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וקיבוצניק שקט רו, חם,
 ושק- רכים ׳חמים, דברים -שאוהבת מי
 )1/11( אצל אותם למצוא אולי תוכל מים,

 ״מ,0 175ו־ שנים 23 בן קיבוצניק שהוא
קסנים־קט־ ניירות על מיכתבים ושכותב

 אומרת הייתי לתייזכורת. ׳פתקים כמו נים,
 אבירן, דויד משירת קצת מושפע שהוא
למה. תבינו ותיכף

 מגוחכות דרישות, אותן לכל .״בניגוד
אח בנסיבות ומרגיזות מסויימות בנסיבות

גו של והגבלות סיוגים, אותם יובל רות,
 שבדרך- נתונים וכיוצא־באלה מישקל בה,
 כישרון ו/או יכולת לבן־אדם לו אין כלל

 זאת שירה, לא זאת לא, ״,עליהם.״ לשלוט
 שהוא שמה לו להסביר שלו הדרך פשוט

 ומרגישה, רגישה ״אחת בעצם זו מחפש,
ביי מהי בשר־נפשה על ומכירה היודעת

 הנוחות ולמען הבלים. אל והיחבאות שנות !
 הרבים ברשות כאן, מוסר וההיחשסות

 בלתי- אוטוביוגראפיות אחיזות והרבות,
 יאל רק לבוא אפשר בתלונה בי. נמנעות

 המופרעים וד,כרומוזומים הגנים התורשה,
אותי. לעצב שדאגו

ק״ג. 70ה־ בסביבות משתנה, — ״מישקל
המלים. ובין השיניים בין — ״רווחים

סתיו, — כולם(ן) כמו אהובה: ״עונה
שלכת. :מדי יותר בלי

בחרוזים, דברים כתיבת תורן: ״שיגעון
נו ושירים יפות מילים :קבוע ״שיגעון

ונוגעים.״ גים
הברדקיסט¥ ¥ ¥

 האסוציאציה מה ״חייל״, לך כשאומרים י
 להתערב מוכנה ו במוחו שעולה הראשונה

ה ),2/11( של בדמותו מחייל חוץ שהכל,
ל ברדקיסט ״שלומפר, שהוא מאד גאה

 ועד החיצונית מההופעה הקו, כל אורו
 אף שלו שהכומתה כזה אחד הזמן. להריגת .

 ובלי מאובקים, מדים עם במקום, לא פעם
 אחד בקיצור, תלתלים. והרבה גומיות,

באלאגאן.״ לעשות ומשתדל סדר אוהב שלא
טובה: סיבה כמובן יש האלה לדברים

 בחיים עניין למצוא ניסיון מהצבא, ■״ייאוש
האזרחיים.״

ג׳ינג׳י, חייל רוחך בעיני דואה את אם אז
 ברישול התלוי ונשק מאובקות ׳נעליים עם
 יוקדת הירוקות־חומות שבעיניו הכתף, על

 טוב מצב־רוח עם מישהי למצוא תיקווה
האיש. הוא — חשבון בלי צחוקים המפזרת

 להיות עלייד אלייך, בדיד שיצעד כדי
 של מגוונות צורות אוהבת נחמדה, נאה,

וארוך. חלק שיער ובעלת בילויים

מאוס חברתי לחץ
 שנראה ),3/11( את לאכול איך יודעת לא

 אפשרי :מאמץ כל במיכתבה עשתה כי לי
ב שיפטו תשובה. באף לזכות לא כדי

: עצמכם
בתל-אביב, הגרה ,32 בת רווקה, .״אני
 ס״מ 164 על המתחלקים ק״ג 59 שוקלת

 7 רווקה למה סנטימטר). בל על גרם 360(
 כן לו שאגיד זה את פגשתי לא עדיין כי

 לי להגיד ימשיך והוא הנישואין, לפני
הנישואין. אחדי גם כן

 בעמדת- שאני סבורה אני י״יבסד־הכל
 — מותרות במיסגר׳ת חיה אפילו או כוח,

 להתעסק יכולה את כך נשואה. שאיני
וה רוצה. שאת ואיפה רוצה שאת מי עם

רוצה. שאת כמה עיקר:
חיברתי לחץ הכל בסך הם :״הנישואין

ש ומכיוון הרווקות). טוענות (כך מאוס
בעי אהיה מאוסה הומור, חוש בעלת אני
חתן. אמצא לא אם ני

