
בחשבון. בא לא גדעון:
★ ★ ★

מקומות תשעה קופים, עשרה
 עצמך את לעשות אוהבת נורא הרי את

 בגרפולוגיה. ו/או בפסיכולוגיה מתעניינת
 חייל ),1153/1( מעניין. נושא כאן לך יש

ב מלה כל אחרי שכמעט וסימפאטי, בודד
למה? נקודה. מופיעה המעניין מכתבו

 מתחת המוראל כזה. מכתב. לפתוח ״קשה
 הארוכים. בקווים שם אי המקום. לאפס.
 הנעימים. מן אינם בבית. שלא והחגים שלנו.

 חוץ הכל הפטריוטיזם. בשביל אך ביותר.
 במכתב רוחנית. הסתפקות וחוסר מבדידות.

 לא וכדי השי־לחייל מחבילת קטן. ילד של
 משק חניך עלי. אספר הנוהל מן לצאת

 לאביב. אגיע. המסיבות. בחג הצעיר. השומר
שלי. ואחד העשרים
 שייך מתקדמת. עולם. השקפת ״בעל

 בשלב המצוי מאד מצומצם. פוליטי. לחוג.
 האמנו־ חובב למיניהן. השקפות החלפת. של
 שבעת קלסית. ממוסיקה חוץ למיניהן יות

מת שבראשי הדגשה. בי קיימת. שמיעתה.
 תשעה על קופים עשרה ורבים רוצצים

מקומות.
 גם ולעתים נסבלת. ריקודים. ״מוסיקת

 כינו יותר צעירים בגילים אותי. מקפיצה
 החלק לי חסר בצבא אך ספרים עכבר אותי
 נותן לא והראשון. המושג. של השני

בלילות. לישון.
מק לא חופשי. אני דעה הבעות. ״בענייני

 כשקשרו הבר־מצווה מאז עלי דת. עול בל.
 מחמיץ לא המולדת. אוהב. ברצועות. אותי

 ומנסה מסעון. או למסע שהיא הזדמנות כל
 וה־ הקטנטונת. בארצנו. מקום לכל להגיע

 מתיישבת שהמוזה ובזמן בטיולים. גדלדולת
ב נייר על משתפך. לעיתים הריני עלי

" חרוזים . . .
★ ★ ★

בלוף לא העסק
 המדור. את מוכרחות כל־כך לא דווקא הן
 לדוג שיצליחו התערבו )1153/2( הן אבל
 להוכיח בשביל נחמדים חילימניקים שני

באמת. זה, בגלל רק בלוף. לא העסק שכל
 בערך 19 בני יהיו שהחילימניקים אז

 ובלוג־ תיכון ובוגרי כאלה ונחמדים וגבוהים
 גם אם משנה לא כחולות עיניים עם דים

 ויאהבו נחמדים יהיו שבאמת אבל שטינים
 בא לא מחילימניקים חוץ החיים. את נורא

 שיהיו מאד רצוי אהרים. מחילות בחשבון
משק. בני או חיפאים

 בששית שלומדות חברות שתי בעצם׳ הן,
 נושא כל על להתכתב מעוניינות הן בחיפה.

 שלא מבטיחות ממתמתיקה. חוץ שבעולם.
 נראות? הן איך לחילימניקים. משעמם יהיה

 עליהן? אומרים שהחברה מה שמעתם לא
 רק עונות הן חשוב: נורא דבר ועוד בן,

תמונות. המכילים למכתבים
תקבלנה. הן מכתבים כמה תתפלאו

★ ★ ★
במיוחד טפשה לא

 /־3( אל וכתבי עט מיד קחי הכל, הניחי
 אחר משהו גם להכיר לך יזיק לא ).1153

 הוא )1153/3( שלך. המיידית הסביבה מן
 החי חקלאי, בית־ספר בוגר ,19 בן צעיר
 עם להתכתב מאד רוצה בנגב, במושב כיום
במ עירוני טיפוס שאיננה ,17־18 בת נערה
יוחד.

