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הדדית הערצה
 לא אבל שלך, מהמדור התלהבתי ״תמיד
 לקחה ).1/90( ולי לעצמה אמרה העזתי,״

 ״נדמה בווידוי. ופתחה ועט עמוקה נשימה
 הוא לחיים כידיד רוצה שהייתי שמה לי

 בדימ־ רק שקיים חלומי, ערטילאי, משהו
 מילאו לא פשוט שפגשתי האנשים יוני.
 כלום...״ לי גרמו ולא אותי

 שכל גבוהה, ,26 בת כמעט רווקה, היא
 על שהלוואי טוענים אותה הרואים ההורים

 אף הבן אבל כמוה... בחורה שלהם הבן
 לדעתה, לה, שיתאים מה מתאים. לא פעם

מת מאד אקדמאי, מרשים, ״גבוה, אחד זה
 במחשבותיו, וחופשי פתוח בדיעותיו, קדם

אוב להוות ויוכל אישי קסם בעל שיהיה
 איש להעריץ שנוכל כדי להערצה. ייקט

רעהו.״ את
 קצת לעשות יכולים ואשר. שגבר חשבתי

טעיתי. אולי זה, את זה מלהעריץ יותר
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לטיפשים אלרגיה
 הם החיילים כל למה התפלאתי תמיד
 מיכ- בא לא. פעם אף והחיילות בודדים

התעלומה. את ופיענח )3/90( של תבה
 הוא המחזרים העדר ולא השיעמום ״לא
 אני להיפר. אלייך. לכתוב אותי שהניע

 סודות לגלות לא שכדי ביחידה, משרתת
המש חיילת כל שעל רק אומר צבאיים

חיי של שלימה פלוגה מצוייר, בה רתת
 פעילותי במיסגרת הרבים עיסוקי גם לים.
 לחתבתבו- פנאי הרבה לי משאירים אינם
המ מועקה איזו קיימת זאת, ובכל יות.

 ורוד קצת שיצבע משהו פורקן. חפשת
שמסביב. החאקי כל את

 עם רומן לא־מכבר שסיימה ,19 בת היא
לל המתכוונת בוגרת־תיכון קבוע, חבר
 רוצה לא ״אני למוסיקה. באקדמיה מוד

 ״אבל לי, מסבירה היא סנובית,״ להישמע
הע התורשה או הגורל דרישות. לי יש

מ כתוצאה גבוהה. מנת־מישכל לי ניקו
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שה של סיפורה גרו
הישראלית, בעיתונות האחרונות בשנים התפרסמו ומאמרים מחקרים ״הרבה

 בכן עסק הזה העולם וגם הישראלית, בחברה הגרושה של המייוחד מעמדה על
 נרמה לפיבך, התדמית. את לשנות כדי בו היה לא שהתפרסם, מה כל אבל מעט. לא
 לעובדח־כביכול לגיטימציה נתנו הם הועילו. מאשר יותר הזיקו שהפירסומים לי

 המוכנה המיני, רעבונה את להשביע רק המחפשת קל׳, ,טרף בדרן־כלל היא שגרושה
 שלח מחיי״הנישואיו אכזבתה על ולהתגבר מבדידותח, לצאת כדי בררנית לחיות לא

שנכשלו.
 של חטובים ידידיו מהם כמה מחזרים, מעט לא לי היו נישואי בתקופת ״אם

 מרגע הרי מאוהבים, פני והעמדת רומנטיים חיזורים תוך לפתותני שניסו בעלי,
 כוונותיהם את להסוות חדלו הם אפילו הרבנות, של הגושפנקא את קיבלו שגירושי

מיותרים.״ כמישחקים להם שנראה במה
 שנפשה גרושה, ״דווקא לשניים. אם ,37 בת טרייה, גרושה ),7/90( של נאומה

 והתחשבות. יחס של כפולה למנה זקוקה ומילחמות, ממאבקים עייפה והיא פצועה
 אחרים. חיים להיות חייבים שאלה אומר אינו חדשים בחיים להתחיל הרצון

 להתייאש שצריך אומרת אינה אחד, בגבר שניתלו והאשליות הציפיות התנפצות
 האכזבה שנות על אותי יפצה הזה שהאחר רוצה איני אחר. אצל אותן מלחפש

 שאני מה כל לרחמים. או בצער להשתתפות גם מצידו מצפה ואיני והתיסכול,
 לידידות- שלי, ממיטען־העבר התעלמות תוך שאני, כפי אותי יקבל שהוא מקווה

