
צנועה נפש
 כאלה: דברים עם התעסקתי לא מזמן
83 לחייל  ה־ של קשקושיהן נמאסו 70/

 את לשמוע להתחיל החליט לכן (רות
 (עד יותר הגדולות הילדות של שקושיהן

 מה עדיין לך יש אם אז בבקשה!!) 45 ■ל
 83/70 עם זאת לעשות תוכלי השמיע,

 כלל. בדרך צנועה נפשו כי טוען
★ ★ ★

מושבעת אנטיפטית
 חן למצוא כדי יפה להיות חייב אינך
84 של עיניה  שתהיה חשוב אך ,70/

 ספרות, אוהב כבר אתה ואם ינטלקטואל.
 ענית לא עדיין מוסיקה, גם זכמובן יוד

ה בת הסטודנטית של דרישותיה כל :ל
 הו־ חוש הרבה לו ״שיהיה העיקר כי פו,

 די: אומרת לא עדיין והיא ונר.״■
 הדברים אותם כל את לעשות ״ושיאהב

 בפ יפיס לא או מקובלים לא ונקראים
 של מגובה מביט לא אתה ואם !אנשים.״

 אליה. לפנות יכול אתה ומעלה ם״מ 17
 25 הגילים בין להיות לך מותר שכן, •ה
 כ• זאת כל לדרוש זכות לה ויש .30־
 ושנתיים ק״ג 59 ס״מ, 169 כבר יש ה
אוניברסיטה. ל1

 תיאטרון, מוסיקה, זה אוהבת שאני ״מה
 שחית על ומשתגעת ארוכים טיולים ולנוע,

 הקשור וכל טלוויזיה שונאת כדורעף
 ו־ .כותבת היא בה,״ ההסתכלות :שיגרת

 אנטיפטית גם היא לא אנ תאמינו !ס
 את לה שהמצאתי היא אני ולא וושבעת.

 הזה. התואר טם
אתכם! שואלת אני אז

★ ★ ★

אדם•״ ובני חיים ואוהב ״עדין ללחוש:
 יותר זד, אם לשאול מעיזה עוד היא

מדי.
 כל היא למה לה והסבר לה! ענה אז

לבד!! כך
★ ★ ★

12 מכל ככל הבל
דום! עמוד
 אשר בחיים דבר כל •אוהב ,20 בן ״חייל

 וטבע בכלל טבע נוף, אסטתי, יופי בו יש
 כדי לי הספיקו לא (הנרות בפרט האדם

ב מתבטא, נזה בחיי!) אלה כגון למצוא
 כמו הומור. וחוש מפותח רגש נוח, אופי

 הרע,״ ולשון הצביעות מהשקר, סולד כן
.86/70 עצמו על מעיד כן

 הגסטרונומיה
שתגעה !ה

יגז3אש מזז
85  למשכיל אותך להפוך יכולה 70/

 ב־ מילים שאלו תחשוב ואל יותר. ׳נבון
 מורה מורה. סתם 'ולא מורד״ היא !למא.

 בשדכנות ראתה תמיד היא ואם :צה״ל.
שפ הרי הנשית, בגאוותה מסוימת נגיעה

 זה היה ואולי אותה• הכניעה הרוח יות
 בקיצור, הגברי. המין בקרב שנוצר ;שפל

המזל. עם ״להתעסק״ החליטה ־,יא
 אשכנזי. דווקא להיות צריך שלה המזל

 כבר היא כאלה כי פראייר להיות לו זסור
 משכיל על רווק. להיות מוכרח והוא זאסה׳

מרשה אני בשקט ובשקט, לדבר. מה זין

 תאוות איזו לנחש יכולה כבר אני
נע למראה עליכם קופצת היתה זלילה

 פטרוזיליה, וגבות ביצה עיני בעלת רה
 שלה, המקוונים שיער על לדבר שלא

 שזה תחשבו ואל פיצה. לשם העונה
ב פיצות כבר מייצרים בארה״ב סתם,
 הדמיון כיד בעצמך״ זאת ״עשה שיטת

עליך. הטובה
תמונה. ראה :לכן והוכחה

טלי המיפלצות
 מה בשרי על פתאום גיליתי השבוע

 שזה לכס להגיד רוצה אני הדורות. פער ה1
 אצלך שגם פתאום לגלות טימפטי, לא ככלל
פער. איזה ועוד פער. יש :בית

 שאריק לב שמתי שלו, הבר־מיצווה מאז
מתרועע הוא מהר. נורא מתבגר :כורי

 כמו סמים, מעשן היה הוא אם עושה היית
באמריקה?״

 ״מה צרחתי. באמריקה,״ לא הוא ״אבל
 הוא אמריקה? עם המוח את לי מבלבל אתה

בארץ־ישראל.״
את לילד לטרטר תפסיקי בסדר. ״זה

אלינו הגיע הדודות פער
 16 ,15 בני המבוגרים, הילדים עם בשכונה

.17 אפילו
רע, דבר שוס בזה ראיתי לא בפרינציפ

 — מדי מאוחר — גיליתי שהשבוע עד
 :שלי יורש־העצר של החדש ההובי את

 מ־ ,מלפנים מאחור. לא אופנוע. על לרכב
תוג.

