
תצ ילדתי. ברכייך, למען דברים לעשות מעתה התחילי
תן לגלות טרכי אינני בקרוב, או  אילי לשפת־הים. מתכוונת ו

ה שהשק החליטו האופנה אוהל, לך מכינים והס כלב, ז
 ברכייך וכל פירמידה כמו תיראי את לך, איכפת לא אם

דון. משהו עשי אז מגולות. יהיו  סוף, בלי כפיפות־ברך בני
ת . אבל דבר. כל אופניים, על רכיבה תנועו . . ר ה מ

★ ★ ★ , , ככה! למה?
):1063/65( לשנוא אוהבת שאני הסוג מן מכתב

 לאנשים המיועד וספשי, אידיוטי מדורך לי נראה ״תמיד
 ולנערות בכך, שמקצועם לשדכנים ללכת אומץ בהם שאין

. יום של השידוכים במודעות עצמן לראות שפוחדות . . ׳  ו
 שהרי — סלחנות של בחיוך מדורך על עוברת הייתי תמיד
מו אדם אותו ירד כמה עד וחושבת — תמיד אני כזאת
שנה! 2000 לאחר — הגענו אישי חוסר־אומץ ולאיזה דרני

 אישי אומץ בעלת שהנני אני, שדווקא לכך גרם מה ״ובכן,
 שירה, בפסיכולוגיה, ומתעניינת מורה להיות מתעתדת רב,

הצ לי שיש אני, שדווקא במעס, ופוליטיקה ספרות ריקוד,
 לך וכותבת יושבת עצמי את אראה השני, המין אצל לחה

 שלוש! שתיים, אחת, להתחרט: זמן עוד לך (יש מכתב?
)מתעקשת את אם סוב, . . .

 אותה רוצה בעצם מה גו, עצמך, את תשאלי ״בוודאי
 לפחות או שיהיה, אחד לי שתכירי פשוט! ממני? ילדונת

 כך כל לא וזה כמוני. לאחת ראוי עצמו, את שירגיש
 מסביבות רצוי ואף קיבוצניק, להיות יכול הוא פשוט!
 אפילו לבו. עם שיש מה כל על לכתוב יכול הוא חיפה.

 תרנגולים! של פסיכולוגיה לא רק ופסיכולוגיה. פוליטיקה
 כגבר ולהראות לרקוד קצת לדעת צריך הוא ככה! למה?

.22־26 בן
 למ- דווקא כותבת אני מדוע הסברתי לא עדיין בעצם,

 לשדכן. ללכת דם לי שאץ להסיק עוד יכולה את דורך,
צריך.״ לא לך? מספיק לא ככה! פשוט למה? ובכן,
זו? מורה, זו

מגודל כחור סתם★ ★ ★
נ66ל(  שאינו טוען הוא להתגאות. במה אין מסכן, ),106/
 והוא אופנוע, לו אין שבאמת, נחיתות, רגשי משום סיבל
 בחור (כן) הוא משפטים. שלישית שנה לומד לא אפילו

 תיאטרון, בפוליטיקה, מתענין מתכת, במפעל העובד כגודל,
 כתיבה, העיקריים: תחביביו קלאסית. ספרות קצת וגם ציור

 אינך שבת. ערב של במעריב המודעות עמוד כל קריאת
 ״רק עלייך דזדקא. כשלו, תחביבים בעלת להיות חייבת
 בין _ הנדרש הגיל באדם.׳׳ ומאמינה וכנה ישרה להיות

 תל־אביב.״ הרצוי: המגורים מקום .21 ל־ 19
★ ★ ★

ה ו ו ב בסרטים, אהבה על המון ללמוד יכולה את 1 ח
דעתך. את להסיח לסרט תתני לא אם — אמת

★ ★ ★ השם למען רכרוכי, לא
 בחור להיות לדעתד״ צריך, )1063/67( אל המכתב כותב
 חוש בעל רציני, חברה׳מן, שיהיה המלוק מובן במלוא
 מאמינה אגב, ״שאני, השם ולמען התפרים כל — הומור

 ולא 19מ־ למטה לא כבת. רכרוכי יהיה שלא חזק, בו
 המון לה ויש תיכון, בוגרת ,18 בת היא .״23מ־ למעלה