 רקע, בעלת ״שתהיה הוא, מבקש ״רצוי,״
ל משיכה לה ׳ושתהיה חקלאי והווי חינוך
 ולא חיננית שתהיה רצוי לזה פרט נגב.

במיוחד.״ טפשה
★  ★ ים העיקר★ 

 ■ ו־ המשק,' את מכבר לא עזבה )1153/4(
או ,18 בת היא בעיר. חברה מחפשת היא
 בג׳־פ לנסוע להצטלם, מכתבים, לקבל הבת

 חיים ו״לעשות סרטים לראות באופנוע, או
ה או כנרת הים חופי על פיקניקים כגון

ים.״ העיקר תיכון
★ ★ ★
אדומות וכומתות דם

יצ האדומות שד,כומתות חוששת התחלתי
 אולי הטפשעשרה. בנות אצל האופנה מן או

המתע מנערה מכתב קיבלתי שלא חצי־שנה

 שמחה אני רבותי, צנחן. אל לכתוב קשת
 /־5( את קחו ביקוש. עדיין שיש להודיע

 שהן כפי נראות שהן חוששת שאני ),1153
מחב המולדות שבע־עשרה ״בנות נקראות.

 עדיין מנוחה מקום מצאנו ולא סלונית רה
 רגלינו.״ את להציב שנוכל
 אמיצים נורא בחורים שאתם יודעת אני
להסתכן? רוצים באמת אתם האם אבל והכל.

★ ★ ★
טוב כחור הוא

 שלא אולי, שנה, כבר הזירות. באמת זו
 ),1153/6( בא אז ירושלמים, על דבר אמרתי

לירו ללעוג שאפסיק ואומר כזה, 17 בן
 ירושלמי. שהוא גאד, דווקא שהוא שלמים,

לך. יבושם טוב,
 בבית־הכרם, בתיכון השמינית תלמיד הוא

 והחברים הבחינות הלימודים, מן משועמם
חמו נערה אל בכתיבה שיתבדר בטוח שלו.

.16 כבת דה
 שהוא עליו אומרים החברה בסדר, זה
טוב. בחור

★  ★ באף חורף★ 
 7־0 אמיתית, להיות כדי מדי טובה היא
1153:(

 עולה החורף ריח הגשם, מטפטף ״בחוץ
ב בעיקר במקצת, משעממת אווירה באפי.
עירי. חדרה

 תיכון בבית־ספר שביעית תלמידת ״אני
 למרות הפדגוגית במגמה לומדת בחדרה,

מק שוללת איני מורה. להיות בדעתי שאין
אותי. מושך אינו הוא פשוט אבל זה, צוע

הומנית ממגמה שלי במגמה השוני ״כרגע

העזבוע נערת

 רק זאת חודורוב. של אשתו לא זאת לא,
ב שנזעקה בצה״ל סמלת ),23( גורדון נילי

 השלישות בנות את להציל האחרון שבוע
 במחצית מאד. קשה במצב היו הן הראשית.
 תל־ מכבי בנות נגד משחקו של הראשונה

 לא זה לחובתן. 0:2 התוצאה היתה אביב
מבינות. אתן כדורגל, אלא מחניים, היה

 שאומריס כמו התייצבה האמיצה נילי אז
 ראם גול. שום יותר נכנס לא ומאז בשער.

 השער אותו על שמרה היא לכס איכפת לא
 חודו־ קיבל שם רמת־גן, באיצטדיון בדיוק

 היא שבוע. לפני טפשייס גולים שני רוב
 נראית דם. עם בחורה היא נילי בכלל, לא.
 אבל בגלויות־ברכה, יפה קיבוצניקית כמו

 נערות־ מעטות המרים, את פושטת כשהיא
ב בקיץ, עמה. להתמודד שתוכלנה הזוהר
ה כל את משגעת כשהיא תל־אביב, בריכת
מתחרה. לה אין שלה, בביקיני בריכה
 לוינסקי לגננות הסמינר את סיימה היא
 פנימית. ארכיטקטורה בשעודי־ערב ולמדה

