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ה האמת ״הרווקות: הפידרה נפנפת זו ככתבה

 שהציגו כתכות שתי לאחר גכוה. להילוך• ערומה״
 הבעייה של הנשיי מהצד מהתמונה חלק נראה כיצד

הרווק. של מנקודת־ראותו התמונה עתה מוצגת —
 כמוכן, — 26 כן תל־אכיכי עיתונאי לביא, אריק

שהשמיעו האופייניות הטענות את מנתח — רווק

 ה• פעילותם שנות כמהין■ חבריו. ונגד נגדו רווקות
 נגד — חבריו ושל שלו הטענות את ומציג רווקית,

הרווקות.
 היפה, המין ריגשות על לחום בלי זאת עושה הוא

 חריפות. לתגובות יגרמו שדבריו פפק ואין
לענות. ומובן _ להן מצפה הוא חושש. אינו לביא

סוחבות ־ ביממה שעות 24 אחריך רודפות הן
השלישי ביום ולחופה השני ביום להורים אותך

לביא אריק מאת
 נראית איך לספר שאתחיל פני

 מנקודת־ המצוייד. מישראלית הרווקה /
 — המצוי הישראלי הרווק שלי, מבטי
מק בתשעה קורה, מה לתאר רוצה הייתי

 ראשונה פגישה לאחר עשרה, מתוך רים
חדשה: חתיכה עם שלי

 לרווקה שלך הטלפון מספר את לתת
 ראשון ערב בחברתה שבילית אחרי כזו,
 ביותר. נבון ובלתי מסוכן צעד זהו —

 מייעץ הייתי לא ביותר הטובים לשונאי
כזה. דבר לעשות
 בבוקר למוחרת להגיע מספיק אינך
המז כאשר הקו. על והגברת — לעבודה

 היא — להזדהות ממנה מבקשת כירה
 מובן דבר כעל המרשים שמה על מכריזה
המז היא, האם אומרת. זאת מה מאליו.
 ידידים שאתם יודעת לא עדיין כירה,

 היא לפעמים, הטוב. במקרה זה, ותיקים?
 ״מה :מבקש מי לשאלה בתשובה מזדהה,

שלו...״ החברה אומרת? זאת
 המזכירה מפי לך מתגלה זה כל אבל

 את מקבל אתה כן, לפני כך. אחר רק
השיחה.
טוב.״ ״בוקר אני:
 אליך צילצלתי ? בוקר עוד ״אצלך :היא
במשרד.״ היית לא ועוד שעה, לפני

 פגישה לי ״היתר, מתנצל): (כבר אני
למשרד...״ מחוץ

 עושה אתה ״מה מתקתק): (בקול היא
?״ הערב

לגמור.״ עבודה לי ״יש אני:
כר במקרה לי יש מחר. ״תעבוד היא:

לתיאטרון.״ טיסים
שתש עד באוויר, שמיניות תעשה ולך
תעיז לך הללו. הכרטיסים מזוג תחרר

בחיים. לדרכן בצאתן — זאת כל
 שהן למסקנה מגיעות שהן הרגע עד

 להן, הקורה אסון — להתחתן חייבות
מדי. מוקדם דעתי, לעניות

 כנ״ל, להיות מפסיקות הן — רגע מאותו
 ובלתי- מתוסכלות מתחרות, להיות הופכות

נסבלות.
 אותן המתשיש אימים למירוץ נכנסות הן

 אחר ואינסופי מטורף מירוץ לחלוטין.
הכלולות. שמלת

 להתחתן המבקשת הישראלית הרווקה
 מכונית, דירה, הרבה. מבקשת איננה
 או רופא שתהיה רצוי הכי מכובד. מקצוע

מהנדס-אלקטרוניקה.
 תנאים על גם מוותרות הן מאוד מהר

 שתהיה שבמועט: במועט מסתפקות אלה,
״ לא. זה אפילו ולפעמים, מכנסיים. לבוש

 לזכותן: לומר מוכרח אני אחד דבר
מש היותן עובדת את מסתירות הן אין

 בכך מודות הן המטורף. במירוץ תתפות
 בריש־גלי אותך לגרור מנסות מלא, בפה

לרבנות. ומשם ההורים של לאישור
 העב־ מירוץ של העגומות התוצאות אחת
 שאינן הנורמליות, הרווקות מעט ברות:

 החתן, עקרון אחר זה במירוץ משתתפות
 לחשוד מתחילות — ומהו מיהו חשוב לא

 תפסדנה שהן איתן. בסדר לא שמשהו
חשוב. משהו
למירוץ. נכנסות הן גם ואז,

■ ■ ! ■  הרווקה שר הראשונה שאלה יי*
הס בטרם לעברך הנזרקת המצוייח, 1 1

נשוי? אתה שמה: את לעקל פקת
 אתה מה :הבאות השאלות אחריה, מייד
 — לך) יש מקצוע איזה (כלומר עושה?

לבד? גר אתה האם אתה? כמה בן
שראית לאחר דקות עשר זו, שיגרה

י להתרוצץ רוצה מי  יום נ
 לחבש י״חזד, נין..ויקי״ שישי

ו איו אבי אחות? ברירה. י

 תוכניות בכלל לך שיש להסביר, בכלל
לערב. אחרות

 הרווקים כלפינו, טוענות רווקות ך*
 עושים שאנו בכלל, והגברים בפרט 1 (

 בגן- וחיים כבהרמון, נשים מוקפים חיים,
לנו. מגיע שלא עדן

 העובדה לגבי רק להתחייב מוכן אני
 שבו גן־העדן לגבי נשים. מוקפים שאנו

ספקות. לי יש — נמצאים אנו
 אינני נכון. לא אותי שיבינו רוצה אינני

 הרווקה של ברמתה ספקות כל מטיל
 מעניינת, אינטליגנטית, היא הישראלית.

בלתי-שיגרתית. אפילו לפעמים

 אן משתנה — בחייך לראשונה אותה
רחוקות. לעיתים

 יכול ערבים, מספר אחרי שקורה מה
 הפוטנציאלי הבעל את אפילו להרתיע
ביותר.
 בסידרה הראשונה בכתבה זוהר אלה

 המאהב של המסטיק פטנט את תיארה זו,
 משחק הוא באמצעותו המצוי, הישראלי

רו לפקעת־עצבים אותה והופך ברווקה
 של המלכודת שיטת את אכנה אני טטת.

העכבישה: משחק בשם הרווקה

 בערב. לשמונה קפה לכוס וזמנת ך*
בר־ באוניברסיטת אסיסטנטית אצל § 1

 דתייה״). לא ״אני מייד: (הודיעה אילן
 להסתלק בכוונתך היעודה. בשעה הגעת

שעה־שעתיים. כעבור
 לא מגלה, אחה לפניך נפתחת. הדלת

 עם ועוד ארוחת-ערב. — יותר ולא פחות
 שארוחודערב סבור אני אישית׳ נרות.

באש. משחק זה דולקים נרות עם
 במצב לעשות יכול כבר אתה מה אבל
 חוצפה רק מרגע־ראשון. בפח נפלת כזה?

 משם אותך לחלץ יכולה ביותר רצינית
 ארבע דהיינו — הקפה אחרי שעתיים

^ שהגעת. אחרי שעות

 ביולוג ,28 בן רווק ידיד, בזמנו לי אמר
 מוצא הייתי שאם חושב ״אתה במקצועו:

 ממשיך הייתי — הדעת על מתקבלת חברה
 בסופו ? לרוול ג׳קי בין שישי יום כל לנדוד

 בחיים, דברים כמה עוד לי יש דבר של
 לבחורה. בחורה בין להתרוצץ מאשר חוץ
 בחורה, עם קשר ליצור יכול אני איך אבל

 מדוע שואלת כבר היא חודש כשאחרי
 כמובן. צודק הוא לרבנות?״ הולכים לא

למ לנסות כולנו אני, הוא, צריכים מדוע
 היינו אם הרי ? חדשה חתיכה פעם כל צוא

להיות יהיה שניתן מישהי למצוא מצליחים

מגלה? אתה ומה - לדירתה אותר מחתה היא


