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 ה־ מכתבה את פירסמתי שבועיים לפני
 מכ־ זרם פסק לא נדאז בילהה. של ץ משם
 גבר כן כמובן. לטובת״, — האהדה וזבי

 בכס. גם וכן האנושי, הגזע בעתיד בטחוני
 אקים היום עוד ואולי השתפר, רוחי מצב

ר׳! הצביעו וזפלגה.
שלי, האופטימי בטראנס עתה שרויה אני

 אותך, לשנוא מסוגלת איני שפשוט עד
עלייך. מרחמת רק אני נילהה.

א. כותב ללב,״ הכל תקתי אל ״רותי,
 ערימת איזה לעצמי מתאר ״אני זק, או זך

 נת־ ומשמיצים חנפנים, מטופשים, מכתבים
 ה־ מעל שהבוליס מאוד חבל אצלן. אספו
שלן. כבר הם שלי.״ לא חם ת מעטפ

 כותבת ומחותכת,׳ ,צעירה שאת ״נכון
 אחר, מעריץ לי לוחש בילהת,״ אודותייך

 מכל אני, השמצה? לזה קוראת את ״האס
 רותי. איתן, דווקא להתכתב מעוניין מקום,

 מצטערת. טכניון.״ לארכיטקטורה, סטודנט
 פר־ עניינים לערבב יעלי אוסר העורן־הראשי

 ראית הדוור. רק כאן אני בעבודה. טייס
מכתבים? מקבל :חור פעם

★ ★ ★
למיקרוסקופ מבעד צה״ל

שדו אחרי לעקוב גם חייבת שאני מסתבר
 גבי, הקצין על פרטים ולדעת גלי־צה״ל רי

 שאחת מפני רק ובנו״. שמחון ״מר של הבן
לדבריה. בו, התאהבה מנס־ציונה לבורנטית

 לבד ביכולתי שאין ),1/1328( צער׳ כולי
 זהי מי שלו. האישיים הפרטים את לו סור
 הרזרבית: במשאלתו לו• לעזור אשתדל אבל
 סתם מדורך דרך להכיר אפשר אולי ״אי

 יאכזב שלא מקווה ואני בצה״ל? קצין
מאכזב!״ אינו שצה״ל כמו —

 ב־ קצינים״ ״סתם אין חברה, כל, קודם
 שאת מקווה אינך מדוע מזה׳ חוץ צה״ל.

חוששת. אני יותר, שבטוח מה תאכזבי? לא

טור־ לך קחי — לעצתי שמעי — ובכלל
 שלך. למיקרוסקופ מתחת אוחו מי ש אי,

 ניד מצידי, כרצונך. אותו להגדיל תוכלי
רב־אלוף.

* ¥ ¥
 חשבה והאפורה השיגרתית רינה ןא דוו

 לחן הש ליד לזרוק רושם עושה נירא ה ש
 המון יהיו אתחתן, ״כשאני כמר משפטים

 כשאמרה האחרונה בפעם אומללים.״ ז בחורי
 אבל לי, ״תסלחי מישהו: איתה שאל זאת,

להתחתן?״ מתכוונת את כמה עם
טובה ממשפחה גברי^

ת*לכתוב"לי נ;״ם לא ב ^נ ^ כ ^ מו צ ע ל״  ע
 היא ששולחה, למרוח וזה רחל• ביזם אחת

 כמוה. מדורי, של קבוע קורא הוא מציינת,
 עיניים גברי, חתיך,
 וממשפחה חומות
 הרבה וניראה טובה.
 משנה מבוגר יותר
 הוא גילו. — וחצי
 בעל גיזעי, פודל

ומו יוחסין תעודת
 מ־ תשובה לקבל כן

 עם מה מתא כלבה
 לפי והומור שכל

 ד. ת. רקסי, המען:
 תל־אביב. ,20222

הייתי רחל, במקומך,
 יש שלה למונטי רודן. לזיוה אותו שולחת

 ממריאים הם כי הזדרזי, אבל קשרים. המון
 תפקיד? קיבל שמונטי שמעת לא השבוע.

