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לרות׳
 יומם לידידמל בעלי אחרי שיעקבו
 מה על מלא דוח לי וימסרו ולילה,
בו. רואה שהיא

★ ★ ★

 גובה. מטר 1.70 דקת־גו, נאה, לות,
 על מסתובבת היא הזמן שרוב מכיוון

 כך גבוהה, יותר עוד היא עקבים,
 היא בחשבון. זה את לקחת שכדאי

או אקדמאית, רווקה, ,30ה־ בסביבות
 חולמת וספרים. מוסיקה תיאטרון, הבת
 גבה־ נאה, אקדמאי עם רציני קשר על

ש חוש־הומור, בעל רומנטי, קומה,
 עד גיל: ולוותר. להתחשב לאהוב, יידע

).1071/84(שלה: המזהה המיספר .35

★ ★ ★

אופטימי טיפוס
 מתחיל הזה?" המדור עובד, .זה

 לדעת? לי מאיפה בשאלה. )1068/84(
 מי את שכמותכם, עצלנים לי, תספרו

 ואז בגללי), בזכותי(או פוגשים אתם
 לחכות בלי גם אבל לו. לענות אוכל

 כי צ׳אנס, לוקח הוא ממני, לתשובה
 האחת. את להכיר כדי לכל מוכן .אני |

 להכיר הזמן כל מנסים טובים חברים
מאוכזב. די יצאתי היום עד אבל לי,

המתאימה.״ את למצוא היא ,הבעיה ]
אקדמאי, חיפאי, ״אני ככה: אז

 שני גרוש, ,42 בן במחקר, עוסק |
 לי קשה קצת איתי. גר )14(הבן ילדים.

 — אולי צניעות, — זה את להגיד |
 טיפוס אני נאה. שאני חושב אני אבל

 אוהב פתוח. כן, מאוד אופטימי,
ריקודי־עם.

לי שיש המודל את לתאר .אם

לאהוב אוהבת
 מתחילה צבא,״ אחרי ,21 בת ״אני

 ללמוד להתחיל ״מקווה ),1069/84(
 מטר, 1.60 נמוכה, די הבאה. בשנה

 שיער — אקזוטית אבל שמנמונת,
 שחורות עיניים מתולתל, שחור

 אופייני. מאוד אריה מזל בורקות,
 צוחקת לאהוב, אוהבת חמה, טובת״לב,

רצינית. להיות מתי יודעת אבל הרבה,
 את לי שיקפיץ הגבר את ״מחפשת

 ומתי רציני להיות מתי שיידע הלב.
 כמוני, משוגע שיהיה להשתולל,

 ומוסיקה סרטים הים, את שיאהב
 אני מאוד. אני כי רומאנטי, ושיהיה

 עם ,28 עד 23 בן וגבוה, כהה מעדיפה
 והכי־חשוב מבוסס הכתפיים, על ראש

 וגם ריגשית גם לאהוב שיידע —
מתנדבים? יש פיסית.״

 | אפנדיציט: ניתוח אחרי אשה,
 הצלקת! את לי ייראו

בך: תלוי זה רופא:

★ ★ ★

צעירונת נראית
 !עשר בן ילד + גרושה ,33 בת

 צעירונת, נראית בפנימיה, שלומד
 !מטר, 1.65 גובה חמודה, שהיא אומרים

 ; אוהבת בהנהלת־חשבונות. עוסקת רזה,
 אנשים,־ אם מהיר קשר יוצרת חברה,
 | קוראת ועמים, עם ריקודי רוקדת
 כאשר בעיקר טיולים, אוהבת הרבה,

 בית ואוהבת מתאים, פארטנר יש
ומישפחה.

 להכיר] מאוד תישמח )1072/84(
מישפחתין סימפאטי, אתה אם אותך

קליידר יקותיאל

ק א ר ל
קנאית

 שלא לו קראו נולד, כשהוא
 סבא. על־שם יקותיאל, באשמתו

 עצמו את זוכר שהוא מאז אבל
 קותי קותי. לו קוראים כולם

 סטודנט ,25 בן נתנייתי קליידר,
 תל- באוניברסיטת למחשבים

 גוף גובה, מטר .ג84 לו יש אביב.
 בהיר שיער וספורטיבי, חסון

האה נישרי. ואף קצוץ מסופר
 הן לנשים, פרט בחיים, שלו בות

 טניס, בחורף, גם גלשנות-ים,
ומו במועדונים דיסקו ריקודי
בבית. שקטה סיקה

 נאה, - המועדף הנשי הטיפוס
מת משכילה, סקסית, חתיכה,
 קנאית תהיה שלא יפה. לבשת
 אוהב הוא כי אותו, תגביל ושלא
 שני מצד אחד. מצד זה חופש.

