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לא יודעת מי המציא א ת
האגדה הזו שעל בל גבר פנוי
ב מדינ ה הזא ת נל ח מו ת ל פ חו ת
שבע נקבות .אצלי ה מ צ ב הוא
הפוך .אני מ ת מונ ת ב מדור,
ולאו דווקא אצלי ב בי ת .בז מ1
האחרון התרוקן לי מלאי מיב־
תבי הנ ק בו ת ול עו מ ת ז ה מת 
מרו ב
פקעת מגירת הזכרים
עומס.
אז זוהי ההזדמנו ת שלכן,
בנו ת .ל פני שייווצר אצלי מ 
חדש ה תור ה א רון ,ישבו נאל 
צים ל המ תין שבועות וחוד שים
עד ל פי ר סו ם מי כ ת ב ב מדור,
קיפצו עכשיו על ה הזד מנו ת.
לא יכולה ל מל א א ת ה מדור
הזה רק ב מיכ תבי גברי ם רע
בים .אז קדומה ,רוצנה לדואר.
*
*
+

עברית של מושב
■לפגי !שאתן מתחילות עם
מייבתבו של ) ,(1/85אני ממ
ליצה לגשת למדף הספרים
■וליטול סשם ׳סילון עברי .אח
רת יקשה ׳עליכן להבין,
״עד השנייה טרום כתיבת
המילים הללו נדתי ובין שני
קטבים  :עילות הניסיון או בה 
לה יבו .יאודה ולא אפחד  :בימי
היי לא נזדמן לדצוונותי הפ
נימיים להעפיל לאוורסטים
בלתי מושגים ,ואולי מפאת ש 
לא ידעתי ■פלל על קיומם ב
פינת עיתון נעלם.
״לא ,אין בקרבי שתתרשמי
סהיגירנדיוזיות הטמונה במייש-
■פטים ואלייך .בחרתי בעליות
הניסיון .דרך ׳מדורך השקה
נפשי במישהו שאולי אוכל ל
צייר ולסמן ■והרי בייסולתך ל
העביר ■את המסר.״
■לא ירוצה להמשיך ולבלבל
אותך .יסר ,שהבחור ירוצה ,ב
קיצור ,זו ״בת ,׳האוהבת ל
טייל בארץ ׳ועושה בעיקביות
דין־והשבוז לעצימה מד .היא
במיכלול בגי־אטוש המקיימת
בגופה קרוב ■והתמסרות לטבע
■והשואפת ובעתיד הלא ׳רחוק
לבית חם בראש פ״סגה .בת
האוהבת ואמינות ושירה ,הנד
■חפשת את דרכה ■ומגששת ל
מען תגיע אל צור אושרה.״
עכשיו ואת משוכנעת בוודאי
שמי שפתב את המכתב הזה,
אם אינו המתמיד בכבודו וב
עצמו אז הוא וראי המור־ספ־
רים אחר■ .יש לי הפתעות בש 
בילך ,הבובה .הבחור הוא מ ד
שבגיק■ ,מאחד המושבים הוו
תיקים והידועים ׳במדינה .ומטר־
שמונים ,ומעיד על עצמו ■ש־
׳אינו מכוער ■פלל .״,כויתב שי
רים בין ■טוב לרע ,ובעוד סוד־
■שיים אחגוג במדבר את יום
הולדתי ה־.19״
למה דווקא במידבר ? או ,אז
הוא ״חייל באחת הסיירות ב
צד,״ל המטייל בחופשותיו עם
בניות לוויה ,אך החסר משהו
קרוב שאוכל סוף סוף לחבק
לבטח ולהאשיר הדדית.״
ואוו !

לא מסיבת־ייאו ש
ידעתי ושלא אוכל להתחמק

׳מזה גם הקיץ .מסל פעם ש
מגיע החופש הגדול ׳מתחיל
זרם הגקמנזיסטקות ,החשדת
פיתאום שיש בחיים גם משהיו
חוץ ׳מלימודים■ .סמו ).(2/85
הן ■נוהגות לכתוב בצמדים
׳מפגי ■״בשבילנו הגיעו מים עד
נפש ונמאסו סבר על הלא'
רציניים שמסביב.״
״למתת שמתנגנת ברדיו
!מוסיקה קלה ,זה לא מקל על
שאנחנו
הריקנות .למרות
שתיים ,שתי בחורות בנות ,18
אנו לא חוגגות ׳מסקבות־ייאוש
אפל גם לא את ההיפך ,כי
פשוט אין עם ימי.

