מקצף הבריכה .צריך לעודד חברי קיבוץ
כמוהו .הם מתחילים להיות מצרך נדיר.
•*-

כולי צער .אבל רק אחת לאלף מתרחשים דברים נלוזים
כאלה בממלכתי.
זוכרים את הפרופיל ההוליבודי הסבים אחורה באושר —
 — 7/1350המחפש נערה לא ריקנית?
ובכן ,להווי ידוע לכם ,שלא הוא שלח את המכתב .מפני
שהוא בחור טוב ,ויש לו שס טוב ,ובכלל .מישהו סידר
אותו ,הוא טוען:
״דותי ניכבדה ,אני מצטער להביא דברים כה חריפים .אן
לדעתי ניבזות היא מצידן לפרסם
מכתב ולייחס אותו אלי .השד יודע
מאין ניסחבה התמונה המראה את
דמותי בגיל ) 16ראה תמונה( .אני
בן ) 23רווק(.
״אינני יודע מי עומד מאחורי ה
טריק ,אחד מידידי או מיריבי .אן
בימים של סכנת אישור חוק לשון
הרע המרחפת על ראשן ,חייבת
היית להיות זהירה יותר .כי המיש־
גה הנ״ל עלול לפגוע בשמי וב
מעמדי :שמי דויד לנגר ,ואני מנהל
את שני בתי־המסחר  £61-'8 18-ת 10
1;5 ,1063ת1!)0מ1-3611 001136 011
לנ ג ף
1£ב\ 6, 103 1טמ6ז\ ^.אחץיזגח'׳! 80,
6163 19, 03111011113.
״מי ששלח את המכתב בשמי כתב שאני נוהג בקרייזלר
 .59זו שגיאה גסה• אני נוהג בקריילר '. 58
מסכימה איתן ,שזוהי השמצה מבעיתה ,פרובוקציה קיצו
נית ,זיוף האמת ההיסטורית ,ופגיעה זידונית בערכי הדיסו־
קרטיה .אני גם מתפללת שלוש פעמים ביום ,לנגר היקר,
שכאשר תגיע הצעת החוק לוועדת הכנסת ,לא ינפנף שר
המישפטים בתקרית הקרייזלר שלך ,כהוכחה ניצחת לצידקת
טענותיו.
־^י
־■^י

+

נדבן עגי

אתם מבינים ,הוא ) (3/1352סטודנט ל
מדעי הטבע שגמר בנפשו ,כך הוא אומר,
לתרום דם למדור .הסבירו לו בבקשה שאי
נני מקבלת תרומות מסטודנטים אנמיים.
זה בניגוד לצו המצפון שלי .ובכלל ,אתה
שמעת פעם מה קרה לזה שקפץ מעל הקורקבן שלוז
וכך מקשקש הנדבן בקופסת הצדקה שלו:
״הקנקן )זה הוא( אמנם אינו מתנשא אלא ל־ 160ס״מ,
אך תוכנו עשיר ומגוון ואפשר לדלות מתוכו מכתבים
מעניינים מאד )כנ״ל ,למשלי( נושאים שונים ,ותחביבים
הניקראים פשוט מוסיקה וציור.
״רצוי כמובן ,שקנקנה של הכותבת לא יהיה גבוה משלי
ושצורתו לא תהייה דח־קא אסימטרית כיצירת אמנות מודר־

1

נערת השמע

★

יפי הטבע בדמותך טבעת
מכחל ושרק רחקת
את ודאי צלילים אהבת
ואני אותך.
0

הנה ראיתך ,אצעד לידך.
וכה מרחוק,
מבטינו הושקו,
קשרו חוט אד,בר״*
כן ,וקוראים לו בנצי.
★

★

★

למדתי שלוש מילות קסם המאלצות כל בחור להבים
בי מייד .אני רק אומרת לו בטון נבון :״אל תביט
עכשיו!'
★

★

★

וונוס בקיבוץ

״מי זאת עולה מהבריכה כתימרות עשן ,מקוטרת מור
ולבנה מכל אבקת רוכל?' מיז זה מה ש)! (2/1352שואל
אתכם .הוא מצא אותה ,על הריצסה — כמובן ,מקונן הוא,
והיא שבתה את ליבו הלוהט בסערה.
מאז על משכבו בלילות ביקש הוא את שאהבה נפשו,

★

★

— 22

★

★

קבצן בסימטה חשוכה :״תסלחי לי גברתי ,האם תואילי
בטובן לעזור לבחור עני ,רעב ללחם ,צמא ,ולבוש סמר
טוטים כמוני ,שכל מה שנותר לו בעולם ,הוא רק הרובה
הזה?״

