
 לכל אשד■ אני אבל ילדים, שני לי ויש
 מחיי, חודשיים להקדיש החלטתי דבר.

 אין בחורים. 60 לעבור כדי יום, ששים
 לא אמנם אני בחורים. בלהשיג בעיה לי

 לי יש נאה, די אני אבל היופי, מלכת
 יום 15 לילדים. סידור לי ויש מכונית
אחרי, חיזרו יצאתי, הזו. בהחלטה עמדתי

 איתם. שנפגשתי מאלה כמה עם שכבתי גם
השוו שעשיתי לא נשברתי. יום 15 אחרי
היתד■ זו אבל בעלי, עם הזמן כל אות

 אחד. גבר של אשה אני נוראה. חווייה |
 מאז לכן. קודם כזו הייתי לא אם אפילו

 אני ילדים, שני עם ונותרתי נפל שבעלי
 לי היה אחד. גבר של אשר. שאני יודעת ;

 צעיר בחור היה זה ארוך. רומן מזמן לא
 אהבתי שגם חושבת ואני אותי, שאהב
שהיל־ מהכל, חשוב יותר שאולי מה אותו.

 אבל אבא, היה לא הוא אותו. אהבו דים |
הילדים. בשביל גדול איש גדול, חבר היה

 הילדים בבוקר בשבת איתי. גר ״הוא 1
 יום ומשחקים. שלנו למיטה באים היו

 וחצי שנה לאחר חתונה. על דיברנו אחד
 לדבר כבר היה אפשר ביחד, שאנחנו

 שלו הפחד את ראיתי פיתאום כך. על
 אהב לא שהוא אומרת לא אני בעיניים.

 מה בדיוק ראיתי פחד. הוא אבל אותי,
 ,בשביל אמרו: הן שלו. העיניים אמרו

 אני מה בשביל זה, את צריך אני מה :
 שני צריך אני מה בשביל אלמנה, צריך
 צריך אני מה בשביל שלי, שלא ילדים

 אז העצבות.׳ ואת הבכי ואת הבעיות את
לגמור. החלטתי
 ייתכן נכון. עשיתי אם יודעת לא ״אני

 המבט בלי מישהו אמצא לא פעם ואף ן
 הבו־ מאלה אחת וכל ייתכן בעיניים. הזה

 התגברו השנייה, בפעם שהתחתנו דדות,
 לא אני אבל בעיניים. הזה הפחד על

 שאף יודעת, שאני למרות זה, עם יכולה
 הזה המבט בלי מישהו אמצא לא פעם

 הוא אם אפילו נישואין, על נדבר כאשר
לי.״ ינשא

ם ״עם חברי ה
״ של רי הו

 יש מילחמת־החתשה, אלמנת רחל, ך
ל שאהבו מאלה ״אני אחרת. בעייה •

 עם זה את עושה הייתי ולבלות. צאת
שהשתח לאחר נפל, שהוא ולאחר בעלי,
 זמן, הרבה די לי לקח וזה מכך, ררתי

 המון לי היו שוב. ולבלות לצאת התחלתי
 המון ולבעלי, לי לנו היו בעצם חברות.
 לא אני נשואים. כולם היום הם חברים.

 לידידים סתם או למסיבה לבוא יכולה
 הזוגות של הבעיות על היום כל ולשמוע

 לעניין שייכת לא פשוט אני הנשואים.
האלה. הבעיות את אין לי הזה,

 טובה חברה עם סיפור התחיל כך ״אחר
 הוא אחרי. לחזר ניסה שלה הבעל שלי.
 ואשתו אחת כל אחרי לחזר שמנסה כזה

,סי יצא שלנו מהעניין אך מזה, יודעת
 אשתו אבל בינינו דבר שום היה לא פור/

 מספיק היה גברים. טורפת שאני החליטה *
המ לידידות טלפונים, כמה רק שעשתה
 מפני אותן להזהיר כדי שלנו, שותפות
ש כדי הבעל, את להן שתיקח האלמנה

