
 כתב לכן,״ תרומתנו את לתרום יכולנו כי שמח ״אני
 במארייב־ אשתקד של המיוחדת ההצגה לאחר המערכת, ראש
הבא: למיקרה התכוון הוא אם תמהתני היקר. לקורא באד,

 החגיגית ההקרנה מן יצא )1/1366( הטוב הסרט שוחר
 בשורה ״לפני, הניפלאה. הקולנועית מהחחייה לדבריו, נירגש,

 ובידיה בשחור, לבושה נחמדה, נערה ישבה ,13 כיסא 13
 ניש־ הסרט. אחרי שנערך לדיון נשארה לא היא לבן. סוודר
פה. ופעור המוס ארתי

 או בכסית לא? או — אשתקד פעם, בה פגשתי ״האם
ב או אשתקד, מחר, היום, אותה אראה האס במאריינבאד?

 ותכתוב, תיאות האס אחר? מקום בכל או אי־שם, שנה? עוד
 או במאריינבאד לא? או להיפגש, תסכים גם ואולי לא? או

 הפסיכיאטר אחיה, בעלה, לה מחכה בביתה האס בגבעתיים?
משנה?״ זה וכי משקר? מדמיין? חולם? אני שלה? החבר או

לא. או לו עני לך? מה׳כפת
חייל ברכי על★ ★ ★

דב לקרות כרתים מ! אחד לכל לא ילדים. מהעננים, רדו
 עם היתר■ לא היא ברכבת, אותה ראיתי ״לא עובדה. רים■

 לבית־ ומתחת הקסומה, הנפש את קראה לא היא שחור, סל
נת לא שעדיין מכיוזן במטרו. זאזי את החזיקה לא שחייה
ראשון. ממבט אהבה של כזה רומנטי במיקרה קלתי

 למצוא נוכל ואני, רותי, את, כלומר ששנינו, ייתכן ״אבל
 הביקור כרטיס תל־אביב. בסביבות גרה היא אם זה, מבט
 ובלוג־ — בעיקר ג׳אז — מוסיקה חובב בצה״ל; חייל שלי:
).2/1366( בהחלט מיקרי פק לגרגורי דמיון כל דיות.

 לוח־ בשדה למצוא קשה כתב־היד. צורת על ״מתנצל
מהברך.״ יותר נוח כתיבה
 מלמדת אפילו הייתי בלונדית, הייתי ואילו חבוב, כן,
 שגיאוודכתיב. ללא הברך על לכתוב אפשר איך אותך

★ ★ ★
 ושכח שלי היד את שביקש זה בטח, לדני? מתכוונת את
אותה! לקחת לבוא

המיואש★ ★ ★
 לו שיש תודו אבל עליו. דעתי, או דעתכם, מה חשוב לא

פורט גם כזה למכתב לצרף שהעז על ),3/1366( לגבר דם
עצמו. של מיואש רט

ה בעייתי את ליבו לתשומת להביא רותי, לי, ״יורשה
 למעלה מזה — פנינה — בחירת־ליבי עם התהלכתי כאובה.

רעותו, את איש הבינונו משנתיים.
ב בית ולהקים להתחתן והחלטנו
ישראל.

 כל עם בחירת־ליבי, על ״סמכתי
 אותן כל לי שהבטיחה ההבטחות

 כל את עבורה ביזבזתי השנים. שתי
ולב בחיים הסתדר למען לי, היקר
התקו כל לאחר בישראל. בית נות
 בלתי- ביחס ניתקל אני הזאת פה

ב יאוש לי שנתן דבר מצידה, הוגן
 החוש כל את איבדתי ועוד: חיים.

 עוד לי ואין לזולת, טוב יחם של
״ , ן ״ ״ , ביני היחס כל לאחר כי אמונה. כל .