תמונה. שלח אז יופי, לך? גם דם.
מ״ל מתאימה★ ★ ★

ש כנראה אבל אמיתי, להיות כדי מדי טוב אולי, זה,
 ):1063/68( הכתובת לפי אמיתי, הוא זאת בכל

חוד שמונה שבילה מטורף בדיוק, וחצי 26 בן ״צעיר
 עלמה עט להתכתב מעוניין מטורפים, בבית בבת־ים שים

 טירוף.״ כולל הנושאים, כל על הנ״ל, לתנאים מתאימה
מקשקשת מרי יותר★ ★ ★

 ):1063/69מ( יותר משוגע הקודם מה לי תגידו עכשיו
 אך נכון? טוב. לא דבר זה שגעון רותי, לך, אומר ״מה
להיחלץ לנתקף קל תמיד לא מישהו, את תוקף כשהוא

 שגעון אותי תקף לי. גם קרה וכך ממנו.
כמוני. משוגע איזה עם להתכתב

יפה? עצמי. על באינפורמציה ארבה ״לא
 אוהבת כן. רגילה? לא. גם מפלצת? לא.

ספרים, אוהבת נורא. אופטימיסטית שמחה,
 דבר כל — ובכלל טוב, בילוי מוסיקה,

 שיהיה באחד אני מעוניינת טוב. ששמו
 כקלארק יפה להיות חייב אינו טוב. . . .

וסולידי. רציני טיפוס שיהיה אך למשל, גייבל
 להתכתב, פליחה, אתו, לדבר שאפשר אחד הצבא. אחרי רצוי
 מדי. יותר מקשקשת אני רותי. ובכלל, רציניים. נושאים על

 עלי.״ נח הקשקוש יצר מדוע. יודעת ואינני
לך. קוראת שלך אמא הביתה, לכי ילדה,

★ ★ ★
שוט מסרבת נראה, תסאגאן, ת. מן לרדת פ תרו לם־ הנו

ה — 22 — מופלגת לזיקנה כבר שהגיעה רות שינ מ  פראג־ מ
ת סואז  צרפת. של ביותר האהובה הנוראה הילדה להיו

 לשפוט שאס המבוטל, הראיון בשם באלט האחרונה, יצירתה
ת לפי קורו בה עצמה. מסאגאן פראנסואזי יותר הוא הבי
סיון, צגת תו הורה במונטה־קרלו, שנערכה הנ  הוד־רוממו

ע שהוא כיוון אחד, קטע להשמיט רנייה הנסיך עז  מדי מז
ב תוכל, נרייס, פטריציה הנסיכה רוממותה, שהוד מנדי

בו. לחזות העדין, מצבה
בפאריס, הבכורה בהצגת אחרת. עשויים הפאריסאיס אולם

 הבאלט זכה הסינה, גדות משתי מי שהוא מי כל נוכח בה
יישכחו. שנה, בעוד חודש, בעוד שאולי לתשואות

שוט באמת, הוא, הבאלט סיפור  מתאהב עלם ביותר. פ
 בעלה אל לחזור הברירה לפניה ולהיפך. נשואה, באשה

 נפתח הבאלט בפאריס. העלם עם להישאר או בניו־יורק,
מת באמצע אולם בדירתו, לאשה הנער מצפה בה בתמונה

 דברים במקום מתרחשים מהרה ועד ידידים חבורת פרצת
בח לשניים, ריקוד בקטע לשיאה מגיעה הסצינה עליזים.

עז כה הקטע האמבטיה. דר ש בארדו בריג׳יט כי עד נו
ם ישבה  ה־ את ביים ואדים, לשעבר, (בעלה הכבוד במקו

צניעות. מרוב עיניה את עצמה באלט),
ה יש מכן לאחר ס שיחזור, נ  העלם מעביר בהן תמונות־

ת את עיניו לנגד ה עוד הגברת. טס יחסיו התפתחו מ  נ
ת ת. תמונו גלו בולע באה, לא שהאשה מחליט הנער נועזו

מדי. מאוחר הגברת. באה בדיוק ואז רעל, לות
 תבעו מערכת, במאסרי צרפת עתוני כל יצאו למחרת

