
אי קסם ושופע לבבי גבר הוא לי,
 הרבים מסעותיו כמובן. נשוי, שי.

 שהוא והשיחות פתיחותו בעולם,
 אותו הפכו ידידות, עם לנהל אוהב

 המבין בזעיר־אנפין, לפסיכולוג
נשים. של למצוקותיהן

 לחוצות, בארץ כאן ״הנשים
עלי המופעל החברתי הלחץ בשל

 מושג — לחיים׳ למצוא,שותף הן
 השיקולים לעסק. מזמן כבר שהפך

והפ הפנויים את מנחים הכלכליים
 שותף/שותפה לבחור בבואם נויות

 ש,מתות' רבות מכיר אני לחיים.
 כבר כשנוצר אך בן־זוג, למצוא

 אין ,אבל אומרת: היא ביניהם, מגע
כלום'.״ לו

 בימי רק למקום המגיע כאחד
 ישנים חברים לפגוש כדי השישי,

 קהל זלת היטב מכיר הוא וחדשים,
ומע הבינוני ״מהמעמד האורחים

 ניסיון־חיים בעלי ,50־35 בני לה",
הכסף. לחשיבות ומודעות
המגי רבות גרושות מכיר ״אני

להת רוצות לא שעדיין לכאן, עות
 יותר. קשה הרווקות של מצבן חתן.

וב בלית־ברירה, לכאן מגיעות הן
 חשו שכן בבכי, פורצות ביתו

בשר. כב׳שוק במקום
אי לכאן המגיעים הגברים ״רוב

 קשר. ליצור יודעים לא פתוחים. נם
 סובלים רובם לחזר. יודעים לא

 אפאטיים, הם שרירים'. מ,ניוון
 לעורר קשה מיטען־צד, נושאים

ריגושים.״ בהם
לנ אף כאן, לרקוד אמנם אפשר

 כשמדובר אך לדעתו, שיחה, הל
 של טראומות הנושאים בגברים

 לצפות קשה כושלים, חיי־נישואין
 הגברים רוב רציני. לקשר מהם

היכ אחר תרים להתפרק, מחפשים
שיטחיות. רויות

במ יוצאת־דופן דמות הוא עמי
 אנשים, עם בפתיחות משוחח קום.

ח ומצליח לשולחנו נשים מזמין ל
 מחברים לבקש צריכה ״את בבן.

 עצה מנדב הוא ידיד," לך שיכירו
אחת. למודאגת מקורית

 לבדו. לבוא לו מרשה אשתו
 למישחק״כדורסל, שהולכים ״כמו

ולב חברים לפגוש ללכת אפשר
 לו יש לדבריו, מאושרת." שעה לות

 נשוי אני ״לכן נהדרת. אשה בבית
 החברים וכל שנים, 24 כבר איתה

 ד!0₪ד אלי טל,צילם: אסתר
)46 בעמוד (המשך

הבלונ מלכה להזמין. מי את תם
 היא אבל יותר, להם נראית דית

 ברירה, בלית איתם. לרקוד מסרבת
 כפסל, עצמו המציג עמוס, מזמין

הרי בתום איתו. לרקוד עליזה את
הפ ״מדוע חברו: אותו שואל קוד

איתהי" לרקוד סקת
 ממני מבוגרת לי נראית ״היא

עי מול בקול, אומר הוא ביומיים,״
 העוזבת עליזה, של המשתאות ניה

 שרויה כשהיא המקום, את במנוסה
בהלם.

אין אותה, לנחם מנסה מלכה

פרצו כאלה עשו החברות ״אך תם,
 לחטוף עומדת שאני כאילו פים,
 היא שלהן,״ המציאה את להן

 זה קשה, ״זה כיודעת־דבר. אומרת
 לפחות אבל נאנחת, היא קשה,״
 ״אחד מחפשת: היא מה יודעת

 הכי זה כלכלי. בסיס בעל מסודר,
היום." חשוב

 עדיין מחפשת כרמלה, חברתה,
 רווקה, היא הרומנטית. האהבה את

 רוצה שירה. כותבת ונאה, נשית
 בינתיים אך כעיתונאית, לעבוד

 ״אני החברתי. .ממצבה מוטרדת
הייתי לא אחר במצב כרגע. פנויה

לשווא. —
 בתיסרוקת־פאנק בחורות שתי

גב פנימה. נכנסות וחיקוי־כרבולת
חתו פניהם מתבוננים. אחדים רים

 גווה כשכל שהגיעה בחורה גם מים.
תגובה. לסחוט מצליחה אינה חשוף

אמ מיואשות. נראות הבחורות
פנו גברים מגיעים שלפאב להן רו

 בתיל־ למקום הגיעו סיכוי. יש יים,
 עשוי שערן ססגוניות, בושות־ערב

 סיפור את מספרים פניהן בקפידה.
 שום שנכזבה. תיקוותן את חייהן,

 בהן לעורר מצליח אינו במקום גבר
זיק־תיקווה.