 שזה זמן כמה כבר ידעתי טיל. קיבלתי
 מהילדים כמה בשכונה. החדש השיגעון

וה אופנועים, לעצמם קנו יותר חמבוגדים
סיבו מדי־פעס מהם סוחטים יותר צעירים

 שלי, שהפספוס אבל רשיון. בלי — כים
 — בעסק כן גס יהיה ,14 לו אין סעוד

 לעולם. לעצמי מדמיינת הייתי לא זה
★

 ולא שלם, סקנדל מזה לעשות התכוננתי
 יקירי בעלי כשדווקא לתדהמתי גבול היה
הפה. את ל׳ סתם

 בשלווה הגיב מתרגשת,״ את מה ״תנוחי,
 יכול היה ״הוא לו. כשסיפרתי אולימפית

מה לא? גרועים, יותר הרבה דברים לעשות
—30

 אחרי אז — בסדר הוא בבית־ספר הנשמה.
 אמר, ולאריק לחיות.״ לו תני הבית־ספר

 שנהיית ״שמעתי הביתה: בערב חזר שכזה
פתאום?״ אופנועים רוכב

 יש, מה מזמן. זה פתאום. לא ״זה
אסור?״
 שזה אמרתי ולא אסור שזה אמרתי ״לא

הר בדיפלומטיות בעלי השיב אסור,״ לא
 שאם לן, לספר רק רוצה ״אני שלו. גילה

 שלן הסיבובים את עושה שאתה אשמע
 לך אשבור אני הריק, במיגרש לא בכביש,

 ותיפצע, מהאופנוע תיפול ואס הראש. את
 אתת אס שנייה. פעם הראש את לך אשבור

 רשיון, בלי אופנוע על לרכב חכם כזה
 הבלעדית, אחריותן על זה את תעשה

הבנת?״
 מכל בלונים לעשות תפסיק אבא, ״אוי

 לא אני. העולם אלוף אני *:סדר. זה דבר.
 דבר.״ שום לי יקרה

★
בעלי החינוכית. השיחה נסתיימה בזה

 זח ואס לו, לכתוב תחששי אל ואת,
 עולם של רבונו מעשי יבורכו אז נכון,

זה. כפיים יציר על
נוח! עמזד

ז ז ז★ ★ ★ ♦ ♦ •

 כל על עמך להתכתב מעוניין 87/70
 את הצבא! סודות מלבד שבעולם נושא

תמונה!! צרפי אז מעוניינת?
★ ★ ★

כיסופים
איתה. גמר והוא אחד. בחור אוהבת היא

 אחר שבחור מקווה והיא המצב. זהז כן
מה ויוציאנה רוחה את מעט ירומם' חדש,

אותה. הפוקד משבר
 עידוד, סתם זה יהיה אם לה איכפת לא
ו נופים אודות ההתכתבות אפילו, ואולי

הנכסף. המרפא את שתביא היא רפואה
 שמת 88/70 נוסף: סוד 'לגלות מוכנה

 הגולן. במרומי משכנה
מזה? יותר כבר רוצים אתם מה אז

★  ★  ★
ן י א ו ש 11 נ

89ל־ /7  עז ורצון בולטת נטיה יש 0
 מילא. (רצון טובה. ואם נאמנה אשה להיות

 ר,נסיה.) את לבחון לה נתן מה מעניין אבל
״אם העסק: נסתיים שבזה תחשוב ואל

 למסקנה שנגיע הרי הנסיבות כל את נצרף
 ,״17—18 בגיל אנשא אם יקרה לא שכלום

כותבת. היא
 מעוניינת. היא בעצם בזאת כן,

מאד, נחמדה היא אחת, סתם לא והיא
מבקשת נורא גם והיא ״אשכנזית״. ואפילו

התמונה. את תשכח שלא
 ראוי בכלל אתה אם תדע היא איך כי

לחתן? לה להיות
רגישות מד★ ★ ★

 של מכתבו את בפניכם להביא מוכרחה
וכלשונו: ככתבו ,00/70

 בכלל חסון, ,26 בן ברנש אני! ״הבעיה:
 וכולן, כולם על מאד חביב מכוער, לא

 ,אז שתשאלי: בודאי אקדמאי. מוסד בוגר
הבעיה?׳ היכן

 מד קיים היה ״לו ,בפנים!׳ ״והתשובה:
 מנסה כשהיה נשרף היה בודאי רגישות,

שלי שום לי שאין רגישותי, את למדוד
נפ למעצורים לי גורמת ואשר עליה טה

ביותר... הקריטיים ברגעים שיים
 מסוג לבחורה זקוק שאני מאמין ״אני
 להיות חייבת (ולכן הבנה מלאת מיוחד:

