
 אלי שמתייחסים כאלה שיש לדעת נעים
 מיון מכונת כאל רק ולא חי יצור כאל גם

לכ שטורחים כאלה אפילו יש למיכתבים.
ב מתפרסם שמיכתבם אחרי תודה לי תוב

.10/1 למשל, הנה מדור.
ב רוצה אני וראשונה בראש ,ציפי,

 פרט סה״כ, טירחתך. על לך להודות אמת
משמעו היא אם יודעת (שאיני למשכורת

 לגבי יותר. הרבה לך מגיע לא...) או תית
 אני מאשר פחות לא אלמונית, בגדר את
 למנע הרבה שתעשי סיבה שום ואין — לך

!׳הכבוד ,כל — מכירה שאינו אנשים
 אלייך לכתוב ׳מזמן כבר רציתי ״למעשה

 ובכלל... עיסוקים לימודים, יצא. לא אבל
מע כאלה הרבה קיבלתי משוועת. עצלות
 מרחבי טיפוסים מיני כל של לבנות טפות
 ממש וחלקם חמודים היו חלקם — הארץ

 רגע על נכריז אם למעשה, אבל איומים.
 בגדר היתה אלייך הכתיבה כל — וידוי של

 הסקרנות יצר את לספק וניסיון הרפתקה
 בכל מיידית. בהיכרות צורך מתוך ולא —

נש ודווקא מעניין, שהיה בחיי — אופן
אחד.״ עם בקשר ארתי

 דמעו. מוחה אותי רואים לא שאתם טוב
ההר את לי נותן מישהו סוף־סוף, מעיני.

לעמלי. שכר שיש גשה
ש הפרס עם מה שואלת היא כך, או

ל ובכן, מכתב־פרם. ככותבת לה הובטח
כמוב : ובעתיד בעבר מכתבי־פרס כותבי

 אבל בדואר. לזוכים נשלחים הפרסים — טח
 סבלנות קצת בחודש. פעם שבוע. מדי לא

בסוף. מגיע שזה ותראו
★ ★ ★

אמיתית קלאסית
 את באמת על להרגיז רוצים אתם אם

שלה זד. לעשות צריכים שאתם מד. )1/9(
קול ״כשאוזני :המישפט את באוזניה מיע
מה בורח אני — קלאסית מוסיקה טות

 תשמיעו לא זה שאחרי לכם מובטח מקום.״
 כשהיא היא, כי מישפטים. עוד בנוכחותה

 שאינה רק לא קלאסית מוסיקה שומעת
ונהנית. מרותקת נשארת היא אלא בורחת,

 תוכל שהיא הרגשה מין לה יש שכן, מה
למוסי שבהאזנה ההנאה את יותר למצות

 אחד עם זה את תעשה אם קלאסית קה
 ומוזיאונים. ספרים, וגם מוסיקה שאוהב

 ושתהיה ואנשים. חוויות ריקודים, וגם •כן
 הכל. לא עוד וזד. בחיים. סקרנות המון לו

ומי ,25—33 ב־שנתונים להיות צריך הוא
 קשור שאינו בזה ואחד ם״מ 178 נימום
דתי. או אזרחי חוזה-נשואין, בשום
אמיתית. קלאסית לדברז! יש מה

★ ★

רגיל אדם
 לך יש ואם ).2/9( הוא בעיה עם אחד

 :ככה אז שלו, לבעייה להקשיב סבלנות
 ב־ אבל טוב. וזה להנדסה. סטודנט הוא

 טוב. כך כל לא כנראה וזד. באר־שבע,
 לא עדיין ״בבאר־שבע מתאונן הוא שכן

 וזה אותי. שתעניין בחורה למצוא הצלחתי
לי.״ הסר

 כל רגיל. כבחור עצמו את מגדיר הוא
 של להגדרה מתאים שהוא עד רגיל כך

ש בלתי־רגיל באמת ״זה קישון: אפרים
 כרגיל, ,25 בן הוא רגיל.״ כך כל יהיה אדם

 לו אין לימודים ומרוב כרגיל. ,178 ובגובה
 הוא מתאימה. מישהי אחרי לחפש זמן

 בן- וגם בחורה גם שתהיה אחת רוצה
שתהיה מבפנובו. וגם מבחוץ גם אדם.