״הפל ׳כל-כך מונוטוני מד
תבע ׳שזה ממש ...ומדבא .רד
צות קצת ׳ספונטאניות ,ליראות
חיים ולעשות אותם יפים יו
תר .אז אם אתם שניים !ורואים
את עצמכם מתאומים ,אל תח
שבו פעמיים .לא תתאכזבו.״
וכת !שלא תבזבזו סתם דלק,
■שתיהן מחולון.

חופשי כציפור
נעזוב לרגע את הנוער.
) (3/85הוא ■קצת וותר מבוגר,
■אקדמאי בן  ,41הכותב שירים
■ומצייר ,משוגע על ׳מוסיקה
קלאסית יורץ כמעט לכל קונ
צרט .׳מחפש אחת ■כזאת שיתריוץ
ייחד עקמו- .
״אחרי שהייתי ■נשוי ■משך
 13שטה■ ,החלטתי להתגרש,״
הוא !מתוודה .״היום אני חוק־
ישי יכצקפור־דמר .הילדים נש
ארו אצלה ,אך אני .פטור מ־

צניעות חוגגת בלונדון

מזונות .בשעות ׳הפנאי א.־ ■גם
■כותב ׳מחזות דשנים אחדות
עסקתי בעקתיונאות .אני לא
מלך הקופי ,אבל ■גם לא מלך
הכיעור .קצת ■שמנמן ,אכל
׳מבטיח לרזות.״ הוץ מזה יש
לו דירה שפורה ד 177ס״מ
גובה .אז ■מה צריך יותר ■מזה
היזם ז

,,אקני יודע אפילו מה זאת
■אהבה .אני כימו עיוור מלידה
שימגסים לתאר לו .את השמיש.
אווילי ■כדאי להתחיל לרחם עלי.
■תראי ■כמה זה מצחיק■ :לש לי
הכל בחיים ,הסל .נותנים לי.
׳ואינני יכול להחזיר את הדבר
היקר לי מכל :את האהבה.״
:מניסיוני ׳אני קורעת ■שהשי-

נוי כ ת ב ס ר ס
ה צ ע ה  3ל חי ־ ע 1יגרוו*רו
 .מאז הפכתי פקידוז״הדואר הפרטי שלכם היו לי כגר
הרבה ניסיונות ,בעוונותי .אכל אף אחד מהם לא התקרב
לזה שבו התנסיתי גמיכתבה של ) .(5/85אתם מוזמנים עכשיו
להתנסות באותו ניסיון עצמו .ותהיה מה שתהיה דעתכם,
תודו שמגיע לה פרס השבוע ,לפחות בשביל האומץ.
״נדמה לי שבקשתי תיראה לך קצת יוצאת־דופן,״ היא
מקדימה תרופה למכה .״אבל בכל הרצינות .החלטתי שלפני
שאנשא ואתמסד אני רוצה) ...לקחת נשימה ע מו ק ה(...
להתנסות בחווייה מינית עם אשה.
״ברצוני להדגיש שאינני לסבית ,מפני שנדמה לי שלא
כל אחת תהיה מוכנה לחשוף את עצמה לאשה הנמצאת
מעברו השני של המיתרס ,ככיכול .אז אם יש נשמה אמיצה
שיכולה לגלות פתיחות לפחות כמוני ,אנא לא להסס .אני
מוכנה להקשיב לכל דיעה שהיא ולכבדה .ואם זה עדיין לא
ברור ,אז מוכן שסודיות מובטחת לכל מי שתרצה ליצור קשר.
״פרט נוסף  :גילי . 27
״זהו זה .אני מקווה שלא הדהמתי אותך יתר על המי
דה• ועתה הבה נראה שבועון שדוגל בחופש העיתונות וחופש
הפרט אם יהיה לו דם להדפיס את מכתבי .אתגר רציני ,הא 1
״האמת היא שלא איכפת לי אם הנוסח יצונזר ואני
כבר יכולה לראות בעיני רוחי אלו מטעמים והערות יהיו שם.״
עד כאן.
היא לא כתבה את זה ,אבל אני מקווה שהיא אשה ולא
איזה זכר בתחפושת.
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קומונה חופשית
) (4/85שלחה מיבזק.
הי׳א בית■ 17ואיגד ,מעוניינת
בכל יפר .שסאחרים הכותבים
למרור מעוגיינים בו .מר ,יש־
הקא חוצה !לעשוית זה להקים
!שה שקרוי בלשונה ״קומונר,
חופשית״ .כל מי שייודע ימה זה
ורוצה להצטרף מוזמן לכתוב
:אליה ,בין אם הוא בן ובין
אם הוא בת .רצוי שיהיו אחרי
צבא׳ אבל ילא משטה לה אם
גם ׳כאלה לפני צבא סעוניינים
להצטרף.
׳ואחרי שיתגלו מה זד ,בדקוק,
אולי ■תספרו לי גם ■כן.
■■¥■ ¥ •¥