 להיות חייבת (ולכן סבלנית אינטליגנטית,)
 בדי־ וחופשיה מתקדמת לאהוב), מסוגלת

 ואינה ומושכת, יפה לכך: ובנוסף עותיד,
 כזאת יש באם ואכזבות. ממכשולים נרתעת

 אוהבנה, כן, ועל חלומותי, נערת זוהי —
 לאושר היא גם תזכה למאושר, תעשני ואם
חפניים. מלא

כן? לא נוספת, להמרצה זקוקה אינך

 אני ורק כמחוסל, העניין את ראו ובני
 יודעת כשאינני משונה, הרגשה עם נשארתי

 שרוכב וחצי 13 בן ילד נורמלי; לא פה מי
 מתרגש שלא אבא אופנוע, על רשיון בלי

מזה. מתרגשת שכן אמא או מזה,
 ה ז אז לעצמי, החלטתי שהאמא, כנראה

נעים! לא הדורות! פער של פירושו

במדינה
)29 מעמוד (המשך
 הוריה הכריחו ממנו כשתוצאה באונס,

 בתם את לשאת מרדכי את ברוריה של
לאשה.
 בדירת המשותפים חייו את התחיל הזוג
ב כהן ג׳סי בשיכון ברוריה של הוריה
. ן ו ל ו  חיים נמאסו הימים באחד אולם ח

 אשתו את העביר והוא מרדכי על אלה
 שקרה מה התקוה. בשכונת ששכר לחורבה
 בין דיעות לחילוקי נושא משמש אחר־כך

והאשה. הבעל
 ברוריה סיפרה לעכור. הכריח הכעל

לד התחיל ״הוא במשטרה: בעדותה אדרי
 בהתחלה בזנות. בשבילו שאעבוד איתי בר
 לי, מרביץ היה הוא אבל הסכמתי. לא
 עומדת הייתי בזנות. לעבוד התחלתי אז

מכונ ירושלים. בכביש אוטובוס תחנת ליד
 הייתי לי. שורקים והיו עוצרות היו יות

 וחוזרת טמפו חרושת בית אחרי נוסעת
 אוספת הייתי לילה כל לתחנה. אחר־כך

 בסטיי־ לי מחכה היה הוא ל״י. 200 איזה
הכסף. את לו מוסרת הייתי ושם באזור קיר,

• אדרי נאשם
סרסור או סנדלר

 היה ל״י 150מ־ פחות מביאה הייתי אם
 הגוף.״ חלקי בכל בחושך לי מרביץ מרדכי

 ליד לעבוד אותי העביר הוא ״אחר־כך
 על עומדת הייתי בתל־אביב. שפת־הים
 נכנסת הייתי בית. של חצר ליד המדרכה,

 150 מרוויחה הייתי לחצר. הקליינטים עם
 עד עבדתי כך למרדכי. אותם ונותנת ל״י

 להריון.״ התשיעי בחודש שהייתי
 גילתה מעבודתה, כשחזרה אחד, יום

 צעירות שתי בחברת מרדכי את ברוריה
 הלכה היא בה. בערה קנאתה אחרות.

 רווחיה על חי מרדכי כי העידה למשטרה,
 מרדכי נגד תביעה הגישה המשטרה כזונה.
 מעדותה. ברוריה בה חזרה אז אבל אדרי,

 נגדו,״ אעיד שאם לי אמרו שלו ״החברים
 בסכין.״ הפנים את לי ״יחתכו סיפרה,

 את לדין תבעה שהמשטרה אחרי רק
 פסק והשופט שקר עדות על ברוריה

 חודשים חמישה מהם מאסר, חודשי שישה לה
 קצין עם פגישה ברוריה ביקשה תנאי, על

 בנוה־ חודש לבלות והסיכוי המשטרה.
 על שוב חזרה היא לה. נראה לא תירצה
בעלה. נגד עדותה

 ובמ- שוחררה ברוריה פשוט. סנדלר
, ד מ ו  לדין, כשהועמד אולם בעלה. נכלא ק

 מעולם ידע לא כי טען תם, פני העמיד
בזנות. עובדת אשתו כי

 טען כפי,״ מיגיע המתפרנס סנדלר ״אני
 ״עבדתי פרקליטו. באמצעות בבית־המשפט

 המלאכה במרכז בייגל אצל סנדלר בתור
 בזנות. עובדת שאשתי כלל ידעתי ולא
 כסף.״ ממנה קיבלתי לא אפילו פעם אף

 נוהגת היתה אשתו כי עוד הוסיף הוא
 היא כי לדעתו, ספק, אין ממנו. לברוח

 על למאסר להכניסו כדי עליו העלילה
מסרסוריה. אחד בשביל לעבוד שתוכל מנת

 בתל־ המחוזי בית־המשפט יצטרך עתה
סנד אדרי, מרדכי הוא מה להחליט: אביב

סרסור? או לר

יו כשלידו פרקליטו בפקידת מתבונן •
שוטר. שב

1716 הזה העולם


