
התמונה

 כמה פרסלי. אלבים של לתמונותיו ביקוש נוצר שוב האחרון בזמן
 גלויית קיבלתי אני ואפילו מלא בקצב זה בגלל עובדים בתי־דפוס

 אלף עם המחייך הזה היפאוס של תמונתו עם החדשה לשנה ברכה
 אלביס. נגד אישי משהו לי שיש לא ברלינטין. משוכי בתלתליו שיניים
 אבל בחברתו. עלי עברו שלי ביותר הטובות מהשנים כמה להיפך.

 אלביס את שגילו מעריצות, של חדש דור שקם הוא שמצחיק מה
 אליהן יחייך שהוא מבלי להירדם כבר יכולות שאינן מותו, אחרי רק

המיטה. מעל
 נראה הוא איך להן להראות :אחת תרופה רק יש אלה בשביל

 בתכלית אלביס אסר האחרונות שבשנתיים למרות האחרונים. בימיו
 להשיג הצלחתי — למה גס ידע והוא — בהופעותיו אותו לצלם איסור

 לפני מיספר שבועות שנערכה בהופעה שצולמה תמונה אלה בשביל
 גוזרות גיבורות, אתכן נראה ועכשיו לבורא. נשמתו את שהחזיר

 אתן כן אס אלא המיטה. מעל להדביקה כדי אלביס של תמונתו את
מביעותי־לילה. נהנות

 לחברה להיכנס קל היה לא אך
 אומנם לי יש כיום החילונית.

 חילוניים, וידידים חברים כמה
ו שגה כימעט לי לקח זד. ■אך

 לפתע וכך, לי. איו עדייו חברה
 מתגעגע עצמי את מרגיש אני

 למר־ דתי הייתי שבהם לימים
 (דתיות, חברות לי והיו אית־עין
כמובן).

ב שכשאהיד. חשבתי ״תמיד
 טוב לי יהיה חילונית חברה
 אם עגום די מצב וזה יותר.

ל ולחזור צבוע להיות אצטרך
 לי שתהיה כדי הקודמת חברתי
 למדורך פונה אני וכך חברה.
 חברה לי למצוא אחרונה כדרך

העכשווי.״ במצבי
ש חשבתי תמיד ואני מוזר,
אלו לחפש כדי דתיים נעשים

 אם אופן, בכל חברה. לא הים,
 ■את להציל שמוכנה מי יש

 כדאי הדת, מציפורני )5/90(
משרת ,19 בן שהוא גם ■שתדע

 לא שאומנם )6/90( כמו השני,
 ב־ אלי מיכתבה את פתחה

ש העובדה עצם אבל ״ב״ה״,
ושאי בבני־ברק מתגוררת היא
 ברמת- לחיות היא חייה פת

משהו. אומרת כבר הגולן,
 רק כתבה היא עכשיו עד
 התפרסמו שמיכתביהם לאלה

 :מזהירה, היא עכשיו, במדורי.
 מנסה היא אחרון, ניסיון בתור

 ״במישפט אליה. גם שיכתבו
 מייוחד משהו ■שאני אומר, אחד

 ■שביניכם השיטתיים את ואבקש
את לא פשוט אלי. לכתוב לא

 רק זה ? למה אליהם. ייחס
אותי.״ הבינו לא שהם יוכיח

 אחד לכל, נוסף מבקשת, היא
 ■שירותו ■את כבר ■שסיים כזה

 ב־ עימה לחיות ומוכן הצבאי
 אחד יימצא לא אם רמת־הגולן.

 מאיימת פעם עוד היא כזה,
ה האופציה את ״אנצל עלי,

אשתמש לי, שנותרה אחרונה

ל שלי השבועית התרומה
).8/90( הוא העלייה קליטת

 כמעט קשה, בלב לך ״כותב
ה למרות :וזאת ייאוש סף על

 עצמי ביטחון שהוא שלי טבע
 ■שגע׳ונ׳ות, :מכמה חוץ :ומאוזן,

 ברו־ נולדתי אחד. לכל כמו
 שנה, 30 לפני מניה־ה־נגריה

•ו אוניברסיטה גמרתי איפה
 זאת ■למרות במיקצועי. עבדתי

 .בארץ פיה ׳שמקומי הרגשתי
 מילחמת לפני וכך, אבותינו

 בלי לבד, הגעתי אוקטובר,
חברים. מעט ועם מישפחה

 רוב אבל להשתלב. ״ניסיתי
הר אני אפילו עזבו. המכרים

 להסב :ניסיתי בדבר. הרתי
 בידי. עלה לא אבל מיקצוע,
 — וחצי לשנה ■אותי התגייסו

וכ — מקימות בכמה עבדתי
 ובמצב מחוסר־עבודה אני רגע

 ? רוצה הייתי מה עגום. נפשי
 עם רצינית, מישהי למצוא

 להוציא שיכולה לתרבות, נטיה
שיה הנוכחית, ממצוקתי אותי

 לפתור והאפשרות הרצון ׳לה יה
ו הבדידות מבעיותיי: שתיים

העבודה. בשוק הייעוד חוסר
 הום, להשקיע מוכן ״אני
ה בשני וזיעה עבודה הבנה,

 מבטיח אני מצב בכל תחומים•
 תרומה בנפשי ולתת כן ■להיות

גרו להיות יכולה היא ׳נאותה.
 על קטן. ילד עם ■אפילו שה,

בעדי אענה תמונה עם מיכתב
פות.״

למושיעה עדיפות

 ידעתם לא עכשיו עד אם
 פו־ אנשים הרבה כל־כך מדוע

 כדי לדת ■האחרון בזמן ׳נים
 את קיראו סיפוק, בה למצוא
תבינו. ואילי )5/90( של מיכתבו
ב הייתי לצבא לגיוסי ״עד
 שלא למתות וזאת דתית, חברה