 כי שיתאימו. בדי ושפדה. מטורפת כזאת
כזה. הוא גם
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גדולות מילים לא הבנה,

 ביחוד מתבלבלת, וגם שפה, קשה עברית
 קסם איזה בו יש זאת בכל ).3/9( בשביל
 המתנגנת המנגינה בגלל רק ולא אישי,

 ציין לא הוא כזאת. עצובה המילים. בין
 ה־ את שומעת שאני לי נדמה אבל זאת,

השורות. בין הרוסי מיבטא
 חדש, עולה הוא עצוב. שלו הסיפור

עכ בצבא. וחצי שנה בארץ. וחצי שנתיים
להמ רוצה והוא משוחרר. כבד הוא שיו
 שמעיקים דברים מעוד ולהשתחרר, שיך

 אקדמאים לימודים גמר .29 בן הוא עליו.
 אוהב והוא ותולדות־האסנות. בהיסטוריה

 חדשים. דברים וללמוד טיולים מוסיקה,
 עוד וללמוד — אקדמאית עבודה לי ״אין

מ באפשרותי. אין באוניברסיטה משהו
 לו אין ■מ.א. תואר עם חדש שעולה כיוון

 חינם. ללמוד יכול לא לעבוד, אפשרות
מיש למצוא שאוכל תיקווה מלא אני אבל
 לעשות ללמוד, לנסוע, אוכל אני מי עם הי,

 ובלי הבנה על מבוססים משותפים, חיים
גדולות.״ מילים
השי במדורי מודעות לפרסם ניסה הוא
 לפרסם סירבו היומית. בעתונות דוכים
ש לציין ביקש שהוא מפני למהז אותן.

 לעזור שתוכל כדי זרה, אזרחית מחפש הוא
 חופש ״בארץ זרה. במדינה ללמוד לנסוע

 ״אבל בציניות, •כותב הוא גדול,״ העיתונות
כש אפילו לפרסם סירבו כזאת מודעה

משלמים.״
 ״אם מספיק. זה זד, פספורט לך יש אם

 העיקר. זה לא אבל מזיק לא זה כסף יש
 ביטוי אומר — זהב שרשרת זה •מקצוע

 להתחלה. מספיק זה לך, יש זה ועם — אחד
 שאני מניות דרוש, כן גם מציאות חוש
חולמני." קצת

לצ מוכרחה אני שייך, לא שזה ולמרות
 מפרסמת לא את ״אם :הסיומת את גם טט

 נוספת אכזבה כועס. לא אני שלי, מודעה
הש לי נשאר עוגמת־נפש. לי מוליד לא

הכחולות.״ מיים
 שדבר עצוב לא אם בעצמכם ותגידו

! 1 לרדת רוצה כזה
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בשניים דיסקוסים
 גימנזיסטיות, כאן לנו היו לא כבר מזמן
 יוצא בשוק הולכת הזאת שהסחורה למדות

ו מתקרב, השליש שסוף כנראה מהכלל.
 ״מתחשק )4/9ל-( אבל לוחצות. הבחינות

להתפרפר.״ קצת
 הזהירו ״חברות מה. בחשש אלי כתבה היא
 מיכ־ אקבל אני בטח לי. שמצפה ממה אותי
 שתפסו שתושבים •חרמנים מיני מכל תבים
 איתה. להתעסק לוליטה או פראיירית איזו

ל זה מחפשת שאני מה ממני. שישכחו
בשבי מכסימום שהוא אחד, עם התכתב

 ואם מושבניק. או קיבוצניק רצוי עית.
 העולם את קבוע שקורא כזה אחד הוא
 נושאים כבר לנו יהיו לי. מספיק זה הזה,

