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כמה ימים לפני, טלפון ממספר לא מזוהה. עד אותו היום מספר לא מזוהה 
היה עבורי – או משטרה, או מטרידן. 

על הקו אישה במבטא. מציגה עצמה כמרים. 

"מרכז  שנקרא  למקום  ראשונה  פעם  טלפון  הרמתי  לפני,  חודשים  כמה 
התוקף  נגד  תלונה  הגשת  של  אפשרות  לגבי  איתן,  להתייעץ  רציתי  סיוע". 
שלי מהילדות. זוכרת שהייתי מאוד פתוחה בשיחה, והיכולת שלי לדבר על 
אי פעם אסכים  מירי קצת התרשמה. שאלה אם  ומישהי בשם  הטראומה, 
לבוא לדבר בפני מתנדבות. הייתה לי מוזרה המחשבה לבוא לדבר בפני א/
נשים על הטראומה שלי, אבל אם זה יכול לעזור איכשהו, למה לא. אמרתי 

שאין בעיה. ונכנסתי לרשימה. 

אז המישהי הזו עם המבטא המקסים שואלת אם זה עדיין רלוונטי. כי עוד 
שלושה ימים יש איזה אירוע גדול, משהו שנקרא "יום המאבק באלימות נגד 
נשים", שואלת אם אני רוצה מסוגלת לבוא ולספר. כי מישהי אחרת בסוף 

לא יכולה.
לא סיפרתי לאף אחד או אחת מחברותיי, על היום הזה. שאני הולכת לדבר 
בפני קהל גדול של א/נשים. על נושא כל כך לא פשוט, שמלווה אותי בכל כך 

הרבה כאב, מאז הילדות. 

פחדתי שאעשה לעצמי פאדיחות. 
כשהגעתי מצאתי את האישה שהזדהתה כמרים, והלכנו הצידה, שאקריא 

לה מה שהכנתי. 

היא הייתה מופתעת, בלשון המעטה. 
של  "עדות"  לתת  ממני  כשביקשה  לו,  ציפתה  שהיא  מה  לא  שזה  ידעתי 

נפגעת. 
ובכנות

זה גם לא מה שאני צפיתי, או צפיתי, שייכתב. 

אבל זה מה שיצא. 
לנפגעות  הסיוע  מרכז  בין  הברית  נכרתה  זו,  אירועים  בהשתלשלות  וכך, 
 4 כבר  אותי,  ומלוות  אותו,  שמהוות  הנשים  וכל  ת"א,  מינית  תקיפה  ונפגעי 

שנים- 
וביני. 

ואני יודעת שהברית הזו תתקיים בלבי ובחיי, גם בעוד 40 שנה. 

)לטקסט המקורי הוספו מספר פסקאות על מנת לגשר את מרחק הזמן שנכתב( 

"שלהיות אישה" 
ההתעללות  של  וצלקות,  משקעים  לסחוב  זה  מבחינתי  אישה  שלהיות 

המינית שעברתי בגיל חמש.
שלהיות אישה זה לחיות עם הזיכרונות והסיוטים, מהאונס הברוטלי והאכזרי 

שעברתי בבגרותי.
שלהיות אישה זה להיות מוטרדת באובססיביות משיחות חסומות יום יומיות, 
לעשות  בטובה  מואילה  שהמשטרה  עד  מתמשך  בסיוט  חודשיים  ולחיות 

פעולה שיכלה לקחת להם יומיים.
שלהיות אישה זה שיאשימו אותך, באחריות למעשיו של מישהו אחר, שפשע 

בך.
יופי, לא אנושי, שקיים רק  שלהיות אישה זה לנסות לעמוד בתנאי אידיאל 

בתוכנות של מחשב.
שלהיות אישה זה לא להיות מיוצגת. אבל שהגוף שלך יהיה כל הזמן מוצג 

לראווה. 
לחשיקה, לניכוס, ולשליטה. 

שלהיות אישה זה לעבוד, ולהרוויח 30-40 אחוז פחות מהערך האמיתי שלך.
שלהיות אישה זה להיות שופטת במדינת ישראל, ולא להיות מסוגלת למצות 

את הדין עם איש החוק שאנס אותך.
שלהיות אישה זה להירצח ע"י בן הזוג שלך 21 פעמים בשנה.

שלהיות אישה, מבחינתי, זה לפחד. פשוט, לפחד. כל הזמן כל הזמן כל הזמן. 
לפחד.