כש דתי. עצמי את הרגשתי
עצ את ■שיחררתי לצבא הגעתי

 במטרה הדתית, מהחברה מי
חוץ. כלפי גם לחילוני להפוך

עינ עם בלונדי בסיני, בצה״ל
 לייחס לא ממבקש כחולות יים

מרובה. חשיבות לכך
ה המיכתבים אם אתפלא לא

 מ־ יהיו יקבל ■שהוא ראשונים
 ישראלי איקא ארנון, פופיק

זוהר. אורי או

מיוחד משהו
 הי״־ל. כמו כולם לא אז טוב,

מהמחנה גם יש ■שלי •בסלקציה
, ..הד.״״■ז,....,3., י ,ג,

 לצרות ■לי ■מתחשק לפעמים
 השיעמום מרוב בעצמי ולבעוט
 המיב־ ערימות בקריאת הכרוך
 יפה לא אלי. המגיעים תבים
 חיה אני סוף־סוף כי לומר,
 הרי רחמנות. קצת אבל מבס.

 כמה אז בן־אדם! רק אני גם
 הזוי :הב,אנאליות עם אפשר
 הוא עלי מרחם שלא אחד

 יותר ,או שנה כבר ).7/90(
 במיכתבים. אותי מפגיז הוא
 אכנע לא שאם מרגישה ׳ואני

 רק ■אז ימשיך. הויא הפעם, לו
שהרס אני שזו יגיד שלא כדי
 את אס תדאי החיים, את לו תי

 בשבילו: משהו לעשות יכולה
 האחת אותה ומחפש 24 ״בן

 לשמה. רומנטיקה האוהבת
 ממוסיקה נבהלות שאינה כזאת

 לתוך שיחות אוהבת ■קלאסית,
 ומיה ■וטיולים ונופים ים הלילה,
ש ועוד. עוד לראות ■שיותר
 רצון פה -ושיהיה חושבת תהיה

 ואמיתיים.״ יפים לחיים
 הוא תראו, אתם זה, ואחרי

 יוצף לא אם אותי יאשים עוד
מיכתבי־השק. של במבול

 ההפסד מכאן. ואסע בכסכורטהדת מן בחזרה
הוזהר ראו שלכם. כולו יהיה
תם.״

* * *
אל! נ אב ג ה מש

יזה| במדוד לפירסום מיכהבים
 נויב־ :הכתובת דפי לשלוח יש

 תל־ ,136 ד ת -לציפי, תביס
ב למכותבים סיכתבים אביב.
 בסעספה לשלוח יש זה סדור

 החיצונית הנזעספה על כפולה.
 הנ״ל הכתובת את לרשום יש

ב המבויידת — הפנימית ועל
 סים־ את — ■אנורות 65 של מל
 מיכ־| בלבד. המכותב של פרו

יישל לא ממיילים בלתי תביס
לתעודתם. חו

אסורה אהבה ̂וווו■■■■ו■ווו———■< ̂•יי וז
 בעיקבות שמא כבר, דאגתי

וה במדיגד, שהתחולל המהפך
 ובתשובה, למוטב הכללית חזרה
הבוגד הבעלים כל גם הפכו
החו לנשותיהם ׳נאמנים ניים

 של מכתבו הניעני ואז קיות.
 מקום ■שאין ׳לי והוכיח )1/90(

 נוהג, במי׳נהגו עולם ■לדאגה.
בשילטון. שבגין ■למרות

 (קיבוצניק, אדם קם ״פתאום
מת בבוקר, פנוי) ו׳לא ׳יאה ,29

 שזה ומחליט במדורו שוב בונן
 (רק אותו גם מעניין בעצם

 ארוכות), בזה הירהר אתמול
 תיבת־ד׳ואר, שוכר לחיפה, ׳נוסע

 נזהר ■ונייר, עט לוקח חוזר,
 ■במקרה, ■תפתיע לא שאשתו

כותבים... ומה איך חושב
 ממתין כשהוא ״..,ואחר־כך,

 לראות שבוע מדי בק׳יצר־רוה
(ואו יתפרסם שלו המיכתב אם
 גילוי על בפרס יזכה אף לי

 לו ■חולם הוא ותיושיה) א׳ומץ־לב
 אסורה אהבונת איזו על בהקיץ

 ׳יראה לא ׳ושוב לפחות. אחת
 כל־ עצוב המתקרב הסתיזו ׳לו
כל קר שלאחריו יהחורף כך

בך...״
 כאלה שיימצאו יודעת אני
 מכתבו. פירסום על אותי שיגנו

״מפ כבר ■שהוא טוען הוא אבל
 כמובן. מאשתו, מוות.״ פחד חד
 אפשר יותר גדול עונש איזה אז