ארוכה תקופה אותה וכל לבינה, /*י1©סנג
 כל בלי עורה את והפך בליבה ג׳וק לה ניכנס שעברה,

1 סיבה.
ב בחורה כל של התנהגותה כך האם לחשוב ״התחלתי

 רק האם עתיד? להם ובונים מתחתנים אנשים איך עולם?
ולהת לחזור פעם יכולה כזאת בחורה והאם כך? הוא מזלי
שעשתה? מה על חרט

ול אנושי כדבר העניין את לראות רותי, מבקשך, ״אני
להס ואנסה לעולם, אותה אשכח האם לעשות. מה לי הציע
 עלי מה אז להאמין? אין באחרת שגם או אחרת, עם תדר

לעשות?״
 החכמים הקוראים יתנו אולי חבוב. יודעת, אינני באמת

עצה? שלי
★ ★ ★

לאילת: בדרן תובלה, מפעלי נהג של מונולוג
 כשהייתי — מוכשר בחור אני אותי, רואה שאת כמו ״אז

 בחור אני ובכלל, הראש. על מכשירים ארגז לי נפל קטן
 — המסמר אני חברה בכל אותי. מסדרים כולם — מסודר

 חמש עבדתי — תעודת־באגרות לא ויש אותי. דופקים כולם
באגר.״ על שנים

★ ★ ★ , הכסף! אוי,
 זו אין עשיר. אבא לי ״יש הזה! האכזר הגורל הגורל,
 קיים ״אם ),4/1366( אחת ירושלמית מתנצלת אשמתי,״

 מהר. אלי שיתקשר שכזאת? מעובדה להתעלם המסוגל בחור
הומור.״ חוש רצוי שנה. 20 כבר אותו מחפשת אני

ברצינות. אותה לקחת שקשה יודעת עצמה היא
★ ★ ★י

לעבור טראקטור יכול לטייל, הולכים כשהם חקלאי: זוג
ביניהם.

במקומה ענווה★ ★ ★

 שיר. עליה כתב לא חפר ושום עדיין,
 נידמה שלה מפני מאוד, אותה אוכל וזה

וחצי. ברזילי דינה לפחות שהיא
).6/1366(. שוש סתם לה קוראים
סנטימטר. 171 ״הגובה
קילוגראם. 61 ״משקל

שחור. — עיניים ״צבע
טבעי. בלונדי — שיער ״צבע

 מתחנחנת לא?״ רגילים, נתונים ״ובכן,
 בקרוב להתגייס העומדת ,18ר,־ בת הנערה
!עצבים יאוש. שקט. שישי! ״יום כן. לצר,״ל. ! !

 פחות לא מקבלת שאני למרות מריגשי־נחיתות. ״סובלת
 ותוססת. מאוד עליזה האופי. פלוס החיצוני, המראה על 7מ־
 הילדה,־ר,טובה,־של־ד,־ ולהיות בבית, יותר לשבת יכולה לא

אמא׳לה.
 משהו מחפשת ר,טירונים־הגברברים־ר,צבאיים. לי ״נמאסו

 אחרי אחד להחליף לי נמאס עלי. להימאס לא מסוגל שיהיה
 למצוא קשה אבל לא, או לי תאמיני קבע. ללכת בלי השני,
! מילה איזו גבר. שיהיה 19 בן בחור ! !

 איזה שאני המוטעה הרושם את תקבלי אל רגע. ״רגע
 ביישנית מאוד אני אך הרבה. יוצאת אני או־קיי, פראיירית.

.ר,רומאנטיים העניינים בכל . .מממ . .  היה לעזאזל, אילו, .
 לא וכחול־עיניים שחור־שיער ,23־22 בן נחמד אחד נימצא
 אבל טיפש לא ידידותי, נחמד, בלונדי. יהיה אם גם אתנגד
כזה? אחד מוצאים איפה אבל גבוה.

