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שמיר ומשה פושקין
):1109/100( — משק בת של מכתב
 והחלפת כתיבת־מכתבים הם מהתעסקויותיה שאחד ״כבת
 בני מכתב. לך לכתוב החלטתי מבחוץ, חברים בין רשמים

כלליים. פרטים מעט הסתם, מן לדעת, מעוניינים השני הצד
 שולט ולמעלה הירוק לצבע מבעד העולם את ״רואה

 השחייה, ספורט ובעיקר ספורט חובבת השחור. הצבע
 ספורט חובבת אני זה לספורט וכתוספת וכדורסל. טניס
 גורקי שעל וכמובן למיניהם. ;וריקודים בלט — נשי יותר,

 עין־גדי וסדום, אילת פוסחת. איני והיתר ושמיר ופושקין
.הטרמפ — ספורט לאהבת הודות עיני, ראו כבר והגליל . .

 בארץ, ,1941ב־ נולדתי הגיל. שומרות־סוד מאותן אינני
 מעוניינת מובהקת. צברית אותי לכנות אפשר ובשקט

״ לפי תכונותי את שימצא אחד כל עם להתכתב . . . ו ח ו ר
צנחן א7★ ★ ★

 אתו להתכתב תסכימי אם ברוח־נמוכה, שואל, )1109/101(
 פשוט חייל שהוא עצמו על אומר הוא צנחן. שאיננו למרות
 ורוצה בודד, הוא ברק. ללא עליו המוטל את המבצע ואפור

.17־18 בת רמת־גנית או תל־אביבית עם להתכתב
לא דווקא★ ★ ★

 ה־ בנות )1109/102( מבטיחות להן, משעמם לא דווקא
 היכרות קשרי ליצור רצון מתוך כך סתם כותבות הן .15,5
 מדברות תיכונית, השכלה רוצות הן .18 כבני צעירים עם

 שאני כמה עד אבל באוניברסיטה. סטודנטים על אפילו
 משעשעים דברים אלף יש באוניברסיטה לסטודנטים יודעת,

ממטרות. אל לכתוב מאשר יותר
ורווק זכר★ ★ ★

 )1109/103( מביא ,18 כבת חיפאית נערך, עם להתכתב כדי
 ; חיפה יליד והדק! זכר :כמו יבשים פספורטיים פרטים

 מבטיח הוא ירוק־אפור. עינים: צבע שחור! שיער !24 גיל:
 רחוב לעבור מתבייש איננו וכי מיוחדים, סימנים לו שאין
היום. לאור ראשי

יוצא, משעמם מכתב איזה וראו שני מבט העיפו עכשיו,
 מה, משום היום, לי יש אבל בו. ״מטפלת״ אינני אם

לפעמים. לי, קורה טוב־לב. של התקפה
אוויר לקחה★ ★ ★

 אחר היססה. כך אחר ),1109/104( התלבטה כל קודם
 לכתוב וישבה עט) (וגם אוויר״ ״לקחה היא, אומרת כך,

 על פרטים שום צעיר. חייל עם להתכתב רוצה שהיא
 אבל בעצם, לה, נעים לא שנורא מוסיפה רק היא עצמה•

 לה נאמין בואו אחד. גבה־קומה עם להתכתב רוצה היא
 רגילה כך כל אני להתכתב•■ רק רוצה באמת שהיא לרגע

 גבה־קומה לה מדוע שואלת אינני שכבר כאלה, לתופעות
יותר. ארוכים יהיו שהמכתבים חושבת היא אולי בהתכתבות.

חושבת. שהיא מה חשוב למי בעצם אבל
המתרכש כל על★ ★ ★

 על הסתכלו אבל ),1109/105( בשגיאות קצת כתב הוא
 מישהו מוכרח מדוע הוא אותי שמשגע מה הטובות. הכוונות
 בפשטות לומר במקום קרת מרומי גסי על שטייל לכתוב
שלהלן? כמו המליצות, כל איפוא, מה, לשם לטייל. שהלך

 בוא לבוא, בוששים שהגשמים ״למרות
לחמנו. ותצמיח האדמה תרווה אז יבוא.

 ישב לביתו, עובד־האדמה יסור זאת לעומת
 למקיריו יהגה ובנייר בעט השולחן, ליד

יעלה. המתרכש כל על וירידותיו לידידיו
ה לעונת אותותיו יתן בזעם הגשם בחוץ
חורף.

ל אלה, שורות לבעל היא צנוע ״מטרה
ונערים נערות עם קשר זה בעת הרחיב

גם קנקנם. על לתהות אביבים, 20־18
 אל והעתיד. הקיים העולם חיי תפיסת על מפיהם לשמוע
 התיאטרון, דגש. ביחוד יש זה נושא על רק כי תיראו,

נותנים והמסיבות החגיגות והמסעות, הטיולים הקונצרט,
 לכתוב.״ צריך רק לכתבה, חומר

ירושלמי. הוא נכון. ניחשתם
★ ★ ★

ברבן האיש
 ):1109/106( כאן לנו יש מה ראו

 גם העוקצניים חיצייך את לשלוח ההזדמנות לך ״ניתנת
לך. נזקק צעיר רופא גם אבל — לא או תאמיני ברופאים.