★ ★ ★
63מיבצע־

 *מו^״שהו^מכנה לי שלח )2/1328( הקורא
או קיראו .״63 לשנת פעילה לקו ״הצעה

אותה. מקבלים אם לי ואימרו בעיון תה

ש בזמן כמו כך כק השתעשעתי לא. מזמן
 פעם כשמקבלים מוסיף זה זאת• קראתי
 אחרי כזה, אידיאלים מלא מרענן, מכתב

 כחולות עיניים לי ״יש של קילוגראמים
 זמן.״ לי אין אבל לקרוא, אוהבת וחני

©
 — פני קימטו שצרות משנה למעלה ״זה

את. באשמתך זאת כל לצימוק. הפכוני
 ניצנו את לראשונה כשראיתי ״זכורני,

 עגל- פני היו עוד זה, שבועון של ן הראש
 לי זכורות עדיין מוצק. וגופי מלאים, גלים׳

והר התרגשות של צל אשר ליבי פעימות
 כי ידעתי בהן. נסוך היה תקוזה הרבה בי׳

 אובדי- את ינחה אשר הוא זה שבועון
 לבחיר ומתי כיצד איך ותועי־הדרך, העצות
ובצודק. בהוגן, בטוב,
 הרגשה אותה לאחר רבות שנים ום, ״ה

ה התפרצות כי לי נידמה נפש, מרוממת
 שי- לא אז לבוא. הקדימו והש־מחה גאווה
מהקור רבים עוד כי בט:ח ואני — ערתי

 יההך העיתון כי — זו בדעתי מחזיקים אים
שידוכים! לפינת

ש הקל ולו ספק, מטיל ני א כן. ״או,
 כעורכת או כעיתונאית בכושרך בקלים׳
 לא אם נפשך, כי לי נידמה ועוד: מדור.
ה של הצולבת אישם בפני חוסנה גופך,

 יכול .איני אך למיניהיז. והמבקרים קוראים
 כה במדור דווקא לו בחרת מדוע להבין

הרצי הקוראים לגבי וערך משמעות חסר
ה גיל את שעברו לאלה הכוונה — ניים

מכת הניקרא זה כמו — והעשרים רהע
לרותי. בים

 איזה לאתר עצמך את פעם הניסית ״ר־תי!
ש ממש, לאדם והכוונה אדם, של טיפוס

 את היודע ושאר־רות, כנה נפש בעל יהיה
 סיפוקך כי חושבת האינך רוצה? הוא אשר
 צעירה אותה על כתבה תערכי לו יירב

 מקבילות, ועיניים סולד אף בעלת חמודה
 בנות- אותן לכל וסמל דוגמה לשמש שתוכל

וה ההנאה את לראשן המחדירות הנעורים
 בשאט־ בועטות שהן בזמן החומריים טובה
והטוב? במוסר ממש(!) נפש

 קוראייך את להפגיש תצליחי אולי ״או
 במילים תצוייר בו נייר גליון על הנאמנים

 אשר צעיר, של דיוקנו דמות ומשפטים
 ישראל. של הלאומי הדור דמות את תאפיין

 ו־ עקב גבוהי ג׳ינם, לובשי של דמות לא
מסרטי מושאלת דמות לא אספרסו. לוגמי

 >עט>!טי(ז1ה< ידר
המורח• יטלהעירס

 של הדל מחזורם מודאגת. אני חברים,
 ומצטמק. הולך הישראליים נערי־השעשועים

 על מוותרים דבר, של בסופו כולם, הם
 שום מבטיח אינו האופק ומתחתנים. כבודם

רצינית. תגבורת
 ל- פתוח השדה את משאיר כמובן, זה,

 סוכנו- מנהל הירש, פוקה דוקטור־אינג׳ינר
 הרווקים ואחד וכבדה קלה לתעשיה יות

 ורחיב השמי המרחב של ביותר המושבעים
ה יובלו את הציבור חגג השבוע דיזנגוף.
פוקה. — המוסד של וחמש חמישים

