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אבי, ושל שלה לאורחים

קו אנחנו לאורחים ״כיבוד בעל־הדירה.
לדירה. שותפתו סיפרה במשותף,״ נים

״לאן :כפיהם מופקים הורים ך*
מ אוזניים זוקפים השכנים ״1 הגענו 1 1

 מתקשים הידידים הסגורות. לדלתות בעד
מקנאות. הידידות להאמין.

 שכירת־דירות של התופעה הופכת אס־אט
 כל ביניהם שאין ובחורה בחור על-ידי

 הישראלי. בנוף מקובל לדבר רומנטי, קשר
 המין מבני ששניים היום מודרני יותר

 מהם אחד כשכל אחת, בדירה יגורו הנגדי
הת ללא הפרטיים חייו את למעשה מנהל

 משלן, חדר אחד לכל האחר. של ערבותו
ועי אחד כל משלו. וחברות משלו חברים
הוא. סוקיו
 התלבט יפה־תואר, שחרחר ),27( לוי אבי
שו ולהכניס הפרטיות על לוותר אם קשות

ת״א. במיזרח שלו הרווקים לדירת תפה
 אבי. סיפר ונקמן,״ סדר על מטורף ״אני
בי מסתדרים ■לא ששותפים שמעתי ״תמיד

 גר אני ומריבות. בעיות יש ושתמיד ניהם
 ולא כימעט שנים. ארבע כבר הזאת בדירה
 שמנקה עוזרת לי היתה כאן. אוכל הייתי
 להכניס צורך כל ראיתי ולא בשבוע, פעם

ה חבר׳ה מהרבה שמעתי לדירה. בחורה
 כי שלהם, החברות שהן בחורות עם גרים

 ידידה לי כשיש גם בעיות. הרבה להם יש
 תגור שהיא מעוניין לא פעם אף אני קבועה

 להתחתן, חושב לא אני אם כי בדירה. אתי
ית הכל ואחר־כך נתקשר, שסתם למה אז

ו אחרת, דירה לחפש תצטרף היא פוצץ.
מהעניין. ניפגע שנינו

 אותה שאלתי לדירה הגיעה ״כשאורה
 אותה לקחתי ומסודרת. נקייה היא אם קודם

 המשותפים שהחברים בגלל נסיון, לחודש
ו ניסיתי, אותה. לנסות בי הפצירו שלנו

 אומרת זאת בתנאים, עומדת שהיא ראיתי
 כמו הבית על לשמור ויודעת מסודרת

רגיל.״ שאני
 חצי כבר ביחד גרים ואבי חובב אורה

מלאה. להבנה הגיעו הם שנה.
 מהם אחד ולכל חדרים שלושה יש בדירה

לשניהם. משותף הסאלון משלו. חדר
מאוחרת, שעה עד יוס״יום, עובד אבי

 ביחד דגוו מעדיפים וצעירות צעידים ויחוו־ ■ותו
אינטימיים יחסים נרי ־ כשכנים דידה באותה
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/ . ! \1 1 אחד לכל חייו. את אחד כל 111*■ 11 # 11
וחברות חברים אחד: לכל הפרטיות. על שומר הוא בו משלו, חדר

 מגהץ אבי נראה בתמונה הוא. בעיסוקיו שקוע אחד וכל משלו
 היא בעוד בעבודתו, שקוע כשהוא בו, מתבוננת כשאורה חולצה,
מושלמת. להבנה הגיעו השניים מחבר. לטלפנן ממתינה
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