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 גיליונות 15 לפני בפרה־היסטנריה, פעם,

 1/77 של הנניכתב היה הזה, העולם של
 רק ממנה. שמעתי לא מאז מיכתב־פרס.

 מבנל אחרי וגוברת הולכת בדאגה עקבתי
מעו־ היה זה לכתובתה. שזרמו המיכתביס

 מה־ לכסה לענות רצון לי היה ״מזמן
 בנוסח העולם כל את המאשימים ברנשים
 וטען שדרן להיות התקבל שלא המגמגם

 לא מדוע (אפרופו, פרנק שהוא מפני שזה
 ש־ כד הזאת, למילה לגיטימציה תיתנו

 ציון־ למילת פשוט תהפוך ממילת־גנאי
!). 7 מוצא

 וכילנלו שנישאו חברות כמה לי ״יש
 חברות לי יש רבות; שנים בעליהן את

 פיתרנן (כולל הצעות כי אס נישאו שלא
 היתה לא כי נידחו אבל היו, כלכלי)
 מדור־השידוכים אחר עוקבת אני אהבה.
 המבקשים הגברים אחוז מעריב: בלוח
 פי (לפחות בהרבה גדול עשירה אשה

התכו את המבקשות הנשים מאחוז )3—4
הנ״ל. נה

 מתבקש כאן האחרונות השורות ״את
 חבריו וכל בפוטנציה׳ ,איירונסייד לקרוא

בגי כישלונותיהם את התולים השחצנים
ש ספק לי אין הנשים. של החמרנית שה

 היה המקוננים ועמיתיו זה לברנש אילו
 — לו) שאין הכסף (במקום להציע מה

והתענ יחס־הוגן נדיבות, טוב־לב, קצת
 — עצמו מילבד דברים שני בלפחות יינות
רוד שנשים מאוד מהר לדעת נוכח היה
 יותר הרבה ורומנטיקה אהבה אחרי פות

ל אפילו מוכנות הן הכסף. אחרי מאשר
 לממנה. או להשיגה כדי טוב בכסף שלם

!״ לדבר לימדו פרנקים, מגמגמים :הלקח
 אבל מסויים. למישהו התכוונה ודאי היא

להרבה. להועיל עשוי שזה טבורה אני
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לסיר מיכסה
 או מתמיד, ברעב החשה מאלה את אם
 )6/92( לדייסה, חניזקקזת מאלו דווקא
 22 בן הוא עבורך. התשובה להיות עשוי

 וטבח בעונה) תלוי חורפים, (או אביבים
 עתה .מחפש הוא זאת למרות במיקצועו.

לסיר. מיכסה
 חשבתי לשנתיים, קרוב ארוכה, ״תקופה
דוו אולי הוא. כן לא אך בידי, שהמיכסה

 מתוך סתם, המדור את הקוראת את, קא
 האסוןז! מד, המתאימה. היא את סקרנות,
אגו 35ו־ לכתיבת־מיכתב דקות 5 הקדישי

 אלוהים. רק יודע ההמשך ואת לבול רות
לך...״ מחכה אני

ל החלטת אם אי־הבנות. תהיינה שלא
 70 לך יעלה זה הדקות׳ חמש את הקדיש

 בתוך הפנימית, המעטפה על גם אגורות.
להד צריכה את אלי, שתשגרי המעטפה

נעים. ליקוק בול. ביק
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דראסטית בצורה מעוניין
 החלה, האקדמית ששנת־הלימודים אחרי

 סטודנטים עוד יהיו שלא בטוחה הייתי
 וגם לאהבה גם זמן יש למי אלי. שיכתבו

 לי שהוכיח הראשון טעיתי. ללימודיםו!
 סטודנט, עדיין ,25 ״בן )7/92( היה זאת

 מה וכל חוש־הומור ם״מ, 185 ,יפד,־יתואר
שצריך.

ל מעוניין שאני משום למדורך ״פניתי
 דראסטית, בצורה מכרותי חוג את הרחיב

 גילן מכיר שאני הבחורות שרוב גם מה
 צעירות. להכיר מעוניין ואני לגילי קרוב

 חייבת ,18—23 הגילים בין אחת רוצה אני
 עליזה מאוד, נשית ביותר, נאה להיות

 מבטיח אני תמונה שתשלח אחת לכל וכר.
בטוחה.״ תשובה
עבו שנשים הרגשה פתאום .לי יש למה

 הוא אם ! ? בשוק דוכן על פירות כמו הן רו
 למשש גם רוצה היה בטח הוא יכול, היה

קודם. אותן

החיות ביבר
מתי כמו לי נראה זה ראשונה בקריאה

 מתכוונת )1/92( אולי יודע, מי אבל חה.
לי ״יש לי: כותבת כשהיא ברצינות

 לי שחסר ומה חיות, של שלם אוסף בבית
 הומו־ספאיינס רק הוא אותו להשלים כדי

זכר.״ ממין
 שלושה מגדלת היא לה, להאמין אם

תו שני דני־ענק, מסוג אחד כלב חתולים,
שפ וזוג אקוואריומים בשני דגים 70 כים,
 יוקר־ בתנאי אבל עוד, לי ״היו נים.

