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 ידעו לד, הדומות ובל )4/18ש( מקווה,
נוהגת. כן ■שאני

 בארבע לפני התגרשתי .45 בת ״אני
 לבנות לנסות ילדי, עם והתחלתי, שנים

 תקופה היתד. זאת ואם חדשים. חיים לנו
 את אלי החזירה לפחות היא קלה, לא

נישואי. בשנות לי שאבדה נפשי שלוות

 הדואר באשמת זה אם יודעת לא אני
 אלי מגיעים לפעמים אבל באשמתכם, או

 שיבושים ביגלל בחזרה מיכתבים כמה
 מפרסמת אני כבר אם וחבל. בכתובות.

 תשו־ מישהו אצל מעורר גם והוא מיכתב
 תלן היא חבל בתשובה, וזוכה מת־לב

לאיבוד.
— בבירור כתובותיכם את ציינו אנא, אז

 המעטפות. על רק ולא המיכתבים על גם
חל אישית: הודעה )6/16ו( )5/9ול־(

 אלי אותן שגרו בכתובותיכם. שיבוש
לכם. הממתין הדואר את ותקבלו שנית
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השביעי המאור

 ובל גבר. שאני להתערב מונן )1/18(
שהת המיכתבים שבאחד מפני למה? כך

 אומרת אותי מצא הוא זד. במדור פרסמו
 סמך ועל לי...״ סיפרו מה יודע לא ״אני

 זו שאין ״בטוחני כבר: קובע הוא זה
 הודאתך, בלא הזאצער, הבחור ■של טעותו
 זהותך על רמזים לשלוח הגיוון לצורך

 להופיע השיקול אופן בכל הביולוגית.
 שזהו ובטוחני עצמו את הוכיח כציפי

 בעיתון. ביותר הנקראים המדורים אחד
 בפני מאשר ציפי בפני להשתפך יותר קל

 שבך שהגבר קורה, אך רפי. או מוישד.
נוכחות.״ הפגנת ודורש מתעורר
 מתפלא הוא העניין לעצם כך. שיהא

 מיכתבים אלי שיכתבו מבקשת שאני עלי
 ״גם ורגש. הבעה מלאי משעממים, לא
 ״זד. כותב, הוא מיכתב־פרס,״ רוצה אני

שלא. רואה אתה — לי?״ יעזור
 לעומת בפרטים. מרבה לא הוא עצמו על
 המאור את מחפש הוא מספר, הוא זאת,

 הלילה אותו נשאל שלא וכדי השביעי.
האח מאורותיו ששת הם מה בסארקזם

כסידרם: אותם מפרט הוא רים,
 .2 דתי). (אינני ותורתו ה׳ אהבת .1

 גוש־אמונימגיק). (אינני המולדת אהבת
 אהבת .4 שמאלני). (אינני האדם אהבת .3

 אהבת .6 הקריאה. אהבת .5 ואחים. הורים
הנת״ל.
הש המאור הוא מה להבין צריך מכאן

 יהיה לא הזה שהמאור ורק לו. החסר ביעי
 בר. וחיי סלוניים ריקודים אוהב חלילה

מזה. רחוק — הוא
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נעלמים בשני משוואה
 אבל למתימטיקה סטודנטית אומנם ״אני
 פיתרון מאשר יותר הרבה לו להציע יכולה

 )2/18( כותבת נעלמים...״ בשני משוואות
 מנחש היה מתחיל גדפולוג שכל בכתב
 הפתטיות סמל שהיא למישהי שייך ■שהוא

והסדר.
 על ראש עם רציני, שיהיה רוצה ״הייתי
 רק מתרשם ואינו תוכן המחפש הכתפיים,
 העשרים בשנות שיהיה חיצוניים. מדברים

 עם רק אני כי בחוץ, אחת רגל עם ולא
 ביישן, להיות יכול הוא בפנים. אצבע
 שעוד משום פשוט — חברה׳מן או וסגור