 15כ־ סן על ממשלתית תמיכה הלהקה קיבלה מדוע לדעת
 השאילתה את להביא אפילו שאיימו כאלה היו ל״י. אלף
 כעדה. בארדו העלמה את ולהביא הלאומית, האסיפה בפני

הסובסידיה. את לבטל הממשלה נאלצה שבוע כעבור
מה: את שואל פנתר סאגאן: ז<ך.\ל0(ן05  מכירה ״את הפו

מה: סאגאן?״ פראנסואז את יאגואריק.״ אוהבת היא ״כן. הפו

★ ★ ★
כחולות ועיגייס שחור כובע

 ועיני מוכספות צגיחה כנפי שחיר, כובע קצונה. פרח
).1063/70( תשע־עשרה. שמינית. בוגר תכלת.

^ ^
הגפש על עצוכ

*•■■*■*■•יייי■ ):1064/71(
 בשלכת? עומד עץ פעם ראית האם — ״לרותי

 צהבהב עלה ניתק פעם ומדי אגוז. עץ נטוע ביתי ״ליד
 מספר היבשים, העלים וכמספר לארץ, ונופל העץ מן אחד

 ועגומות עצובות ארוכות, שעות שלי. העצובות השעות
.מאד . .

כן? לא מוזרה, ״השזזאה
 רוצים כאלה ובשעות הנפש, על עצוב קצת רותי, ״כן,
בך. מה, משום ובחרתי קצת, יקל אולי למישהו, לכתוב

 שמעודד מי אפילו בהם ויאוש, בדידות של אלה ״ברגעים
 כן, כן, — האמונה ואף להושיע, יכול אינו תמיד ועוזר
 יותר אני זקוקה ממני, להתחמק מנסה — דתית אמונה

.ה השממון, מהעצבות, יוציאני שבמכתביו לאדם מכל
. ריקנות . .

 דוגרי כתבי הארוכה? ההקדמה כל למה רותי: ״תשאלי
. בחורה אני כולם: כמו . . ם... עם בת שיער... עיני  ו

.נושא על נחמד בחור עם להתכתב רוצה .  פשוט — .
וברור.

 כדי ורק יהיה, זה מי לי איכפת שלא באמת לא! ״אבל
 המיואשת מזדקנת עלמה עם עסק לו שיש יחשוב שלא

 בחיי. השני העשור את השלמתי מכבר שלא אגלה מהחיים,
לטובה. יתאכזב אף אלמוני אותו ואולי

 לך אשלח לי!״ טוב כך ״כל אי־פעם: אומר אם ״רותי!
תודה.״

לי... לחשה (ה0<ן ר1ציפ
ה ליז ש ע ל  הזמן ״הגיע בקוסמטיקה: כעת העוסקת עו
 המלה, מן מתביישים הם אם יופי. מכוני יפתחו שקיבוצים

 כזה. משהו או והחן, הגוף חרבות לזה לקרוא יכולים הם
 מספר עם בהתחשב בזול, יותר להם יעלה פשוט זד.

 . . . בחשאי״ קוסמטיקאיות אצל המבקרות הקיבוצניקיות
ה אצל שלי הביקיני את עתה כבר הזמנתי ל ס ־ יו רי  מי
ץ ב וי?ןקכ מרכי רו דד  את אלה, בימים הפותחים, חו

בגדי לנערות: דברים גם יימצאו שלהם. כלי־הספורט חנות
 גייס הגולדן זמר מאנגליה... ספורטיביים וכוזדרים ים

ד הכושי, ליי ק, ק די  עזבו: שחבריו לאחר בארץ שנשאר רי
 כל כאן הנערות הזאת. הארץ את לעזוב חשק אין ״פשוט

 רי־ במועדון הראשון הערב . . . אורחים!״ מכניסות כך
ה בלי תיאטרזן ר אי א מ ר  איכשהו. זאת, בכל התנהל, ג

 דוח ח הציירת לעניינים דואגת מתאימה, מארחת שתימצא עד
ש די ג  אחר, במאי על מספר אחד, במאי שמעתי . . . ה

