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ריין: באהבה, ולהתראות,
 וצורת הכתוב מן שהתרשמתי אחרי
 מעניין זה יהיה כי חשבתי הכתיבה,
 גראפולוגים יגידו מה לשמוע

הזו, המיוחדת האשה על מיקצועיים
 צים מער להן שכבשו מתכונותיה אילו

 ובמים באש אחריה שהלכו וחסידים
בכתב״ידה. מתגלות הגיעו להודו ועד

 במה שבדק הראשון הגראפולוג
 הוא חגג. יצחק היה ידה בכתב עמודים

 ובצורה בקצרה חוות־דעתו את כתב
 בלי חוות־הדעת את כתר. הוא בוטה.
הכותבת. מיהי שידע

 יצחק של דעתו חוות ודחי
חגג:
 לא באופיה, בלתי־יציבה אשד •
 עליה להטיל או עליה לסמוך ניתן

כל־שהו. אחר ציביון בעל תפקיר
 לא בהזיות, שחיה אשה •

 לה ואין בחלומות מלאה מציאותית,
יציב. קו־מחשבה

 וגוברת בולטת הרגש מידת •
מידת על דומיננטית מאוד בצורה —

השכלתנות.
 ראש עשיר, דמיון בעלת •

 כפי לא המציאות את הרואה בשמיים,
 בהתאם דימיונית, מציאות אלא שהיא,

 רגליה בקיצור. ותחושותיה. לתפישתה
מרחפת. היא אלא האדמה, על לא

חגג. של סיכומו כאן עד

ל

 ציפוי ״פמוס
ד לחופש הזקוקה

 גילה לא אם שאלתיו אשר ך•
 מנהיגות של סימנים בכתב־היד, ₪0

 לי אמר אנשים, על רבה והשפעה
 הכותבת היתה לדעתו כי הגראפולוג

 כמותה, אנשים על רק להשפיע יכולה
 אדם בני על ולא בעננים, שראשם
 לפי התרשם הוא והגיוניים. נורמלים

מפעם עוברת היתה היא כי כתב־היד,
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 היא לעצמאות״יתר, נטייתה למרות
 ואף גבולותיה את מכירה בדרך־כלל

 מנהיגה היא אותם. עוברת אינה
 אנשים אחריה הסוחפת טיבעית

 ממש מאמץ, ללא אותם ומלהיבה
פנתאיסטית.

 למחיאות אנשים, לקהל זקוקה היא
 להרגשת זקוקה היא ולעידוד. כפיים
 ריבוי־אהבה. עם אותה המקיפה החום
 לפינה בורחת במהרה היא אולם

 חונק הדבר כאשר שלה, הפרטית
 סביבתה, על מקשה ודאי הדבר אותה.

 בהתנהגותה עקבית אינה היא כי
 אך לבדידות, שואפת היא החברתית.

ממנה. חוששת
 באדמה הראש עם בדזמנית היא

 כמו היא אך הקרקע, על רגליה ועם
 הגלים למרות — במים אנייה

 את ולהשיג לשוט ממשיכה והתנודות,
יעדיה.
 של הכתובה חוות־דעתה כאי עד

נפתלי. מיכל
 את באוזניי הדגישה הגראפולוגית

 הקסם ואת הכותבת של חושניותה
 אחר, גראפולוג גם שלה. האדיר האישי

 מדובר כי מייד אמר בכתב. הציץ שרק
חייתית. חושניות המלאה באשה

 טענה האחרונות שבשנים מאחר
 יחסי־מין, על ויתרה כי שני רינה

 וחסרות־מין, צרופות לאהבות והטיפה
 זו גראפולוגית קביעה מעניינת
 שביקר לידסקי, עורך־הדין גם במיוחד.
 התרשם יעקב, ביזכרון רינה של בביתה

 חושנית אווירה אפוף היה המקום כי
 של המיניות .כמו מתפרצת. ומיניות

 הסביר וקדשות', קדושות הווסטליות,
דבריו. את

 שאותה בתפילה, לסיים מתאים
אמרה.• ובה סגול, בעיפרון רינה כתבה

 את לנו סלח שבשמיים. אביט
 אט גס שסלחנו כשם חובותינו,

בינו. לחיי
 אם כי נסיון, לידי תביאנו ואל
הרע מן חלצנו
 והתפארת והגבורה הממלכה לך כי

, , עולמים. לעולמי
■ אלון אילנה

 כותבת מיהי לגלות הצליחה
 בחורה כי לי אמרה המיכתבים,
 ושמעה הכתב את שראתה ממישרדה

 בכותבת, מתעניין הזה העולם כי
שני. ברינה המדובר כי סברה

 מיכל של חוות־הדעת והרי
כלשונה: נפתלי,

 החיוניות הוא הכותבת את המאפיין
 תום. עד דבר כל למצות והדחף הרבה
 דבר כל החיה אמנותית, אישיות זוהי

 בגודל אצלה הכל רבה. באינטנסיביות
 מרקיעות־ אהבותיה אדיר, כעסה —

למצולות. חודר שלה והעצב שחקים

 ריגשית יכולת לבין הרבים, הפיסיים
 עם יחד אך ונדיבה, לבבית היא עצומה.