 שאם ההרגשה בגלל בנים, עם סתם לצאת מסרבת ״אני
 13ת1 11? איום׳ זה לי. ילך לא לחברה, איתם אבוא

 וביחוד הקבועים. בזוגות כשמביטה מקינאה פשוט משתגעת
 עשי בחייך! אכבאר. בחתיכים השולטות מכשפות, כשרואה

 אינטליגנטי משפט מצאתי זאת בכל האומד,!״ לטובת משהו
כאלו!״ שטויות לשמוע כבר לך נמאס בטח ״אויש, במכתבה:

השסע נערת
ו בפאריז ז׳ ו ׳ ז ה ת דו עוד סתם )21( הי ן אחת ז׳ו ס  ע

 1שחו־ עיניים עם ז׳וז׳ו המון יש בפאריז גדולות. עיניים
| בביסטרו ממול, במספרה הסמוכה, בדלת גדולות. רות

בחוץ. המדרכה ועל למעלה, בחנות למסה,
־׳ ־ — ״ ־ ־* ־'

 | ובנו, שימחון במר תפקיד לה הציעו כמעט שלה, ־חבר
כבוד. הרבה לה ויש

 לפאריז, צרפת, מדרום כשבאה ,14 בגיל ז׳וז׳ו הלכה
 ובי; נעליים, בחנות לטריקו, בבית־חרושת זבנית להיות
 באווירון, היה זה אותה. גילו כן בסוף אבל כל־בו.
עיתו היה שלה קולומבוס לביקור. לטוניס טסה כשהיא

 להיות] נולדה שהיא לה גילה והוא מאץ׳, מפארי נאי
 | איש היה לא שהוא מפני לו, האמינה ז׳וז׳ו דוגמנית.

עיתונאי. היה הוא פשוט.
ששמה! הצרפתיה, פלטשר ללאה דהרה תמים ז׳וז׳ו

או חיבבו די האופנה צלמי ללכת. ולמדה כריסטי, אנה
 |בחיבה לה וקראו ראשה, על התאמנו הספרים תה.

אחת. תיסרוקת שם על בישט,
קיב אחד שיום עד בסינה. העכורים המים זרמו וכן

ב הגדול תפקידה את דמעות, עד הנירגשת ז׳וז׳ו, לה
1לה ואמרו ביד, בירה בקבוק להחזיק לה נתנו טלביזיה.

_______ ■

 טובות, נורא חברות שתי )5/1366( הן יודעים? אתם מד,
 ידקלמו: אם טוב ציון להן שאתן וחושבות מהתנועה, עוד
 ריקנית.״ אותה מוצאות סלונית, חברה רוצות ״לא

 בעלי ),21־19( צעירים סטודנטים ״שני רוצות? הן מה
ם... גבוהים הומור, חוש אי  את תפרסמי שלא מקוות ונ

 מתביישות.״ פשוט וכתובותינו. שמותינו
בצדק.

4■! + 4׳
ברזילי דינה לא

 בסך־הכל בפניכם חברה. הכובע, את להסיר תתאמצו אל
אותה גילה לא אבידן שום אחת. מצויה טיפש־עשרה עוד

 לא רע!״ ״זה אמרו הוריה אבל בו!״ סה ״אה, להגיד:
 ז׳וז׳ו חתן. עבורה וחיפשו בערבים, לצאת לה נתנו

לישראל. עלתה והיא למות. רצתה היפה
 לקבוצת ז׳וז׳ו החדשה העולה את העבירה הסוכנות

 שברה בתפוחי־אדמה, בכרס, עבדה היא לאולפן. גבע,
 ארבעה אחרי והלכה אומר, את קראה ציפורניה, את

 המצויים התל־אביבים בתל־אביב. דוגמנית להיות חודשים
 תמי כה היתה לא תמים ז׳וז׳ו אבל לעניין, ישר ניגשו

 קראו הם נימוס. קודם שילמדו להם אמרה והיא מה,
 שלה החבר את הכירה היא כן אחר תאמאם. ז׳וז׳ו לה

בדצמבר. יתחתנו הם ובסוף לוי, שלמה הגרפיקאי

 5 לוקחת אני אז לרפי, דני בין לבחור כבר ״אס ברודל:

לאמהות★ ★ ★
עמוס.״ את

 שלו־—שלושים בגיל אשד, עם להתכתב )7/1366( ״ברצוני
שים־וחמש.״

 ל־ ישר תפנה לא למה להתכתב. שונאת במיקרה אמ׳שלי
שלך? אמא

★ ★ ★

0 1 ;  0 1 !  

