
וחברות ועם ורחקים נשואים גברים עם
 כל את מכרה היא אבל דורון. בשרה

 תמורת שלה הליבראליים הרעיונות
 נהג גם מייד בא כסא אחרי כי כסא.

מזכירה. ואחר־כן־

 המשכתי שלי הגירושים חדיא!
 שהרגשתי עד כשנה. בעסק לטפל

 שה־ הרגשתי עלי. קטן נעשה שזה
 מיציתי כי אותי, משעממת מיסעדה

בעסק, אותי שעניין מה לחלוטין. אותה
 להצליח ויכולתי אותו שהקמתי זה

 אפילו לי היתה לא אז משהו. לעשות
 בגרות לעשות שנתיים לי לקח בגרות.

לאוניבר נרשמתי אחר־כך חיצונית.
העברית. סיטה

בקשר, אני שאיתן הנשים, חבורת ^

 נשים הרבה המדינה. את עוזבת הייתי
 לי מספרות האחרון, בזמן שהכרתי

 מ־יס יותר הרבה האירופאיים שהגברים
 הפיניש להם יש הזה. בגיל פאתיים

 לנשים, יפה יותר מדברים האירופאי,
 העליונות השוביניסטיות, להם ואין

 ״ברוך הוא שהגבר הזאת, היהודית
 זה את מטפטפים אם גבר". שעשני

 לו עושה שזה מובן מילדות, לנער
משהו.

 סוציאליזציה. של תוצר כולנו .
 שהאבא ורואים שומעים כולנו אנחנו

 והאבא לצבא הולך והאבא הגיבור, הוא
 החשמל. את מתקן והוא הנהג הוא

 שמבשלת. והיא כאב־ראש יש ולאמא
גדלים. הילדים ככה

חינכה שהיא הודתה שלי אחת חברה

 חברה־אלמנה לי יש צעירות. יותר הן
 לה השאיר ולא מהתקף־לב מת שבעלה
 היא .50מ־ פחות בת יפה, אשה פנסיה.
 כל כשהתאלמנה. 40מ־ פחות בת היתה
 נדבקו רציני. אחד גבר מצאה לא הזמן
 שרוצים נשואים גברים רק אליה

 אשה שהיא נכון זה צדדית. הרפתקה
 גם לה יש אבל דרישות, לה יש קשה,

 בשתי עבדה עצמאית, היא לתת. מה
 ילדיה שני את לפרנס כדי מישרות,
 גברים הכירה היא קל. לא זה הקטנים.

 החברתיים החיים מכרים. באמצעות
 מתחברת היא שלי. מאשר שונים שלה

נשואות. מישפחות עם
 הרבה שהיא יפה, כל־כך שלא מה
 עליה, מרחמים וכנראה ומקטרת בוכה

 זה אותי לזוגות. הרבה מוזמנת היא אז
 איתם. משותפת שפה לי אין משעמם.

היל אחרים. ואינטרסים בעיות יש לי
 באירופה הטיול הבישול, ,1הבעי דים,

 את שמעניין הממוצע זה והחרסינה,
הזוגות.
 די הם שלי בגיל הזוגות רוב

 היא אם טוב. די לפחות מצבם עשירים.
 טוב לא הכספי ומצבה ביניהם מופיעה

 אותן גם לה יש נעים. כל־כך לא זה
 שלא הודתה גם היא לי. שיש בעיות

 לחמש קרוב גבר עם יחסי־מין לה היו
 שהיה או לה, שהכירו מי כל כי שנים.
אגואיסט. או מהחיים, מדוכא או שתוי,

 הפסיק שלא מישהו הכירה היא פעם
 עליהם לחו״ל, נסיעותיו על לה לספר

 פוגש הוא דולרים. אלפי מוציא הוא
 חשב ולא פרנסתה, על שנלחמת אשה,
מתנה. לה להביא אפילו
אגואיס מאוד הגברים במיטה גם
 אותם תשרת שהאשה מחכים הם טים.

המקו בכל וחיבוקים ליטופים במיטה,
 לא! — ההיפר אבל האינטימיים. מות

 הזה הנושא על ויכוח היה הזאת לחברה
 האישה אצל ״אבל לה: אמר פשוט והוא
למטה." מלוכלך זה

 דבילים הם האלה שהגברים או אז
 או מין, זה מה יודעים לא שהם או

 הרבה קיבל שלהם העליונות שרגש
 וגם היהודית הדת בגלל גם חיזוקים.