ביקורי־נימוסין.״ או לקפיצות־חטופות רק ולא עמוקה אמת
 את למדי.״ נאיבית זאת ועם חשדנית מאד, כ״רגישח מגדירה היא עצמה את

 שלי העבר שניסיון ״משום ובעל־אמצעים, מבוסס מעדיפה היא שלה, הבא־אחריו
האושר.״ אל בדרך הראשון המיכשול הוא העדר״אמצעים שבחברתנו, הוכיח
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 תכשירי- חברת מתנת בשי, שולחו את מזכה — שבוע ובכל — השבוע מיכתב־פרס

בדואר. לזוכים ישלחו הפרסיים ל״י. 200של. בשווי ויופי איפור מוצרי חבילת דדם: היופי

כנגדו עזר
 בן של כמו עבר עם אבל ,24 בן כמעט

 האישית הביוגראפיה ).2/90( הוא פלוס, 30
 פציעות, מילתמה, צבא, אופיינית: שלו

 183 הוא הנגדי. הצד זה שחסר מה חו״ל.
 לו יש אבל קשה די שעובד גובה, ס״מ
 בדיוק יודע לא הוא השאר. לכל גם זמן
 תהיה שהיא רצוי אבל מחפש, הוא מה
נחמדה. וכמובן שמנה לא ובטח יפה

 הלא-יפות, על שואלת, אני יהיה, מה
 לא להן האם ?! והשמנות הלא־נחמדות,

ומושיע גואל יימצא

 בורים לטיפשים, אלרגית פשוט אני כך
 כסות להם ,משמשת שהציניות וציניקאים,

 מישהו עם להתכתב מבקשת אני לריקנות.
שלי תחושת לי להעניק יוכל שבמיכתביו

 שלמקרא מישהו ורטט. התפעלות מות,
 שהוא אחוש במיכתבו הראשונה השורה

 חדשים.״ אופקים בפני לפתוח עומד
 מזהירה היא אי־הבנות למנוע מנת על

 שיפנה מי לבל לענות מתכוונת שאינה
להש מכדי מדי כנה פשוט ״אני אליה.
דב להטיח מכדי ורגישה בתירוצים תמש
ש שמי מוטב לכן, בפנים. בהווייתם רים
יח הנדרשים ■הקריטריונים על עונה אינו
 עוגמת־הנפש.״ את מעצמו סוך
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זיווגים! המזווג ברור
 ב״ה המילים את ציין לא )4/90( אם

 מחמת רק כנראה זה הרי מיכתבו, בראש
 אמורים, דברים במה שתבינו וכדי השיכחה.

 קוראות ״רוב ככתבו־וכלשונו. הוא הנה
הול כופרות, עלינו, לא הן, הזה העולם

׳ה ישראל למסורת ובזות חומרניות לות,
 היא הצרה אך רחמנא־ליצלן. פרימיטיבית/

 והצנועות, המאמינות בנות־ישראל שרוב
חיס זה וגם הזה העולם את קוראות אינן
פו שמרנות (לצרות־אופק, מבוטל לא רון

ועוד).״ ליטית
 קיתון־ד,רותחין את עליכן ששפך אחרי

 בכל־ ״אם :לבקש העוז עוד לו יש שלו,
 בישא) (לא עינה זה למדור נזדמנה זאת
 מזה וגם בזה ״המחזיקה עלמת־חמד, של
 לכתוב מוזמנת היא הרי ידה״ מניחה לא

 דבר גם מזה ייצא בעזרת־השם ואולי אלי,
 דליתן כבר ודאי תיאורי את יותר. רציני

 שנות כ״ד זאת: רק אוסיף מדרישותי.
פני שלימות והטבע, האדם לאהבת חתירה

 יראת־ — לכל ומעל טוהר־מידות, מית,
השם.״

 שאני יאשים לא הוא לפחות, אותי,
בציציות. בודקת
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אמת של חסד

 ),5/90( הוא מבני־ברק אבל חסיד לא
 פנימי יופי בעלת רומנטית, ״נערה המחפש
ה גבוהה אינטלקטואלית ורמה וחיצוני

ו ים טיולים, האוהבת בפשטות, משולבת
ת״א. או רמת־גן בחיפה, והמתגוררת שמש

 ״מ,0 175 בגובה ,23 בן סטודנט הוא
 נערי מבט ״עם שהוא עצמו על המעיד
 הוא שלו המוטו את מאד.״ ■וביישן תמים
 יחידה פעם אך ״אעבור מאחר: מצטט
 לגמול אוכל אשר חסד כל ולכן זו, בדרך