 למיסגדת, לחזור אוהב גם הוא
 עקרת-בית, מחפש לא חם. לבית
 עיסוק לה שיהיה אחת אלא
 לאהוב חייבת היא עצמה. משל

עלי מת הוא כי ילדים, ולרצות
בילד יסתפק לא אופן ובשום הם

 אפשרויות יהיו אם ובכלב. אחד
 יתנגד לא הוא כלכליות,

לארבעה-חמישה.
 שהוא לו אמרו האחרון בזמן

 לא הוא למה ושאלו טוב, נראה
מצא הרעיון לפירסומת. מצטלם

 האפשרות בזכות קותי, בעיני חן
 להכיר וגם משהו מזה להרוויח
 הוא אחר. ועולם אחרים אנשים

 מתחילים אין יודע כל-כך לא
 ממתין הוא בינתיים אז זה, עם

להצעות.

 לי. חשובה החיצונית הצורה — בראש
 מעדיף חשוב. אבל הכי״חשוב, לא זה

מש נאה, מושכת, דקת־גיזרה, אותך
 משלך. מיקצוע בעלת עצמאית, כילה,

 שגם וחשוב בעבודה, רב סיפוק יש לי
 למען תחיה לא שהיא יהיה. לבת־הזוג

 המשותפים החיים אז אחר. מישהו
יפים. יותר הרבה להיות יכולים

 למה מעניינת: תופעה רותי, ״אגב,
 אותן שואלים כאשר נעלבות בחורות

 כאשר נפגעות לא הן נראות? הן איך
 מה שלהן! ההשכלה על אותן שואלים

 יפה וגוף שיופי נרמה אולי לזה? הסיבה
 והשכלה איתן, שנולדים תכונות הן

 מדר לא זה אבל ולטפח. לרכוש צריך
 צריך נאות ופנים גוף על גם ייק.

ולטפח! לעבוד
 לי שיש הבחנתי — אחרון .ופרט

 אשה עם יותר טובה משותפת שפה
 גרושה — כלומר שם', היתד, ש׳כבר

 קדומות ריעות לי אין אבל ילדים. עם
אופציה." שום לסגור רוצה לא ואני

★ ★ ★
רוצה אני פרטי: לבלש אשה
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רצחזק אוהב
 עיניים ,26 בן הנדסאי־מחשבים הוא
 חוש־ לו יש גובה. מטר 1.75ו־ ירוקות
 הוא ובררך־כלל אומר, הוא הומור,
 לדבריו: החיים. על לצחוק אוהב

 בחור עוזר.״ לא ממילא עליהם ״לבכות
 מציאותי, בחור הוא לדבר. יש מה חכם,
 ובעצם, מוסיקה מקולנוע, נהנה

 רוצה דבר. בכל כמעט קצת מתעניין
 חוש־הומור בעלת בחורה להכיר

 מה את שאוהבת אחת ושימחת־חיים,
 חייה את לחלק ורוצה עושה שהיא

 הוא אם כמוהו. אחד עם וחוויותיה
 אצלי לו קוראים שלך, הטיפוס

)1070/84.(
★ ★ ★

 אמר אחד זבן נורא. סיפור
 השימלה את שתמדוד אחת לבחורה
עשתה. שהיא מה וזה בחלון.

* ★ ★

דקה בלונדית
ירוקות־כחו־ עיניים בלונדית, היא

 | נאה אתו, לדבר שאפשר אחד כמוה,
 ן ומעלה, מטר 1.75 גובה יותר, או פחות
 ̂ .40 עד 30 בן שימחת־חיים, בעל רגוע,

 \ אותך תשלח לא היא שמנמן, אתה אם
הביתה. חזרה

 לדבר! יבולה אחד, אומר אשתי,
 | אומר ואשתי, מסויים. נושא על שעות
 ;נושא בלי גם שעות בר לד יבולה ,השני

מסויים.
★ ★ ★

שסר לב
 1 )1073/84( כותב ,״23 בן ״אני
 ̂ ומסתובב ארוך, רומן עכשיו ״סיימתי

 ( חזקה מישהי צריך וכואב. שבור לב עם
 ] שמוכנה אחת מזה. לצאת לי שתעזור

 ן אוהב שמאוד טיפוס אני להשקיע. גם
 ] אני מקופחת. תצא לא שהיא כך לתת,

 |ן ובעלי־חיים. ים ספורט, אוהב סטודנט,
 ן יותר מבוגרת שתהיה מישהי מחפש

 1 שתוכל כדי ויציבה, נפשית, —
 ] יציבות. — שחסר מה את לי להעניק
 ] מה ואין רע, נראה לא אני חיצונית