הצבא. בגלל
 הגברים, את מסרס הצבא לדעתי,

 עליון. לגבר אותם עושה המובנים. בכל
 עם הזמן כל להיות צריך הוא אם בטח,
 כל הרי נכון. זה הרגליים בין הטנק

 אברי־ בצורת הכל זה אמצעי־הלחימה,
 להרוג כדי בא זה וכל הגבר. של מין

ולהרוס.
 מאוד התחתנתי כי בצבא, הייתי לא

שמלמ מצעירים שמעתי אבל צעירה.
 נכון האוייב. זה דבר שכל אותם דים

 איך אבל בחיים, להישרד לדעת שצריך
 איך לחיים? אחר־כך יוצא כזה גבר

 רק הכל זה לבחורות? שלו היחס
ולנצל. לאנוס לזיין, לדפוק,

 מצליח. גם ושיהיה כמוני רעיונות
מילכוד. זה מקום באיזשהו

ה1 שאם מאמינה ״אני
יבוא!״ זה לבוא, צריו

 אני ככה, מדברת שאני מרות •
מיואשת, הייתי אילו מיואשת. לא

 את ״כי לאחיה, לוותר שלה הבת את
לפנק." צריך הגבר

 בארץ גברים שהרבה מבינה אני׳
 מספיק. פצועים? וכמה בצבא. נהרגים

נהר שבה הגיל שבקבוצת בטוחה אני
הבחו עושות מה גברים. חסרים גים,
 במובן מבוגר. יותר גבר מחפשות רות?

 גבר כי טבעי, כל־כך לא זה הביולוגי,
 הוא אונו בשיא גבר גמור. הוא מבוגר

ה במיטה. טוב הוא אז צעיר, כשהוא
 במיטה. טובים אינם המבוגרים גברים

ניסיון. רי לי יש
 בשיא היא הזה בגיל אשה לדעתי,

 פעם להתחיל יכולה היא שלה. הפריחה
 יש גברים, זונים אין לגמור. ולא אחת
 אחת שאישה אומרת, זאת נשים. זונות
 שגבר בזמן גברים, הרבה לספק יכולה

נשים. שתי מקסימום לספק יכול אחד
 חברה עם בבריכה הייתיי אתמול

גרו במיקצועה. מהנדסת שהיא שלי,
 לה יש .40ה־ גיל בסביבות צעירה, שה
 בארץ, שנה 12 כבר היא מצויין. ג׳וב
 רציני. אחר גבר למצוא הצליחה ולא
 עבודתה, בגלל לחו״ל הרבה נוסעת היא
 הארץ. את לעזוב מעוניינת לא אבל
המדינה. את אוהבת היא

 והיא במצבי, אשה של דוגמה הנה
 נוסעת הייתי לא צעירה. יותר הרבה

 אם אבל לעצמי. גבר לייבא כדי לחו״ל,
 יהודי, יהיה שלא אפילו מישהו, אכיר
 אסרב. לא תושב־הארץ, יהיה- ולא

 תפקיד שמשחק היחידי הקריטריון
 ה1ש חושבת לא אני האהבה. זו אצלי

 ללב משהו רוצות הנשים רוב אצלי. רק
ריקנות. ולא

 אהבתי. לא שלי הראשון הבעל את
 אמיד אדם עם נישואין לי בישלו הורי

 .17 בת בקושי הייתי אז ממני. ומבוגר
 הייתי לא אהבתי. שלי השני הבעל את

 גבר היה הוא כי איתו, להתחתן צריכה
ידיים. עלי שהרים אלים,

 אחרי כל־כך שבורה הייתי לא אילו
מתח הייתי לא הראשונים, הנישואים

 והוא דיכאוני, אופי לו היה שוב. תנת
 תמיד היה הוא שחורה. למרה היה!.כנס

 וכל הצליח לא שהוא זה על מיילל
שה תפסתי לא אז אשם. היה העולם
בו. רק היתה אשמה

 מחפשות הגרושות, אנחנו היום,
 כולנו להתחתן. סתם מאשר יותר משהו
 ומכונית דירות עם מסודרות נשים

 לעצמנו להרשות יכולות ועבודה.
 סתם אז לחו״ל. בשנה פעם לנסוע
 ולבשל אחריו לנקות כדי גבר, לקחת