זוהי מישל מיניו ,והיא אוהבת פלאג׳ות .הפריזאית
בת ה־ 19החליטה לבלות את הקיץ בפלאז׳ה היש
ראלית מפני שכבר ביקרה בכל המקומות האחרים.
או ,כן ,היא תיירת מהסוג הפעיל .היום בדיזננוף,
מחר באילת ,ואתמול בקיסריה .יש לה מתחת למש
קפי השמש השחורות שלה ,עיניים כחולות כמו
הים ,שקבעו ממבט ראשון כי ״הגברים ניראים הרבה
פחות עצבנים מהצרפתים .הצבריות יפות מאד אבל
זקוקות באופן דחוף לטיפול״ יסודי'.
היא סיימה את השגה הראשונה למשפמים בסור־
בון ,נכנסת לשנייה וגלויית לב להפליא בהצהירה:
״סי אמר שאני רוצה להיות עורכת־דיןז רוצה
להתחתן '.הוא כבר מוכן החתן״ סטודנט מהכיתה
בן  ,20הם יוצאים כבר שנה ,ויתחתנו כשהיא יגמור
את הלימודים ויתבסס בחיים .הצרפתים הס כאלה.
מישל יודעת לספר בהתלהבות על הצעקות האח
רונות של אולמי הריקודים בפאריס :החולי גולי
והסמשט פוטטום )תפוחי-אדמה מעוכים( ,היא מתנ
צלת מאד על שיש להם בפאריז אליל טיפש־עשרה
בשם ג׳ודי חולידי .אבל מצביעה לעומת זאת ב
הערצה על אזנאבור ,שטויות אין לי תחביבים ,היא
אוסרת ,אלא אס מישהו רוצה לקרוא לבילוי עם
החבר שלה — בשם כזה.
בטח שהיא שמעת המון על ישראל .היא שמעה
שכל הנהגים בה גרועים .כשהגיעה לתל־אביב ושכרה
מכונית נוכחה גם שזו אמת מזהירה.
״לפעמים הס מוזרים הישראלים ',קובעת סישל
הלא יהודיה ,״פעם עקף אותי מישהו בדיזנגוף
בצורה אידיוטית .צעקתי לעברו 1)60116ודנו ,הוא
הוריד את הכובע וענה לי ״! 1 0116116ט 0״.
צה״ל וסדי החיילות מסעירות אותה כמו את
כל הצרפתיות .היא מבקשת מהנוגעים בדבר ,ש
יענו לה ,אם אפשר לרכוש איפשהוא את הסדים בלי
להתגייס לצה״ל.

★

ביקש
שמים
בשיר
אל

★

★

על הגובה

):(5/1352
״אני בת זד 17מתעניינת בסטודנטים בעלי גובה של 180
סנטימטרים ומעלה  " . . .תזמיני אותי למשחק כשתקום
ניבחרת הכדורסל שלך ,טוב?

נית .בתוכו ,מקווה אני למצוא ,איי קיו שהוא לפחות שני
שליש מגובהו.
״הקנקן — זאת אומרת הכלי■ והתוכן ,זאת אומרת
ברוטו — רצוי שתמצא בתל־אביב וסביבתה'.
נאומו המזהיר מופנה ״לאותה גימנזיסטית שבינתיים
פשטה את המדים של צה״ל ,או עומדת לעשות זאת בקרוב.״
יש לך משהו נגד גימנזיסטיות לבושות?
ולא מצא .ברצינות• והוא סובל מחום גבוה ,ומאהבה
רבים לא יוכלו לכבותה ,ונהרות לא ישטפוה .כמו
השירים פרק ח׳.
תהייו גועלים ,עיזרו לו לאתר את הוונום שלו

★

★

מדוע אנשים מאמינים לי יותר אס אני לוחשת את המשפט
לתון אוזנם?

עיניים ירוק בחול
) (1/1352בטוח שהיצירה ששלח מדברת הכל בעדו.
אין לו יותר מה להוסיף .גם לי לא ,מסיבה אחרת כמובן.
״בת כ״ג אביבים הינך,
העזה בבנות•
עינייך ירוק כחול,
כצבע הים הגמל.

