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ה ב שו ח ח א ברי
פרוס; אריך (מאת האהבה אמנות

 כי סבורים בני־אדם )׳טמ 119 הדר; הוצאת
 יכול פשוט. עניין הוא האהבה מעשה
 באהבה הזכייה כי שוכחים הם אבל להיות.

קשה. מלאכה היא
 דוקטור כתב המלאכה על להקל כדי

 תיאורטי מדריך פרום, אריך לפילוסופיה,
ה גרמניה, ליליד כיאה האהבה. על מאד

באוני לפסיכולוגיה מרצה כיום משמש
 בנה הוא ומכסיקו־סיטי, ניו־יורק ברסיטות

ושיטתי. שלם בניין
 שיהיה צריך כל ראשית עוז־רוח. נם
ה הבריאה התשובה היא האהבה ברור:
 שרוצה ומי האנושי. הקיום לבעיית יחידה
 להכיר מבוגר, להיות חייב לאהוב לדעת

עז־רוח. להיות — לכל ומעל עצמו את
 המתמחה וכל אמנות, היא האהבה שנית,
ב קודם להתמחות לו הראוי מן באמנות

ה במעשה ואחר אומנות אותה של הלכה
אמנות.
 די היא הרי להלכה אשר תשוקה. רק

 צורות לכל המשותפים היסודות פשוטה:
 יחם־הכבוד האחריות, הדאגה, הם האהבה

והידיעה.
 בני־אדם, רוב מטעויות: להמנע צריך גם

 המינית התשוקה את יחד כורכים למשל,
על מגיעים, הם וכך האהבה. מושג ואת

*1

(טיצ׳יאן) ואדונים״ ונום ״אהכת
טעויות בלי תשוקח, זאת

או שהם המוטעית המסקנה לידי נקלה,
 זה משתוקקים שהם בשעה זה את זה הבים
גופנית. תשוקה לזה

 בחמישה המבחין פרום, משמעת. נם
אהבת־אחים, אימהית, (אהבה אהבה סוגי

ואהבת־הבורא) עצמית אהבה ארוטית, אהבה
המעשי: לצד באשר ברורות הנחיות גם נותן

 האהבה גם דורשת אחרת אמנות כל כמו
יתירה. והקפדה אורך־רוח התרכזות, משמעת,

 היה לו אפילו לגמרי, לא־רעה הדרכה
 לדבר שלא בלבד. ארוטית באהבה מדובר

ואהבת־הבורא. אהבת־אחים על

ם בין המדפי
ת נ ס ה!!ין מ

 סידניי של אמם ,58 צ׳פלין, גריי ליטר.
החשבון את יישבה הצעיר, צ׳פלין וצ׳רלי >

באר השנייה היתד, היא צ׳פלין. צ׳רלי עם
 הוזכרה לא ובכלל צ׳רלי של נשותיו בע

שנתיים. לפני שפירסם באוטוביוגרפיה •4
זכרונותיה, ספר את ליטר, פירסמה השבוע

 אותה פיתה צ׳רלי כי כל, קודם גילתה, בו
 מרחץ־הזיעה אתר־הפיתוי: .15 בת בהיותה

ההוליבודית. בחווילתו צ׳פלין של
 רק היתד, כמובן, זאת, תריסר. חצי

 לה הציע ליטה, שהרתה אחר ההתחלה.
 ובלבד ל״י) אלף 60( דולר אלף 20 צ׳רלי

אחר. גבר תשא לו, שתניח
 לא לצ׳רלי צ׳רלי. את דווקא רצתה ליטר,
 ומרר ליטר, את נשא הוא ברירה. נותרה

 נשואיהם שנות שלוש כל משך חייה את
 לה הציע למשל, בירח־הדבש, ).1927—1924(

מרכבת. קפיצה על־ידי בעיותיה את לפתור
כ צ׳רלי. של ובכספו בחיים בחרה ליטר,

 אלף 625 לה נשארו ממנו, התגרשה אשר
 וזכרונות פיצויים ל״י) מיליון (כשני דולר

זאת. בכל נפלאים,
ש מיני, פלא היה ״צ׳רלי ליטה: נזכרת

 היה הוא עליו. חולמות רק הנשים רוב
 לגיל כשהתקרב אפילו אנושית. מכונת־מין

 חצי אהבה לעשות מסוגל היה עוד ארבעים
בלילה.״ פעמים תריסר

1514 הזה העולס

ח ח י ת ! ה ט ח ה
בכך. צורך אין כי המקרר פנים את תצבע אל

 בצבע קטנים פגמים לצביעת נועד טמבור־ספריי
 של העגלה הילד, של האופנים בבית, המקרר של

 צבע פגמי או הגברת של הכביסה מכונת התינוק,
מכוניתך. של

 את יתקן נפלאים גוונים באחד־עשר טמבור־ספריי
היו התיקונים כל רבב. ללא הפגמים  קטנים י

טמבור״ספריי בטמבור-ספריי. תשתמש אם באמת _
:והידור לנוי פגם. כל מכסה ^
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