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 נוטות נשים שלוש מבל שתיים לפחות

 בעל של מקרית לבגידה בסלחנות להתייחס
 האשה על כזה במקרה כי סבורות באשתו,
ה שלמות על לשמור כדי עין להעלים

משפחה.
 שברובם גברים, בין שנערך המה משאל

 במישאל ששותפו הנשים של בעליהן הם
 דעת שאין בלבד זו לא כי הראה הקודם,
שבקר אלא הנשים, דעת עם זהה הגברים

ד ברור רוב יש בם ג  במקרה עין העלמת נ
בוגדת. אשה של

★ ☆ ★
כן - הכראשת־ עם

מ־ עצמם לפתור ניסו בעלים מה
התחכ על־ידי לשאלה עניינית תשובה ^

 כך דעתן. על העלו לא שהנשים דבר מות,
 האש השאלה: על הבאים הגברים ענו למשל

 של מקרית מבגידה עין להעלים בעל על
אשתו?

 כמו ״זד, פסל: תומרקין, יגאל •
 לי אך לבגוד, אסור ,לאשתי הכומר: שאמר

ל אם לבגוד מותר לאשר, ובכלל, מותר!׳
 קרניים.״ ת מתאימ הבעל של פניו
 צריו ״בעל פזמונאי: מנופי, דידי ©

 מכוערת היא שהאשה בתנאי עין להעלים
 הבר.״ אשת שהיא או

 מסכים ״אני ארכיטקט: פנל, דב ©
 רוצות הנשים אבל קנאי. לא אני לבגידות.

ל ,סן׳ לענות ניתן צורה באיזו אז שנקנא,
תעלבנה?״ שהן מבלי זו שאלה

או במצי קווה זה מת־
 להזיל אבל הפסים. מן שירדה אשתו, את למוטב החזיר

שלא!״ מובן —
 בש^ ״אסור קסבה: מסעדת בעל 'טור, אלכם •

 מר; שאם מפני אשה. של מקרית מבגידה עין להעלים
 ועוד.״ עוד זאת תעשה היא אחת, פעם
 כזה דבר ״אין שחקן: שילה, יצחק ס

 ה׳ האשד. אבל האטומים, בתקופת חיים אנו אומנם
ז אם באוזיר. ככה סתם בגידות אין מאוד. רציני

ואשתו סגל דויד

וידידים מנוסי דידי

פלטשר הארי

שילה יצחק

זיסמן שלום

 ״אצלי עתונאי: כן־פודת, שייקה ©
 באשר בוגדות. לא ר,ן בי כזאת, בעייה אין

 או — בבעליהן אחרות נש־ם של לבגידות
 הייתי מה עין. יעלימו שהבעלים מסכים אני

 זאת?״ עושים הבעלים היו לא לו אני עושה
★ ★ ★

אשתו בדעת דעתו

*  מנשותי־ לכמה אשר אחרים, עלים ך
 בת׳סו־ לומר מה הרבה דווקא היה הם—1

 מבגידת עין להעלים יש אם לשאלה בה
מוג בלתי בתשובות להתחמק ניסו הבעל,
כמו: דרות,
לע ״אי־אפשר סופר: לוין, מאיר @
 יכול זה כזה. אינטימי בדבר הכללות שות

 אחר,לא׳!״ אחד,בן׳'ובמקרה במקרה להיות
 ״אני הומוריסטן: כן־אמוץ, דן @

 כן, אשתי: שענתה כפי לענית מוכרח כשוט
עיי.״ להעלים צריך
 עיריית ראש סגן זיפמן, שלום @

 לו.״ יפה שהשתיקה עניין ״זה רמתחגן:
 קונסול- מטלון, דויד אלכרט @
 ״אני הדומיניקנית: הרפובליקה של כבוד

 שהיא.״ בגידה לכל בהחלט מתנגד
 אשד, ״אם במאי: זילצרג, יואל ©

 לו, מגיע שזה הנראה כפי בבעלה, ב־גדת
במעשיו.״ טוב־טיב להרהר צריך והוא

★ ★ ★
ועוד״ עוד זאת תעשה ״היא

ד ולס •ב• עו  רוב היה הנשים שאצל כ
ר רו ב  עין להעלים יש כי שטענו לאלה <*

 הגברים, בין הרי בעל, של מקרית מב״ידה
ההפו לדעה דווקא מוחלט דעות רוב היה
 מקרית מבגידה להתעלם לבעל שאסור כה:
אשתו. של

 ויבואן: יצואן פלטשר, הארי ©
 שאלה על לתשובה לצפות אפשר ״האם

 אענה: זאת ובכל ומכיבד? מהוגן מגבר כזו
 לא ודאי עצמו את המכבד אדם שמרני. אני

מגי אם בי. בוגדת אשתו אם עין יעלים
 הרוסים, שהנשואין סימן כזה, למצב עים
 — הוא לדעתי ביותר הטוב הפיתרון ואז

 בו המקרה הוא הכלל מן יוצא הגירושין.
ול־ המצב את לתקן הבעל של ביכולתו יש


