
ב ת כ ס מי סר טלי־ משפיע לא החום לכם? קורה נזה
!ו נס

 בקייץ בצורת לי שתהיה בטוחה הייתי
 עכשיו מוצפת אני זה במקום הזה. הדביק
 את שמאריך מה מכתבים, של במבול
 לא במדור. לפירסומם ההמתנה תקופת
לח מסוגלים נורמליים אנשים איך מבינה

 פתאום ולהרגיש אהבה על הזה בחום שוב
 עוד ויש למישהו. שייכים להיות בצורך
 לרומנטיקה אפילו ראש להם שיש כאלה

תופסת. לא אני באמת זה את ולפיוט.
 בגלל דווקא בעצם, זה אולי !רגע רגע,

!הזה החום
* *

היום לאור שירה
 לאל- )1/80( את להכניס מוכנה את אם

 כאפיזודה שלך, האישיות בום־החוויות
ת מתמשכת, או חולפת קייצית ו ע ש  ב
ם ו י  הוא שבלילות כיוון ד, ב יל ב ה

 בתל־ חצרון לך יש ואם לטענתו! עסוק
 פנויות שעות־קייץ וכמה סביבתה או אביב

 שאת מד. מאוד. מאוד לך מחכה הוא —
 שייך הוא זה שבשלב עליו לדעת צריכה

אי במצבים ״כופר .1־ד6-ס0̂1ה-ס׳\ לכת
 את :וסיסמתי למיניהן וסטטיסטיקות שיים

!״והשירה היין אלייך) (הכוונה
והדיבו הלחם שאת רציני, חשד לי יש
בבית. הלילה, בשעות מקבל הוא רים

ביאלי? של היורש
 זאת מה — בעולם אהבה יש ״אומרים

 שהקפיד וחצי, 19 בן חייל שואל ז״ אהבה
 כדי בצה״ל, משרת שהוא בהבלטה לציין
ה בצבא שהוא נחשוב לא וחלילה שחס

 כבר שליט, לבני שקרה מה אחרי שבדי.
 שהוא גם יודע הוא לדעת. אי־אפשר

 ביאליק אחד, וכי בשאלתו מקורי כך כל לא
טו שנים בכמה אותו הקדים לו, קוראים

 משום השאלה על חוזר הוא זאת בכל בות.
 חברתית מבחינה מאוד מאוד בודד ש״אני

 שתהיה נערה להכיר מבקש אני ולכן
ולעודד לי לעזור אותי, להבין מסוגלת

ד איר לצו
ר ב !שוי? ג

י■■■■■■■■0■
 העתו- הוציאה מיססר שבועות לפני רק
 פריאל סיגלית ואשת־יחסי-הציבור נאית

 הטריד. לגרושה שימושי מדריך לאור,
 פעמיים. לנסות צריו השם את הנושא

 סיכמה אוטנטית, גרושה בעצמה סיגלית,
 צעדיה ואת גרושה של חוויותיה את בו

 הפרקים אחד הגברים. בעולם המחודשים
 גבר לצוד ״איך בבעיה גם עוסק בספר

 ניסיון סיגלית צברה מאז אולם נשוי?״
 לה שיש עצות כמה הנה זה. בתחום נוסף

בנושא. למתעניינות
 מצויין מחזר להיות יכול הנשוי הגבר .

 הוא ועולה. קם שבע אשר מעולה, ואוהב
 לך נכנס לא הוא מציק, לא הוא מטריד, לא

 הוא לוקח. רק ולא נותן גס הוא לנשמה,
 כל לך ויש טהור, אהבה נושא בך רואה

 סוף עד יימשך לא איתו שהרומן הסיכויים
 ו־ שיפרנסך מצפה שאינך בתנאי החיים,

אשתו. כמו ישעשעך
 היכול זה את פקוחות, בעיניים לך, בחרי
ל שיכול זה את הנאות, הרבה להעניק
 שזמנו המיסעדות, מיטב את לעצמו הרשות
 ויקר. חשוב רגע כל אבל מוגבל,

אותו לצוד שיטות כמה יש
ת • ט לי. שי או ו שבדקת אחרי "

הגבר של (במקרה הצייד הוא כי מצאת

 וחצי, 18 עד 17 בת שתהיה רצוי אותי.
רבתי.״ תל־אביב מאזור

 ״מ.0 175 לו ויצאו עצמו את מדד )2/80(
 ככל לדבריו, מתרחק, הוא זאת למרות

 עם ״נערה מושלם. יופי מחיפוש האפשר
 קורת- לי יגרמו אמת אהבת וכן פשוט יופי

רוח.״

חגי חובת חלה מדוע ;בדיזנגוף נשמע
 ברכב הנוהגים על רק חגורת־הבטיחות רת

ומעלה? 1969 משנת
!ימותו שהעניים : מאוד פשוט

* * ¥
במרוצה גרוש

ב הו א א את ל ל ־ ה פ י ער! את לשנוא ה מכו ה
 שלם גיליון אצטרך לזאת במיבתב. רוצה אני ומה אני מי לתאר קשה ״קשה,