משותפים.״
פלוס, 16 כ״בת מגדירה היא עצמה את

 שההובי לעניין׳ ,בחורה אבל שאפה לא
דיסקוסים־בשניים.״ הוא שלד,

 לפתות ינסו שבטח יותר, ולמבוגרים
 מהמילה זה בגב. לא זה דיסקוסים — אותה

דיסקאשן.
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לאירופה יפהפיות
 עושה )5/9( ).4/9( בשביל מישהו לי יש
תח אז מחפשת. -שהיא משהו שהוא רושם
 או לך, תכתוב שהיא או ביניכם: ליטו

לה. שאתת
 ומעוניין י״ב המסיים תלמיד־תיכון ״הנני
ל ,15—18 בגילים יפהפיות עם להתכתב

 כן וכמו בארץ משותפים טיולים מטרות
 להיות הכותבות על בקיץ. לאירופה לטיול
המרכז.״ מאזור ס״מ, 160—170 שבין בגובה
באי לטיול מדוע זה אותי, שהורג מה
 או ס״מ 175 שהיא אחת טובה לא רופה
 נכנסות לא כבר אלה יש, מה י ס״מ 156
במיזוודהז! לך
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האידיאלי הבחור
 הלוי יהודה רבי זה שהיה ידעת האם
 גם אלא בשר רק אינו האדם כי שגילה

 לך לספר מתנדב )6/9(ידעת, לא אם ? רוח
זאת.

ב אותי תקטלי ״אל ממני: מבקש הוא
 להיות מסוגלות הן שלך. הקישור מילות

 הקובעת היא את למעשה מאוד. חריפות
 של ביזבוז יהווה או פרי ישא המכתב אם
 עצמו את פוטר הוא ובכך, ותיקווה.״ זמן

 לא אם מי לו, תכתבי לא אם מאחריות.
אשמה. אהיה אני

 שיש מה מיוחדת, בקשה לפי אז טוב,
 ,20 ״בן :אידיאלי בחור זה בשבילכן לי

במק וחייל בטלוויזיה) (לא ספורט אוהב
 נחמדה, עלמה הוא מחפש שאני מה צועו.

 הנמצאת אהבה בלב. אהבה הרבה עם
המ במיגבלות •תלויה ואינה למילים מעבר
 לה להיות שצריכה הבאה התכונה קום.
לטבע.״ בנטיה מתובלת הרפתקנות היא

! 1 לעוגת-קרם כמתקון לכן נשמע לא זה
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להכרה הזמנה
 הזכרים בין שהיחס בוודאי, שמתם־לב,

 בדרך הוא זר״ למדוד הכותבים לנקבות
 מיכתב כל על כלומר, לאחת. שניים כלל
 מלהיפך קצת וזה גבריים. שנים יש נשי

 אז ברחוב. לי, שמספרים כפי שקורה, ממה
 שהנערות או מזייפת, שהסטאטיסטיקה או

 תמיד שהגבר כך על מחונכות עדיין אצלנו
בהתכתבות. אפילו היוזם, להיות צריך
 ״תחילה חושבת. )7/9ש־( מה לא זה

הבקשה בעצם השפלה משום -שיש סברתי

 זה הרי לאשה. מדורך, מעל המתפרסמת
כהזמנה...״ להתקבל יכול

 נורא כך כל מה אז הזמנה. יקירתי, כן,
! ? הזאת במילה

 כעדיף לי נראה שניה, במחשבה ״אבל
 דבר באמת, -שאני כמו עצמי, את להציג
 גבר עם בפגישה לעשות יכולה שאיני

 סתם בעיני שמוצא־חן מישהו או במסיבה,
במבטים.״ רק משיכה ויש באוטובוס,

 טבעי, בגודל באמת, על היא, הנה אז
 אחד ״אף שלה: הנועז החשפנות במופע
 כבר שאני מנחש אינו אותי שמכירים מאלה

 שאף מפני זה חודשים. כמה ועוד 29 בת
 בפנייך, אבל גילי. את מגלה איני פעם
 לכתוב שירצה מי להסתיר. מה לי אין
הזה." הגיל עם גם יכתוב, — אלי

