
 לי נתת הראשונה בפעם האמיתית. אירים
זקו את כמה עד ולראות אליו להתקרב

 חסרת־ביט־ את וכמה וחום, לאהבה קה
מהעתיד. וחוששת חון

 אפשרית. דרך בכל לך לעזור ניסיתי
 ועל ילדותו על ארוכות שיחות שוחחנו

 התגרשו, הוריך כאשר לך שנגרם הסבל
 ביחד קראנו מחוסר־אהבה. חרדתך ואת

כ ילדות כי שהסבירו פסיכולוגיה ספרי
 וב־ האב, לשינאת להביא עלולה שלו

 בעולם, הגברים כל לשינאת עיקבותיה
 את לנתח ניסינו בהם. להתנקם והרצון
 הגברים יתר ועם הקודם בעלו עם יחסיך
 בהם נרקמה אמנם אם ולראות בחייך,
 כאשר כי למסקנה הגענו אחת. תבנית

 היית בעיניו, חן שמצא גבר פוגשת היית
 היית ואז אליך, שנקשר עד אותו מושכת
 סיבה ללא ביניכם, היחסים את מנתקת
טובה.

 לך ולהסביר איתך, פנים־אל-פנים ולהיות
 אלי. שתחזרי כדי והחלטותי רגשותי את

 הדברים היו לא בכך מצליח הייתי אילו
נק שאליו נורא מצב לאותו מתגלגלים

לענו.
 ברצונו ממני הפרידה את לי הסברת

ל איום מהווה שאני ובכך לחופש, העז
 היית כי יודע אני אבל המוחלטת. חירותו

 תקופה. באותה נוספים ללחצים נתונה
 לשוק- שיצאת הראשונה הפעם זו היתד.

 בבית־הספר, לימדת אז עד ממש. העבודה
ו אוהדת חברתית סביבה בתוך ונמצאת
 ההוראה את לעזוב החלטת כאשר מגוונת.
 החיים כמה ידעת לא כמזכירה, ולעבוד

 עומק עד נפגעת בחוץ. שם אכזריים
 להכין ממך ביקש הבוס כאשר נישמתך

 לפשרות, מוכנה היית לא את קפה. עבורו
וסי ,והשכלתו מוחך אתי שיעריכו רצית
אד על אותך מעריץ אני להיכנע. רבת
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הקודמת. אהובתו על למטן לנדנד להפסיק׳ מבטיחה ואירים יחדיו.

 התחלתי כאשר זו, בתקופה זה היה
מעו הכירך לא שאיש כפי אותך להכיר

 ואם בחייך. נקשרו חיי כי שגיליתי לם,
 לשנותןי, ניסיתי אך אותך, אהבתי אז עד

 או התנהגותך על ביקורת מעביר והייתי
 אותך קיבלתי זה מרגע הרי דיעותיך,

הס אותך, לשעבד רציתי לא שאת. כפי
 ולא ודעותיך, חירותך את לכבד כמתי

דעותי. את עליך לכפות
ס בו ש ה  ביק

ה פ ק
 שהס־ בחיי הראשונה הפעם זו יתד! ך*

 ומחשבותי, דיעותי את לזנוח כמתי י י
 אנוש יצור למען מילדותי, גדלתי שעימן

 על שאת, כפי אותך לקבל רציתי אחר.
 לשנותך; ולא ומיגרעותיך, ילדותך דאית

בקנ ולא בביקורת לא באהבה, לקבלך
 לפי עצמי את לעצב מוכן והייתי טרנות.

וחפצו. דרישותיך
נו בחודש שנית, אותי עזבת כאשר

זמן למצוא רק שעלי ידעתי ,1980 במבר

מה פוטרת את אבל וכנותו. מץ־ליבך
שגילית. הגמישות חוסר בגלל עבודה

ר מינ מלון ס  ב
בי אבי תל־

ן וסר־ דץ חו ט בי  עליך. איים הכלכלי ה
 תלמדי כי לך שהצעתי ולמרות * י

 בעבודתי לי ותעזרי אנגלית, ילדי את
זקו שאת המשכורת את לך אשלם ואני
 רצית לא בתוקף. לכך סירבת לה קה

שהיא. צורה בשום בגבר תלויה להיות
המש כי קיוויתי ממני נפרדת כאשר

 אלי. ותשובי קצר זמן תוך יחלוף בר
הפכ חזרת. לא ואת התארך שהזמן אלא

 להתקשר יכולתי לא וחרד. אומלל תי
 אסרת ואת טלפון, לך שאין מכיוון לביתך

 ללא לביתך לבוא חמור באיסור עלי
 כל לך זקוק הייתי ואני מוקדמת. קביעה

 לך כותב הייתי דרך. שמצאתי עד כך.
 הייתי עמי. אותו ונוטל ארוך מיכתב
ממנה ומבקש שכנתך, של בדלתה מצלצל

לר תרצי ואם המיכתב, את לך שתמסור
 תזמיני עליך, מעיק אינו והדבר אותני,

לביתך. אותי
 שאת עד פעמים, כמה כך נפגשנו

לחו כליל להיפרד עלינו כי קבעת
 ולא לטלפן שלא ממני ביקשת ימים. דש

פגי קבענו שלם. חודש במשך לך לכתוב
נפגש אז ורק האזרחי, לראש־השנה שה
שנית. נו׳

 כי וקשה ארוך חודש באותו חשבתי
 את לשכוח עליך, לוותר לי מוטב אולי

נע למצוא ולנסות יחד שבילינו התקופה
לע יכול שאיני ידעתי אבל אחרת. רה

 חיים בעולם זוגות הרבה כל־כך זאת. שות
 בודדים אנשים המון !אהבה לא יחדיו

 האהבה, את ומחפשים בעולם מסתובבים
 את לא אותה. מוצאים נדירות ולעיתים
ה את אלא הילדותית, הרגעית, האהבה
 בני- שני שבין האהבה האמיתית. אהבה
 לאושר. חייהם את להפוך הגורמת אדם