״לא ,אינני כועסת עליו על שהלך בלי לחזור .פשוט
מבינה .״אין דרך אל שהיה ולחלום שנחלם אין עוד מהדורה'.
שירים בלי שם — אריאנד ,הרן עמוד .34
״מעוניינת למצוא ניחומים בין מכתביהם של אחרים.
לבחור את האחד והיחיד ,ואולי איתו יהא זה טוב יותר,
ואולי יהא הוא ״ההזדמנות האחרונה ,היעד הגדול.״ רצוי
שלשם כך יהייה בחור נחמד ,צעיר 22־ , 19גבוה אם אפשר,
בלונדי .העיקר ,אם אפשר ,בעל נפש פיוטית או פושט
לגמרי .לא אוהבת בני־אדם בינוניים ,התקועים באמצע,
שאינם פונים לא לכאן ולא לשם.
״רוצה גבר שיבין אותי פעם אתת ולתמיד.״
״מי אני?״
״חיילת בצבא ההגנה לישראל ,חובשת את פצעי ולבבות
חיילנו אי־שם במרחבי המידבריות .שונאת מסיבות סלוניות,
צ׳ה־צ׳ה וטוזיסט .שונאת בחורים בחליפות ועניבות• אוהבת
אותם במכנסיים ,סמדר שחור גדול וסנדלים .אוהבת גם
סרטים ,טיולים ,בילויים — צנחנים וטייסים.
״יודעת שאת לא מדור לשידוכים ,אך אולי דווקא דרכך
תפתח הטובה? נימאס לי להיות עצובה ולהתגעגע .לחלום
על הבלתי ניתן להיתגשמות .בסופו של דבר אני רק בת
 .19ולפני עוד  101שנים ארוכות — נקודה מאושרות,
זה תלוי בהצלחתו להביא דגים לחכתי.
״לא ,אל תקבלי רושם מוטעה לגמרי .אני לא כל כך
ביש־מזלית עד שלא נותר לי אלא לפנות לעזרתך כדי
למצוא נוחם .פשוט לא הולך לי עם הפרצופים המתאימים.
כל החבר׳ה שלי הם אותם מזה שנים מספר .כך שאין
לי שום תקוות סתר להיתפתחויות רומנטיות .האחרים
משעממים אותי בדרך כלל .חסרי מעוף מצד אחד ,ורצינות
נוראה מצד שני .אז מנסה את מזלי אצלך .אחלי לי
בבקשה בהצלחה .תודה.״
שק דואר ,זה מה שנחוץ לך החל משבוע הבא.

★

★

שוגאת סרצובים ביגוגייס

אני מביאה את מכתבה של החיילת ) (4/1352במלואו ,לא
רק מפני שהוא ממלא לי רבע מדור .הוא חבוב .והוא לא
אפור כמו האחרים.

לס׳ זה איכפת?
שאלות שמעולם לא הטרחתי את עצמי ללכת לקולנוע
כדי לקבל תשובה עליהן :
• ״ליזה לא היתד ,סאדיסמית• לתה לא היתד ,מוש
חתת .ליזה לא היתד ,מרגלת• מה היתד ,ליזה באמת?״
 0״מה עושים חיילים בחופשה בעיר האירופית המופ
קרת ,מליאת הפריצות? מי הן הנערות בהן הם מתאהבים
כשהם הרחק מהנערות האהובות במולדת?״
 0״האם היתד ,זו מפלצת אי־שם מהחלל ה חי צון...
האם היד ,זה יונק פרה היסטורי רודף נ ק מ ה ...או היה
זה יצור תת־אנושי שהושלך על־ידי רודן עריץ חזרה
לתקופת האבן  . . .ז״
 0״מה היה הכוח שדחף את סם לבגוד בידידו
הטוב ביותר ,לינטוש את אשתו ,ילדיו ,ואהובתו ולהיש־
תקע בזנזיבאר המפוקפקת והחוטאת ז מד .הניע את טם
לבנות אימפריה אטומית בץ הפראים אוכלי־האדם ז״
 0האם תמצא לוסי ,היתומה מהעבר השני של המתרס,
שאביה היה גנב ואמה התנכרה לה ,את אהבתה הגדולה.״
• ״שושו ,האם היתד .מיפלצת חסרת רחמים ,או
זונת־רחוב פאטריוטית?״
 0״מה קורה כשקליף ריצ׳ארד נוסע עם חבורתו
באוטובוס אדום?״
• ״האם יכנע לורנם ללחץ הסחיטה? האמנם היה
מאוהב באמו החורגת?״
 0״מי אינו זוכר את תעלולי בית־הספר שלו? את
אהבתו הראשונה? את אכזבתו הראשונה? האם גם
האסקימוסים מאמינים כמוך באהבה חופשית?״
• מה רע ביחסי־מין בין רופא שחור ועיתונאית
קומוניסטית לבנה?  ...מ דו ע חזר ג׳ורג׳ מהשבי בקוריאה
לאחר שנתיים ומצא את אשתו הרה ללדת?'
 0״מדוע שונאים בני־זולו את שפינוזהז״
 0מדוע סירבה בלינדה האמיצה והנועזת בבנות
אירלאנד להכנע לבעלה? מה הסתיר המלך האנגלי על
גבו?״
 0הניסיון הוא הטוב שבמורים .האם ויקטוריה
למדה ממנו לקח? מה הן חוויותיה של אשה בודדת
ויפה בבית־סוהר המאוכלס בהומוסקסואלים אנארכיסטיים,
וסוהרים סאדיסטיים?״
׳ 0״מדוע שנאה ז׳אקלין את החיפושית הירוקה? האם
היה בעלה אנטישמי או חולה סרטן?״
 0מדוע פיסגת התאווה הוא הסרט הנועז ביותר,
הכביר ביותר מזר דופק בדלת ומיחסים מסוכנים?'
 0״מה לחשו השניים מאחורי גבה? מדוע היו
הצללים בארמון העתיק תמיד שחורים? מדוע נאלצה
מאדלן לחזור לגרינווילג׳ אחרי כל השנים הללוזי
 0״מדוע נהרס עולמה של נורה פראנטיסז״

