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הצ שגדלה וככל לרעה, תמיד מנוצלת
הניצול. אכזריות גדלה כן האשה לחת
 בונים מממנים, מתכננים, גברים •

 יש אם נשותיהם, אוניות. על ומפקדים
 שמפניה בקבוק להשיק זוכות מזל, להן

השקתה. בטכס האוניה בירכתי
 שעבודו גבר, לדירתי עלה ״פעם •

 אותו, חיבבתי יחסי־ציבור. מסע ערכתי
 הרעיון מן סלדתי לא ובכלל יודע, אתה

 ואמר: אותי חיבק הוא למיטה. שנגיע
 יחסי־ציבור, כאשת נהדרת את ,תשמעי,

מו אני אך ופיקחית, נוקשה חריפת־מוח,
לחלו שונה אדם בך שקיים להתערב כן

 אמרתי ובכן, וחמים/ אוהב אדם טין,
 אני שונה. אדם בתוכי אין להתנדף. לו

 חמימה, וגם פקחית אוהבת, וגם נוקשה
 לפתע כזו. שאני מקווה אני לפחות או

 עבודתי שבמיסגרת חושב הוא כי תפסתי
 פנים, מעמידה תפקיד, משחקת כאילו אני
 ואני מיכנסיו את לפשוט רק עליו וכי

מ הישר העולה הדימיונית, לדמות אהפוך
 לשכב רצה לא הוא חלומותיו. עולם תוך

 שלו. האידיאה עם לשכב רצה הוא אתי,
בדמיונו. המצטיירת האשה

 לה שחסר ״גערונת
טחון תה בי מיניו  תלך ב

מבוגר״♦♦♦ גבר אחר שבי
 וההסותית היהירה גישתו מאחרי •

 הילדות ״כל כלפי הזכרי השוביניסט של
 פחד שוכן יחדיו״, המתכנסות הקטנות

 עוד לכפות נוכל ולא שייתכן הפחד ממשי,
 עצמנו אודות חזוננו דמות את נשים על

בנשו שולטים אינם הגברים רוב כגברים.
 אינם אף ואולי מסוגלים, אינם תיהם,

 להציג נוהגים הם אומנם, בכך. מעוניינים
מזוייפת... כספית שליטה של סוג

 שיחדור של הראשונים הסימנים •
 מפני מיידי פחד בגברים מעוררים האשה

יותר... גדולים ממדים בעל אסון
 ואומרת: בקרירות בי מביטה היא •

 אונסי אל יודע אתה לעזאזל מה ״אונם?
 ברנשים חבורת על־ידי נאנסתי עתה זה

שמחי וחליפות מהודרות חולצות שלבשו
 זה לנצל, פירושו לאנוס דולר. מאתיים רן

 הינם מסויימים אונס שסוגי אלא הכל,
 מאחרים. יותר ומגעילים נבזיים אכזריים,
 אותי עשה אשר אבי על־ידי נאנסתי
האוניבר על־ידי ונאנסתי ,הקטנה ל,ילדתו

לו מבלי השכלה לי שהקנתה שלי, סיטה
 בה, שאשתמש מעוניין אינו שאיש לי מר

התיי לא כשאיש העבודה במקום נאנסתי
 כאובייקט מאשר חוץ ברצינות, אלי חס

 היה שנראה מפני אותי הענישו ואז מיני,
 אל כזה. לאובייקט הפכתי ובאמת כאילו
 מדי נאנסות נשים אונס... על אתי תדבר

 כדי לסכין זקוק ואינך טיפין, טיפין יום
 ב־ לקרות חייב הדבר ואין זאת, לעשות

.חשוך חדר־מדרגות . ״ .
 ביותר החשוב שהדבר הנחנו תמיד י•
 דאגנו ואז לנשים, גברים בין הקשר הוא

 שיהיו מסויימים, תחומים לעצמנו לשריין
 למען דומה מחווה לעשות מבלי שלנו,
 כשההחלטה להן מקשיבים אנחנו נשים.

לקטי אותן שייכנו בדעתנו, נחרצה כבר
 הידברות שהתאפשרה לפני עוד גוריות
 או לדעת, מעוניינים אנו אין כלשהי.
 יש רוצות. הן ומה הן מי לדעת, צריכים

 סידרה תגובות, של מתוכנתת סידרה לנו
 התנהגות לצורך במוחנו ומזומנה מוכנה

 מסויימת אשה לשייך רק צריך נשים; עם
 ומבינים יודעים ואנחנו המתאים, לחריץ
 ,,איתה לשכב שקל אחת זו ,גרושה הכל:

 ושאפתנית/ קשוחה ,נקבה היא ואחרת
במי ביטחון לה שחסר ,נערונת ואילו

מבוגר/״ גבר אחר שבי תלך ניותה,
 העולם מן יעבור זכרי שוביניזם •

 הוא לעשות שעלינו מה כל בכך. כשנרצה
 שלמחצית העובדה את לקבל להקשיב,
נאמ שלא דברים לומר, מה יש האנושות

 יד, כלאחר שפטרו דברים או עדיין, רו
 שנשמעו מפני מהם, והתעלמו אותם עיוותו

נשים. מפי
 אז כי המציאות, עם נשלים אם •

ה של ומהותן קיומן עם גם השלמנו
 במיש־ משחקים שאנו המישחקים נשים.

 אלא אינם בכללותו, בעולם בבית, רד,
 אט- שלנו. האגו שבריריות להגנת אמצעים

ה מתקדמות מרובים, קשיים בליווי אט,
 ואת עצמן את בידיהן לוקחות נשים,

שי ועורכות דורשות מקבלות, בעיותיהן,
 בעמך ילכו שהגברים העת הגיעה נויים.

בותיהן.
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