 בנושא להגיד מה הרבה עוד לה היה
 -שלהגיע משום כנראה, אותה שמטריד הגיל,

 כך כל לא זה רווקה ולהישאיר לשלושים
•מש אני אבל הישראלית. בחברה מקובל
 שחשוב מה לך. זה את לספר לה אירה

 גרה הוא: לדעתי, עליה, לדעת עוד לך
קול אוהבת בספרית, עובדת בקרית-אונו,

החיוור. הגשש ואת מיסעדות נוע,
שתסתדרו. לכם מאחלת
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הנימפות דייג

 הוא )8/9(לקייץ, •משהו מתכננת את אם
 מודעת־פירסו- כמו נשמע בשבילך. הדבר

 ב־ עלי יעלו שלא מקווה דק ואני מת,
 שנכון, מה כי מרמה. אני -שגם כלבוטק,

 שנמצא מה על אחראית לא אני נכון.
 אותם ושולחת אותם •מקבלת אני בשק.

סגורים. אליכם
 אוהב שהוא מה שכל ),21( בחוד הוא
 ״לפי הכל. בשבילו זה הים ים. זה בחיים

 הכי •הדבר זה ״הים לי, מגלה הוא דעתי,״
 גדול כך כל ובים בארץ. לנו שיש נפלא
 לעשות אפשר הקטנה בארצנו לנו שיש כמו

 להשתזף, לשחות, להתרחץ, :דברים הרבה
 כן כמו ובינה. בינו יחסי־דממה ולקיים
ממנו.״ להתפרנס אפשר

ל דברים במה עוד לו להוסיף יכולתי
 אבל בים. לע-שות •שאפשר מה של רשימה

 במקומי. זאת תעשי שאת משוכנעת אני
 בארץ נשארו שעוד מקווה הוא בקיצור,

מהז חוץ משהו, להם אומר שהים בנות
שלהן. החדש הביקיני את להציג דמנות

 -של בגובה אחד •ממתין האלה לנימפות
בי ומישקל שחרחר מעטה בעל ס״מ, 185

 הולכת הייתי לשחות, יודעת הייתי אם נוני.
בעצמי. אליו

פרס מיכתב
ההתחלות כד

מיכתבים. לקרוא כך כל אוהבת אני לכן הפיתגם. אומר האדם, הוא הסימון
 בעצמת. שכתבה מה על מילה להוסיף צריך לא ).9/9( כמו אנשים. בהם לפגוש אפשר

איך. ועוד עצמו. בעד מדבר זה
 חושבת איני אבל זו. בדידות כואבת ואני היום) (כמו לבד נורא לפעמים ״אני
 בהתחלות. שלי הקשיים בגלל או — בארץ בבחורים ממחסור נובעת שבדידותי

 ותלכי יפה ,תתלבשי הבדיחה: את מכירים הפסיכולוג! איפה — בילדות (בעיות
 !). ׳1 לפסיכולוג
!אבקש ״מה

 משבר את לעבור כדי — קשר ליצור המעוניין טוב בחור עם ולהתכתב ״לנסות
 שאני חושבת אני הזה, המשבר בחלוף וכנה. טובה בהתכתבות הקשות ההתחלות

מעו דברים לי (היו יחד. להיות המעוניינים אנשים שני בין בוגר קשר להציע מסוגלת
 לעולם). — רוצה אני אולם — לם

!הא טוב, בחור זה ״ומה
 להיות צריך שהוא רק אגיד תוארים• לתת באמת ״קשה

 קולנוע. ושאוהב ארוכות איתו לשוחח שאפשר חברמן, סובלני, .25—30 שבין בגילים
 !אה בדיוק, אני ״ומי

: המילה למען זאת ״נשאיר
״ . ח ת מ , 1 ״
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 התמרוקים חברת מתנת — בשי שולחו את מזכה שבוע, ובכל השבוע, מיכתב־פרס

 נשלחים הפרסים ל״י. 200 של בשווי הדס, מתוצרת ויופי איפור מוצרי חבילת — הדם
בדואר. לזוכים

תכענירי
*01•

ואיסור
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