 אקדמאי. וגם ס״מ 185 ,30 בן (עדיין) קיבוצניק : בצימצום אבל הזה. העולם של
 צח״ל. ע״ח שבורה בדירה בחיפה מתגורר הקבע. בצבא שנח בהתנדבות כרגע משרת
 חבר. באשת ונשארת מתנדבת בתור למשק שהגיעה דנית, לבחורה נשוי הייתי גרוש.
 שזה החליטה הצפון, בגבול אצלנו מתחמם התחיל הביטחוני בשהמצב הזמן, במשך

 סטופ. עשינו שם, לחפש מה אין שלי ביוון לדנמרק. חזרה בכיוון ונידנדה זה לא
כאן. ואני חזרה היא

בני* אנחנו הכל בסך כזה. לא אני גם אמצא. שלא ודאי השלימות כליל ״את
דבר. אותו מציע אני קי מאוד, ונאה חתיכה בין שתהיה אבל מלאכים. ולא אדם

 אפשרי חתול) מאשר יותר לא את הנשוי
ה את יציע כבר הוא אלייך. לצלצל לו

 נקטי !״״לא לו לומר חייבת אינך תנאים.
 זה ו״אולי״ ״אולי״ זה ש״לא״ הכלל לפי

 מה אז — ״כן״ כבר אמרת ואם ״כן״.
מעניין?! כבר נשאר
ש מה זו בשיטה הלהיות. שיטת •

 להיות להיות. פשוט זה לעשות צריכה את
 בבושם עטופה להיות בצידו, נוכחת ידו, על

 העין, מזווית בו להביט בקירבתו, קליל
 — תמיד מספיק. לא זה אחת פעם לחייך

 איתו, לעבוד הוא ביותר הבטוח פעמיים.
 אל קשת לו יש כך מזכירתו. להיות

 את התירוצים. וכל השעות כל אפשרויות,
ש לפני עוד לימון עם תה לו מגישה
 וחיוך ומפית עוגיות קטן מגש ועד ביקש,

 מולו, סיגריות קופסת מניחה את אש. של
 את לרומם סיגרים בהיר ביום ומביאה

 לשאול פעם מדי לחדרו היכנסי שלו. האגו
 את ? כבודו ביקש מה :וללחוש בשלומו

 ולפני למישרדו המוזמנים ־כל את תלווי
ל וקורץ קטן חיוך עוד תחייכי שתצאי

מענו.
 תמהרי אל מותנה. רפלקס כמו עובד זה

 האזיני שיספר, שיחזר, לביתך. אותו להזמין
 כל קודם ? יש מה קצת. וספרי הרבה

 להתפעל תוכלי מרכולתו. את לד שימכור
 רק ואת הצייד הוא כי ממכוניתו, גס

 לפני האש' את להצית רק הקפידי טרפו.
שתכבה.

אס השנייה״. ״האשה שיטת •
 השנייה, אשתו להיות רוצה שאת החלטת
רחל סבלנות. של גדושה במנה התאזרי

 רצים/רצות הרבה שהתגרשתי, ״מאז
השד לעצמי: חושב הזמן כל (ואני אחרי

 לי כותב יפה?!),״ כך כל אני אם יודע
 אינם אחריו ד,רצים/ות כי המסביר )3/80(

 השכנים ריסבתות, הדודים, ההורים, אלא
 אך יהיר, לא ״אני בחורות. וסתם והשכנות

 בן הוא הידוע. העניו מתנצל המצב״ זהו
שהוא ומה לב, שמתן שכבר כפי גרוש ,27

 זה רוצה שהיא שמה חושבת היא שאם כזו, אחת טמפרמנטית. חזקה. מתחשבת.
 — זאת כל ועם ג׳דע. בחורה בקיצור, יגידו. מה להתחשב מבלי זה את תבצע בסדר,

 בעלי״חיים, בחברת לאהוב) לא (אם לחיות גם שתוכל המובנים. בכל נשית, שתהיה
 היפה את לאהוב שמסוגלת בו. ולשחות להפליג לים, כמוני שתימשך ובו׳. כלבים כמו

לתקן." אפשר אותו גם בי המכוער, בל את לשנוא לא ולהשתדל
 להסביר לא גם ).6/80( שהוא זה מילבד מילה, להוסיף שצריכה חושבת לא

