
לידיה גרינפלד

מרב מיכאלי כתבה ב"הארץ" 
ב-23 בפברואר: "אחרי שהעורך 
הראשי של 'האח הגדול' נשאר 
בשידור  שנחשף  אף  בתפקידו, 
שתשחק  למתמודדת  אומר  חי 
השדיים  בין  שלו  הבולבול  עם 
– צריך לפחות להגיד, שמדובר 
מין  זהו  לרעה.  מכונן  באירוע 
כי  מינית,  הטרדה  זאת  כפוי. 
יורם  שבו  במקום  נאמרה  היא 
זק הוא המנהל, בעל המרות, גם 
אם המתמודדת דנה לא שמעה 

את מה שאמר".
אני  האלה,  הדברים  לאור 

מג עתיד  איזה  לקראת  ־תוהה 
דרי צועדת התרבות המערבית? 
נראה שהתרבות נוטה להשטחה 
המגדרי.  השיח  של  דרסטית 
'פוליטיקלי  המכונה  השיח 
הלשון  מן  מחק  כבר  קורקט' 
ביטויים  והמדוברת  הכתובה 

עלו שהם  בתואנה  ־עסיסיים, 
לים 'להעליב' חלק משומעיהם. 

לכאו ניטרלי  דיבור  ־התוצאה: 
המגיע  ומתחסד,  צבוע  אך  רה, 

בעיקר מאמריקה.
האם אנחנו רוצים לחקות את 
באמריקה  בזה?  גם  אמריקה 
לנגוע  לא  משתדלים  אנשים 
בילדים במגרש המשחקים, לא 
להביט  לא  וגם  בזה  זה  לנגוע 
באמריקה,  רעהו.  בעיני  איש 
נופל ברחוב, איש לא  אם אדם 
ייגש לעזור לו. אם, חס וחלילה, 
האיש  הכלל,  את  מפר  מישהו 
שנפל עשוי לתבוע אותך לדין 
על שנגעת בו, על מה שאמרת 

־לו וכן הלאה. התוצאה: באמרי
קה משתדלים לא לגעת בזרים, 
אולי משום שהסיכון של תביעה 

מציאותי למדיי.
הדוגמה  היא  אמריקה  האם 

נד האם  אנוש?  ליחסי  ־שלנו 
כי  יקללו,  שלא  מגברים  רוש 
קללה  שיבחרו  או  יפה,  לא  זה 
זה  כי  "כוס אמק",  ולא  אחרת, 
את  או  מסויימת  אישה  מעליב 

או מיכאלי  מרב  היפה?  ־המין 
ומ גס  ביטוי  שהפרחת  ־מרת 

לך  אישה שכפופה  כלפי  עליב 
נסכים  אם  מינית.  הטרדה  היא 
איתה, הרי שעלינו לתבוע בבית 

בדי שמספר  גבר  כל  ־המשפט 
חה גסה, או לשלוח את הגברים 
הגסים לחינוך מחדש. או שמא, 

נציע לסרס אותם, כפי שעושים 
לחתולים ולכלבים?

־האם זה יוריד את אחוז הגב
נשותיהם?  את  שרוצחים  רים 

־האם זה יצמצם את מקרי האו
השיח  ניקוי  במקומותינו?  נס 

מינ גסים,  מביטויים  ־הציבורי 
ישפיע על  גזעניים, לא  או  יים 
אופיים של האנשים הגסים ולא 

שמתרוצ המחשבות  את  ־ינקה 
צות במוחותיהם של גזענים או 
חולי מין. ניקוי השיח הציבורי 
יגרום  סקסיסטיים  מביטויים 

נורמ אחד: שגברים  לדבר  ־רק 
טיביים יפחדו לפתוח את הפה, 

שמא יועמדו לדין.
הטרדה  נגד  החוק  היום  כבר 
ההתנהגות  את  מדכא  מינית 

לטו שזה  בטוח  ולא  ־הגברית, 
־בה. גברים טוענים שהם מפח

דים להחמיא לאישה על חולצה 
חיבה  לגלות  חוששים  חדשה, 
נמנעים  וגם  בפומבי,  כלשהי 
עם  לבד  סגור  בחדר  מלשבת 
אישה. במקרה האחרון הפתרון 

קל: שישאירו את הדלת פתוחה, 
כמו שהחרדים עושים.

