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 הכל בהחלט. צודקת ״הפחדנית״
 ולמיג־ לכנסיות הזין. סביב סובב

ל ההיכלות, של לכיפות דליהן,

״ק שי קורא
האלים צבא

 — לכלי־הנשק כמו הזיכרון, עמודי
 עדיין זה הזכרי. האבר של צורה יש

 לוחם הוא הזכר כי מוכיח איננו
 ו־ לזין, משהו קרה אבל מטבעו.
נס הנקבות של הנקבים לבעליו.

שפות הבילעדנות בשל בפניו גרו
 ב־ בטבע, בלתי-טבעי. באורח חה,

 ביל- ואין בחירה אין דרך־כלל,
 לעונה היא יש, אם אף עדנות.

 משום האדם, אצל החיים. לכל ולא
 והביל־ ה״נאמנות״ פותחה מה,

 תחום, בכל בילעדנות, כל עדנות.
 מן חריגה הטבע, מן חריגה היא

והשיוויוני. הצודק
 כלי־ אם — הפיתרון מה כן, אם
 הביל־ ואם הזין, את מזכירים הזין

 בכלי־ לשימוש הגורמת היא עדנות
 החופשי אי־השימויש בגלל הזין
חופ שימוש הוא הפיתרון או בזין,

 הרי שפיר, הכל כך, אם בזין. שי
 ולא המתירנות! בעידן חיים אנו
 של בעידן חיים איננו שכן !היא

 הזה, המושג עצם כי מתירנות.
מתי יש אם איסור. הוא מתירנות,

 זאת, מלבד איסור. יש ז״א רנות,
ב ״מתירן/ית״ להיות אפשר אי

 בעדינות כך על שמסתכלת חברה
 כוללת חברה צריך בזרות. ו/או

 ליצור צריך אומרת זאת חופשית.
ה מכל חופשית חופשית. חברה

 הציוויליזציה את האופפת צביעות
ה״מתירנות״. כולל חיים, אנו שבה

 החופש של התגשמותו את הרואים
 של בהינתקו בחור־ישיבה, לגבי

בהתנד ובהיכנסו הישיבה מן זה
חופש! הצבא! לשורות בות

לע לנשים קוראת רטנר אסתר
? מה משהו. שות

ה ואת הבנים את לחנך (א)
 הרע, עם פעולה לשתף לסרב בנות

;המילחמח עם
לכל; לאהבה לחנך (ב)
 הארץ בנות לפל לקרוא (ג)
להמ אך ;חיילים עם לשכב לסרב
 אהבה ולהפגין אותם ולאהוב שיך
 לגרות, לא ;מירבית בעדינות זאת
 לשכב. ולא לאהוב רק — לעכז לא

 את למנוע הסיבה. מהי ולהסביר
אי רצוי איננו שהחייל ההרגשה

 ואת המדים את להדגיש ! שית
ה לפעולת המפריעים כלי־הזין

זיו•
ה ביו הקשר את לנתק לא (ד)

האי לפעולה הפוליטית פעולה
 בהתייחסות שניות למנוע שית:

 הכפול המושג את למנוע ;האנושית
 צבאי, ורצח אזרחי רצח של הצבוע
ביניהם. הבדל יש כאילו
אנו בסיס על — להתארגן (ה)

 :עדתי דתי, עממי, לאומי, ולא שי
ל לקרוא — אנושי בסיס על רק

 מכל־ הן אף לצאת הערביות נשים
 פעולה לשתף ולסרב הביתיים איהן

ו מילחמד, מחרחר גורם כל עם
 ה־ הנשים מן לחלק אותה. מבצע

 ה־ הנשים מן ולחלק ״יהודיות״
 קשה זה לרובן קל. זה ״ערביות״

 ההמונים אל להגיע צריך מאוד.
 הרבה, לצעוק צריך בינתיים הללו.

ב ;בהיסטריה ולא בעדינות אך
בפחד, ולא אהבה
(הז לאנשים לקרוא צריך (ו)

לח ״נשיים״: קצת להיות כרים)
 ה״גבו־ מהצגת התחרות, מן דול

 ליצור צריך !תחום בכל רה״,
 הצורך את מהם שימנעו תנאים

עצמם. בהוכחת בתחרות,
פשוט, חיים אורח לפתח יש (ז)

 הסתפקות של עצמית, אספקה של
ה הרכושנות את למנוע במועט.

חומרנית.
 יעזרו: לא — באוויר צעקות

 יעזרו. לא — ספוראדיות הפגנות
וב גדולה בהתלהבות צורך יש

 במימוש ומורכבת, מתוכננת עשייה
והציבורי. האישי בתחום הרבה

 ה־ האנשים — נשים קדימה
!מצטרפים ״נשיים״

שי״ק, תומא ישעיהו־
תל־אביב

!ל^ח׳ ה3

 70ה־ יום־הולדתו לרגל
כהן, אהרון המיזרחן של

* קלווריסקי מרגלית וחיים (מימין) בהן אהרון
הניאה גורמים ״הספדים״

 טובה, רטנר אסתר של המחשבה
 כלל. חדש איננו הרעיון ובעצם

 המגלה אדם צצ/ה פעם שמדי טוב
 אבל ושוב. שוב הזאת האמת את
 את הרואות פמיניסטיות גם יש

כלו לעצמן, זין בהדבקת השיודון
ב קרבית״ ל״יחידה בסיפוחן מר

חילונים שיש כמו האלים! צבא
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