לזה." בקשר לדאוג

_ שרון? ברחה מדוע *
)33 מעמוד (המשך
 לגור שהתחלנו אחרי שנה חצי
 הדברים שלושת את כתבתי ביחד,

 הפעם היתה זאת שלי. ביותר הטובים
 שרון מישהי. שאהבתי הראשונה

 מסורה הגונה, ישרה, אינטליגנטית,
הגמורה. האנטי־בינוניות היא ורגישה.
 ,42 ברחוב להסתובב פחדה לא היא
 שבו בניו־יורק, ביותר המסוכן הרחוב

 חיינו ורוצחים. שיכורים מסתובבים
 שהיא ידעתי לא מרודים. כעניים
 כסף לנר היה לא מעט, אכלנו עשירה.
לכלום.

 ב־ היה זה סרטים. בעריכת עבדתי
ח תיקון התסריט את כתבתי .1976
 מעו־ היתה פאראמוכט חברת צות.

 שעשה גלר, ברום המפיק וגם ניינת,
בלתי־אפשרית. משימה הסרט את

 גרנו אפורים. ימים לנו היו לא
 של רגעים לנו היה בלוס־אנג׳לס,

 שאני רצו כי בקולנוע, הקשורים יאוש,
לביים. רצית ואני אכתוב,
 לנו היו קסומים. היו החיים אך
 לנו ברור היה עבד. וזה משלנו, חוקים

 בין ליחסים מעל זה שלנו שהיחסים
 זאת רומן, היה לא זה לבחורה. בחור
 נראתה לא חתונה יחידת־חיים. היתה

 יחד נישאר שאנחנו ברור היה לעניין.
 לאחד שקרה מה כל החיים. לכל

 שעות. 24 יחד היינו השני. על השפיע
 אנשים ולא הורים לא חברים, היו לא

לחיינו. להיכנס שניסו
 משוגעים. דברים עושים היינו
 מיקצועית. היאבקות על סרט כתבתי
 מלוכלכים במקומות מבקר הייתי

 של תחרויות נערכו שם ביותר,
היאבקות.

 בביגדי־ערב מתלבשת היתה שרון
 שומר־הראש הייתי ואני הכי־מפוארים,

שלה.
 בלילות, כותב שהייתי ימים היו
 היתה זאת שעה, בה ומביט כיסא לוקח
מדיטציה. של צורה

סנטי שהייתי היחידי האדם היא
 לה עושה היה מישהו אם לגביו. מנטלי

 והכי- אותו, לרצוח מוכן הייתי רע,
 בסוף, לה, עשיתי שאני זה אבסורדי

רע.

 טיל לחפש ^
בראש שיפגע

 זוכרת לא כבר שהיא בטוח ני̂ 
ת א £  זה סרט לי. שהיו הבריחות \
 וסיפורית. פלסטית אמנות של שילוב
 אשנב הסרט באמצעות לפתוח רציתי
 הייתי ופיתאום כותב, הייתי חדש.
לח לרחוב, יוצא הייתי בסיפור. נתקע

 או זו בצורה צרות, לחפש קטטה. פש
 הפך לא זה מבוקר. כאקט אבל אחרת.
מיפלצתי. למשהו
 אני שותים. סופרים למה מבין אני

 אם להיזרק. רצון לי יש אבל שותה. לא
להיזרק. חייב אתה יוצר, אתה

 לא שזה הבינה היא נעלם, הייתי אם
לי. נעמה לא שחברתה מפני

 משוטטות חוזר שהייתי לילות היו
 נבונה מאוד היתה היא ברחובות.

 לי קל היה לכן קורה. מה והבינה
 בגירויים, מלאה היא בניו־יורק. לכתוב

אפור. הכול כשבארץ
 הסרט את לעשות לארץ באנו

 לו קראתי דל־תקציב. סרט הלהקה.
הראל. ושרון נשר אבי של הסרט
 לנגוס. התולעים התחילו ואז

 שהיא מפני איתה שאני לדבר התחילו
 תפסה היא כי איתי, שהיא או עשירה.

 ניסו בקיצור, שלי. הכישרון על טרמפ
נגדי. ואותה נגדה, אותי להסית
 הרי היא מדברים? עושר איזה על
 שאלמלא חושב אני מופלא! טיפוס
 טוב. יותר הרבה היה זה עשירה, היתה

 אבל בסרט. השקיע שאביה נכון זה
 עד בחזרה, כספו כל את קיבל הוא

הצ שהסרט אחרי האחרונה, לפרוטה
צופים. אלף 700 בו ביקרו ליח.

