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ריקה למיטה חוזרות מלכוח־המין
 )37 מעמוד (המשך

 וכינור הקיץ באמצע כפפות עם אדם
 הוריד לא הוא הטיסה כל במשך צמוד.

 גם מהכינור, נפרד ולא הכפפות את
שמי חשבו אנשים לשרותים. כשהלך

 זה אולי הזמן. כל לעצמה ולדאוג
לגברים." מפריע
 עם קשר ליצור לה שקשה מודה היא
 מחוזרות. הזמן כל ״אנחנו גברים.
הזמן כל אלי להתקרב מנסים אנשים

 כדי חומת־מגן מפתחת אני אלי קרב
 וכתוצאה אותי." ינצלו לא שאנשים

קשרים. מפספסת היא המגן מחומת
 שמחזרים מאוד אוהבות ״הדוגמניות

כי מחזריסי כל־כך למה אחריהן.

■ בעמים חובה ..קווה  נר נמו סנס, וק ווצה שאג
חן שמוצא גבו מוצאת אני נארה במיקוים אשה.
,,ערינם. שלום רו אומות אני ובבוקר בעיני,

 אני אבל נורמאלי, לא הזה באיש שהו
 צריך והוא שלו הפרנסה שזו הבנתי
טיפ־טופ. עליה לשמור

 הוא הגוף דוגמנית. הדבר ״אותו
לטפח צריכה היא שלה. כלי־העבודה

 בגלל רק לא בחברתי. להיות ורוצים
 אדם בן אני האינטלקט. בגלל גם היופי,

 נעים רחבים, אופקים לי יש תרבותי.
 בעצמי. מאוהבת לא ואני איתי להיות

להת־ מנסים הזמן שכל מזה כתוצאה

 דברים בחברת להיות אוהבים אנשים
 ובחורה יפה מכונית טוב, אוכל יפים:

 מפחד הגבר שני מצד אבל אסתטית,
 הוא כי כמוני מצליחה לאשה להתקרב

 מצליחה כשדוגמנית מתוסכל. מרגיש
 ומשתכרת משלה ברכב נוסעת 18 בת

 הבחור ירגיש מה דולארים, אלפי
איתר,?״ שיוצא הצעיר

 היא לדעתה המרכזית הסיבה אבל
 נעים לא הכלל. נחלת היא ״שדוגמנית

 ברחוב שלו האשה עם ללכת לגבר
 מעירים, מביטים, מסתכלים, כשכולם

הפרטית.״ מרשותו יוצאת כאילו היא
 האשת ״אג<

האידיאלית" ן
 ואפילו בוררה מרגישה אינה יא ^

 הם אומרת, היא חבר, לה יהיה אם 1 1
 מאושרים הכי ״הזוגות ביחד. יגורו לא
 מה בשביל בנפרד. שחיים אלה הם

 רוצה אני אם זה? את זה לחנוק צריך
 ריקנות יש לישון? רוצה זוגי ובן לקרוא
 במשך האדם אותו עם לילה כל ילישון

 נהדר, ילד לי יש מזה חוץ שנה. 20
 שאני כך אלי, צמוד תמיד הוא נואל,

 כמו נוראית אומללות של במצב לא
 ילדים.״ רוצה שכל־כך בן־עמי תמי

 תוכל קארין, מספרת תרצה, רק אם
 איתי שיוצא גבר ״כל מיד. להתחתן

 מקבלת אני שבוע. תוך להתחתן רוצה
האי האשה אני הצעות־נישואין. המון

 לחוצה לא אני אבל לגבר, דיאלית
 נישואין הרבה בעולם אין להתחתן.

 אין האנשים שלרוב אלא מאושרים,
ולעזוב." לקום אומץ
 עצמה רואה היא גבר איזה עם

ש אינטלקטואל. כל ״קודם נשואה?
 את להעשיר שאוכל כדי רופא, יהיה

 מהמיקצוע יהיה שלא שלי. הידיעות
 חזק, שיהיה הדדי, איזון שיהיה כדי שלי

בעלי גברים אוהבת אני ממני, מבוגר

בנרקיסיזם ת1י1שב
 הבודדות הדוגמניות תופעת על דודי דויד דוקטור הפסיכולוג

 האלה הבנות המישפחתיית. על מראש מוותרים נזה מיקצוע ״בסוג
 רוצה האשה הדוגמנות במיקצוע רצויות. להיות הזמן פל צריכות
גבר. אצל י-חייה מעורר הזה והאלמנט כולם, ידי על רצויה להיות

