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לטיסה. מוקדם לקום צריכה ואורה מרעישים אורחים יש כשלאבי או בסאלון, תמונה

מצ ברחוב פרטי בסטודיו מיסגרות בייצור
 בלונדית ),26( אורה ואילו בתל-אביב. דה

 בחברת דיילת היא וחייכנית, מלאת־גוף
 הם שאין כך אולימפיק, היוונית התעופה
 כל זו. של בחברתו זד, רב זמן נמצאים

 אחד כל שלו. ארוחותיו את מכין אחד
 ועוגות קפה בניפרד. קניותיו את עורך

ה לניקוי מיצרכים וכן לאורחים, וכיבוד
 שבדירה הריהוט ביחד. קונים הם דירה
להש לאורה מרשה הוא אולם לאבי, שייך
 כל שלו. הסטריאופונית במערכת תמש
בסאלון. אורחיו את מקבל מהם אחד

ב אחת פעם הדירה את מנקים שניהם
 החדר את מנקד, אבי השישי. ביום שבוע,

 מנקד, אורה ואילו וההול, הסאלון ואת שלו
והשירותים. ד,מיטבה את שלה, החדר את

האוטו במכונת־ד,כביסה מכבס כשאבי
 וכשבאים הכביסה, את אורד, תולה מטית,

 פעם — מתחלקים הם משותפים אורחים
אבי. ופעם הכיבוד את אורה מכינה

— ״העיקר
בן־אדם״ שיהיה

ש הפישפשים משוק מיטה כיסוי הריצפה
 מנקיון. מבהיקים וחדרי־השינה השירותים

למופת. מסודר המקרר
 לכאן,״ לבוא אוהבים הברים ״הרבה

כ אותי, שמצחיק ״מה בגאווה. אבי סיפר
 שאנשים זה אחרות, דירות על שומע שאני
 ומסתכסכים היום, ינקה מי ביניהם רבים

 אחד כל כזה. דבר אין אצלנו הפרטיות. על
ומב לנקות, שצריך מרגיש כשהוא מנקה
 בעיות. ביכלל אצלנו אין הפרטיות חינת

 עם לבד להיות למשל, רוצה, אני אם
 והיא אורה על להסתכל לי מספיק בחורה,

חופ בבית מסתובבים אנחנו תבין. כבר
 מזיז. לא זה אחד ולאף תחתונים, עם שי
 בחורים שני היינו כאילו הדבר אותו זה
 ואין מלאה להבנה הגענו בחורות. שתי או

 הוא אהד כל כי מיני, קשר כל בינינו
 כך כל מה אז השני, של הטיפוס לא פשוט
להבין? קשה

 ישאלו אם אורה, עם שלי הנסיון ״אחרי
 בחור עם — לגור מעדיף אני מי עם אותי

בחו עם לדעתי, עדיף, — בחורה עם או
 ארוחת־בוקר, לפעמים לי מכינה אורה רה.

לא למעשה אבל חברות. אצלי כשישנות

לחדר שוות
— בארוחת־בוקר גומלת

 דופק טלפון, לה ויש בחדרה החבר עם יושבת כשאורה
 אורה החדר. עד שרות לה ועושה נכנס, בדלת, אבי

חיים. הס וכך בחדרו. לפעמים הישנות ולחברות לו

 בן־ שיהיה העיקר ■השותף, של מינו חשוב
אדם.״

 עם מגורים של קודמים, נסיונות ״אחרי
 עם לגור היום מעדיפה הייתי בחורות,
 אין בחור עם ״כי אורה, סיפרה בחור,״

חב על ריב, של הקטנות הבעיות כל את

 החיים שצורת חושבת אני שטויות. ועל רים
 יתפתח שלא חשוב בריאה. מאד היא שלנו
 אז כי הזוג, בני שני בין רומנטי קשר
יתפוצץ.״ הכל

 או־ ברחוב צנועה׳ יותר קצת בדירה
בניטה איציק גרים בתל־אביב, סישקין

 ביני שיש חושדים שלי ידידים ך*
י /  כך, תמיד זד, אבל משהו. אבי ובין 1 /

 וגם אבי של הידידות גם אחר־כך בהתחלה.
ה טיב מה באמת רואים שלי הידידים

 מוזר דבר כל שאין ומבינים שבינינו יחסים
 למרות הדירה. באותה גרים שאנחנו בכך,

 פרט משותף, דבר שום לנו אין שלמעשה
 זימן שהגורל אנשים שני של ליחסים
אחת.״ לדירה

 אורה מעבירים שבדירה הקטן בסאלון
 קורה זד, אבל לבד, כשהם הזמן את ואבי

 מכוסים הסאלון קירות רחוקות. לעתים רק
 על אבי. של הפרטי מהאוסף תמונות־שמן,

ש הפישפשים משוק מיטה כיסוי הריצפה
ועל משקאות, של קטן באר בפינה, ביפו•

לחוד זוג כל
הם האורחים את (מימין).

 ביחד, לפעמים אוכלים ויהודה זהבה
 לעצמו מבשל אחד כל ולפעמים

כשיהודף אבל בסאלון, ביחד מקבלים

 בסאלון וחברה זהבה את משאיר הוא חברתו עם לבד להיות רוצה
 לל.3 בדרך רבים, אינם ויהודה זהבה (משמאל). לחדרו ועובר
נקיון. ענייני־ ועל תשלומים על מתווכחים הס לפעמים אולם

5 1* ־