ל ברצון להתגייס לה הפריע לא זה אבל
 חשבה לא ההיא, למה־שמה ובניגוד צבא.
 נגמר שלה כשהזמן נורא. כך כל שזה

עכשיו. ער שרות־קבע. על חתמה אפילו

 ערבית לומדים שההומניסטים הוא רגילה
 את העדפתי שכך, מכיוון חינוך. בעיות ואנו

הפדגוגית. המגמה
 •על ופורטת ספרים בקריאת מרבד, ״אני
פסנתר.
 לא עצמי. של חיצוני תיאור שולחת ״איני

 אלא לא, לגמרי דווקא מכוערת. שאני משום
 מיוחד באופן שייך לא לדעתי שזה משום

לעניין•
 משעממת אווירה — לעיל שכתבתי ״כפי

 נחלת איננה זאת שאווירה לציין יש קצת.
 נחלת היא אלא — אלי הכוזנד, — היחיד

 רוצה אני שכך, מכיוון הגימנזיסטיות. כל
תל חיי של החדגוני הצבע את קצת לגוון
והסר ושבת ששי בימי שהמסיבות מידה
עליה. להימאס מתחילים הטובים טים
.״ .  לא בחור עם להתכתב רוצה אני .

 רצוי תיכונית. השכלה בעל ,18 מגיל צעיר
לעניין?) (זה תמונה. שישלח
 שאומר כפי שאני, תמונה תקבלי נא ״אל
 ו־ בעננים, האף עם הולכת העברי, הביטוי

 השכלה בעלי ממני במבוגרים רק מעוניינת
 רמה על לעמוד הבן צריך לדעתי תיכונית.

ל שיוכל בכדי הבת, של מזו יותר גבוהה
אותה.״ עניין

★ ★ ★

זיין

חכר לו יש
 מ־ מכתבים לקבל מתה לא שאת כאילו

 של באוניברסיטה יהודי סטודנט ),1153/8(
ה את לשבור תצטרכי לא אפילו פלורידה.

עב כותב הוא שלך. הנוראית באנגלית עט
ממך. טוב יותר רית

 בקיץ שלו ההנדסה לימודי את מסיים הוא
 לו יש ארצה. לבוא בדעתו יש ואז ,1960

 שלא בטוחה אני אבל ישראלי, חבר גם
אליו. לכתוב תרצי

 טוב, ?18־23 כבת נראית את רגע: רגע,
התחילי.

 סצאת• ירא4< >אלות1<
ה ב א ט : ת \ ה ל

מאד: מוקדם כגיל
הלו? מוצי? פוצי?

שמך? מה
אי האצבע)? העיניים, (הלשון, האף איפה

הוא? פה
גרוש)? (בובה, ממחטה לאבד אפשר איך :מוקדם
 כך? כל חכמה שאת לחשוב לך נותן מה
 כך? כל טפשה להיות אפשר איך

לחי? סטירת לקבל רוצה
 את או אבא את יותר: אוהבת את מי את
אמא?

 הפה? את לסתום כבר תלמדי מתי
 נקיות? ידיים קוראת את לזה
 עפרון, (ספר, כפייה לאבד אפשר איך

סוודר)?
יותר: מאוחר

 חשבון מבינה לא את אומרת, זאת מה
כתיבת־הארץ)? דקדוק, היסטוריה, (תנ״ך,
ש היחידה שאת לחשוב לך נותן מה

 משהו? מבינה
 לחי? סטירת לקבל רוצה
 החדר? את לטאטא קוראת את לזה
 משקפי־ (חצי־לירה, תיק לאבד אפשר איך

שמש)?
:מאוחר יותר עוד

 הביתה? חוזרת את מתי
 הלב את לשבור שכדאי בן בכלל קיים
בגילך? — בגללו
 פעם? צעירה הייתי לא שאני חושבת את