 שאין לב תשימו אל ״חתנים־שלי־בעתיד,
 בנוייה. אני כך בדברי. אחיד מחשבה קו

אותי.״ תשפטו גם וכך
* ¥ ¥

ידר את לו תני
 של מינים מיני כל לקבל כבר רגילה אני

מוכ אבל אותי. להפתיע קשה מיפתבים.

 במעט )4/11׳( ■של שמיכתבו להודות רחה
 מישהי מחפש לא הוא בהלם. אותי היכר׳

 שום בלי היכרות. או התכתבות לצרכי
 את לבקש כוחי את ייפה הוא מעצורים,

יותר. ולא פחות לא עבורו. — ידך
 היד גודל לגבי מיוחדות דרישות לו אין

 אליה. הנצמדת זו של החיצוני המראה או
 היד שנים כמה במיוחד אותו מעניין לא גם

 זה לו שאיכפת ימה בשטח. מסתובבת הזאת
 או 17 בת ל״אשה״ שייכת תהיה שהיא

סבי במידה אינטליגנטית שתהיה ,29 בת
ירושלים. ותושבת רה

 בידך כל-כך שמעוניין זה לידיעתך:
.22 בן הוא

 יצרן- שהוא לבסוף יסתבר אם אתפלא לא
כפפות.
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בודדים ?!צינים גם יש
 מלאו לא עוד צה״ל. קצין הוא )5/11(
 מתארת אני אז קצין. כבר והוא 21 ליו

למשל. ,23 בגיל יהיה הוא מה לעצמי,
 את לציין שלא במפורש ממני ביקש הוא
 של הפיקודי לסגל השתייכותו עובדת
 תכתוב שמישהי מעוניין לא (״אני צה״ל.

 משוב- שאני מכיוון אבל זה.״) ביגלל אלי
 לא הזה המדור מקוראות אחת שאף ״ע

 פחיות לו שיש מפני רק מישהו אל תכתוב
 הוא אם לבקשתו. נענית אינני הכתף, על

 במיבתבו דרגתו את לציין לנכון מצא
לו. חשוב זאת בכל שזה סימן אלי,

ל מיוחדת חשיבות מייחסת הייתי לא
מו הוא הנוגע-ללב. מיכתבו לולא דרגה,

בוד להיות יכולים בצה״ל שקצינים כיח
פשוטים. מטוראים פחות לא דים

ובו ממושקף האי-שמים, באחד ׳״משרת
 שאני בייגלל בודד שאני פעם לי אמת דד.

 שאני משום ואולי הסיבה. זו אולי מסוגר.
בעזרת בבדידות נאבק אני בינתיים ביישן.

 את לשמוע אהבה כשבצד ומוסיקה, ספרים
 מתבייש לא ועוד, הפינק־יפלויד דילן, בוג

 יש לפעמים. קלאסית מוסיקה קצת לסמפט
 וטיולים. קולנוע כמו נוספות אהבות גם לי

ה שירותי ביגלל מתיישמות שלא־כל־כך
ל רצינית יותר פירצה מחפש אני צבאי.

 עימד, שההתכתבות נערה בדמות בדידות,
 היכרות ליצירת המפתח את דק תהווה

 יותר.״ מעמיקה
לנוח. עיבדי
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חולנית סדרנות

 כמו למיכתב כבר מחכה אני זמן הרבה
 ונעשה הולך שלה הסוג ).6/11( של זה

בארץ. ׳נדיר ויותר יותר

 אם לחובתי זאת תזקפי שלא מקווה ״אני
 העולם קוראי עם נמנית שאינני אציין
המבק בין הייתי מאז־ומתמיד להיפך, הזה.
 שבז העיתון של ביותר החריפים רים

