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 גם בג מאוהבת ואת

 את אולם בה הוא
 לא שהוא לב, שמד

 ס־!7ל אדיש לגמרי
 ה־ חברתר של מיה

 בלית־ ביותה טובה

 מ־ באיזו — ברירה
 ה־ האפשרויות שתי

בוחרת: היית באות
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 היו רק אם שוק מקבלים היו ורייף ך*

 ואלפי את, אבל השאלה. את שומעים | (
 מתייחסות כבר כמותך, מודרניות צעירות

 מציאותית, בצורר, עובדות־החיים אל כיום
ו צעיר כל בחול. הראש את לטמון בלי

 קורים אלו שדברים יודעים בימינו צעירה
כש עליהם תגיבי כיצד הזמן• כל מסביבם

? ך ל יקרו הם
 לא אז — מהבחור לן איכפת לא כאשר

מת השאלה בעייה. אין ממנו. לך איכפת
 בו. מאוהבת באמת את כאשר רק עוררת
 כשהן כיום, מעדיפות צעירות ויותר ויותר

ה הברירה את זה, קשה במצב נתקלות
 בהרפתקה מעורב יהיה שלהן שהחבר שנייה:
החברה. עם מינית

 יותר הרבה במיעוטו. הרע זה לדעתן,
 איתר. יסתבך הוא אם יהיה מבחינתן, גרוע,

 הם אם אפילו — ברצינות ריגשית מבחינה
באחיזת־ידיים. רק אז יסתפקו
 שההרפתקה אחד: בתנאי — זה כל אבל
 ב־ ,ביותר החשובה הדיברה בסוד. תישאר

 ה־ היא הצעיר, הדור של החברתי תנ״ך
 כאשר כי ניאופיך. יתגלו לא :11ה״ דיברה
 זה — שלך החברה עם מתעלם שלך החבר

 אותך. אוהב איננו שהוא מוכיח לא עוד
 — להתפרסם לסיפור מרשה הוא אם אבל

בריגשותייך. מזלזל שהוא מוכיח ה ז

עם ,,התעסק0
דודתי״ בת

ת ן/¥ ענ  פועלת וחצי, 17 בת פ., רינה ו
ו י  בתשובה גרביים, לייצור בבית־חרושת /

 ״מעדיפה? מולם־האשה: צוות שערך למישאל
אבל פתאום? מה מעדיפה. לא שאני בטח

 שאני עצמי את לעשות החלטתי להבליג.
 נורא, אותו אהבתי כי מכלום, יודעת לא

וב בשבילו. הרפתקה רק שהיא וקיוויתי
 מאחרי, כבר כשזה היום, היה. זה כך אמת
מצ נורא הייתי נכון. שנהגתי בטוחה אני

 שכך מעדיפה בהחלט אני אותו. לאבד טערת
 בה מתאהב היה הוא לו מאשר יצא, זה

 נהיה שזה רואה הייתי אם אבל אותי. ועוזב
עם הרפתקות לו שיש קבוע, מינה,ג אצלו

 על עין שם שלי החבר אם ברירה? לי יש
 — לו אעשה אני מה שלי, החברות אחת

 מדברים הרי, אוהבים אנחנו אותו? אזרוק
 שהפריי־ אשם הוא אפילו. חתונה על כבר
 עושה כה בין היא אותו? מפתה הזאת רית
להר כדי יידעו, שכולם בשביל רק זה את
 מודאגת, לא פעם אף אני אבל אותי. גיז
 רק בשבילו, דבר שום שהיא יודעת אני

 אלי.״ חוזר הוא תמיד המיטה. בשביל
 ,24 בת ש., עלמה השמיעה דומה דיעה

 תל־אביב: באוניברסיטת א׳ שנה סטודנטית
 חושבת לא אני תלוי. נורא זה ״תראי,

קבוע חבר יש לי כללים. לקבוע שאפשר

שע איש!? י
 לפחות אחת שפעם יודעת ואני הצבא, מלפני

 אז עמדתי שלי. בת־דודה עם התעסק הוא
או ממנו להיפרד אם הברירה בפני באמת

 מוכנה הייתי לא — וחמישי שני כל אחרות
ממני?״ יצחקו שכולם מה, זה. עם להשלים

לו ״אוציאסשדנו המישאל תוצאות
השערות״ את

 בנושא מישאל־נזק רצופים, ימים שלושה במשך ערן, ״עולם־חאשה״ צוות
 יציאה בשעת בבתי״קפה, ברחובות״העיר, תל״אביביות. צעירות בין הכתבה

 בנות 60 כלל הוא שבבתי״משרדים. ובמיזנונים בדיסקוטקים מבתי־קולנוע,
ותיירות. מתנדבות 107־ הארץ, ילידות היו מהן 907־ .25 עד 16 בגילים

לאהבתו 'אין זרה, מישהי עם פעם, לו ישכב שדק ^
 מעדיפות, שהיו ענו מהנישאלות 707־

 ישכב רק שלהן שהחבר בלית־ברירה,
בקבו בה. יתאהב ולא — חברתן עם
 והתיירות. המתנדבות כל ניכללו זו צה

 קבוצה בנות של )807(־ המכריע רובן
 הגבוהות לקבוצות־הגיל השתייכו זו
).25 עד 20(

להמ מוכנות לא והן בעיניהן, ערך כל
 הצעירות היו )8070 רובן איתו. שיך

.20 עד 16 בנות הנישאלות, מבין יותר

יודעת לא *

מתנגדת *
שה לכך התנגדו מהנישאלות 2070

 כולן אחרת. נערה עם ישכב שלהן חבר
אפי־ ,יחסים מקיים שהוא שברגע טענו

 הבנות, מבין )10ס(̂, מבוטל לא מספר
 השאלה, עם קשות שהתמודדו לאחר
להח מסוגלות שאינן למסקנה הגיעו

 אם תנהגנה, והן — מראש עליה ליט
 להרגש־ בהתאם להן, יקרה זה וכאשר

 השתייכו, זו לקבוצה רגע. באותו תן
 כל בנות שווה, במידה יותר או פחות

הגילים.

 בת ח״ לאילנה היתד, הפוכה יעה ^
בשיריון: חמודה רב״טית ,20 \

 אני פיתאום? מה לא. ואופן פנים ״בשום
 אבל שנתיים. שלי הנוכחי החבר עם יוצאת

 חברים שהיינו אחר, חבר לי היה זה לפני
 אני נפרדנו: זה בגלל ובדיוק — 13 מגיל
במפ חופש וקיבלתי בטירונות, אז הייתי
ל אליו עליתי העירה. אליו ובאתי תיע,
ב ללמוד והתחיל לבד, אז גר הוא חדר,

 אני מי ואת האקדמאית. בעתודה טכניון
 טובה הכי החברה את לא אם שם, מוצאת

והסת הסתובבתי מילה, אמרתי לא שלי?
 הוא וכשהגעתי, — הביתה נסעתי לקתי,

 היתד, שזו התחנן הוא לפני. שם היה כבר
 וכל אותו, פיתתה ושהיא הראשונה, הפעם

 לא דבר. שום לו עזר לא האלו. המעשיות
שאהבתי! למרות יותר. אותו לראות רציתי

לדף) מעבר (המשך