 שרק והקסם, הזוהר את להם המביאה
 אהבה מוצאים כאשר לחיות. כדאי בגללם

 חיפושים, של רבות כה שנים אחרי כזו,
עליה. לוותר אי־אפשר

 כל אחרי עכשיו, שגם הסיבה היא זאת
ה ואחרי עלי, שעברו הקשים החודשים

 בתחנת־המישט־ שעברתי והסבל השפלה
באהבתנו. דבק עדייו אני רה,

ולמ איתך להיפגש הצלחתי לא כאשר
 התחלתי וכיסופי, מחשבותי את לך סור

 איתך רגע למצוא ניסיתי אחריך. רודף
 בעמוד* בביתך, חיפשתיו הזדמנות, בכל
 שעברת לשלוות־חנפש בסמינר וגם תך,

תל־אביבי. במלון

ת חרר שו  מ
ת ב ה או ו

תי איטר ך" א  הרביעי ביום לביתך ב
 בגלל מודאגת את כי ראיתי בבוקר, *

 ככל לך לעזור והבטחתי במכוניתך, תקלה
 למיטה. איתי ללכת לפניך התחננתי יכולתי.

שפ לטעם עורך, למגע כל־כך השתוקקתי
 מאושר היה לא לי נעתרת וכאשר תיך,

 איריס אותה להיות שבת במיטה ממני.
 כי יודע אני ואוהבת. משוחררת שהכרתי.

אוהבת שאת לי לחשת וכי נהנית את גם
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 ארוכות, רגליים לעשן, ״לא שנים. ארבע
כחולות.״ ועיניים וארוך חלק שיער

לח וסירבת להתרחץ יצאת כאשר אותי.
רצי לא שנית. אליך התחננתי למיטה זור
 בתיס־ כך, תסתיים הנפלאה שהפגישה תי

ל חזרת את ואמנם ובחוסר־סיפוק, כול
מיטה.
סי נפלאה פגישה אותה אחרי גם אך
שבוע, באותו שנית אתי להיפגש רבת

זה. מכתב מופנה שאליהאיריס
יאו מזהה אינו הזה העולם

ה אשה לזהות שאין העיקרון פי על תה,
 להרתיע שלא כדי אונס, על מתלוננת

מלהתלונן. לאונלז קרבן הנופלות נשים

 וחזרתי כמגנט, אליו נמשכתי אני אבל
 חברתך, אך היית- לא את למחרת. לביתך
 נפרדנו שבה שבתקופה לי סיפרה חווה,
 לברר מוכרח הייתי אחר. גבר לך היה
פרצ ולכן לחכות. יכולתי לא איתך, זאת
ובי כעת, עובדת את שבו למישרד תי

 מפני ברחת כאשר איתך. לדבר קשתי
 לחכות וחזרתי ביתך מפתחות את נטלתי

 הביתה, תבואי כאשר כי חשבתי שם. לך
 את וליישר הכל את לברר נוכל רגועה,

 בחדר־השי- לך חיכיתי גם לכן ההדורים.
 כניסתך עם מייד בי תתקלי שלא כדי נה.

כעס. ותיתקפי
 רגועה
שלווה ו

שכתב היומן את לקרוא כף פצרתי ך*  אבל ממך, רחוק הייתי שבו בזמן תי • י
 במוצ־ איתי להיפגש והבטחת סירבת, את

 בתל- הסמינר של במסיבת־הסיום אי־שבת
אביב.

 מהד של בפגישה תיקוות הרבה תליתי
ושל- רגועה תהיי את כי ידעתי אי־שבת.

 הזוריו *וחן את הערצתי
שלו. ההבעה כושר ואת

 מהבנתו התפעלתי
באמנות ומעמו בספרות

 אותך לשכנע אוכל ואז הקורס, אחרי ווה
 ואני התארכה, הפגישה אבל באהבתי.

 געגועי לך. וחיכיתי בחוץ לבדי ישבתי
 הבנתי וכאשר רגע. מדי גברו ותיסכולי

 לבד, איתך לשוחח בידי יעלה לא ששוב
 מפתחות את ונטלתי לחדר התפרצתי

 הדלת נפתחה וכאשר לך חיכיתי ביתך.
 אליך נילוו לבדך. היית לא הגעת, ואת

 גופי על חיפוש שערכו שוטרים, חמישה
 כי טענו הם אונם. באשמת אותי ועצרו

 אותך שאנסתי בכך אותי האשמת את
בבוקר. הרביעי ביום פעמיים
 כי ויודע אותך אוהב אני כועס, אינני

יכו שאנו בטוח ואני אותי, אוהבת גם
 נתת רק אילו יחדיו. מאושרים להיות לים
 ליבי! את פנים-אל-פנים לך להסביר לי

 להעביר עלי אסר שביודהמישפט מכיוון
 נאלצתי אחרת, דרך בכל הגיגי את לך

 אל הזה. העולם בדפי לשם־כך להשתמש
אלי! חזרי אנא תכעסי.

סטן
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