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)29 מעמוד (המשך
 בגידה. או אהבה או זה אצלי אבל אותו.

ביהד.״ שניהם אין
 במשרה פקידה ,18 בת ק., שרה ואילו

 לגמרי: מקורית דעה השמיעה ארכיטקטים,
 דעה לי אין — האמת את לך אגיד ״אני
 בחודש להתחתן עומדת אני הזה. בעניין
 שלוש כבר שלי החבר עם יוצאת אני הבא,
 שאני כדי עכשיו להתחתן והחלטנו שנים.

 אפילו מוכנה אני לצבא. ללכת אצטרך לא
במיו בו מאוהבת לא בכלל שאני לך לגלות

 ב־ ועובד נעים, בחור הוא מה? אבל חד.
 אליו, התרגלתי כבר ופשוט טובה, מישרה

 אותו אתפוס אני ואם נתחתן? שלא למה אז
 שלי, טובה הכי החברה עם במיטה מחר
פת מה ממנו. להתגרש אלך לא בכלל אני

 השערות כל את לה אוציא רק אני אום?
מהראש.״

*
- המין

העיקר לא

* ה * ת מ ע ב ו  ה־ זו, ריאליסטית גישה נ
המבו בעיני צינית בה להיראות עלולה 0

נת היום של שהצעירים היא הטיבה גרים?
במער וריגשותיהם חינוכם מבחינת פסו,
נגדיים. זרמים שני בין בולת

 המסורתי, החינוך את קלטו הם מההורים
ה שני, מצד מגונה. עסק היא בגידה לפיו
 המזעזעת המינית והמהפכה שמסביבם, עולם

 שיחסי־מין כך: זה שאין אותם לימדו אותו,
בעולם. חשוב הכי הדבר אינם

 נשואות גם — רבות צעירות התוצאה:
 הרעיון עם עקרונית להשלים מסוגלות —

 מגלות הן כאשר אבל בהן. בוגד שבן־זוגן
 או־אז — החבר׳ה לכל גלוייה שהפרשה

לראשן. דמן עולה
 ככה אבל — כל־כך הגיוני לא שזה ייתכן

 מערכת אלא ההגיון, רק פועל לא כאן זה.
תו ומנוגדים, מורכבים רגשות של שלמה

 כבר הקפוא מהעבר דור־מעבר: היותנו צאת
 ואורח־חיים לגמרי. לא אבל — השתחררנו

בשלמות. לא עוד אבל — יצרנו כבר חדש

תנאים
לבגידה אידיאליים

 מאשר הדברים שונים כמופן יום ך*
 הם לבגידה הטכניים התנאים גם פעם. | ן

 קשה השתנתה. הפילוסופיה וגם אידיאליים,
 פה היתר, הסתם, מן למה, גרם מה לדעת

הדדית. השפעה
 שניים כוללת יותר, קטנה היום המשפחה

 לגור יכולה את בלבד. ילדים שלושה או
 וה־ הבעל שכנייך. את להכיר בלי שנים
מרו למקומות לעבודתם יוצאים כאחד אשד,

אמ חדשים. אנשים הרף ללא פוגשים חקים׳
 בפנייך מעמידים והתקשורת י,תחבורהצעי

 היו שלא מדרך־הישר לסטות אפשרויות
ו נסיכים בפני אף עברו בימים פתוחות
מלכים•

 יסתכלו נכדינו בעתיד. יגבר זה תהליך
מסוג יהיו לא הם משוגעים: כעל עלינו

 בגלל כל־כך התרגשנו ממה בכלל להבין לים
 הרבה אז יעמוד לרשותם ״זרים״. יחסי־מין

 פירושו פנוי ומן לנו. מאשר פנוי זמן יותר
 את פירושו ובידור ובילוי. ובידור, בילוי

מה. יודעת
ית המין כי אז. טבעי כל־כך יהיה וזה

ה ופירוש הנכון. מקומו את סוף־סוף פוס
 מאשר מנופח פחות מקום יתפוס שהוא דבר

פחות. הרבה כיום.
 חשיבות תהיה לאשר, הגבר בין ביחסים

 חיבה, אהבה, אחרים: לדברים יותר גדולה
 בקשרי- נאמנות טוב־לב. נדיבות, נוח, אופי
הרשימה. בתחתית תהיה מין

 זה כי אז: גם — תיעלם לא היא מובן,
 לחשוב לאשה יחמיא, ותמיד מחמיא, תמיד

 עד מושכת, כה אותה מוצא שלה שהגבר
בעולם. אחרת אשד, בשום מעוניין שאינו
 הגדול, השיגעון עוד יהיה לא זה אבל

 האחרים, האנושיים הערכים כל על המאפיל
היום. כמו