 לא שוב לגמרי. ישתתק הטלפון אצלי
 החברות כל מקום, לשום אותי מזמינים

 ולא כימעט אני אותי. שכחו פיתאום שלי
 אחותי. עם היותר לכל מהבית, יוצאת
 בן שלי לבן מוקדש שלי הזמן כל כמעט

 אני הטלוויזיה. ולמכשיר לאחותי ,6דד
לה צריכה או שהיתר■ תוכנית כל יודעת

ירדן. של ובטלוויזיה שלנו בטלוויזיה יות
 עד מים כשמגיעים רחוקות, ״לעיתים יי

 ההורים של החברה עם יוצאת אני נפש,
 של לבית באים אנחנו הששי ביום שלי.

 עכשיו רמי. ומשחקים מהידידים מישהו
 בכוונה שהם הבנתי כי זה, את הפסקתי
 את צריכה לא ואני להרוויח, לי נותנים

רחמים.״ מתוך טובות האלה, הטובות
 טענות מלאה שאינננה אלמנה כימעט אין

 את להפנות מי אל להן אין אולם כרימון.
 מיש־ כי מודות ככולן רובן שלהן. הטענות

המאו כהלכה. אליהן מתייחם ,רד־הביטחון
 יחידות אותן אל השתייכו שבעליהן שרות,

 לבוא כלל חולמות אינן באלמנות, המטפלות
 ש- אלה בעליהן. של היחידות אל בטענות

 השלימו אלה יחידות על משתייכות -אינן
הצבא. לבין בינן הקרע עם כבר

 התרעומת מצבן, על התרעומת אולם
 על התרעומת הרבות, הבדידות שעות על

 מפעפעת שלהן, המיוחד החברתי הסטאטוס
האל כולל — ולאיש מהן. אחת כל בלב

פתרונים. אין — עצמן מנות

ת החורף בואו ה חופשה לבלו טרי ס או !ב
ה טרי ס ה חמד פינת היא בחורף או מ סו  ק

ה. מ סי ק מ ו
ם ת השמש המושלגים, האלפי רפי  החו

קי באתרי ס ם וקבלת הרבים ה מי הפני הח
ם של מה רי ט ס או ת יעשו אלה כל — ה  א

נשכחת. בלתי לחוויה שלכם החורף חופשת
נ0\ל5־1י£1א  ס\^5 1,540־.—מ החל - 8ם\

^ 110ע0\ל5׳1£1א חל - 8ם  4ס.5 2,170.—מ ה
ס\^5 2,275.—מ החל — £172£ס;£11££

8££ 2 9 £ חל - £ ^1:5 1,925.—מ ה
 פנסיון, חצי לילות, 7ו־ ימים 7 כוללים הנ״ל המחירים
זוגיים. בחדרים

 לקבלת למשרדנו או שלכם הנסיעות לסוכן בהקדם פנו
 חופשת לבילוי נוספות הצעות ובה מפורטת חוברת

באוסטריה. חורף
^8 16.50 :משוער חליפין שער $. 1.00 = ס

/ ׳ ״

באוסטריה הווו חופשת

53535 ,טל.12 טרומפלחד רח׳ תל-אביב,
*

האוסטרי התיירות משרד נציגות

ב כ ר ־ ל ע ב
לרבבך חובה ביטוח רציפות על הקפד

ח אם טו ל שלך החובה בי  לשני וחוקק ספטמבר בחודש התחי
ת לשלם עליך — תשלומים  ינואר, בחודש השני התשלום א

ח תעודת תוקף גמר לפני טו הראשונה. הבי

 שלם שבידך, הראשונה התעודה תוקף גמר מועד את בדוק
 השניה התעודה את — מועד אותו עד — בבנק והחתם

שקיבלת.

שלך. המבטח אל פנה — בידך נמצאת אינה שניה תעודה אם

הביטוח! רציפות על שמור

ד ו ג י ר א נ ב א
טוח חברות בע״מ נפגעי־רכב לביטוח איגוד בישראל הבי
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