כשאני הולכת ברחוב, וכשמישהו מציע לי עזרה, כל הזמן לפחד.
וגם אם אני איכשהו מצליחה להשקיט ולהדחיק את הפחד הזה, הוא עדיין, 

תמיד, יהיה. ויחכה לי שם.

שלהיות אישה  / עירד מרציאנו צייגר*
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שלהיות אישה זה, לשתוק. 
התהום  את  הזה,  העצום  הפער  את  מרגישה  כשאני  פעם  בכל  לשתוק 
המפלצתית הזו שמפרידה בין המציאות היום יומית, ובין מה שהנשמה שלי 
יודעת, פשוט יודעת בכל רמ"ח איברי הנשמה, שזה פשוט לא אמור להיות 

ככה.
זה לא אמור להיות ככה.

בחמש השנים האחרונות אני מרגישה שיש משהו חדש באוויר. אני מגדירה 
זאת כ"תמורות היסטוריות הרות גורל".

ושלא יהיה שום צל של ספק, אני בהחלט, אישה דרמטית. 
אבל בכל הכנות, ככה אני מרגישה. תזכרו שאמרתי...

המשהו החדש הזה באוויר, הוא הקול הנשי החדש. חדש בתפוצה, בכמות, 
ובעוצמה. 

הקול הנשי שלא מפחד להישמע.

והוא איננו עירום, והוא איננו עריה, הוא אמיץ ואימתני ומופלא.

שלמה,  אומה  אחרייך  ולסחוף  מחאה,  מנהיגת  להיות  זה  אישה  ושלהיות 
וחברת כנסת או שרה, שמחוקקת חוקים ומכריעה הכרעות, אמנית מוערכת 
שזוכה בפרס אופיר או באוסקר, עיתונאית מכובדת שלא מתביישת לספר 
וראש מח"ש,  נווטת,  להיות  זה  אישה  ושלהיות  זוועות הטראומה שלך,  את 

ונגידת בנק, וזוכת פרס נובל, ישראלית, לראשונה.
להיות אישה זה להשמיע את קולה.

אני כאן, מולכן ומולכם, כי אני נפגעת אלימות מינית אבל יותר מכך אני כאן, 
כי גם אני, כמו רבות וטובות לפניי, כמו רבות וטובות אחרי -

הפסקתי לשתוק. 
הפסקתי לשתוק, והפסקתי לעצום עיניים. 

בת  פעוטה  בעודי  לי  שנעשה  העוול  את  בפומבי  ומחיתי  לשתוק  הפסקתי 
חמש.

הפסקתי לשתוק ומחיתי בפומבי כשמערכת המשפט של מדינת ישראל, לא 

האשימה אנס סדרתי מסוכן באונס.
הפסקתי לשתוק כשמישהו מספר בדיחה שוביניסטית או פדופילית לידי.

עם  קבל  אמר  ישראל  במדינת  כששופט  בפומבי  ומחיתי  לשתוק  הפסקתי 
ועדה: "יש בנות שנהנות מאונס".

מבחינה  בזויים  מעשים  שעשה  כשזמר,  בפומבי,  ומחיתי  לשתוק  הפסקתי 
מוסרית, לא התנצל ועוד העז להתבכיין שהוא, הוא המסכן.

הפסקתי לשתוק ומחיתי בפומבי כשאמרו לילדה בת 13. "אם היית צועקת 
לא היית נאנסת".

ומרשים  פניי  על  חולפים  מכירה  לא  שאני  כשגברים  לשתוק  להפסיק  זה 
לעצמם להעיר על חלקי הגוף שלי. 

זה להפסיק לשתוק כשגבר שאני כן מכירה מרשה לעצמו לגעת בי.
להפסיק לשתוק כשאני צופה בפרסומת שמבזה מרדדת ומחפצנת אותי או 

את גופי. 
פשוט, 

להפסיק 
לשתוק.

ואם אתן כאן, אז גם אתן הפסקתן לשתוק. 
ואם אתם כאן, אז גם אתם הפסקתם לשתוק.

אני כאן, כי אני כבר לא קורבן, אני ניצולה. ואני לביאה.
ואין אף אחד או אחת בעולם הזה שיוכלו לאנוס אותי, שוב, לשתוק.

ואני לעולם לעולם לעולם, לא אפסיק להילחם.
כי המלחמה הזו, המלחמה שלנו, היא והיא לבדה, 

כמו  יהיה  שלא  המחר,  וילדי  ילדות  של  וביטחונן  עתידם  את  שמבטיחה  זו 
העבר וההווה שלנו. 

זו שליחות
זו זכות

וזו חובה

* אמנית רב תחומית ופעילה פמיניסטית