בעייה בל ת ת

זה שהערבים השתלטו על לונדון ,אני לא צריכה
לספר לכם .כיימעט כל ישראלי שני ;סע הקיץ לראות
את זה כמו־עיניו .נכון שקצת מוזר לראות את כל
הפאטמות מכוסות ■הרעלות מטיילות כרחוב אוקספורד
או כצ׳לסי ,על רקע מודעות־פירסומת ארוטיות כמו זו
שבתמונה )שצריכה להיות ,אם אינני טועה ,פירסומת
לביגדי־ים( .אכל מסתכר שאלה גם תורמות לתרבות
המערבית .אני ■מתכוונת למסכות־יהרעלה המפחידות,
שכמה מבנות המיזרח נוהגות לכסות בהן את פניהן
מטעמי יעילות ואופנה .מסתבר שזה מצא חן כעיני במה
אופנאים .ואל תתפלאו אם בחורף הכא תראו שמסיכת־
הרעלה תיכנס לאופנה כאופן רישמי כמיצעד הכובעים
השנתי כאסקוט.

ל) (6/85קש בעיקר .,״אני
הסיר ואהבה .לא בלקבל .ב־
לית .אני מקבל אהבה ׳מכולן:
אשר״■ ,נשים אחרות ,נעירות.
אני מקבל ,אבל לא ■נותן מאום
בתמורה .כוה גברא איטו אה
בה .ומשהו בתוכי ריק .׳משהו
קר .קפוא! .מלאכותי, .אני שיו-
יסב איתן ׳סלי רגיש .אני יורע
■את העבודה אבל אין לי ■סיפוק
■סמטה .הכווטה לסיפוק מהלב.
סיפוק הנפש.
״היי האהבה אצלי דומים
לטיפות ומים .אבל אין גם טי
סה אחת !של רגש ,של מש־
,מעות ,של אהבה .אם מישהי
תכתוב לי אני חוצה שתדע
כבר עכשיו ובביתר :אני חו
צה לאהוב אותה .את תמנו־
ת״ה ,יאת מחשבותיד״ את יה־
סה לזויים.

יטה הזאת כבר נוסתה כמה
■פעמים ובהצלחה בעבר .מי יו
דע׳ אולי זה ייילך גם לו.

מישהי בסבר
״אין לי סיפורי הלל ולא
■נפלאות .לא [מוחה בתיכון ולא
חייל יבודד .׳מעדיף להישאר
נטול כינויים ,יפשוט :אני■ .עם
,כל המורכבות יוד,תכנים שבי
ועם ׳עשרים וארבע ׳שטותי ועם
איזו מחשבה או אמונה ש
דווקא דרך מיכתב יקטן במרור
שכזה אוכל להגיע לאיזו מיש 
הי בתוך הסבך העצום הזה.
״מישהי שעימר ,תהיה לי
לשון משותפת ,שתדבר אלי,
׳שעבורה !אהיה !סוכן לתת מ־
עצמי ,מרצון .מישהי שאוהבת
טבע וטקולים ,׳מישהי שרוצה
לראות יסמר ,שיותר ולהכיר
■כפל שקותר ,מין רומנטיקאית
שכזו עם נפש יפה ולב גדול.
יאז אם יש מישהי כזו — שגם
יתענה׳ ל,א רק תקרא.״
על החתום.(7/85) :
 * ¥י*
מיכתבי ם ל פי ר סו ם ב מ דור
זה יש ל שלוח ל פי הכ תוב ת :
מיכתבים לציפי ,ת.ד 135 .תל־
אביב .מכתבי ם ל מ כו ת בי ם ב
במעטפה
ל שלוח
מדור יש
כפולה ,על המעטפה החי צונית
יש לר שו ם א ת הכ תוב ת הנ״ל.
על המעטפה הפני מי ת  ,מבויי־
לת ב בו ל של  50אגורות ,יש
לר שום א ת מיספרו הסידורי
של ה מכו ת ב בלבד■ .מכתבים
בל תי־ מבויילי ם לא יישלחו.