כבוד האישה חשוב ביותר, כמו 
כבוד האדם בכלל, אבל הוא לא 
ביטויי  על  שיאסרו  מכך  ייבנה 
כעס, שנאה, או גזענות בפומבי. 
מסתבר שבקוסטה ריקה חושבים 
מדווח  פפירבלט  אחרת. שלמה 
בהארץ, 27 בפברואר: "אלימות 

הסכי במלים,  תמיד  ־מתחילה 
קוסטה  של  הקונגרס  חברי  מו 
ריקה, ועל מנת להקדים תרופה 
בעד  גדול  ברוב  הצביעו  למכה 
ישלח  ומהפכני אשר  חדש  חוק 
גבר לכלא, למאסר של שנתיים 
בפועל, אם יעליב את אשתו או 
בת זוגו לחיים". שמו של החוק: 
האישה".  של  בכבודה  "פגיעה 
החוק מתייחס למקללים בלבד, 
חדירת  לדעתי,  למקללות.  לא 
פסולה  האישות  חיי  ללב  החוק 
אם  השאלה,  ונשאלת  במיוחד 

יוסיף כבוד לאישה.
טמון  האישה  של  כבודה 
ובמודעותה  בחברה  במעמדה 

נגה ומאדים נפגשים בבית המשפט
 כבוד האישה חשוב ביותר, אבל הוא לא ייבנה מכך שיאסרו 

על ביטויי כעס, שנאה, או גזענות בפומבי
לערכה כאדם. החוק מסדיר את 
מעמדה. באשר למודעות, ברור 
ולהעצימה.  אותה  לחזק  שיש 
האישה,  סביב  גדרות  הקמת 
כאילו הייתה צמח נדיר הדורש 
השגחה משפטית, ריבוי חוקים 
שאוסרים על הגבר להתנהג או 
להתבטא בחופשיות יחסית, כל 
לאישה.  כבוד  יוסיפו  לא  אלה 
אישה בעלת מודעות ממילא לא 
תרשה לגבר לדבר אליה בצורה 
סקסיסטית ומעליבה. ואם הגבר 
לדבר  לעצמו  ירשה  זאת  בכל 

כך, היא תחזיר לו אפיים.
בין  היחסים  להודות,  צריך 

־המינים לא היו אף פעם "חופ
איסורים  "טבעיים".  או  שיים" 

בתר טבועים  חזקים  ־חברתיים 
לגברים  אינם מרשים  והם  בות 
שההורמונים  כפי  להתבטא 
שלהם היו אולי מכתיבים להם. 
האם יש צורך בחקיקה שתרחיב 
המינית?  ההטרדה  סוגיית  את 
יום  וכל  קשה  המצב  כך  גם 
של  הזויים  מקרים  מתפרסמים 
כבודן  על  להגן  שניסו  נשים 
משפט,  לבית  פנייה  באמצעות 
בסטירת  מייד  שיגיבו  במקום 
משמעית  חד  בדחייה  או  לחי 

של ההצעה המגונה.
ברור שיש נשים שאינן מעזות 

נש אבל  באסרטיביות,  ־להגיב 
אלת השאלה: האם החוק צריך 
להגן גם על נשים "ביישניות"? 
שאלה קשה, שהפתרון לה איננו 
העמדה לדין. רק חינוך והגברת 
המודעות יתרמו לשיח בריא בין 
והיצרנים  המפרסמים  המינים. 
המציגים נשים חשופות גו, עם 
לפני  הן  כאילו  פעורים,  פיות 
שמים  בעיצומה,  או  אורגזמה 
ללעג את כל הניסיונות "לחנך" 
את הגבר או להעצים את כבודה 

של האישה.
־אני עצמי, למרות גילי המת

האנשים  ממעגל  ויציאתי  קדם 
לומר  ללמוד  מנסה  הנחשקים, 
משכנעת,  בצורה  אמק"  "כוס 
כפי שבעלי מפטיר בשעת כעס. 
את  לירוק  כדי  מודעות  צריך 

הה את  ולהשיג  הזו  ־הקללה 
לא  גבר  שום  הנדרשת.  רתעה 
אישה  חשבון  על  להתבדח  יעז 
פנימי  בשכנוע  אותו  שתחרף 

ובתוקפנות הראויה.

אני עצמי, למרות גילי המתקדם ויציאתי ממעגל 
האנשים הנחשקים, מנסה ללמוד לומר "כוס אמק" 
בצורה משכנעת ולהשיג את ההרתעה הנדרשת. 

שום גבר לא יעז להתבדח על חשבון אישה 
שתחרף אותו בשכנוע פנימי ובתוקפנות הראויה

עם מי אתה חושב שאתה מתעסק?    צילום אילוסטרציה: פוטוליה
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