
!הכל אינה האהבה
 הנערה ובידי המציע, הוא הנער בלבד. הנערה על מוטלת הנבונה הבחירה לגבי האחריות

 הרי הזולת, בעצת לשמוע שלא החליטה היא אם לנשואין. הצעתו את לדחות או להסכים
 הדין מן לעתידם, באמת הדואגים והצעירות הצעירים אך כלום. ולא לעשות יוכל לא איש

בפניהם. העומדות מסויימות שאלות על שישיבו
ת הם אם עצמם את שישאלו בכך תועלת אין הסתם מן מ א  עוצמת אם אוהבים. ב

 כי יאמינו רבים בדבר. ספק להטיל יוכלו בקושי שאך הרי המיבחן, את מהודר, רגשותיהם
לעולם. יחיו אלה רגשות אם עצמם את ישאלו אף אם בבן־זוגם בוגדים הם

ג ברצוני מה היא: אותה לשאול שחייבים הראשונה השאלה י ש ה  התשובה בנשואין? ל
 בו שרוצה מזה לגמרי שונה הוא להשיג שברצונך מה כי יתכן עובדתית. הצהרה היא
 דעותיכם שבהם חשובים, עניינים לגבי' עיניך לעצום עלולה את תחילה בכוזנה השני. הצד

חלוקות.
 עליך הנשואין, מן לו מצפה שאת הדבר מהו בגלוי־לב לעצמך לברר שניסית לאחר

 כמה לגבי בטוחה אינך אם לעתיד. האפשרי בעלך לו שמצפה הדבר מהו ולהשיב לנסות
 שלו, למושגיו הנשואין, לגבי שלך, המושגים השראת על־ידי כך. על לשאלו עליך נקודות,

בהרמוניה. יחדיו לחיות תוכלו מידה באיזו המסקנה את להסיק תוכלי
 שלה, לגישתה נוגעות הן נשואין. על החושבת נערה לכל מכוונות הבאות השאלות

 חשיבותן מה חשיבותן. במידת מזו זו השונות בעיות, מספר אל המיועד, בעלה ולגישת
 מקום, מכל אחת. כל של להחלטתה נתון זה — במחלוקת השנויות הנקודות של היחסית

לעתיד. המחלוקת זרעי את ותדעי תכירי כי חשוב
 שהות לך יתן שהדבר משום הבאות, השאלות על תשובותיך את בכתב שתרשמי מוטב

 את לתאר עליך היה כאילו אובייקטיבי, באופן ולהשיב לנסות עליך למחשבה. נוספת
 זה ניתוח יוכל האמת, את להצהיר בהחלט מוכנה תהיי אם רק אחרת. מישהי של עמותה
ממשי. ערך בעל להיות

 השני ;עצמם הנשואין על כלליים, ידועה במידה שהם ברעיונות, דן הראשון השאלון
כשלעצמם. והנערה הנער של הנפשיות ובתכונות באופי דנים והשלישי
ראשון: שאלון הגה

ילדים? וכמה זמן, כמה אחרי כן, אם ילדים? לי שיהיו אני הרוצה (א) •
לילדים? ביחס השקפתי עם תמים־דעים הוא האם (ב)

 לקבל שאעדיף משום זה האם כן, אם הנשואין? אחרי לעבוד בדעתי יש האם (א) $
נוסף? לכסף זקוקים שנהיה משום פשוט או כשלעצמה, משרה

 מפני רק הסכמתו את נותן הוא האם תעבוד? שאשתו לכך מתנגד הוא האם (ב)
כך? על מתרעם זאת בכל אך נחוץ, שהדבר

האם למשל, נשואינו? לאחר משפחר, בקשרי בלתי־תלויה להיות אני הרוצה (א) •
האפשר? ככל פחות משפחתו בני את לראות ארצה

 בבני רואה הוא האם משפחתו? בני עם הדוקים קשרים לקיים רוצה הוא האם (ב)
כלשהו? מיטרד משפחתי

 שעשיתי כפי הנשואין, לאחר ושעשועים בגדים על רב כסף להוציא ברצוני האם (א) 9
הערביים? ברוב בבית להישאר נאלץ אם אשתעמם האם לפניהם?