 לא אנחנו דין־וחשבון, לו ולתת לו
רוצות.
 יהיה שהוא מחפשת לא למשל, אני,

 הנעים. הגבר שיהיה כמו המסודר הגבר
 צעיר גבר יהיה שזה איכפת לא גם לי

 לפרנס גס מוכנה ואני אותו שאוהב
 לא זה. את לי להרשות יכולה אני אותו,

 לסייע אבל יעבוד, ושלא בטלן, שיהיה
 כל־כך לא זה כלכלית. מבחינה לו

 שאני הגבר כי אומרת, שאני מה הגיוני
לו שיש אדם להיות צריך רוצה

 בגיל שמתגרשים גברים ך
 הגברים סוגים. משני הם שלי, ^

 ועוזבים צעירה בבחורה שמתאהבים
 שני, סוג שנה. 30 מזה נשותיהם את

 אשה אם יותר. לסבול יכול שלא כמוני,
 מים שהגיעו סימן זה מתגרשת, בגילי

 צעירה בגלל שמתגרש הגבר נפש. עד
 שמסתובב הגבר איתה. יתחתן גם

 אלי. מגיע גם הוא ואז קאקר הוא בשוק
לא. האחרות וגם אותו רוצה לא אני

 שהן שלי מהחברות שומעת אני
 יודעים אם טרי. אלמן לתפוס מנסות

 זה טרי אלמן אז בזמן עליו להתלבש
 בקורס הייתי שלי. לחברות טוב חומר

 שם והמדריכה פעם, לתיקשורת
 זה את סיפרה הקורס, את שהעבירה

 מנכ״ל על שמעה שהיא גלוי, באופן
 על־מנת הכל עשתה והיא שהתאלמן,

והצליחה. אותו, לתפוס
 שנים שהרבה טובה חברה לי יש
 עם יוצאת היתה היא גרושה, היתה

 לה היה בררנית. היתה לא אבל גברים,
 מי עם חשוב לא לבד. להישאר פחד

 כשהיו לבד. להישאר לא רק יצאה,
 לבד, היתה והיא שבועות כמה עוברים

 לא עכשיו, לדיכאון. נכנסת היתה היא
 שנה ואחרי אלמן גבר הכירה היא מזמן,

התחתנו. הם
 20 איזה גרושה שהיתה לי נדמה

 מישהו לה היה לא פעם ואף שנה,
 עם הרפתקאות הרבה לה היו רציני.
 כל אבל, נשואים. ולא נשואים הרבה

 יוצאת הייתי לא ביחד, שלה הגברים
 עשתה היא פעם מהם. אחד עם אפילו
 כשראיתי גברים. המון והזמינה מסיבה

להת לא חשבתי כמעט סחורה איזה
גרש.

 מיקרים לי סיפרה אחת ברה ^
 בחייה. שהיו הגברים על !מזעזעים !

 איזה לה היה ביניהם נשואים, היו רובם
 אליה, בא היה הוא נשוי. חבר־כנסת

 זמן. לו כשהיה וישן, אוכל ויסקי, שותה
 ואוי הכל, לעשות מותר האלה לגברים

 בצורה נשותיהם את יתפסו אם ואבוי
דומה.

 האלה, הנשים את מבינה לא אני
 ימין על בהן בוגדים שלהן שהבעלים

ושמאל.
מתעל הגברים נפרדים זוג כשבני

 מיקרה קורה אם רק מהאשה. מים
 זה רע, במיוחד הוא שהגבר קיצוני,

 במילות־עידוד. עוזר לא אחד אף הפוך.
 לא בחתונה, היתה שלי החברה להיפר.

 איתה ישבו שלה החברים כל מזמן.
 לא אחד אף לרקוד. כולם קמו בשולחן.

האלה הגברים כל לרקוד. אותה הזמין

 טוב ולא שרע, בבכייה. להתבטא יכולה
יש. שלה ולחברות לה, ושחסר לה,

 אין כאלה חברות שעם היא האמת
 איתן שומרת רק אני במשותף. הרבה לי
 קשר יותר היום לי יש רופף. קשר על
 בידיים. עצמן את שלקחו חברות עם

 ההונגריה, המהנדסת החברה לדוגמה,
 יש שתמיד זה איך פעם אותה שאלתי

 לי אמרה היא אז שימחת־חיים. לך
 את ממלאה ״אני זה: את מתכננת שהיא
 הולכת אני פרוייקטים. עם החיים

 וחוג ליוגה חוג לי יש חוגים, להרבה
 אצלי הזמן לקבלה. וחוג לברידג׳

מלא.״
 שדווקא' נשים מהרבה שמעתי

 דברים עשו הן הזאת, הבדידות בגלל
 של במיסגרת לעשות מעזות היו שלא

אינטלקטו באופן התפתחו הן נישואין.
זה. את לעשות זמן להן יש ורוחני. אלי

 אחרות נשים ובין בינינו הבדל ^
 על מוותרות לא שאנחנו במצבנו, 1 1

 השאר כל בינינו. שקבענו פגישה
 לי יש גבר. עם פגישה אפילו נידחה,

20מ־ יותר גרושה היא גם חברה, עוד

בו ..אני בונה. לא מזמן נ

 האחרון בשנייה אולי איתר. קובעות
 יצלצ ומישהו מהשמיים נס איזה יקרה
 שחברו מובן איתה. ויקבע אליה
אצלי. מהפרק יורדות כאלה

בשבילו סטאנד־ביי היא החברה
 ההתייחסו בן־אדם. היא אשה גם

 התייחסו היא האלה הנשים של
 משו חפץ, רק היא שאשה גברית,

מישני. מאוד
 כפמיניסטי אותי להגדיר אפשר

 אפיל זה על שאדע בלי מלידה,
 ל זאת הומניזם. זה פמיניזם בשבילי
 שג זה רוצות שאנחנו מה שלי. הגדרה
 אומו לא זה בן־אדם. תיחשב האישה
 לב להיות או לבד לחיות רוצה שהיא

ההיפר. גבר. להיות או
 ע ברורה מאוד דיעה יש בכלל לי

 ם על נסתכל אם בעולם. שקורה מה
 ̂א בולט מאוד ההודיות, הפילוסופיות

 פלו! הנשי. וגם הגברי האלמנט לם
 יא טוענים הסינים אצל גם ומינוס.