 על לי כשסיפרו אבל מדורך. מתפרסם
 מוכרחה ואני בו להציץ התחלתי המדור,

בעי עושה יאת ימה :מתפלאת שאני לומר
?״ הזה העולם במו תון

מת שאני אולי, לה, נדמה מה משום
 זה חכו, אבל הפועלת. לדבר יותר אימה

נגמר. לא עוד
 לפנות בדעתי מעלה הייתי שלא ״מזבן

חס לא סרסורה. לי שתשמשי כדי אלייך■
 יודעת אינני האמת, למען מחזרים. לי רים

ל העומד הזמן עם להסתדר איך אפילו
 (פא- באוניברסיטה סטודנטית אני רשותי.
ב מאד ופעילה אנגלית) לסיפרות קולטה
 החלטתי סקרנות ׳מתוך סתם שונים. חוגים
 סוג איזה לדעת כדי רק ולו אלייך, לפנות
המתפרס למיכחבים לענות עשויים אנשים

במדורך.״ מים
 שיספקו כאלה שימצאו מקווה אני אז

 בל את לה ותכתבו שלה. הסקרנות את
 מוכרחה היא אותה. לאכזב אסור האמת.
מופ אפלים, טיפוסים שרק לעצמה להוכיח

מתו ויצרים זדוניות כוונות בעלי רעים,
בי. הנעזרים הם עבים,

ל עשוייה אפילו היא סקרנות, מרוב
חשוכה. סימטה באיזו פגישה לכם הציע
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נחמד אבל נשוי,

 הזדמנויות האחרון בזמן לך היו לא אם
 לך שאסור הצעה הנה חיי־נישואין, להרוס

להחמיצה.
 לא ס׳מ, 178 ,25 בן גבר הוא )7/11(

 אבל ״:נשוי נשוי. אבל רזה, ולא שמן
 את רואה הוא וכאילו מוסיף. הוא ■נחמד,״

 הוא פני, על המתפשטת הבעת־התמיהה
 לנשואים גם ״לפעמים, לי: להסביר ממהר

משעמם.״
 אשה ולהכיר .״להתכתב רוצה היה ■הוא
 מגדיר שהוא למה ,״25 לגיל מעל נחמדה

 לדעת טוב וחמה.״ בנה ידידות כ״מטרת
 שזו מצפה הוא כך. לזה קוראים שעכשיו
׳חופ ריעות בעלת אחת תהיה לו שתיענה

יו אני ואם לשלו. זהים נתונים עם שיות
ל מתנגד היה לא הוא דעתו, לסוף רדת

וש כמוהו, ונחמדה נשואה שהיא מישהי
 הוא שלה. בחיי-הנישואין משעמם לה גם
 כי מתל־אביב. תהיה שהיא מבקש היה דק

מירושלים. הוא
 הנשים כל את כבר רואה אני ועכשיו

ב 25 בני לגברים הנשואות הירושלמיות,
 וכותבות מתיישבות ס״מ, 178 של גובה
 הבעל במיקרה לא זה יאם לגלות בדי אלי

שלהן. והמשועמם הנחמד
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!פריזי7ל ?!פריזית
להג לי ״קשה : )8/11( של בהול מיברק

 שתשיב מעוניין אני מי את בדיוק דיר
 ואולי מדי. קפריזי היותי בשל לפנייתי,

 ,בחורה להיות צריכה רוצה שאני זאת
 או גילה יהא מה משנה זה אין קפריזית/

 בתוך אי־שם אך החיצונית, צורתה מה
 נטייה בה להיות צריכה אישיותה, ניבבי
העיר.״ על חיי-קיבוץ להעדפת חזקה

 ואני קיבוצניק. ולא עירוני אגב, הוא
 תהיה בשבילו מתאים הכי שהדבר סבורה

המיברקים. בשביל קצרנית, איזו
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 לכתובת: להפנות יש זה למדור מיכתביס

 תל־אביב. ,136 תיבת־דואר לציפי, מיכתבים
 לשלוח יש זה, במדור למכותבים מיכתבים
לר החיצונית המעטפה על כפולה. במעטפה

ה ויומעטפה על הנ״ל. הבתובת את שום
 אגורות, 35 של בבול ■מבויילת פנימית,

 המכותב של הסידורי מיספרו את לציין יש
בילבד.