 האם לפנים? זאת שעשה כפי הרווקים, ידידיו בחברת לבלות מצפה הוא האם (ב)
וכר? סיגריות משקאות, על לבזבז כסף פחות לו שיהיה אותו ירגיז זה

רוצה אני והאם דתיים, או פוליטיים בעניינים מגובשות השקפות לי יש האם (א) •
עמי? תמים־דעים יהיה בעלי כי

 או פוליטיים בעניינים בפועל משתתף והוא מגובשות, השקפות לו יש האם גב)
אותי? מעניין שאינו דבר דתיים,

כחלק פשוט זה את מקבלת אני האם המין? לגבי שלי האמיתית הגישה מהי (א) •
לה? זקוקה אני אשר חוזייה מהודה שזה או הנשואין, של

ממני? יותר מין בחיי מעוניין הוא האם (ב)
אחר? לגבר משיכה לי תהיה אי־פעם כי בנפשי לדמות אוכל האם (א) ס

אחרת? באשה יתאהב הוא כי בנפשי לדמות אוכל האם (ב)
ממנהגיו? כמה לשנות אוכל נשואינו אחרי כי לפעמים חושבת אני האם (א) 9

ביקורת? על מתרעם הוא האם (ב)
טוב? יותר בגבר נתקלתי שלא משום האם זה? לגבר להינשא רוצה אני מדוע (א) ס

 לא אחר גבר שום כי סבורה שאני או נשואה, להיות רוצה פשוט אני האם
מקומו? את למלא יוכל

גופנית? מבחינה אלי נמשך שהוא או כשלעצמי, בי רוצה הוא האם (ב)
לדאוג רוצה הייתי אז גם האם אסון, ממיקרה כתוצאה לנכה הופך היה אילו (א) •

חיי? ימי שארית כל לו
מום? לבעלת או לנכה אהיה אני אם בי לרצות יוסיף האם (ב)

הרצינות לנוכח פנים אל פנים לעמוד השואלת את מכריחות הן נוקבות. שאלות הן אלו
בריאות, ושל מחלה של במצב חייה, כל את לבלות תוכל בחברתו אשר בן־זוג, שבבחירת
עשוי מפואר בבית־מלון ירח־הדבש בילוי אם שואלים אנו אין רעות. או טובות בתקופות
נראים הנשואין יתרה. הנאה לגרום עשוי יחדיו נעורים שנות כמה בילוי אם או לשעשע,

 המדריכים אחד בעברית להופיע עומד שבועות שלושה בעוד
 הסכסולוג של ספרו - והאהבה הנשואין לחיי ביותר החשובים

צ׳סר. אוסטייז הנודע, הבריטי
 להן לעזור נועד לנשים, בעיקר מכוון ואהבה״ ״אשה הספר

ההת בימי להיתקל עלולות הן בהם רבים, מכשולים על להתגבר
 להסכים אם בבעייה החל - והאמהות הנשואין החיזור, בגרות,

 זהו הגבר. של המיניות בסטיות ובלה הנשואין, לפני ליחסי־מץ
 והוא אלה, לבעיות יותר בריא יחס להקניית אידיאלי כמעט ספר
תנועות־נוער. ולמדריכי למחנכים להורים, ברכה יביא

הבעל. בבחירת הדן הראשון, הפרק מתפרסם אלה בעמודים
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 ושל שפע של בימים זו ליד זה לעמוד התחייבות בחובם צופנים הם מבהילה. כהתחייבות
דלות.

 אין וקמלים, הולכים כשד,פרחים אולם העדינה. בפריחתה אותנו משעשעת אהבתיו־,נעורים
 לא זו אהבה כי לגלות עלולים אנו מדי במאוחר רק פרי. ישא האילן כי בטוחים אנו

 ניתן אותנו, שהרגיזו השני, בן־הזוג אצל רבים דברים מינית. לתשוקה הסוואה אלא היתד,
 עולים ורפה, הלך שהמתח אחרי סיפוקה. על המינית התשוקה באר, בטרם מהם, להתעלם היד,

 כדברים לנו להיראות חדלות הן בעינינו. חן נושאות שאינן התכונות אותן כל ומופיעים
לשנותם. אפילו או אליהם, להתרגל יכולים שאנו בכך, מה של

 אין — יודעים בלא או ביודעים — המינית התשוקה מן עין מעלימים שאנו כך על־ידי
 תמורת לשלמו, שעלינו המחיר את מחשבים אנו אין בשלמותם. הנשואין את רואים אנו