 בחורה בהן לשתף כדי מספיקות היום־יומיות .״חוזיותי
 בהתכתבות.״ עניין שתמצא 21־19 בגיל ומעניינת נחמדה
 אם בוגארד? לדירק דומה אתה האם דוקטור, לי, סלח

אלי? תכתוב אולי — כן
מתפנקות פקחיות★ ★ ★

 לקבל התכונני ),1109/107ל( לכתוב תחליטי ואם כאשר
 הגיון• ובלי ופסיקים נקודות בלי מכתבים ממנו

 שעבר חיפאי שהוא איכשהו, להבין, הצלחתי ממכתבו
 לשחות, ואוהב ומשתעמם 23 בן שהוא תל־אביב, לסביבות

 ותיאטרון, סרטים אוהב ושהוא נמוך שאיננו בחורף׳ אפילו
 שאוהבות פקחיות בחורות ואוהב החלש ״המין אחרי משתגע

ק...״ תמונה. על משהו מילמל גם הוא להתפנ
בעיות אין

 בעיית בכלל שאין אומרות — שתיים שהן )1109/108(
 רגילות כך כל הן בראי. בבואתן את סוקרות הן כאשר
 בעדן מונע שלא דבר אחרים, ידי על נסקרות להיות

הב גבוהים, סטודנטים שני עם להתכתב ולרצות מלהסתקרן
 ככה, כל, קודם סטודנטים? למה נאה. הופעה ובעלי רמנים
סטודנטיות. פעם להיות רוצות עצמן שהן משום שנית,

הבעיות 1(1<ו> הייזרה-או: אבי
 ואן־בורן אביגייל של ספרה לאור יצא אלה בימים

מקור לשבוע מכתב 7500כ־ מקבלת אביגייל היקרה. אבי
 בשאלות אליה הפונים/ות נואשות קוראות בעיקר אים׳

 להם משיבה אבי המקרים. ברוב טפשיות משונות,
 והא־ קנדיים אמריקאיים, עתונים במאות המופיע בטורה
 ותשובות מכתבים כמה ובהומור. טובה ברוח — וואיים

מספרה:
 בחודש שנה 20 ימלאו שלי לחבר :היקרה אבי

 ההולדת ליום נחמד משהו לו לתת רוצה הייתי הבא.
. ירצה? חושבת את במה שלו. ל מ ק

 תני רוצה. שהוא מה •חשוב לא היקרה: קרור
עניבה. לו

★ ★ ★  ברופא ומאוהבת מתלמדת אחות אני :היקרה אבי
 למדי מחוץ אותי שיראה רוצה אני נשוי. הוא אבל

. יותר שנוכל כדי שלי האחות ע ד ו ו ת ה ל
 לי איכפת שלא להבין לו לתת אני יכולה כיצד

נמשכת. נשוי? שהוא
ת כ ש מ ה נ ר ק  את ונקי מדיין את עלייך השאירי :י
תפריעי. אל נשוי. הרופא מחשבותייך,

★ ★ ★  שנתיים כבר נערה עם הולך אני :היקרה אבי
 מה כן. שתאמר כך לידי להביאה הצלחתי לא ועוד

ג׳ו. לעשות? עלי

השאלהז מה היקר: ג׳ו
★ ★ ★  ,17 בת ומשכילה יפה נערה אני : היקרה אבי

 ביגואר נוהג הוא .36 בן וקרח נמוך גבר עם היוצאת
 אינני אבל ביותר, הטובים המקומות לכל אותי ולוקח
 שואלת כשאני אישיות. לו שאין משום ביותר נהנית
 ״פשוט שהוא עונה הוא שקט, כך כל הוא מדוע אותו

טוני. תוהה? הוא לדעתך, מה, על תוהה״.
י נ ה טו ר ק  אישיות לו ואין קרח נמוך, הוא אם : הי

 17 ובת יפה משכילה, נערה מדוע תוהה בוודאי הוא
מדוע? — לי אמרי בו. מתעניינת

 באותו ופגשתי 52 בת אשה אני :היקרה אבי
 גילי את לו גיליתי חודשים. ששה לפני נאה מתווך

 אותי הזמין ואז .61 בן שהוא לי אמר והוא האמיתי,
 לו, יש .60ה־ הולדתו יום את לחוג כדי ערב לארוחת

 .58 בן שהוא טוען הוא כעת כי גרוע, זכרון כנראה
 אפשר מידה באיזו תוהה אני אבל אותו מחבבת אני

לעשות? עלי מה לגילו. ביחס המשקר גבר על לסמוך
ט. קיי

ט י ה קי ר ק  מכרי! — 55ל־ ירד כאשר :הי
★ ! ★ ★  בעלי של חליפתו את ששלחתי לפני :היקרה אבי

 גברים ממחטות ארבע ומצאתי כיסיו את הרקתי לניקוי,
 אמר והוא כך על אותו שאלתי בשפתון. מוכתמות
 ונישקו הגברים השתטו במשרד, חג־המולד שבמסיבת
 הממחטות את לקחת להם שהציע אמר הוא לנערות.
 אופק רחבת כה היא שאשתו משום לביתו לכביסה
אופק. רחבת ומרינה.

עצום. הוא לו. האמיני :יקרה אופק רחבת
★ ★ ★  והוא ידידי עם נוסעת שאני פעם כל : היקרה אבי

 לעשות עלי מה אחריה. שורק הוא נאה, נערה רואה
קנאית. להפסיקו? כדי

ביסקוויטים. אותו האכילי : יקרה קנאית
★ ★ ★

 שנה, 12 כבר גבר עם הולכת אני :יקרה אבי
 אחותו אולם לאשה, אותי נושא שהיה יודעת ואני

 לו אומרת ועדיין ממנו בוגרת היא בדרכנו. עומדת
 שהוא סבורה אינך .63 בן הוא זה גבר לעשות. מה

אנה. רוצה? שהוא מה לעשות כדי מספיק בוגר
ה ה אנ ר ק . : הי .כן צעיר? מספיק הוא האם אבל .
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