משמ -שבי ומשום עדיף מה החלטתי לא
בעירבוביה.״ התכונות שתי שות

 בהמשך אבל רע, לא הלך זה כאן עד
 סטודנטית כמו להישמע מתחילה היא

חמו שאני עלי ״אומרים :דווקא לספרות
 אני זאת מתכוונים? הם למה — דה

לבד.״ לגלות שירצה למי משאירה
מהמד לאחת מתאים לא זה חביבל׳ה,

 רגישה, •שאת לי כתבת כן, המדוייקים. עים
לך. מגיע זה שלפחות תודי אבל
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המושב מתחום
 מסיג- המתדגזת יחידה לא שאני מסתבר

 המתפרסמים מהמיכתבים כמה של גונם
 כבר וזו לצרתי שותף )3/18( זה. במדור

נחמה. חצי
 החלקה ומהלשון מההצטבעות לי ״נמאס

לר מרגיז מיני-הזברים. בני נוקטים בהם
 בבת ״רצוני כמו מישפטים ולקרוא אות

 יסבירו אולי חיים.״ ולעשות טבע שאוהבת
 אז חיים לעשות ברצונם אם הנ״ל: לי

 וחייבים בכך מסתפקים לא הם מדוע
בחור אותו או הטבע. אהבת את להוסיף

 בודד, כה אתה אם בדידותו. על המספר
 יפה בחורה שדווקא חושב אתה מדוע

מבדידותך? תצילך
 נועדו האלה המילים שכל לי ״נראה

 לבלות שיוכלו בידידה רצונם על לחפות
 אז יחסי־מין. עמה ולקיים כראוי איתר.

 אני הצטעצעות? בלי זאת לומר הבושה מה
 ובעלת נאה בחורה מבקש אני כנה. אהיה

 לדבר שניתן אחת גם שתהיה טוב, גוף
 לעשות שאוהבת משכילה. כלומר עמה,
 יחסי-מין לקיים גם ושנוכל משוגעים חיים

 בגילים להיות צריכה היא ושלמים. מהנים
.״22ו־—18 שבין

 בצבע- הפשרת מושבניק, עצמו הוא
 בקרוב. להשתחרר ועומד כקצין הקבע
 הוא מישקלו ועל ושמונים מטר גובהו
 מקווה ואני ״סביר.״ להעיד: רק מוכן

עלייך. יכביד לא שהוא רק

מ*המעודדים״ רחוק
 לפרסם נוהגת אני אם ידעה לא היא

אני עכשיו, במיכתבים. זה מסוג מיבתבים *

 לצבא. והלכו גדלו הילדים מה? ״אבל
ופת הבת. חודשים כמה ולפני הבן, קודם
 למחשבות פנוי זמן יותר הרבה לי יש אום

 ומאוד עובדת, אומנם אני הנפש. ולחשבון
 רואה אני אבל שלי, העבודה את אוהבת
 להסתגר שגיאה זו היתה שאולי עכשיו

 השנים בארבע עשיתי יותר או שפחות כפי
 או בבית לשבת העדפתי בהן האחרונות

מאוד. מצומצמת ידידים בחברת לבלות
 המעוניינים גברים מספיק יש ״נכון,
 השיגרתיים הבית מחיי קל ב,גיוון׳ בבילוי,
 ידידינו מבין כמה מדהים ממש שלהם.

 כמובן) (הבעלים, והוותיקים המשותפים
,מבחי לי ודואגים אותי ל,עודד׳ מבקשים

 איני אני אבל ופסיכולוגית׳. בריאותית נה
 אוהבת לא אני עורי. את לשנות יכולה

יפה לא אני אגב, זה. מסוג הרפתקאות

מתק בהחלט הופעה בעלת אבל במיוחד,
הדעת. על בלת

 לי נדמה בעצם? רוצה, אני מה ״אז
 שיעור־ בעל אדם גבר, להכיר רוצה שאני
 אמיתי, חבר ידיד, להיות ירצה אשר קומה,
 — מכל והחשוב להבין. לייעץ, לעזור, מוכן

 שהוא באיזה קיים אולי להתחתן. ירצה א ל
 מבחינת יתאים אשר בזה, גבר בארץ מקום
 מחפש הוא גם ואולי העמדה האופי, הגיל,
משותפת.״ שפה ימצא עמה חברה

 איש למצוא לי לעזור תסכימי ״האם
שואלת. היא בזה?״
 בשביל אז קיימת, אני זה בשביל לא ואם
מה?!