 ולומר להסתובב יכולה שאינך תלמדי מתי
 חושבת? שאת מד, אחד לכל

 לחי? סטירת רוצה
לבית־הספר? אותך שלחנו זה בשביל

וטפשד, מאושרת להיות: מעדיפה את מה
 ופקחית? אומללה או

כך? כל טפשה להיות יכולה את איך
 את שאיבדת לי לומר ברצינות רוצה את

 שלך)? הזהות (תעודת ארנקך
מאוחר: יותר הרכה

אלי? מדברת את איך
 לנהל מסוגלת שאת לך אמר בכלל מי

 לדבר קלפים, (לשחק צ׳קים בפנקס רישום
בני־אדם)? אל

 שכל? מעט פעם כבר תקבלי מתי
מה? נורא, חכמה שאת חושבת

 משהו? על דעה בכלל לך אין
לך? איכפת לא בכלל
:כעת

העתיד? על פעם חשבת
חדש? מה
נשמע? מה
הסוף? יהיה מד,
י עיניים? לך אין

השתגעת?

החי
השירים שיר

 לאות סלים אליהו פצח אור־יהודה, ן®
J של בחירות נאום בעת בשיר מחאה 

 סובל כשהוא לבית־ד,חולים הובל מפא״י,
המוח. מזעזוע

★ ★ ★
הבליעה כית

 ל- לקרוא יעקב אהרן נאלץ ■®רמת״גן,
 אחרי ביתו, דלת את שיפרוץ !*מסגר

 מפתח את בלע השבע בן יהושע שבנו
הדירה.

★ ★ ★
ימתקו צבועים מים

, ן פ א •  אלמונים פרצו המערבית, גרמניה *
J נמלטו משקאות, חנות של חלון־ראודה 

צבועים. מים שהכילו בקבוקים עם

★ ★ ★
קטן פרט

 כי סולודובסקי אריה י התלונן נתניה, ך*
J נתניה לעירית בבחירות כמועמד הוצב 

כך. על שידע מבלי י״ט, הרשימה מטעם

★ ★ ★
כמטרה דביקות

 אר־ אחרי שוטרים רדפו תל״אכיכ, ף®
J ,אחד ופצעו ירו חשודים, צעירים בעד 

 היו כי לדעת יותר מאוחר נוכחו מהם,
כרוזים. מדביקי אלה

★ ★ ★
השחור הקסם

 תביעת־ רבני בית־דין אישר חיפה, ף•
J כד בעלה כי שטענה אשה, של גרושין 
 אשד, עם בה בגד שחורה, מגיה על־ידי שף

אחרת.

★ ★ ★
וחסרו הפטיש כיו

 בידי נהוגה מכונית דרסה תל״אכיב, ך•
 יואב בשם רוכב־אופנוע פטיש !.,יצחק

קשה. אותו פצעה סדן,

★ ★ ★

האבוד הדור

, ה ו ו ק ת ״ ח ת פ  מזרחי מרים הזעיקה ^
J השש, בן בנה את לחפש המשטרה את 

 חבריו, עם מחבואים משחק לאחר שנעלם
ל מתחת ישן יותר מאוחר אותו מצאה
מיטה.

★ ★ ★
המתגבר כמעיין

, ב ג ג  ערב־ לשיך מפ״ם אנשי הציעו ^
J של המים באר את לתקן אל־חג׳אראת 
אנ את למחרת לראות הופתעו שבטו, בני
התיקון. את מבצעים מפא״י שי

★ ★ ★
הירדן: אל

 ה־ קלוב חברי הטיסו פתח״תקוה, ךי»
ל גרמו מתכת, עשויים טיסנים !*תעופה

 שאחד אחרי בירדן, פליטים במחנה בהלה
במחנה. ונחת הגבול את עבר ד,טיסנים

★ ★ ★
ולכאן לכאן פנים

 לכנס ערביות נשים הופיעו חיפה, ף•
J ״שחרור הסיסמה תחת שנערך מפא״י 

פנים. רעולות כשהן הערבית,״ האשד,

1153 הזח העולם18