 או מודעת - טובה טיבה לה יש כזה במיקצוע שבוחרת ״בחורה
 אותה. מספק לא היחיד עם הקשר נשואה. להיות שלא - מודעת לא

 מניסיון- נעוצה ללד הסיבה לרוב יותר. רצויה להיות רוצה היא
 ולהוכיח נו להתנקם רוצה שהיא אהוב, מאובייקט דחייה של ילדות

ורצויה. אהובה היא כמה הזה לאובייקט
 גם מהן חלק המישפחתי. מהקשר יותר חזק זה את להוכיח .,הרצון

 ננרקיסיזם גם שבויות ושונות. מיוחדות להיות בצורך שבויות
 עצמן את מטפחות לא אמיתיות שנרקיסיסטיות למרות עצמי,
הטיפוח. בלי גם עצמן את אוהבות שהן משום הרבה, כל״נך

 את נלטפח זמן מדי יותר שעסוקות שנשים, יודעים ״הגברים
 הסביבה. עם קשר ליצור מנדי מדי יותר בעצמן עסוקות עצמן,
מחייב. מקשר פחד גם יש האלה לבנות
 סתם זה בעניין! חלק יש הכלכלית העצמאות שלגורם טוענות .,הן
 נשמתן למכור ומפחדות עצמן את אוהבות הן רבים. מיני אחד תירוץ

לשטן."
 עם כי בעיסוק, לא הסיבה את תולה מרטין רוחמה הפסיכולוגית

 היא ואיך מנוערת הבחורה אם משנה לא ״וזה הכלכלי, במצב
 יותר חזקה עצמאות הרגשת יש כסף המרוויחות לבחורות נראית.

הכרחי. נרטיס־ביקור לא כנר הם נישואין המודרנית ובחברה
 הגנה למצוא שלה והצורך עצמה, לפני זכות־קיום יש ״לאשה

 עניין מפורסמות נשים אצל יותר. קטן הוא לגבר התחברות על״ידי
התחו מכל מצליחות נשים אצל קורה זה אבל יותר, בולט הרווקות

מים.
 שהוא חושב הגבר התדמית. ניפוץ של עניין גם יש דוגמניות ״עם
 לבשל׳ רוצה לא ,אני אומר: שהפוסטר ברגע אבל פוסטר, עם נמצא
 ואולי לו שווה החי שהפוסטר מרגיש הגבר הפח', את תוריד ו,תלך

הבעיות." מתחילות ואז עליו עולה אף

ה נעו־ת־החהו־ ל ל מ או ה
 תיאור גם זה אין מיקצוע. אינה ״נערת״זוהר"

אופי. של הגדרה זוהי חיצוני. מראה של
 כל ולא יפה, להיות חייבת אינה נערת־זוהר

 המקרינה אשה זוהי ״נערת״זוהר״. היא יפהפיה
 שמות שונות בתקופות לו שנמצאו מסויים, משהו

כריזמה. סכס־אפיל, מינית, משיכה שונים:
 להיות יכולה נערת־זוהר

 כוכבת״קולנוע, אלילת־מין,
 אשת• דוגמנית, מלכת־יופי,

חסרת־מיקצוע. וגם חברה,
ו עליה, חולמים הגברים

מי בהזיות אותה משלבים
 בה מקנאות הנשים ניות.

 אגשי-כל- לחקותה. ומנסות
אותה. לנצל מנסים כלה

 אינם אלה וגם אלה גם
 אלילת- ני דעתם על מעלים

 שמל־ חסרת״מין, היא המין
 הגברים של כת־החלומות

 קשר לקיים מסוגלת אינה
אחד. גבר עם אף רגיל

 האמיתית נערת-הזוהר
 חסרת־ חסרת-מין, אכן היא
 הביטוי לפי ולאהוב. להתקשר חסרת-יכולת מגע,

 מידה בה יש בעצמה״. מאוהבת ״היא העממי,
 מוקד שהיא עצמית אהבה נרקיסיזם, של גדושה

 זוהי מסויימים, פסיכולוגים בעיני אישיותה.
 היא שדווקא הפרעה - קשה נפשית הפרעה
״נערת״הזוהר". של תיפקודה סוד את מהווה