 — לילה־לילה העניפה פעילותו למרות
דיפלומא בקוקטיילים — שלם דור משך
 במועדוני־ הגבוהה, החברה במסיבות טיים׳
 — כחולות־פנס דקורטיביות ובתיגרות לילה,
 פחות לפני רק ניעור כאילו הדוקטור ניראה
 רענן, שלו. החורף מתרדמת שעה מחצי
 זיבלין בושם תמיד מדיף מהודר, טרי,

 מאדאם־ תמיד, לשרותך ומיכן אוריגינאל,
יותר. לא אם ידך, את לנשק מאדמיאזל,

 ה־ ושיניו והעקשן האפור שערו רעמת
 ה־ ידידותיו למחנה תמיד הזכירו לבנות

 את וכחולות, אדומות, שחורות, בלונדיות,
 ברא- רוזאנו הממותק האיטלקי הבד שחקן

 ה־ המחר, דור לפניכם, הוא הרי ובכן, צי.
 אתכן ללמד יכול והוא הישראלי, בראצי
 שהוא לזה לב תשימו אל לי• שמעו משהו,

אצי תואר כל ללא טוב׳ רומני הכל בסך
 הירש, פרויקה באשמתו שלא שנקרא לית׳

 המצלצל: השם את לו אימץ טרם כאשר
פוקה.

 ואני מכתבים לי לכתוב מזמן חדל האיש
 — כרותי הלאומית שמחובתי שכחתי כבר
ה את לו נתתי נדיבות שופעת לו. לבוז

 דוקטור עצמו. את לטהר האחרונה הזדמנות
 אדום, מסטין גרמני בחלוק עטוף היה הירש

 פיג׳מה תחתיו לגלות גלויות כתנות בעל
 כש־ — אדום־שחור־לבן מפוספסת איטלקית

 לדור דברו למסור בלילה בשתיים ניאות
 שהוא תדאי יוסף. את ידע לא אשר וחדש
 מה הימנית, בידו רבואז.ייה1ק כוס תחזיק

 פנויה. הפעם היתד■ שלו השמאלית השאלה?
למה. לשאול שכחתי
מרו־ דיזנגוף כיכר ליד שלו הפאר דירת

 תמונות עשיר, שמרני סיגנון בטעם, הסת
 כרכי היי־פי. קיר, אל מקיר שטיח נוף,

ה בסיפריה שלם מדף תופסים לא־רוס
 פילוסופיה, היסטוריה, ספרי גם מאכלסת

ה מספיק הוא מתי וקאפקא. גאסטרוגומיה
 הציצו הגלובאלית העץ מיטת תחת כל•

 וניטו. ויטוריו תוצרת קטומות־חרטום נעלים
 חנות,״ באותה תמיד נפגשים ואונאסיס ״אני
 באצבע. בו לגעת רשות מיד ביקשתי ציין.
 מול הענק, הראי ליד באבירות. הסכים הוא

 בחדר טהור, מזהב שעון נימנם המיטה,
ב הודי. אימפורט כבד. קטורת ריח ריחף
 חנתה ובחוץ שחור, קאוויאר קפא מקרר

 שהוא אמר הדוקטור לבנה. לארק מכונית
 לו אין ישראלית. שהיא מתבייש לא דווקא
צי. עדיין

 גיל אחרי צעיר להישאר הצלחת ״איך
40"?

 תמיד אני ללב. דבר שוס לוקח לא ״אני
 מתי להרדם מסוגל אני עצוב. כשאני שמח,
אול לי שאין לספר גאה ואני רוצה שאני
 הרכילות טורי של השעשועים ילד קוס.״

להר יכול אינו הוא מוכרח. הוא עובד. גם
 אחיו של הבטלה מותרות את לעצמו שות

 שאת מפני המנוח, חאן עלי — למקצוע
 אבל בפלאטינה. מעולם שקלו לא שלו אבא
 בצהריים. באחת שלו המשרד את סוגר הוא
 שופי לעשות הולך ארבע, עד משתיים ישן
 היא .8—6מ־ אמבטיה מסיבה. להכין או ינג