 כילדה ומצפה אגוצנטרית זה
 כל על חוזר, ולהיזון רבה לתשומת־לב

מעשיה.
 ובלתי־אמצעית ספונטאנית היא

 להרשים מצליחה בני־ארס עם במגעיה
 סולחים בדרך־כלל אותה. הסובבים את
 למצבי־רוח נטייתה על אחרים לה

קיצוניים.
 ויצירתית בחשיבתה מקורית היא
הן שואבת היא מקוריותה את מאוד.

 יחד חוש־המישחק בוגרת. פילוסופית
 לקפוץ לה מאפשרים הדימיון עם

 היא דמות ובכל לתפקיד, מתפקיד
 מאמינה מאוד תמיד היא כי משכנעת.

 גם לעצמה. ונאמנה עושה שהיא במה
 או מהמוסכמות חורג הדבר כאשר
 הדבר — אדרבא — אחרים מזעזע
 היא שלה. לתענוג יותר עוד תורם

 לומר בוחלת אינה ומהפכנית, מרדנית
 מצליחה זאת ולמרות דבריה, את

 יחסי־ציבור לטפח רבה באמנות
 וקשה רב שלה שהחן היות מצויינים,

עליה. לכעוס

שה1ע כשהיא רבה... לתשומת־לב כילדה

 אליו. וחוזרת קו־השפיות את לפעם
הדק. הגבול על התנודדה היא

 השנייה הגראפולוגית נפתלי, מיכל
 על אחד מבט העיפה פניתי, שאליה
 מעולם מישהי .זוהי לי: ואמרה הכתב

 במי ידעה לא היא גם הסיפרותי״.
מדובר.

 את לכתוב סיימה כאשר
 אותי הזעיקה שלה, חוות־הדעת

 אתי, לדבר לבוא חייבת .את בטלפון:
 אישיות לא זאת חומר־נפץ, כאן יש

רגילה׳'
 את במישרדה לי קראה היא

 שהכינה, המפורטת חוות־הדעת
 מילה אפילו ממנה אגרע שלא וביקשה

 לא הדברים של שמובנם כדי אחת,
אם אותה שאלתי כאשר ישתבש.

 רב מרץ בעלת חושנית, מאוד היא
 חייבת היא ביותר. רבה וסקרנות
 נושא, כל ולחוש להבין לטעום,
 הרפתקה מבטיח הוא כאשר במיוחד

לחושיה.
 מסוגלת היא רבים. ניגודיה

 הודות משעשעת, להיות בו־זמנית
 ודמיון, מישחק חוש לחוש־ההומור,

 אף ומעצבנת. עקשנית זה עם ויחד
 לעולם והיא איתה, משעמם לא פעם
מצב־רוח. בשום רב זמן נשארת לא

 אינה לחץ או משבר בעיתות אפילו
 האמונה שלה, האופטימיות את מאבדת

 מתאוששת תמיד היא והתיקווה. בטוב
 נדמה הכל כאשר גם לגבהים, ונוסקת

ואבוד. שחור
כוחותיה בין נדיר איזון אצלה קיים

 מדחפיה, והן והפורה העשיר מדימיונה
העשיר. ונסיונה חושיה
 היא — הבעותיה לעושר גבול אין

 ובגוף, במלל עצמה את לבטא מסוגלת
 ומשאביה מאגריה ובריקוד, בשירה
 למרות מתרוקנים. אינם לעולם
 ומפליגה מרחפת היא כי שנדמה

 היא אליו, בורחת ולעיתים בדימיונה
 לטבע וקרובה שורשית בהחלט

ולאדמה.
 לחופש, הזקוקה ציפור כמו היא
 זאת עם יחד אך מעוף, ומרחב לאוויר

 יכולה היא שאליו וחם בטוח לקן
לחזור.

 כל והיא בימה, עבורה הם החיים
 ילדה היא לפעמים השחקנים.
ולפעמים וחצופה, משתוללת

ומצפה אגו־צגטרית, אך ונדיבה, .לבבית

 אחרים מועוע או המוסכמות מ! החורג דבר
שלה...״ לתענוג יותר עוד תורם הדבר -
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