★  ★  ★

שכל +

 לדרוש חדל הוא הקידמה. אל בצעדי־ענק צועד שלי הקהל
 גם כזהו שכל. פלוס חתיכה דורש הוא חתיכות. ממני

 חוץ וחצי. 18 עד וחצי 17 בגיל שתהא אבל ).8/1366(
ותרבותית. דקת־גו גם להיות עליה משכל,

ה חובש אומר כאלו,״ נערות קיימות שעוד לי ״נידמה
 ״מהדרישות תקוות? שאפריח אני ומי ,19ה־ בן כומתה

 בחברות רוצה שאיני רותי, להבין, יכולה את שלי, השונות
ב מתכוזן אתה למה פעילה.״ בחברות גם אלא שבכתב,

דיוק?
ש רוצה רק הוא החייל, מסיים להשוויץ, רוצה לא הוא
 לאכזב לא ומבטיח ובלונדי, גבוה, שהוא האמת, את תדעי

שכל. פלוס חתיכה את
★ ★ ★

למעלה - רגליים

 המחר, דור מחנכת נגד משהו לכם יש אם אבל יש. לי
 צלילי השולחן, על רגליים בחדר, אני ״יושבת הכותבת:
 תפתדל. — לך,״ כותבת ואני הרדיו, מן בוקעים מוסיקה

 ומתה הבית, מן הרחק עובדת 20ד,־ בת המורה לה. ענו
 יהיו שערביה ),9/1366( חושבת היא משיעמום. בערבים

 אני ״יושבת כמו מכתבים לך תכתוב אם מלאי־תוכן
 מן בוקעים מוסיקה צלילי השולחן, על רגליים בחדר,
״ כותבת ואני הרדיו, . . . ך ל

★ ★ ★
לקיבוין שרוף

עזרתי. את ומבקשים לבסוף, כולם, נשברים הם
 עזרי שלי. הבדידות חיי נמשכו שנה וחמש ״עשרים

 :הבאות התכונות בעלת נערה, אותה אחר לחפש רותי, לי,
אינט ג) ולערכיו, לקיבוץ חזקה זיקה ב) עצמי, ביטחון א)

 לא שהמועמדת מאוד רצוי לטיולים. אהבה ד) ליגנציה,
העמקים.״ באזור ותתגורר ס״מ 165מ־ נמוכה תהיה
 וג׳לוב, ״גבוה עצמו: את מתאר )10/1366( הוא וכך
 מתקדם אדם שאני עצמי על ומעיד צנוע, לקיבוץ, שרוף

 מעטה לא במידה שנחנתי סבור גם אני ורחב־אופקים.
הומור.״ של

★ ★ ★

 הנערות אותן לנל כמובן. מעובדת, לא הצעה, רק זוהי
 גברים נלי־רכב, באשמתן, שלא ברחוב, אחריהן הגוררות

ועוד.
״ לי, ״תסלחי ושורק: לידה עוצר שהטיפוס ברגע . . ל. ב  א

מו משהו לו לזרוק עליהן  מודפסות עליו נרטיס־ביקור, נ
הבאות: השורות
שלי, בכיוון נוסע לא אתה לאוטובוס. מסנה לא אני ״לא,

 ובקפריסין. באכדיה בקליפורניה, אותי פגשת לא פעם אף
 לי קוראים לא אבני. שוש אצל במסיבת אותי ראית לא

 אני לבית־הספר. יחד הלכנו לא דוגמנית. לא אני דליה.
 אספרסו. שונאת אני ותודה, יפות, עיניים לי שיש יודעת

הקרובה?״ המשטרה לתחנת במיקרה נוסע אתה אולי
לי. כתבו נוספות? הצעות לכן יש
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