 אחר שלוש עד שתיים בין הביתה חיזר
מק אינו הוא לעבודה. בשבע וקם חצות,

ה החורף וספורט דיאטה, על במיוחד פיד
 שלו הספורט בקייץ טוויסט. הוא שלו אחרון
חתי אחרי שפת־הים, על קלה ריצה קבוע:

 למועדון־ נוסע הוא שנה בחצי בעם כות.
בהז משתק הוא לפעמים בקיסריה. הגולף
מ למעלה של שהייה גולף. גם זו דמנות
ש הרגשה לו נותנת בארץ חודשים שלושה

 יוצא הוא ואז הבא. ברגע להחנק עומד הוא
 בסן־טרופה. או בניצה צח אוזיר לשאוף מהר

 ישראל מדינת את מעשיר כזה טיול כל
אחד. חדש בריקוד לפחות
 לו עוזרות הילד שולט בהן השפות שש
 בת־ לו יש הבינלאומיות. בשליחויות הרבה
 לטרוחייו. כמו נמל. בכל ברית

 נשים?״ אחריך רודפות לדעתך, ״מדוע,
ש להרגיש לאשר. נותן ואני נחמד. ״אני

 ולבלות לצאת אוהבת אשד, כל רחב־לב. אני
, יפה.״

 נער של האביזרים בכל פשוט מצוייד הוא
 גם ממנו ליהנות יודע הוא כסף. זוהר:

 לו שאין העובדה אותו. מבזבז כשהוא
 שנים לפני לו. מפריעה אינה פרטי מטוס
 אצלו פועלת מאז לפניו. הולך שמו החל

 סקרניות הנשים אינרציה. בכוח ההצלחה
בעצמן. תמיד להיווכח

שא זו ״נשואין אותו. מזעזעים נשואין
 שלם בהחלט מרגיש ואני השלמה. של לד׳
 כבר מה שלי. בדירה לבד כשאני עצמי עם

 שלא, בוודאי כסף אשה? לי להוסיף יכולה
לי יש ואהבה? ממנה. טוב אני במטבח

 יאציל אשר- אדם פאריס. וגברברי הוליבוד
 שיידע כדי צעיר דור אותו על ;ובדמוי:
 ולכבד להעריך בשלום, שכניו עם לחיות

ו יזכור אשר המיעוטים. בני שכניו את
 יצורי מכלל אחד אלא אינו א ה כי יידע

בחיים. אנוש
 כזאת, אחת או כזה אחד תמצאי ״אם

אייתם.״ תי א קשרי אנא,
 מה? מדבר, עצמך את לשמוע שונא אינך

 בקולך שומעת הייתי שבאמת נניח אגב,
 הינת לדעתך, איך, — המרור את ומחסלת
 ושאר־הרוח״ הכנה הנפש ״בעלי עש מתקשר
 המיעוטים?״ בני שכניהם את לכבד ״שיידעו

בחניה? השדכנית דרך
★ ★ ★

 הנבר של המוזרה להתנהגותו לב שמתן
ל בינו משהו בשמתרחש המיל"? הישראלי

 הבאה בפגישה פניט מעמיד הוא נערה, בין
 ס, כל קורה כשלא אבל קרה. לא שכלום

 ממטולה החברים כל לפני פנים מעמיד הוא
 למה: ביניהם. קרה הכל כאילו אילת עד

★ ★ ★ ליושב־ראש לפנות נא
■יו-ויד 1־ -ן- י- —ן

 שרוצים 17 בגיל נערים קבוצת ״אנו
 — רוצים — ומעונייניס חברה להקים
 מתבקשות מיוניינות .״16 בגיל בנית ייצרף

 של יושב־ראש עם האפשרי בהקדם להתקשר
 וויצמן יורם, לינמן מר העתידה: החברה
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★ ★ ★ ? בסביבח גערות עוד יש