אהבה *ושמו תפריט
 ביישן רזה, די ס״ס, 178 וחצי, 20 בן

 דחוף באופן עכשיו זקוק בדידות, ואוהב
 הוא )6/18( עידוד. לו שתיתן למישהי

 שנוצרו שהבנתי, כפי בעיות, עם בחור
כשה עכשיו, השירות־הצבאי. בעת אצלו

להתמודד מניסה הוא מאחוריו, כבר שירות

 ייטיב שהוא לו נראה שלו. הבעיות עם
״ש מישהי של בעזרתה עליהן להתגבר

אהבה.״ ששמו התפריט את לי להכין תדע
 100 :ביותר פשוטה ההכנה דרך לדעתו

 גדם 250 הבנה, גרם 300 הסתכלות, גרם
 קנאה מעט סבלנות. גרם 700ו־ ידידות

 ויתורים. והרבה ויכוחים -מעט לקישוט,
 פשוט, כך כל באמת היד. זה אם אבל
מוכן. זד. את לקנות היה אפשר הרי

 להשתייך צריכה מחפש שהוא הטבחית
 באשקלון, גר הוא .17—19 שבין לשנתונים

 הדואר מהסביבה, תהיה היא שאם כך
מהד. יותר ירוץ ביניהם
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המיצר מן

 הוא ויוצא־דופן מיוחד באמת משהו
 בשקט יושבת אני ).7/18( של מיכתבה

מתערבת. ולא
 מאוד, נחמדה .25 כבת נכה, בחורה ,״אני

 אני עתיד. לי לבנות ומעוניינת חברותית
 דרי- עצמאי. באופן חיי את לחיות רוצה
 נחמד קל, נכה שיהיה :הן גבר לגבי ישותי

 אם אבל בעל־רכב, שיהיה רצוי ואלגנטי.
לא. אז — לא

 את שתדעי מעוניינת הייתי ״ציפי׳לה,
 מרובת־ למישפחח בת אני הנורא. מצבי

 לא פעם אף איומה. בצורה גדלתי ילדים.
 אלי. התאכזרו ותמיד בבית אותי אהבו

 משפחתי יותר. מסוגלת לא פשוט אני
 שנעשה דבר כל אותי. להבין יכולה אינה

 כשאני כלא-מוסרי. בעיניהם נחשב ידי על
 עם ואפילו חברים, או חברות עם יוצאת

 הם עמו, להצליח אוכל שאולי גבר ■סתם
למופקרת. אותי חושבים
 בריאים בחורים עם יצאתי עתה ״עד
 בחור להכיר מעוניינת אני כעת בילבד.
 לי שיהיה מנת על הוא גם נכה שיהיה
מסורה. אשד, לו ואני כבעל

 עובדת אני עצמאית. אני נכותי ״למרות
 :והעיקר אינטליגנציה. ובעלת למחייתי

 שפנייתי מקווה אני ביותר. רצינית אני
 לסבלי.״ קץ תשים אלייך זו
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מיושן בסיגנון

 פתאום תפס בטכניון, 23 בן סטודנט
 מקבל הוא אז אלי. לכתוב והחליט אומץ

 ו״אשב- 5ס״ 170 נאה, ).8/18( המיספר את
 שזה למי להדגיש מבקש הוא — נזי״

 הסטודנטים שכל מה אוהב הוא לח. משנה
 חיפשתי ונערות. לטייל לבלות, אוהבים:

 אוהב שהוא הדברים בין הלימודים את גם
 שהוא שהבחורה מאליו מובן מצאתי. ולא

 לעומת אבל רצינית, להיות צריבה מחפש
 קצת סיגניוז ״בעלת שתהיה רצוי זאת

 מתכוון, הוא למה יודעת שלא למי מיושן״.
 טובה, עקדודבית נאה, :פירוש הוסיף הוא

 לנסוע מתעצלת ו״שאינה בעלת־השכלה
באוטובוסים.״

 כדי אולי תמונה. שתצרפי רוצה הוא
 לנסוע שמוכנה אחת עוד שיש להאמין

 עבודת- ביכלל, זו ואולי באוטובוסים,
שלו. הגמר
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רצינית מטרה

 ״לא חייל, הוא )9/18( החייל. פינת
 קרבית, מיחידה גזעי, אבל במיוחד, חתיך

 או נערה עם אינטימית בידידות המעוניין
רצינית.״ למטרה אשד.