מעבר אל ראות נרחיק כי הדבר חיוני כך משום מצרכינו. בלבד אחד חלק של סיפוקו

בפנינו. יתגלו וברקע בהשקפות חילוקי־הדעות כאשר הבאות, השנים אל הקרוב, לעתיד
★ ★ ★

חשובה! המשפחה
 כי חשים הם חסר־חשיבות. דבר כאל שלהם המשפחה לקשרי להתייחס כיום *נוטים 1 רבים צעירים אנשים כי אף השלישית, לשאלה להקדיש יש מיוחדת ■ץשומת־לב

 שארי־הבשר מצד סיוע או עצה כל המשפחה. מכבלי רצויה השתחררות מהרים חיי־הנשואין
 זה שאך החרות, בחיי התערבות זו היתד, כאילו תרעומות, לעורר עשויים למיניהם
רכשוה.
להתמיד מנסות רבות אמהות עדינה. גישה בעלי תמיד אינם הורים כי להודות, צריך

האמנם ־ אחויו משתגעת שמו-את הוא
השאלונים יענו נו עד לוי מתאים הוא
 קיימת נסתרת התחרות אותה קנאית. בצרות־עין הכלה על מביטות והן הקודמת, בשליטתן

ההש יצר בהערכת בקלות מגזימים ואף־על־פי־כן, החתן. לבין החותן בין קרובות לעתים
ההורים. של תלטות

 זה אוהבים אנשים שני אם דבר, משנים אינם ודת גזע של שהבדלים נדמה, להלכה
 לדעת לומדים הם בטרם זו, את זה היטב מכירים הם נדירות לעתים רק למעשה, זו. את

גרידא. פיסית ממשיכה יותר הוא אהבה, בשם מכנים שהם מה כי אל־נכון
מוצ יותר הרבה הן התוצאות מ״שידוך״, כתוצאה נשואין נהוגים שבהן עדות, בקרב

 יוכלו ואשד, שגבר העובדד מן מופתעים להיות עלולים אנו מאמינים. שרובנו מכפי לחות,
 ההסבר הרומנטי. החיזור :ה,,פתיחה״ את עברו לא מעולם כי אף באושר, יחדיו לחיות

 הרמוניה וקיימת דרכי־תינוך, אותן הזוג לבני היו כאלה שבנשואין הוא היחידי האפשרי
הזיווג. את הכינו אשר ההורים שבין ביחסים
 אין מסויימת שמבחינה היינו, ביותר, כיום מקובלת שאינה האמת, את מדגיש זה דבר

 לתוך גם הם שהנשואין אלא בלבד, אינדיבידואלי באופן לאשה או לגבר נישאים אתם
 או שלו העבר כאילו משפחה, מסכת מתוך אינדיבידואלי אדם לעקור אי־אפשר משפחה.

כלום. ולא משנה אינו שלה
 מתוך באים הצדדים שני אם ליציבות יותר הרבה נוטים הנשואין עצמה, זו מסיבה

 יכולים הם נוסף. סיכון קיים אז כי הרוס, בית מתוך בא מהם אחד אם מאושרים. בתים
הבעיה. קיום מעצם עין להעלים טיפשי אך המכשול, על להתגבר כדי חזק אופי בעלי להיות

★ ★ ★ , עצמך! את הכירי
 של זה עם תואם שלנו האופי אם לדעת ביותר חשוב כי ברור בן*זוג בחירת ף״

ג, ו הז ־ בן  היא עצמך׳ את ,הכר בחיים. המצוי כל את לחלק מתכוונים אנו אתו א״זר ^
במגרעותינו. להודות לנו קל לא כי אף מימי־קדם, מיצווה

 ללמדך יכולות הן אין עצמך. על ידיעותיך את להגדיל מיועדות להלן המובאות השאלות
 את בכללותן, לתשובות תשומת־לב ניתנת אם ברם, מאומה; אודותיו ידעת שלא דבר,

כזאת. בבהירות לכן קודם עצמך את ראית שלא יתכן מורכבת. תמונה לידי להגיע עשויה
:השגי השאלון הנה

כזהירה? או כבזבזנית עצמך את תגדירי האם כספים, בענייני •
עצמך? משל בקריירה את רוצה האם •

)22 בעמוד (המשך

1 -י ■■״י■ ״ ■— -יי■-"" ־־ ..... י■ *יי7