 בעל־אמצ־ להיות צריך היום של המחייה
 מתה אני זאת למרות לכלכלם. כדי עים
 להציע שיוכל ומי קטן, עופר או איילה על
עדי לו מובטחת כמתנת־היכרות, כאלה לי

בתשובה.״ פות
 החיה מותר מה באריכות לי הסבירה היא

 להלאות כוונה לי אין אבל האדם, על
 את לקבל יוכל שמעוניין, מי אותכם.

 אישית. בהתכתבות בנדון השקפת״עולמה
 כ״חקל־ עצמה את מגדירה ,27 בת היא

מח שהיא הגבר במושב. ומתגוררת אית״,
 צריך שלה הפרטי לביבר לצרף כדי פשת

 שאהבת־ לחי, והבנה רגישות ״בעל להיות
 בסולם- הראשון במקום היא אצלו הטבע

 למעלה לא אותו רוצה היא העדיפויות.״
 ושיהיה יגיע־כפיו, על ״החי כזה ,30 מגיל
לאילוף.״ קצת מוכן

 ״מי :לי להסביר טרח כך ומשום מיכתבו,
קור ודתיות דתיים מעט שלא יודע כמוני

 אומר לא זה אם־כי — הזה העולם את אים
 בטוח הוא דיעותיו.״ רוב עם מזדהים שהם

 מיכת־ שניים־שלושה מאשר יותר שיקבל
 מייוחדת תיבת־דואר אפילו שכר לכן בים,
 יותר טובה סיבה כולם. את להכיל כדי

 יפלו לא שהמיכתבים היא לתיבת״הדואר
 מתגורר הוא עימם החרדים, הוריו לידי

 הד בנות. אותו, תאכזבנד, אל אז עתה.
לחסידיו. גומל שאלוהים לו כחנה
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גזעית צברית
 שאינן גרושות מאותן אחת היא )3/92(

 טוענת, היא ״להיפך,״ עברן. את מבכות
בש ויותר חתיכה יותר אני גירושי ״מאז

 173( גבוהה ,35 בת השטחים. בכל לה
 את להעריך שידע לידיד ומצפה נטו) ס״מ
 אוזניו.״ וישמעו עיניו שיראו מה

 נאה כ״בחורה עצמה את מגדירה היא
 חוש־ בעלת עצמאית, גזעית, צברית מאוד,
ה גיל חמימות. במתן רב וידע הומור

 להיות צריך והוא .40ל־ 30 בין הרצוי: ידיד
 דרישות לקבל. וכמובן לתת שיודע אחד

 חופשי.״ ורצוי גבוה נאה, חזות נוספות:
ל הולך שדואר־ישראל הרגשה לי יש

בולים. במכירת הרבה הרבה עליה הרוויח
★ ★ ★

סרוגה כיפה
 מחוץ־לתחום הוא שמדורך כתוב ״איפה

).2/92( אותי שואל לדתיים?״
וב המדור, של במגילת-היסוד בדקתי

 כמו אז כזה. לדבר זכר מצאתי לא אמת
 היסטוריה לעשות לך ״סותר אומר שהוא

 כיפה היתר. (שפעם ,כיפה־סרוגה׳ ולהציג
 לאוויר- שיצאה ישיבתי, רקע עם שחורה)

 ומאז שנים 28 לפני (באירופה) העולם
 להתאוורר בצה״ל, לשרת ללמוד, הספיקה

 ועד מחקלאות — קצת לעבוד וגם בחו״ל
 הנ״ל ה,תכשיט׳ של ״מ0ה 174 פקידות.
 מסורתית, (לא דתית׳ ל,חתיכה מחכים
 משמיעה שאינה .22 לגיל מעל ר״ל!)

התישעה־קבין.״ כל את
למיקרא גבה אזקוף שבוודאי ידע הוא
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העליזים צמד

 מדור־ את לעשות לי יבוא בקרוב אם
 ביג־ רק זה תקליט׳ בצורת הזה השידוכים

 מאוד אישית בקשה לי שכתב ),4/92( לל
לש מאוד מעוניין ״הייתי :מיכתבו בשולי

ש נעלבתי שכבר וברגע אותך...״ מוע
 הוא לראות, ולא לשמוע רק רוצה הוא

שב ידוע ״אני :כשכתב חמתי את שיכך
לר תסכימי לא פנים־אל־פנים, מציאות,
 פנים, כל על תנסה?! שלא למה אותני.״

תקבל. לא בטח טלפון
 אחרי הזה האומלל החיזור מניסיון חוץ

 רק לא בעצם באחרות. גם מעוניין הוא
 בשם כותב להוא כמו הם, זה הוא הוא.