השבוע. פרס את לו הענקתי למה
¥

 ותכי תמרוקים מערכת — בשי שולחו את מזכה שבוע, ובכל השבוע מיכתב־פרס,
 הדם. התמרוקים חברת מתנת — ל״י 200 של בשווי לגבר), זה (במקרה שירי־יופי

בדואר. לזוכים ישלחו הפרסים

 להגיד מה גם לך ויש הראשונה אשתו לו
 זוהי השני, או הראשון לבעלך בקשר

!הכתובת
* * *
אינטימיים לצרכים לא

 מכן לאלה משורר, גם לי יש והנה
 צעיר הוא )4/80(בחרוזים. אהבה האוהבות

שי בכתיבת־שירים. יד ״השולח תל־אביבי
שו ספרותיות בבמות פורסמו משלי רים
 קשר לקשור בצורך אני חש אולם נות,
 גילי בני כמוני, וכותבות כותבים עם

 אחידות. דווקא לאו השקפות בעלי שהם
 חיי־ את מחדש ליצור מתיימר אני אין

 שלג או כסית בתי-הקפה דוגמת הספרות
מצו כי ההרגשה בי מקננת אולם הלבנון.

משו תחושה בעלי כמוני, שהם, רבים יים
 להיפגש ישמחו אשר כתיבה, של זו תפת

 אני מודע ורשמים. דיעות ולהחליף יחדיו
אינ לצרכים מיועד זה מדור כי לעובדה
 רוצה הייתי אך זוגות, של יותר טימיים

 עם קשר ליצור מנת על זו מיסגרת לנצל
בכך.״ הרוצים אלה

אלגנטי ובאופן חזקו מהר,
 נותן ובעצמו )5/80( שואל אני?״ ״מה

 שנותיו, ושש בעשרים ״איש :התשובה את
 התואר את מהאוניברסיטה לקבל שטרח

 חוש לי יש אבל מצחיק, זה המוסמך.
 בדירה מסודר אני אז כבר, אם הומור.
 מעל ״מ0 168 גובהי משלי. ועבודה משלי

 איננו הראי במהותו. אתלטי הים, פגי
כלל.״ בדרך מתנגד,

 הוא מבקש?״ אני ״מה השאלה על גם
 ״להתחתן. :נמרץ בדיוק התשובות את יודע

 אלגנטי. ובאופן מהר חזק, זה את ולעשות
ה מחוז היא זח, לצורך הפעילות גיזרת
 לנדחפות קדימה זכות כרגיל, ובנותיו. מרכז

 מומלץ עדינה. חכמה, נאה, :דרושה בחור.
 שאינן מוגברת אמנותית רגישות לבעלות
 גם מבקשות הן בגלוי. לבטאה חוששות

למקור.״ נאמנים תצלומים, לצרף
 נוטר- חתימה גם מבקש לא שהוא טוב
 שהוא המצהיר אחד בשביל אבל יונית.
 מהר, מהר השייבה את לך לשים מוכן

כמופרזות. נראות לא שלו הדרישות
* * 1*

 :לכתובת להפנות יש זח לחדור מיכתבים
 כ־ימ תל־אביב. ,136 ת.ד. לציפי, מיכתבים

כפו במעטפה לשלוח יש למכותבים תבים
 מבו־ להיות צריכה הפנימית המעטפה לה.

 עליה ולשאת אגורות 35 של בבול יילת
המכותב. של הסידורי מיספרו את רק

אינט ״בחורה זוהי בחיים עכשיו מחפש
 ומעניינת. בהתנהגותה שלווה ליגנטית,

 או בחורות אלי יתקשרו אם מאוד אשמח
 פשוט גרושות). (דהיינו: במעמדי נשים,

 משותפת.״ שפה איתן למצוא לי יהיה קל
עשתה מה לדעת אותך מעניין אם אז

 צריכה את ואז שנה. 18 דיין למשה חיכתה
 ופירוש התירוצים כל את ולהכיר לדעת

 ואת מצבי־רוחו את ולאכול האיחורים, כל
 הפתעות הרבה לספוג תצטרכי הקשים. ימיו

 שלא ולדאוג קורבנות ולהקריב ואי־הבנות
 ולהקריב, לאהוב רק לריב, ולא לקטר

 כשאת אפילו ולשמחו, מתנות לו ולקנות
 שאשתו לדאוג לשכוח ולא לבכות. רוצה
המאבק. מתחיל כאן — תדע

פריאל סיגלית
טוכה״. הכי ״הידידה שיטת •

 תוכלי כך אשתו. של טובה הכי הידידה היי
 מיש־ בת להיות קרובות, לעיתים לראותו

 :הפרשה תסתיים וכאשר חובות. ללא פחה
 ידידה לך תישאר אבל לך, יהיה לא ידיד

טובה.

1980 הזה העולם




