפין ממדי לגבי אצלו
 בקרב^ ניצחון ממנו מנעו לא אלו ניות

.אוסטרליץ . .
 האש- החיים השקפת כמובן, זוהי, 9׳

השור המהות כך, להתבטא ניתן אם כית,
ל לב שימו הזכרי. השוביניזם של שית

 לורנס ד.ה. של הגופנית שחולשתו הצהרה
 ״חיי- לקיום אל־נכון אותו מובילה היתה

 שחיי- המרמזת הצהרה אשר.״, של מין
 פחות חיוניים, פחות הם אשה של המין

 (של ההנחה גבר... של מאלה יצירתיים
 כלפי מגאוניותו חלק הפנה שלורנס מילר)
 ל״כוח־ מיסתורי באופן הפכה שם מטה,

 קשה כי אם מרתקת, הנחה היא גברא״,
 עוד מעניין אולם ברצינות. אליה להתייחס

 שיכלי״. ״און בביטוי השימוש הוא יותר
 לו- של הספרותית גאוניותו היתה מדוע
ב שמיקומו ל״און״, הנחשב תיפקוד רנם

 מתכוון האם במיפשעהי במקום גולגולת
 מעין יש גדולים שלסופדים לומר מילר

בשכלו זיקפה

ך הלי ת ה  של האבהי ״
עריות״ מלוי

 בסופו מילר נסוג שאליה העמדה •
 היא הלא המין, אסיר בספרו דבר, של
 השד של המחשבה אורח של מאז׳ינו״ ״קו

 אשר להיות לאשה ״הנח הגברי: ביניסט
לח לה תן להיות... תוכל ואשר תהיה,

 היא אם פילים של גבם על זוג בן עם יות
 הנח צייד, כלבי עם ולהזדיין מוכרחה,

אחר בזה שמוקים שמונה עם לשכב לה

הנקבי. המין אבר *
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