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 לצאת, מי ועם ללבוש מה לבחורות לייעץ
לא. או נחמד הזה הבחור ואם

 שתי עם שגר קיבוצניק, חבר, לי ״יש
 הוא ביניהן. נמצא הזמן כל והוא בחורות

 רוצות הן מטיסה חוזר שהוא פעם וכל דייל
 ועם החברים עם הבעיות את להן שיפתור
 נורא. זה בבית. דברים ושיתקן הקינאה,

 לגור שהתחילו בחורות כמה גם מכיר אני
התחת ובאמת להתחתן. בשביל בחורים עם
בסוף.״ נו

ק //לא י
ומין־״ מיטה

 מגורי של המיקרים כל לא זלם
 עוברים שכורות בדירות ובחורה בחור

 קשיים, ההורים מערימים לפעמים בקלות.
 ג׳ינג׳ית שהיא קליאו, של במיקרה כמו

 ועיניים משגעת גיזרה בעלת אכזוטית,
 בתוקף התנגדו הוריה וירוקות. גדולות

כתו חלה אף ואביה בחור, עם למגוריה
בדי השותפות את להפסיק מסירובה צאה

בחור. עם רה
 מבחינת להבין, מסוגלים היו לא ״הורי
בחור עם גרה אני איך החברתי, הסטטוס

 ומביאים בדירה מבקרים היו עופר של ריו
 של הוריה מצד רק היתה והבעיה מטעמים,

קליאו.
 הורי התחילו ״לאט־לאט קליאו: סיפרה

 רק לא זה ואשד, שגבר העובדה את לקבל
 לקבל והחל לבסוף הסכים אבי ומין. מיטה

 עושה שאני שמה ולהאמין, העובדה את
 עופר ובין ביני הרומן בהחלט. מוסרי זה

 נאלצתי אני אבי. של מחלתו בגלל הסתיים
ב לגור אם מאד. לי וחבל הביתה, לחזור
 כי בחורה, על בחור אעדיף שכורה, דירה
 עוזר דבריס, מתקן ביטחון, משרה בחור
 הרגשה יש בקיצור, כבדים. חפצים להזיז
הסתיים.״ שזה חבל בבית. גבר שיש

ם  שלגו ״החיי
חופשיים״
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ה שלושה בת הדירה מעטים. לא אים
 מדירת שונה אינה תל-אביב, בצפון חדרים,

 הנים־ לחדרי־השינה כמובן, פרט, זוג־נשוי
דדים.

בי־ חמימות של אווירה שוררת בדירה
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בדיוק משקפת הדבש, בירח זוג כמו נראים אנחנו בה אשר ״התמונה
מתגוררים.״ אנו שבה לדירה שותפים רק אנחנו שלנו. מהיחסים ההיפך את

מת לא ואנחנו קשר שום בינינו כשאין
הח ואמי מזה, חלה אבי להתחתן. כוונים
 עד גרתי שאיתו עופר, את אותי. רימה
 משותפת. ידידה דרך הכרתי חודש, לפני

 דרך הגענו ושנינו דירה, חיפשנו שנינו
דירה.״ אותה אל ידידה אותה

 מסיבות בחורה עם לגור העדפתי ״אני
 גבה ),25( אבידן עופר סיפר נוחות,״ של

 ״ניראה קצרה. צבאית תיספורת ובעל קומה
 אשה. גם שתהיה צריך בית שכשיש לי
 דבר, שום בינינו יהיה שלא טבעי היה זה
 שנינו התקופה. באותה חברה לי היתד, כי

 והחברה קליאו מלאה, בשותפות הכל קנינו
 היו לקליאו טובות. הכי החברות היו שלי

פר מאתנו אחד וכשרצה שלה, החברים
 שרציתי הסיבה זו אותה. קיבל הוא טיות,
 שום בינינו יהיה שלא מישהי עם לגור
מוגבלים. נהיה שלא כדי דבר,

 היינו לפעמים חדרים. שלושה לנו ״היו
יוצ היינו רחוקות לעיתים ביחד. מבלים

 ומנקים מבשלים היינו להצגה. או לסרט אים
 חשדה שלי החברה ביחד. הכל — וקונים

 אחרי אבל משהו, בינינו שיש בהתחלה
 לי. האמינה בבית אופי־החיים את שראתה

טובות. לחברות נהפכו הן שאמרתי, וכמו
 ופעם משותף, חשבון־הוצאות לנו ״היה

 גם חשבונות. ועשינו ישבנו בשבועיים
 הטלפון. וגם משותף היה המכולת חשבון

 היה לא לקניות. יחד יוצאים היינו לפעמים
 כמו משותף, היה הכל אנשים. לשני מקרר

 מיוחדות אהבות לנו היו אם ואשה. בעל
 היה אחד כל אז ומשק־בית מזון בנושאי

שלו.״ השיגעונות את לחוד קונה
 הצניעות שאצלם ולאורה, לאבי בניגוד

 חופשי מרגיש אחד וכל תפקיד משחקת לא
ש הרי מינימאלי, בלבוש בבית להסתובב

הו־ בלבוש. צניעות שומרים וקליאו עופר

 שבו קטן, לסאלון מוזמנים האורחים תית.
 סלסלת־ טלוויזיה, מכשיר ספות, שתי יש

 הדירה בעלי קטן. ושולחן רדיו עיתונים,
מזכי זהבה, עוגות. ומגישים קפה מכינים

 לחשבונאות, סטודנט ויהודה, בחברה, רה
 מבשלת זהבה בצוותא. לפעמים אוכלים

 סלטים, מכין ויהודה החמים המאכלים את
ו הכלים את מדיח הוא וחביתות. צ׳יפם
 כולל אשר הגדול, ד,מיטבה את מנקה
בדי יש וכיריים. אפייה תנור חדיש, מקרר

 מפעיל אחד שכל מכונת־כביסה, אפילו רה
 נקיון על אחראית זהבה הצורך. לפי אותה

 הוא לפעמים. לה עוזר ויהודה הדירה
 הם המיצרכים אח התיקונים. על אחראי
לחוד. קונים

 רואים או שש־בש, משהקים הם בערבים
 בדרך מקבלים הם האורחים את טלוויזיה.

 שואל שנכנס מי ״כל בסאלון. ביחד, כלל
 יהודה. סיפר בינינו״, היחסים מה תיכף
 ומסביר. האלה לשאלות רגיל כבר ״אני

ה זהו יאמינו: שלא מאמינים, לא הם אם
מצב.״

סיפ בחורים,״ עם לגור רגילה כבר ״אני
 כי בחור, עם לגור לי ״עדיף זהבה. רה

 שתמיד ביטחון, יש מסודר, לא שהוא למרות
 לסמוך. מי על יהיה בבית פנצ׳רים כשיקרו
 אחרת לעיר לעבור מתכונן יהודה עכשיו

 בחוד. ,דרוש בנוסח מודעה, פירסמתי וכבר
ש ונקי, מסודר שיהיה שלי, הקריטריונים

 שידע זרוק, סתם יהיה שלא צורה, לו תהיה
 שיהיה להשתולל, ולא השקט על לשמור

 ושלא לדבר, מי עם שיהיה כלומר חכם,
נודניק.״ יהיה

 על הראש את לי מבלבלת תמיד ״היא
 הכל בסך ״אבל יהודה, התאונן הנקיון,״

 שלי והחברה היא בחורה. עם לגור נעים
ו יושבות הן לפעמים טובות, הברות הן

לבד.״ אותי ומשאירות מדברות
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בהיפנוזה מרפא
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מפתח להשתחרר
 ונפשיות גופניות בעיות על ולהתגבר
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