 לבלבל לו נמאס לא אבל הכל, לו נימאס
 עוד אם מתפלא הוא בכלל, המוח. את לי
 בתל־אביב — במדינה רציניות נערות תרו נ

 רציניות איתן. לשוחח שאפשר — והסביבה
שו דווקא שהן חושבת אינני אבל יש, —

תך.יא ובמיוחד לשוחח אפות
 גבוה״, ״לא זה ליד ומציין ס״מ, 172 הוא

 אחרי — הגבר אבין. לא בטח שאחרת מפני
 חתיך, שהוא עליו שאומרות וישנן ,20

 אחרות גאה. רק שהוא שאומרות וישנן
 עצמו הוא נחמד. סתם הוא כי אומרות

 רוצה לא והוא עליז שהוא בענוזד, מציין
לרקוד. אוהב גם ולפעמים להתחתן,

 )3/1328( מסיים מעניין,״ שזה מי ״את
 !!״ ותיק חייל אני ״אז פורטיסומו, במולטו

תמונה. אפילו רוצה באמת? מי את

 להית־ בלי לאהוב אפשר איך סקופ בשבילך
חתן.״

 משהו יתרום האפור שהפליי־בוי קיוויתי
רומן מתחיל אתה ״איך הדור. לחינוך
חדש?״
 מבקש יפה, אשד, רואה אני בעיות. ״בלי

 לעשות הרבה) לי (יש שלי המכירים מאחד
 ואז לרקוד אותה מזמין ניגש, הכרה. בינינו
 איתך?׳״ לצאת אפשר ,מתי — ישר שואל

פרימיטיבית. פחות לגישה ציפיתי
 לפני, אותך לעניין אשה יכולה זמן ״כמה

 אותך לעניין ממשיכה היא בכלל, אם וכמה,
■ אחרי?״ גם

 זה השאלה. על לענות יכול לא ״אני
 כמה במיקרה לי יש שלי. העתיד אית יהרוס
או הוא לו, קשה עברית.״ קוראות ידידות

 עליו המועדף הגיל את בכנות לאתר מר,
אינטליגנ שתהיינה ״העיקר הנגדי. במין
מו זו (,סיסמה הומור.״ חוש ובעלות טיות
 ״למשל,״ לכם?) גם שהוא, מאיפה לי כרת

 לא ״הצרפתיות המקומי, המומחה ממשיך
 יפות, הגרמניות הומור. מלאות אבל יפות,
 אינו הוא הימור.״ יותר יש לפרות אבל

 הוא בלונדיות. המעדיפים הג׳נטלמנים מסוג
שלו. בלארק צמיגים כמו צבעים. מחליף

 במיוחד גסת־רוח להיות שלא השתדלתי
ב לפעמים גם מבקר שהוא לו כשהזכרתי

 לי ״נידמה מסכים, הוא נכון,״ ״זה ישראל.
ב שאני בגלל אולי נחמדות. שהישראליות

 אותן להכיר זמן לי ואין רבות עות נס
מקרוב.״
רומן?״ אצלך נמשך זמן ״כמה
נימשך.״ שזה זמן כל גבול. ״אין
שזה כך אחר להבין להן נותן אתה ״איך

בצחוק?״ היה
מ אותן מזהיר פשוט הייתי ״בהתחלה

ה במשך שמתחתן. טיפוס לא שאני ראש
 עכשיו הן האזהרה. על גם וזיתרתי זמן

 הטיפוס לא שאני מחברות שומעות פשוט
 יודעות הן אתי, יוצאות כשהן שמתקשר.

להן.״ מחכה מה בדיוק
 לחסל למדי אקסקלוסיבי פאסנט לו יש
 לעזרתו. הכבדה התעשייה באה כאן רומן.
בריביירה. ונוחת מטוס שוכר פשוט
 של דמות אצלך קיימת שלא ייתכן ״לא

אידיאלית?״ אשד■
 עלי זה בשביל אבל שלא. אמרתי ״לא
 חמש עם בבת־אחת ולצאת פוליגאמי להיות
 מקום אין אבל מוכן, עקרונית אני נשים.

במכונית.״
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