ב ת כ ס מי ר פ

ה ד ד ח ב ש א ה ד כ ו
נתח-חיים. זחו מיכתב. לי שלחת לא )9/11(

 יום־ מילחמת לפני כחודש ועדינה יפה אחכה אחרי בחיר״ליבי עם ״התחתנתי
 בעלי, גם עבדתי. אני מאד. נעים מישפחתי קן יחד ״יצרנו לי. כותבת חיא הכיפורים,״

מאושרים. חיים היו חיינו במיקצועו, עבד אקדמי, מיקצוע בעל שהוא
 נפגע הוא לכך נוסף רגליו. שתי את לו לקטוע צורך היה בעלי. נפצע ״במילחמה

 אפילו נשלח הוא מוחלט. מעיוורון להצילו כדי בו לטפל ניסינו וחתעוור. בעיניו גם
 בסדר מתפקדות אינן לו שהתקינו חפרוטזות עיר. לא דבר אבל למומחים, לחו״ל,
כיסא״גלגלים. בעזרת לנוע לפעמים נאלץ הוא כך משום תמיד.

עיוורונו עם יחד אבל כספית. ותמיכח דירה קיבלנו למדי. טוב החומרי ״מצבנו
לא משותפים, בילויים לא חיים. שום לנו אין למעשה חיי. גם חשכו בעלי, של

 הוא טובה. כחברה לו משמשת אני אותו. לעזוב בדעתי מעלה שאיני מובן טיולים.
מענייני־דיומא. לו קוראת אני גם ולפעמים בכתב-ברייל מעט לקרוא למד

לבושה. אני אין יודע אינו הוא אותי. רואה אינו הוא כאשה. סובלת אני ״אבל
לפעמים לי לומר יכול שהוא מה כל ומלטף. חם מבט לי חסר צעירח, כאשה ובכלל,

 שזה אלא ׳1 בלעדייך עושה הייתי מה אותך. לשמוע נעים נפלא. קול לן ,יש : הוא
אותי. מספק לא

לבדי, נותרת כשאני ואז, בבית״חולים. מסויימת תקופה לשחות עליו לעת ״מעת
״ ׳1 אותי פקד חזה הגורל ,מדוע :לשאול רק יכולה אני

 הארוכה ההקדמה כל אחרי גלוייה להיות מנסה היא בליבה, חששות חרבה עם
להי משכיל, סולידי, מעניין, ״גבר כותבת. היא גבר,״ להכיר מעוניינת ״אני הזאת.
 שייתן אחד למועדון. או לתיאטרון, לפעמים עימו לצאת שאוכל מחייבת. בלתי כרות

 את לי יחזיר נוכחותו עצם אולי ואצילות. יופי להעריך המסוגל כגבר תשומת״לב לי
ולהיראות. להתלבש להתקשט, הרצון

ידיד״ למצוא עמוק נפשי צורן חשה אני אבל לי, חסרות לא וידידות ״חברות
 אוהבת בית, מנחלת נוהגת, עובדת, ברון־השם, אני, עלי. לרחם ייאלץ לא חוא גבר.

סביבו. מהנעשח דבר לא וגם אותי, רואה לא שבעלי אלא מאמנות. ונחנית יפים דברים
ולהת בחברתי לשהות כדי זמן קצת להקדיש מוכן שיהיה הגבר יימצא ״האם

"1 והנוגות הכחולות בעיני בונן
 השאלה טובות. נפשות כמה לקומם עלול חזה שהמיכתב לעצמי מתארת אני

1 במקומה עושות היו חן מה רק, היא
כנותח. על לפחות לפרס, בהחלט ראויה היא לדעתי,
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 מתוצרת מוצרי־יופי חבילת — בשי שולחו את מזכה שבוע, ובכל השבוע, פרס מיכתב

בדואר. לזוכים יישלחו הפרסים ל״י. 200 של בשווי ד,דם חברת
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