 וחצי 18 בני חבר׳ה, שגי ״אנו שניהם:
 זאת ולמרות .״50 בני של חיים ניסיון עם
חוש־ בעלי עליזים, ״נחמדים, נשארו הם

נגר יהודית
געש הר כמו

לע שהחליטה שנה חצי ומזה
 ומתגוררת עצמה כרשות מוד
 כרמת־ שכורה כדירה הכרה עם
 עיניים שחור. שיער לה יש גן.

 שחור כימעט ועור שחורות
 הר־געש כמו נראית והיא

רגע. כבל להתפרץ העומד
 לצפות, רק שאפשר כמו

 דתית ממישפחה כאה היא
 שכעה היו הם ומרוכת־ילדים.

החלי היא אכל ככית. אחים
 וחופשית. עצמאית להיות טה

 ללמוד הלכה כתיכון שנה אחרי
ב כיום עוכדת והיא ספרות,
 כתל• אלכסנדר אצל ספרית
 או לשמפו שזקוק מי אכיב.
 ככר ימצא כראש, טוב למסג׳

הכתוכת. את
 מרקיעות שאיפות לה אין

 חולמת שהיא מה כל שחקים.
 או כחו״ל, קטן טיול זה עליו

 כדוגמנית. מסלול על להופיע
 לרקוד, קולנוע, אוהכת היא

 להתלכש טוכות, מיסעדות
חיים.׳׳ ״לעשות וכיכלל
 לא אם אותם. עושה והיא

? מי אז — היא

 גלח1מס 37 בגיל אשה איך לראות דד
בילבד. במילים לגברים לקסום

וא חוזר, מיכתב ממנה קיבלתי השבוע
בחוויה. אתכם לשתף מוכרחה ני

שקי החמודה המתנה על מודה ״אני
 כלל ציפה שלא מיכתב על כפרס בלתי
 שציפה הסוג מן ובפרס זה, מסוג לפרס

זכה. לא — לו

 ותחביבים יופי מוסיקה, האוהבים הומור,
שונים.״
 נכנסו שכבר הנערות מכל להם נשבר

 בנו משאירות ״כשהן חייהם דרך ויצאו
בחו מחפשים הם עכשיו ניצחית.״ ריקנות

 ידידות למטרת רחבים אופקים ״עם רות
 חולפת. הרפתקאה למען ולא זמן לאורך

הולך.״ 35 עד 16מ־ משנה. לא הגיל
 טילפנתי לא למה שואלים עוד אתם אז
! ? אליו

ב ת כ ס מי ר פ

ספור מפאטי מי סי
 את לא אפילו המישפחתי. מצבה את לא גס היא. כמה בת כתבה לא היא

כאלה. על מתה ואני מיבתב. סתם הקילוגרמים. מיספר ואת הגובה
 בלה—בלה—(בלה ל,נסח׳ התכוננתי (פיחס), אשמח תחושת כל וללא ״מודה,

 נדוש). (נדוש, הירקות שאר כל + מקורי / מעניין משהו דמגוגיה)
באמת). (באמת, לי בא לא כעת ״אבל

 פשוט ״אז
״אני.

!).(לי פשוט/קל יותר הרבה שכך ״וכנראה
 ידז \נ5 ¥01/ £.>!!£ ״אז

טלפון.״ גם עכשיו לי ״ויש
 אישית אותו לכם תשלח היא תירצה, היא אם תקבלו. לא המיספר את אבל

 מיספור לה לתת מתקתקה״ ״בתחינה ביקשה היא ממני שלה. במיכתב־חתשובת *
 )5/92( מאשר יותר לה לתת יכולה לא אני שלי הטוב הרצון כל עם אבל סימפאטי.

בעיניה. ימצא־חן שזה מקווה רק ואני
* *

ומוצרי־ וזמרוקיס שי :בפרס שולחו את מזכה — שבוע ובכל — השבוע מיכתב־פרס
בדואר. לזוכים יישלחו הפרסים ל״י. 200 של בשווי הדס חברת מתוצרת יופי

השבוע נערת
 לשד■ התימניות היו פעם
 שהן מזמן אכל הזאת. הארץ

 בימעט ולזמר, לשיר הפסיקו
 היה יותר. עליהן שומעים ולא

 והתבוללו נטמעו שהן השד לי
שפגש עד לאיבוד, הולד והגזע

נגר. כיהודית תי
 חוה על שנולדה ,20 כת היא

ביהוד גדלה כטבריה, הכינרת,


