
 שגידי המידע לפי שנים? שלוש לעצמה
.34 בת רק היא

 שני עם שלה, ד,מיקרה חשוב כל־כו לא
 — כוונתכם גם וזו — כמו אי־דיוקיו,

 מצטרפת ולדעתי הכללי, המיקרר, שחשוב
 הייבג־ רותי גושן. אילנה הגברת גם בצדק

במצבן! בעצמן אשמות ודומותיה טריגר
 מורות־רווקות שאותן לכך מתכוון אני

 חורשות־עננים בזמנן היו כיום, מבוגרות
 רבים גברים ללא־ספק ודחו הענוג, בחוטמן

 כוונות בעלי מהם, אחדים לפחות שהיו,
 בעצמה מודה הייבנטריגר הגברת !רציגיות

 הוא ולכן טרקטוריסט, רק לה שהיה
 בעלדד לי מוכר סופי. בחשבון אצלה נפסל

 טרקטוריסט היד, אם זוכר (אינני לשעבר
 כישרון־לימוד, ברוך היה לא אכן לאו). אם
 הפשוט במובן טוב, בחור־חמד, היה אך
המלה• של

 אם עיסקה זה הפרטי במיקרה ושוב,
 לה היו לא באמת ואולי ממנו, התגרשה
 מיתולוגיה. לענייני פרט עמו לדון עניינים

 שאם כזו, מורד, חושבת לא מדוע כך, אם
 לגדלו, יכולה היא מוכן אקדמאי לד, אין

 לסטודנט, להינשא — כלומר ״לבשלו״,
 מהנדס, לה יש ואז ללמוד לו לעזור

 הכרת־ בעל ועוד מוכן? עורך־דין כלכלן׳
! ? תודה

 היום עד ״אבל״. דברי, בראשית ציינתי
 הנשי המין כל על כימעט רותח אני

 שמח הכתבה, למיקרא עתה, (ובסתר־ליבי
 כמה וכי להן! מגיע הבודדות. כל לאיד

מ זנחו הן גברים של שבורים לבבות
 ?). ומדברות חושבות הן זה על ? אחוריהן
 נישאתי ומדוע יחסית. מאוחר בגיל נישאתי

מאוחר? כה
 לאותן טוב מספיק הייתי שלא משום

 ממשלתי, במישרד לבלר הייתי חטמניוח.
עם וגר מכונית בלי אז, של 8־10 בדרגה

הייבנטריגר רדתי
גרושה — רווקה לא

 דירה ולי, לרעייתי לנו, יש (היום הורי.
 מיליון מרבע למעלה הרבה בשוק שערכה

 משכורות שתי טוב, במצב ״חיפושית״ ל״י,
 כים־ גילי אבל אקדמאית. כימעט והשכלתי

 ועתידנו לצה״ל, מתגייס מגיל כפליים עט
לפנינו).

 עשיתי בנזישל״ב ולבד, שיניים חרקתי
 לליבר אפילו שרצתי? לא היכן בגרות.
 וב־ ז), להתבייש יש מה — (כן פניתי
 זוכר איני כבר לאחר־מכן, שנד, או ,1957

 בעלת אחת על מודעה היתד, בדיוק,
ז מכונית דירה, א ל״י! 200,000 — ו
 מריב נפוח גאד, אותו לי אומר ומה

 אין מתאים, לא ״אתה עצמית? חשיבות
 אשמאי נבל כלום.״ לך ואץ בגרות לך

 מסודר אקדמאי הייתי לו וכי שכמוהו.
 מתפלאת היום עד רעייתי ״מ,0 188 (גובהי

 מתאים), יותר בגיל אשד, נשאתי שלא
 לשירותיו??? לפנות בכלל צריך הייתי

 בפירוש אלא מיתולוגיה, סתם רציתי ולא
 רעייתי את ומישפחולוגיה. חתנולוגיד,

היכרותנו. לאחר שנה חצי נשאתי
 אילנה גברת צודקת וקובע: חוזר אני
 :לרווקות ה״מועמדות״ לכל לי ועצה גושן.

 לבן! סוס על אביר לכן תחפשנה אל —
 בחורים הרבה יש — ומאידך כזה! אין

 להקים מכן פחות לא שרוצים טובים
 הבחינות ומכל האפשר, ככל מהר מישפחה,

 אשר ולרעייתי, לי קרה זה — (עובדה
 טובים שכורה) ובדירה באפם, התחלנו
האחד! מן השניים

 לחוות יכול איני הכללית הבעייה על
מ בעוד־מועד לברוח הצלחתי שכן דעה,
ה־ יגלו שאם סבורני אך הרווקות, מצב
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