סף א, (״פפו״) יו לו ת את לשאת עומד שהוא מי י ד ו ה  י
רן  עתה עד מטלפנים שהיו אלד. אגב, . . . היפהפיד, קו
 המוח, את לה ומבלבלים הקאמרי למשרד כהן, לרחל
 היא התיאטרון. למועדון ישיר מעתה זאת לעשות יוכלו

 לי. נדמה ,2 עד 11 השעות בין היום, במשך גם שם תימצא
 מלהקת שלה הרקדן הרבה. לכם יזור שזה בטוחה אינני
במאי. לבוא מאיים באבילה ז׳אן

עכשי\... תסתכלי אל
 הקצפת עוגת בטריפת עסוקים שהיו סנטריה, ושני פיה בלטו. הכמעט־צעירה האשד. עיני

 לעבר פניה את היפנתה בקושי, בלעה היא שלהם. הקודש מעבודת לרגע הפסיקו הנדיבה,
רוול. כמובן, המקום, בנחת. יותר כי אם מלאכה, באותה שעסקה חברתה,

 חנה היא בכחול, ההיא עם ומשוחחת המדרכה על שעומדת זו ישר. עכשיו תסתכלי ״אל
.ד,מנוזלת לה, יש משגע מעיל איזה עליה. לך שסיפרתי .  קיבלה לא אם אתפלא לא אני .

ת... איזה תמורת אותו  גם ואני אומרת, שאני מה יודעת אני כזה, פרצוף תעשי אל שירו
.יפה כך כל לא שהיא לומר המעיזות הבודדות אחת .  מבלה שהיא השעות כל עם כמובן, .

.שלה ד,ממולאה והחזייה לובשת שהיא המחוך וההרזאה, היופי במכוני .  חוכמה לא .
ים? בבגד פעם אותה ראית אומרת. שאני מה יודעת אני כך. להיראות

 אומרים יפה? כך כל באמת היא עכשיו. להסתכל יכולה את לעזאזל? בד״ מוצאים הם ״מד,
.עצמה את מרעיבה פשוט שהיא .  כל בלי חמה, מקלחת אחרי אותה לראות רוצה הייתי .

.הצבעים . .
 לבריאות! לה שיהיה לה? מפרגנת לא שאני חושבת באמת את מקנאה? אני פתאום ״מד,

. גם רציתי אילו . . י תלד, זו אבל גדולה! גיבורה לידה, אחרי אותה לראות רוצה הייתי אנ

 אומרים כזה! נחמד בחור נפרדו. מדוע בעלה. עם שם קרה בדיוק מה לדעת מתה אני זו?
ם... ואנשי ועשירים זקנים תעשיינים מיני כל עם עכשיו מתעסקת שהיא  ליי איכפת או״
. יתנקם לא זד, אם תראי . . הכלבתה... צרפתית, לד, לומדת היא עכשיו בה

 תלבושות לעצמה להרשות יכולה לא סתם מזכירה אומרת. שאני מד, יודעת אני ״תשמעי,
. .  רגליים על לאיבוד הולכות פשוט אבל משגעות! הנעליים, על הסתכלי והנעליים! כאלה.

. כמו . שלה.
.עקב על כך נראות רק הן יפות? רגליים אצלך זה ״מה, .  אני באמת, האלה! והעגילים .
. מביטה היא עכשיו, תסתכלי אל וולגארית? נראית לא היא אותך, שואלת . . הנה
 חכי, חושבת? את מד. כאלה. מחיים דבר, של בסופו מתנוזנות, הן לך, אומר מה ״איי,

 אח! העיניים. סביב הקמטים את להסתיר קשה כבר לד, יד,יד, אז שנד,-שנתיים, עוד תראי
 יחד זד, את לעצמי מתארת אני ותראי. מקרוב פעם הסתכלי המון. לה יש מדברת! את מה
.שלד. האמיתי השערות צבע עם . .

 עם יהיה זה אז תתחתן היא אם כזאת? אחת עם להתחתן ירצה אותך, שואלת אני ״מי,
.איזה , . ,

 שלומך? מה נהדר. נראית את משגע! מעיל איזה אותך. ראיתי לא חנה! שלום ״הו,
באת...״ ולא פעמים אלף לבוא הבטחת שכמותך, חזירה