 לגלותו אוכל אשר מעשה־אדיבות כל או
 לי אל עתה. אעשהו הבה ליצור־אנוש,

 בדרך אעבור לא כי להזניחו, או לדחותו
שנית.״ זו

לו. ספרי איתו, מסכימה את אם
+ ¥ ¥

מיוחד .בצער
 שמיכתביהם מאלה ביקשתי לי. מגיע
 ואתכם אותי לשתף זה במדור פורסמו

 בגורלם עלה מה לי ולגלות בחוויותיהם,
שקיבלתי. מה וזה הפירסום, אחרי

 שלא מייוחד, בצער לך לספר ״ברצוני
 בת־ ולמצוא בעייתי את לפתור בידי עלה
 כאילו ),6/90( לי כותב מדורך,״ דרך זוג

 או כלות לספק מקום באיזה התחייבתי
 המיכתבים שני ״מתוך למישהו. חתנים

 שבינתיים לי הודיעה מהן אחת שקיבלתי,
 ענתה לא האחרת ואילו אחר, מישהו מצאה
נשאר וכך לה. ששיגרתי המיכתבים לשני

 לפני הייתי שבו מצב באותו בדיוק תי
 ממני דורש לא שהוא טוב אלייך.״ שכתבתי

 זה מבקש כן שהוא מה חזרה. הכסף את
ה שהדברים וכיוון נוסף. שאנס לו לתת

ש אני מי אז בחינם, הם בחיים טובים
ממנו? זאת אמנע
 מבוקשו שכל ורציני נאה סטודנט הוא

 לעודד היודעת וחיננית נאה נערה ״רק הוא
 והעיקר מהר. מתאכזבת לא ושהיא־עצמה

 תמורת כמוני. ■דרישות, הרבה לה יהיו שלא
הכל.״ לה מובטח זאת
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חינם הדרכה

 ל- המתכוננות לאלה נדירה הזדמנות
 להן לסייע מוכן )8/90( בחינות־הבגרות.

ש במחירים בהתחשב לבחינות. להתכונן
 הייתי לא הפרטיים, המורים היום דורשים
שכזו. בהצעה מזלזלת

 ש־ מתל״אביב, 24 בן מדריך־נוער הוא
 שח־מת, משחק לומד, שלו בשעות-הסנאי

 וקורא נתן אייבי של לקול־השלוס מאזין
ש־ מעדיף היה הוא ״רציניים.״ מאמרים

ע נערת שבו ה
 הייתי אני בי, תלוי היה זה אם

 וחצי 17ח״ בת רון בעידית בוחרת
 עידית, ׳.75 כצברית מרמת״השרון

 בתיפון, השמינית הביתה תלמידת
ב היפים הדברים אחד רק* לא היא
עכ הנכנסים בשנתונים שצמחו יותר

מה- גזעית, צברית היא למחזור. שיו

רץ עידית
באוויר שפאגאט

 רק פעם למצוא היה שאפשר סוג
בפלמ״ח.

לתל הבנוי ולגופה ליופיה נוסף
 ושובבות■* גמישות גם בה יש פיות,
 כוכבת היא עידית, מצודדת. נערים

 של האמנותית ההתעמלות נבחרת
שהלה פעם תשמעו אם הפועל. בנות
 אל מקום, באיזה מופיעה הזאת קה

 מאחו- אל להתגנב אז נסו תחמיצו.
וההכ החימום תרגילי רי״הקלעים.

 ה״שפאגאט כמו עידית, שמבצעת נה
 הם בתמונה, עושה שהיא באוויר״

 הופעתה מאשר פחות לא מרהיבים
 הזאת, לנערה לי, תשמעו הבמה. על

גדול. עתיד עוד צפוי

 התגייסו לא שעדיין צעירות עימו יתקשרו
 לא- משכילות, כבר שיהיו אבל לצה״ל,

 קצת.״ בוהמיות ו״אפילו שיגרתיות
¥ ¥1 ¥1

 להפנות יש זה במדור לפירסום מיכתבים
 תל־ ,136 /!.ד. לציפי, מיכתבים :לכתובת

לש יש במדור למכותבים מיכתבים אביב.
החיצו המעטפה על כפולה. במעטפה לוח
 ואילו הנ״ל הכתובת את לרשום יש נית

 בבול מבויילת המימית, המעטפה על־גבי
 את אך־ורק לרשום יש אגורות, 35 של

המכותב. של הסידורי מיספרו
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