מ תל־אביביים מופרעים שני
 הם ההמון. בין דרכם את פלסים

 פה. הם תמיד מקום. לכל מגיעים
 מבקשים מחפשים. שם. הם תמיד
בחב האבודים נעוריהם את לחדש

 הן מנוסות נשים צעירה. של רתה
 דור יש תמיד שלהם. 1 מס׳ האויב
אח משהו. בהם ימצא שאולי חדש,

אח יום־האתמול. את מחפשים רים
ההתחככות. מעצם נהנים רים

 משכילות, נשים ועליזה, מלכה
 מירושלים. לכאן הגיעו ,50 בנות

 מכאן אולי תיקוותן, אבדה שם
 ,60 בני גברים, שני הישועה. תבוא

ברע־ וחוככים שולחנן ליד נעצרים

הגברים ליד ניצבות לבדן בחורות
מחפשים מחפשים,

בוהים מעשנים, שותים,

 אידיוט, כל של לדבריו להתייחס
שלהן. את עשו המילים אבל

 בטיס ^
כלכלי

באו נחת כאן רוות אינן שים ך
ן פ  דאר כרמלה למשל: מיוחד. ל
 מטופחות, בלונדיות כהן, וזהבה
.35 כבנות

אח בגט לזכות שהצליחה זהבה,
מח כושלים, נישואין שנות 15 רי

 עם לבוא תוכל שאליו מקום פשת
 בתי עם ״הלכתי .15ה״ בת בתר

נה בציבור. שירה לערב לביקתה,
 באותו יהיה זה שפה וחשבתי ניתי

 ״אבל, בעצב, אומרת היא הסיגנון,״
 אני כאלה. למקומות רגילה לא אני
משתעמ אני עצמי. את מוצאת לא

מת.
ב להכיר שאפשר לי נראה ״לא

 לא אחד גבר אף שבו כזה, מקום
 שמחפשים מאלה חוץ יוזמה, נוטל
אחד." לערב בילוי

 מחפשת לא עוד היא בינתיים
 למעמדה מתרגלת בן־זוג, בלהט

לה אפשר איפה יודעת לא החדש.
בע לה. מפרגנות לא חברות כיר.
במחיצ־ לבלות אותה הזמינו ליהן

 אני בילוי. של כסוג בפאב בוחרת
ול לסרט להצגה, לצאת מעדיפה

 לפה באה אני בשיחת־רעים. בלות
 המקום כאן. לחוץ לא כי לעיתים,

בית." של הרגשה מעניק מרווח,
 שישב ,33 בן יפה־תואר, גבר

 בכרמלה והתבונן מרוחק בשולחן
 וניגש אומץ קיבל ארוכה שעה

לפ אותו הציגו לכן ״קודם אליה.
 היוזמה פשר את מסבירה היא ניי,״

 הראשון בשלב הבחור. את שפקדה
 מיספר־הט־ את ממנה מבקש הוא

 10 אחרי בטוח. שבטוח מה לפון.
 איתנו עסוקה שהיא משראה דקות,

והס ממקומו לפתע קיפץ בשיחה,
 בזעם: אותה ששאל לפני לא תלק,

 מפני הטלפון את לי נתת ״תגידי,
לא־נעים?" לך שהיה או שרצית

צי עם להגיע צריך לא ״לכאן
בלונדית ),50(רלי אומרת פיות,״

 עם הגיעה היא וחטובת־גוף. גבוהה
 כ־ ״נשואים וידידיו, הנשוי חברה

המ לרוח עצמה מפקירה כה־ככה",
 מתחת, חברה ולגיפופי מעל לטפת

 חברה, מהחיים. מאושרת ונראית
 נדיר כישרון בעל הוא איש־עסקים,

 מערכות־יח־ שתי במקביל לנהל
טו הרגשה לרלי מעניק הוא סים.
למסעו אותה נוטל לה, דואג בה,
חד שמזמן והיא, בחוץ־לארץ תיו
בא שקועה רציני, בן־זוג לחפש לה

במ נמצאת שהיא רגע כל הבתה.
 מה אז אושר. לה מסב אהובה חיצת
כאן? נהנית שהיא הפלא

 ?;שוק ^
בשר"

 בחב־ כלכל ),49(גרנות מי * *
שאו־ רפי של חבר אל־על, רת

כמקום־מיפגש, 1 המשגע :פאב
זה עם ה ! משוחחים הם :הן.
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