לו? לגזור
¥ ¥ ¥

האסתטיות גם
 מיכת־ לקבל אוהב אתה אם

ציורים עם כחלחל נייר על בים

 מאד לה חשובות לי. מקטרת
 שמאפיינות זה מסוג תכונות

 ״אי׳נטליגג־ כמו למשל, אותה,
 לדעתי ■שהן •בריא, והיגקון ציה

 הדדית.״ ׳והערכה להכנה הבסיס
 הספציפית ההתעניינות תחומי

 חם שלגו האינטליגנטית של
 ׳ופילוסופיית־ ׳התנהגות, חינוך,

מצא כבר מחפשת, (״לא חיים
 מצאה לא היא גילה את תי.״)
 ■לעומת לגלות. ■לנכון מה משום

 כאמת על מאמינה היא זאת
 הבאים: במישפטים

 בריא ׳בגוף בריאה ״נפש 9׳
ה אחד להיות אמור (הספורט
 שלנו.)״ תחביבים

 בפני העומד דבר ״אין 0
ב העצמי והביטחון — הרצון
 תכונה יהיה האישית יכולת

לנו.״ משותפת
 מי — לי אני אין ״אם ©
 עצמאות.״ תלות. ׳שום לי?

דב מבקשת היא זאת מלבד
 כמו חשובים. פחות לא רים

 סוף,״ ״סוף ■נאה. צורה גובה,
ה ? ■לעשות ״מד, מתנצלת, היא

 חשובה.״ היא גם אסתטיות
 :משהו מחפש ■אתה אם אז

ההזדמנות. הנה בו, להסתבך
¥ ¥ ¥

דלי מחפש תאומים
 אחר מחפש ״■בלתי־שיגרתי,

 תאומים, מזל בן הבלתי־מצוי,
 מיק־ ומגדד זקן מעשן ,21/173

להת יודע ׳ואינו רגיש טרת.

 וטיולים. בעלי־חיים אוהב פשר.
 מי את מחפש מקום. לכל רץ

 18 בת שתהיה איתו, שתרוץ
מבאר־שבע.״ רצוי ,22 עד

 מנחשות מדי יותר עצמי. ומסגירה'את הולכת שאני לי נדמה
 לעקוב נוהגת את ואם השבועי, בפרס אותן יזכה שמיכתבן מראש

 בעיית לא למשל, )4/90( במו בבורסה, המניות שערי תנודות אחר
אצלי. מיכתבן של השער יהיה מה לנחש

:ראשונה בקריאה היא׳ הנה אז
 אהבה הוא שלי התחביב באכזבה, מלהסתנן חוץ אז ״טוב,

 להיות שיודע ;אחד עוד עם להתחלק צורך מרגישה העומס ובשל
 חושש שאינו להומור, רצינות בין לנווט שיודע ;ילד וגס איש

 הביקורת את לעבור כדי וגבוה טוב די שנראה רגישות; לבטא
 מעוררים אינם וטכריסים (שמנים שלי המפותח האסתטי החוש של
— תאבוני). את

 והמסה הנכונות מלוא את לגייס שמוכן כזה אחד יש ״אם
 לשם לי. ויכתוב שיעז — ומעניין עמוק קשר של ל״טריפ״ (להיסחף

 ו־ (פיסית היטב מעוצבת ,28 בת שאני שיידע רצוי האוריינטציה
 היא ואם השנה׳ לראש רק ולא חדשה אהבה שרוצה מנטאלית),

 וצמודים מניות על״פי בה להשקיע מעדיפה — רווחים״ ״נושאת
למיניהם.

 צמידות מבטיחה אני צ׳אנס לקחת שמובנים ״לספקולאנטים
מרתקת. יותר קצת

להגיב.״ ולא להתאפק מתבקשים ההרפתקות שוחרי ״נ.ב.
¥ ¥ +

 מתוצרת יופי מוצרי חבילת — בפרס שולחו את מזכה פרס מכתב
 לזוכים נשלחים הפרסים מ.ע.מ.). (בלי ל״י 200 של בשווי הדס, חברת

בדואר.

 כל לך יש ■כפינה, ציבעוניים
 )2/90( של ■שמיכתביה הסיכויים

 בכל לי, כזה. נייר על יגיעו
אחד. שלחה ■היא אופן,

 חוסר של במצב נמצאת ״אני
 לדרישות, :ועונה קבוע בן־זוג

■היא צנועות,״ לא כלל שהן

 שאני מה שכל )3/90( כזהו
 שהוא ■ד.וא בשיבתו לומר יכולה

 סת את אם תאומים. מזל בן
 אותו. לתפוס ■מהרי דלי, מזל
 ■ואומרת יותר. מושלם זיווג אין
 ניסיון. עם אחת זד, את לך

* ¥ ¥

במדור לזוכים יופי תכשירי