 בעצמה, כולה שקועה הטיפוסית נערת-הזוהר
 מסוגלת עצמי, לטיפוח זמנה מיטב את מקדישה

גבר, אל מתקשרת היא אם עצמה. על רק לדבר

 מצליחה (״אני חוץ כלפי ייצוג לשם רק זה הרי
 הבטחת לשם או רוצה!״) שאני גבר כל להשיג

גבוהה. רמת-מחייה
 נונבות־הוליווד היו הקלאסיות נערות-הזוהר

 טורי-הרנילות, את פיארו הן בעידן־הכוכבים.
ב העולם את הזינו חברתיות, במסיבות כיכבו

 ה- חיי-האהבה על סיפורים
 ולא היו שלהן(שלא סועערים

ב והתגרשו נישאו נבראו),
הסרט־הנע. שיטת

ש יתכן חברתית, מבחינה
 הן חיובית. שליחות מילאו

האפו לחייהם אור הכניסו
הזי מיליונים, מאות של רים

 של המיניות הפנטזיות את נו
החבר והפנטזיות הגברים

 עצמן הן הנשים.אך של תיות
 לא דינאמיות. לא-אחת היו

התאבדו. מעטות
 ביותר המפורסם המיקרה

 נע- מונרו, טרילין של זה הוא
אבריה, רמ״ח בכל רת״זוהר
 היא אומללה. אשה שהיתה

 נאנסה קשה, ילדות של הטראומות מן סבלה
 התאבדה, היא מכוערת. שהיא וחשבה בנעוריה
מז שחקן־בייסבול היה היחידי ידידה כנראה.

דקן.
 בלתי־מו- נערת״חלומות בארדו, בריזייט גם
 היחידים וידידיה בחייה, אושר ראתה לא שגת,

שונים. בעלי־חיים הם
 דייקא חל ואיני תופעה, להגדיר בא זה תיאיי־

אלה. בעמודים המופיעות הנשים על

מונרו מר״לין
ממערת? אז יפה

הוווסיתר לבי ״הכל נן־עמי: תמי
דונסקי. קארין כך נוראה,״ באומללות שחיה תמי, כמו לא ״אני

 אני איך בשבילי ;/חליטה ״היא כך. על כשהיאישמעה סערה תמי:
 קארין של למישפט שלי! בתגובה להתחיל מאיפה יודעת לא איי חיה!

במציאות. אחיזה בכלל אין
 לה להזכיר רוצה .זני שתיו! בין משווה כנר קארין אם ,אבל
 אגיע שאני ועד שנה, 30 הוא בינינו ההפרש הגיל. כאותו לא שאנחנו

ילדים. עשרה עוד ללדת אוכל אני קארין של לגיל
 הייתי לא התוכניות לפי שתיכננתי איך לפי לי הולך הכל היום ״עד י

 להזכיר רק רוצה ואני בעתיד, אתחתן אני נשואה. היום להיות צריכה
 הזה שבגיל בכלל מי:זמר ללדת. רבות שנים עוד לי יש .33 בת שאגי

דונסקי!״ קארין נשואות! להיות חייבים

 בחוץ אותי. לפנק שידע ניסיון־חיים,
 אני אבל פופאיי, כמו חזקה אמנם אני

 אני שלי. מהגבר ופינוק כתף רוצה
 ורוצה באהבה מחוזרת להיות אוהבת
הזמן. כל אחרי שיחזרו

 להיות צריך הוא אם תשאל ״ועכשיו
 צריך אבל גדול, עשיר לא אז עשיר.
 אחד רוצה לא אני מבוסס, להיות

 ואני בחורש, שקל 1000 שירוויח
 אני מצב בכזה אותו. לפרנס אצטרך

 ואחרי אתיופי.״ ילר לגדל מעדיפה
 שח־ מאמינה ״אני מצהירה היא הכל
 ולא אהבה מתוך להיות צריכה תונה
 שהיא האהבה את כדאיות." מתוך

עדיין. מצאה לא היא עליה חולמת
שה ״או מצאה. לא טמיר אנאבל גם
 היה שהמצב או דרעק היו שלי גברים

 היא הראשון למיקרה רוגמות דרעק.״
 כבר לה היו להביא. צריכה אינה

 רוגמה לה יש השני למיקרה עשרות.
 עורך־ צעיר, חבר עכשיו לי ״היה טריה.