 מה לי לגלות פעם יהיה מוכרח ומישהו
החיי שכל האלה הרציניות״ ״המטרות הם

 חושדת תמיד אני למה אותן. מבקשים לים
 מסתתר רצינית״ ״מטרה הביטוי שמאחורי

! ? מרגלות לגייס ניסיון
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 לשלוח יש זה במדור לפירסום מיכתבים
 ,136 וז.ד. ,לציפי, מיכתבים :הכתובת לפי

 זה במדור למכותבים סיכתבים תל־אביב.
 המעטפה על כפולה. במעטפה לשלוח יש

 ועל הנ״ל הכתובת את לרשום החיצונית
 של בבול מבוילת — הפנימית המעטפה

הסי !מיספרו את לרשום יש — אגורות 45
בילבד. המכותב של דורי

פרס מייכתב

הדר דקשוח ח3משו רנעו־ן
 שחולפת לחשוב כבר התפתיתי מיכתבה את פתבה עליו המיכתבים נייר לפי

 כוכבים, וכמה מישעחתי סמל איזה שם היה במישפחה. אצילה איזו לנו להיות
 ברחוב מלטה״ דה הוטל ״גראנד של חמיכתבים נייר הכל בסן שזה לי שהסתבר עד

 )5/18( של חמיכתב מיותר. היה זה אבל יעאני. רושם, לעשות בפריס. רישלייה
מרשים. מספיק

:ו אוויר) (לנשום ! שלוש ! שתיים !״אחת
 תטעו שלא ! לא שבחבורה). לאריות גם (וצ׳או למינים הזאבים לכל ״שלום

 מהשיגרה לצאת ומרץ אמביציה עם אחת פשוט מצוייה. כיפה־אדומה איני חלילה.
 של — חזו הדרך וגם ליצלן. רחמנא וטירוף, מעשי־שיגעון של לשפע ולהיכנס

1 לא יפה, שמאל בצד אדום פרח עם דפים על אחר) עט כל (או מילות״תכלת
מס שלא חיילת הכל בסך זו לעתיד. משוררת עומדת שלפניכם תחשבו ״שלא

לו אהבה פרשת שבוע לפני שגמרה אביביות, חיים שנות 19 בעלת שם, לה תדר
ועצוב. מר קצת שלח הצעיר ללב ושהיה הטת

 היפים, החיים לעבר ופורצת־שועטת לארון, הכל מכניסה מהצבא, חוץ ״אבל
 ושיחות משגע!) (משחו דרוס-אמריקאיים או ברזילאיים ותקליטים והשקיעות,

 ושירי וכינרת, ים, וגם הדשא על שמיכה עם התרגעות וסתם הלילה, לתוך ארוכות
רגע. של דברים המון ועוד רחל

 ואף סמוקות לחיים חום־שטני, שיער חומות, ועיניים שלי, הס״מ 165 ״ועם
בכל. לשאת מצליחה — נמשים עם סולד

פרטי) שיגעון !(חובה העיניים בהיר ממך, תשובה למילות מחכה כן, ״אם
 הפסקה לעשות יש (אבל והלאה ס״מ 178 של גובה ובעל 21—24 בן מזוקן, והלא

 במקוריות (חשוב) רכה קשיחות במיסתוריות, עצמו את לתבל שיכול מקום) באיזה
משובח.״ במעדן תזכה צבר. של חן ובהמון

תיאבון. לכם עושה לא שהיא רק ותגידו
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 ומוצרי־ תמרוקים חבילת :בשי שולחו את מזכה — שבוע ובכל — השבוע מיכתב־פרס
בדואר. לזוכים נשלחים הפרסים ל״י. 200 של בשווי הדם חברת מתוצרת יופי

תכעוירי
יופי

ואיסור
ר1בנוד לזוכים