 שלנו ביהדות נסתכל עכשיו ויין.
 הרבנוו אותו. וסירסו יפה דבר לקחו
 היהדוו את סירסו הממוסדת והדת

 שהכי לראות גם אפשר שם האמיתית.
 והקדוש־ברון השכינה והיא, הוא זה

 עי ארכיאולוגיים מימצאים יש הוא.
 והיא הוא הכל שזה הקדומה, היהדות

 באר׳ זה את לפרסם פחדו אבל
בחו״ל. זה את ופירסמו

בח״!״ מספיק בניתי

 אחד כל הביתה. אליה עצמם את הזמינו
איתה. להתעסק ניסה

 מאוד עכשיו סקס. בעיות לי אין
 לילות היו מאוד. רציתי פעם נירגעתי.

 לי. חוזר זה לפעמים בכיתי. שנורא
 של סרט רואה כשאני בעיקר עכשיו,
 הקשר לי. שחסר מה זה מין. לא אהבה,

 שאוכל מישהו עם הריגשי־נפשי
 לי יש אז אותו. ולפנק ולהתפנק לאהוב
 מהר. לי עובר זה אבל קשים, רגעים

 דמעות. לי אין בוכה. לא מזמן כבר אני
שלי. בחיים מספיק שבכיתי כנראה
שאי לרוחניות הודות הרבה זה
 אחת וזו בגורל, מאמינה אני מצתי.

 ומחפשת. רצה לא כבר שאני הסיבות
 שקט לי יש אז שיהיה. מה שיהיה
 אצל יותר הבעיות את רואה אני נפשי.

 של העניין את להן שאין שלי החברות
הערב של השיחה שכל נפשי, שקט

 אז בבית. שיושב טיפוס לא היא שנה.
 קבוע אחד גבר גברים. הרבה לה יש

 אני זה את (אבל מתגרש שכביכול
 היות שנים). עשר כבר ממנה שומעת

 היא פעם כל אז מספיק, לא שהוא
 שמעתי אבל אחר. מישהו עם ניפגשת

 50מ־ פחות זה לה שיש מה שכל ממנה
 עם ריגשי קשר שום לה אין גבר. אחוז

אחד. אף
 והולכים אותה, שמוציאים נכון זה

 שיש גברים הארבעה כל אבל למיטה.
 עלוב. מאוד וזה אחד מגבר פחות זה לה
 אמרה שהיא פתיחות, של ברגע היה זה

לה. טוב שלא זה את
 חברות. של סוגים שניי לי יש אז
 על שוויתרו לא שהשלימו, כאלה

 בינינו החברות אבל בן־זוג, מציאת
 של שני סוג ויש פחות. לא חשובה
לא האחרונה השנייה שעד חברות,

 מביא מין שחוסר לזה מודעת ני
 זה אצלי טוב. לא בריאותי למצב

בחיים. משהו חסר כאבי־ראש.
 לי שיש מה היה לא זה שלי החלום

 נשואה, להיות היה שלי החלום היום.
 מארחת להיות מאושרת, מישפחה עם

 ועוזרת בפוליטיקה מתעסקת גדולה,
יצא. לא זה אבל לבעלה.

 יוצא־ שום היה לא גבר הייתי אם
 מטפח נשוי, אדם עכשיו הייתי בי. דופן
 לי יש ילדים, אוהבת אני ילדיו. את

 אותם מפרנסת והייתי משלי. שניים
 אפילו או גדולה חברה בעל הייתי טוב.
 יכולת' לא כאשה אבל בממשלה. שר

 ה׳ בגלל נישואי, במיסגרת להתבטא
 לד נותן שבעלה האישה, של מיגבלות
אפס. והיא הכל יודע הוא שרק להרגיש
 גבו להיות רוצה הייתי לא זאת, בכל

 ל* החברה של המוסכמות חס״וחלילה.
 להתפתד היכולת את לאישה נותנת
 עצו לי נתנו תמיד הרי כושרה. במלוא
 פיקחיח יותר תהיי אל ברורה, מאוד
 ממנו משכילה יותר תהיי ואל ממנו,
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