 כסף. בכלל לו היה לא אבל מתחיל, דין
 לא אני אותו? לפרנס צריכה אני אז

 הם הראש.״ על תינוק עכשיו רוצה
נפרדו.

 כבד. שיקול מהווה הכלכלי הגורם
 מבוססות היו שאלמלא מודות כולן
 ״אבל מפרנס, בעל צריכות היו אולי

 להסתרר יכולות כשאנחנו עכשיו,
פוחתת." התלות לבר,

 ,;רוצה
טכס" רק

 תפקירו זו, טענה פי על גבר, ^
 לא. ותו כלכלית כמישענת לשמש 1 (

 לי שיקנה גבר צריכה לא ״אני אנאבל:
 שצריכות מי לי. יש ובית. מכונית

 שצריכות הביניים, ממעמר הן להתחתן
 תמיכה צריכה לא אני הגבר. את

 אנאבל, לבר.״ מסתררת אני גברית,
 כיום טמיר, אלי עורך־הדין של גרושתו
 נכוותה אילנית, הזמרת של בן־הזוג

 בהם מאמינה אינה והיא הנישואין מחיי
עור.

 אחיה בו ואתאהב מישהו אפגוש ״אם
 לי שיש מה אתחתן. לא אבל איתו,
 מורה, היא כן." כסף, לעשות זה בראש

באה כשאני אגואיסטית. מאור ״אני

 לבשל צריכה לא אני הביתה היום
 מתי ער לישון יכולה אני ולנקות,
 עם להתחתן יכולתי אלוהי. זה שארצה.

 צריכה הייתי אז אבל עשיר, בחור
שלו." העוזרת להיות
 שלה החבר מסורי, איתן הזמר עם גם
 רצתה לא היא שנים, שלוש במשך

 לחץ הוא שלדבריה למרות להתחתן,
 נפרדו. שסירבה, בגלל נישואין. על

 עזר שהוא ממה יותר לאיתן עזרתי ״אני
 קשרים. לו יצרתי אנשים, לו הכרתי לי.

 ממנו, ילדים אבל איתו, לגור הסכמתי
 לראות יכולתי לא פתאום. מה וחתונה?

 שלו שהראש למישהו נשואה עצמי את
באוויר."

 אין טוענת, היא הסוסייטי, לאנשי
 באמרי־ זה ״ככה בנישואין. צויד עוד
 לפה. יגיע גם זה שנים וכעוד קד,,

ץ צייד לא אהבה בשביל רו ת. ל ו בנ ר  ל
 לא־נשואה, אשה על אומרים בארץ
 לא אני ככה? זה למה מיסכנה.׳ ,אוי,
חתולים." שישה ליי יש לבי,

 בעיות לאנאבל אין המין עם וגם
 שאני פעמים הרבה ״קורה ועיקר. כלל
 במיקרים אשה. כל כמו מכם, רק רוצה

 חן שמוצא גבר מוצאת אני כאלה
 שלום לו אומרת אני ובבוקר בעיני,

עליכם."
 עוד זה את אומרת היא לפעמים

 הזמר של במיקרה כמו הבוקר, לפני
למי הזמינה שהיא והנשוי המפורסם

להת ממנו ביקשתי ״כשגמרנו, טתה.
 לישון חשק לי היה לא כי וללכת, לבש
 סיפר הוא אחר־כך הבוקר. ער איתו
אותו. שניצלתי בעיר

 עושה. שאני מה בכנות מספרת ״אני
 שהן יספרו בטח אחרות דוגמניות
 הישראלית המנטליות לפי בתולות.

 מישהו אם אבל זונה, נחשבת בטח אני
 שוכבת שאני מפני רק זונה שאני חושב

פרי הוא אז אליו נמשכת שאני גבר עם
 כמו מרוויחה שהייתי הלוואי מיטיבי.

 האמת, את יורעת שאני העיקר זונה.
ליידי.״ שאני

 לי ״עדיף מהעתיד, חששות לה אין
 קקי לנקות מאשר 60 בגיל לבד להיות
 היא אהבה?״ זאת מה הקאקער. לבעלי
 חסרת־ הניצחית השאלה את שואלת

באהבה." מאמינה לא ״אני התשובה,
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