 נורא אהבנו אבי. את לי מזכיר אביה
 .60 בן איש שהוא למרות איתו, לבלות

בשי שבאה נהדרת, ילדותיות בו יש
מבריק.• תיחכום עם לוב

 כמו היה הלהקה הסרט את לעשות
בני חבורה יינוה ביחד■ בפלמ״ח להיות
 אזניית מפקד הראל, יוסף*

 שנודע האיש אקסודוס, המעפילים
.הגברי', בשם־הצופן בפרשת-לבון

 אחרי מפורסמים והפכנו הגיל, אותו
 נשאר האנשים עם הזה הקשר הסרט.

 רומנים לעשות נטו אנשים היום. עד
 את במיוחד אהבתי לא אני ביניהם.
 קולנוע. של ניצן רק בו ראיתי הסרט.

 בהשתתפות ,99 דיזנגוף את עשינו ואז
 ענת את רק הוספנו האנשים, אותם

עצמון.
 שאני לאנשים נקשר שאני נכון זה
השח עם מתחתן ברגמן איתם. עובד

 שכל תקופה היתה זאת שלו. קניות
שח או שחקן עם שלי צורת־העבודה

 עם רומנים לי היו אישית. היתה קנית
שלו של חזרות עושה אני השחקניות.

לה צריך ואני סרט, לפני חודשים שה
 בשחקנים מאמין לא אני אותם. כיר

 לא שזה מאוד טוב ידעה שרון זרים.
 חמישה אחרי עכשיו, אותה. מסכן

 לקשרים זקוק לא כבר אני סרטים,
שחקניות. עם כאלה

 אין בוקר, לפנות 4ב־ אביב בתל
 היותר לכל ניו־יורק. לא זה ללכת, לאן
 וקוקסינלים זונות בארים, כמה יש

 באמצע אני כזאת בשעה מזדקנים.
 שאני ומה בסצינה, תקוע ואני כתיבה,
 ואם בראש. לי שיפגע טיל זה מחפש

 יכול שאני מקום מישהו אצל יש
 אבל נכס. זה קפה, ולשתות להיכנס

 רואה מישהו שתמיד קטנה, עיר זוהי
 הופך זה ולמחרת יצאת, או שבאת

לשיחת־היום.
 שלי מהקשרים שבכמה להיות יכול
 המיקדש. היתה שרון אבל בי, התאהבו

 כאילו יישמע שזה רוצה לא נורא אני
 כי הקולנוע, למען עצמי את הקרבתי

אסתטי. מאוד היה זה הכל בסך
 לא אחד שאף כמו אותי הבינה שרון

הבין.
 עם רומן על בשמועות התחיל זה
כש פעמים, עשר הבינה שרון חלי.

 אך להדוף. הזמן כל וניסתה לה סיפרו
קשה. הייתי תקופה באותה בדיוק

י ת ע ק ש  ה

בשמרסיפהר
 לניד נסענו אותה. אהבתי מיד ^

 נפלתי כדורסל של ובאימון ^יורק, 1
 שאשאר סכנה היתה קשה. ונפצעתי
 שלושה שכבתי חיי. לכל משותק
 שרון בבית. ושנה בבית־חולים, חדשים

 בצורה בי טיפלה היא ממני. זזה לא
 את כתבתי אז שהחלמתי. עד מופלאה,
 אחרי ותהילה. זעם לסרט התסריט

 חזרנו — ׳82ב־ היה זה — שהבראתי
לארץ.

 והתרחקתי הלכתי מסובך. נעשיתי
 עם בעיות יותר לי שהיו ככל כי ממנה.
מעצ כי ממנה, התרחקתי יותר עצמי,

להתרחק. יכולתי לא מי
שו שאני הרגשתי ההחלמה אחרי

 הזמן כל היו לי מסביב בשמן־סיכה. קע
 בהם. בחרתי לא שבכלל אנשים, המון

שרון. היה בו שבחרתי היחידי האדם
לאי נסעתי לבד. להיות החלטתי

 שרון שי. הסרט את לעשות טליה
 אותי מבקרת והיתה לניו־יורק, נסעה

ה כשהוריה מאוד שמחתי באיטליה.
שם. אותי לבקר גיעו

 היחיד הארם הזמן כל היתר, שרון
 עד נמשך בינינו הקרע שאהבתי.

 וכשנקרע מוחלטת, להינתקות שהגיע
 על כעסנו שנינו. דעת על נקרע הוא
 חסר־אונים הייתי אבל שקרה, מה

שנוצר. המרחק בגלל
 הרבה אין אבל סבלה, שהיא נכון זה
 היא בהתחלה כמוה. שנאהבו נשים

 כל־כך ואני יפה. לא שהיא חשבה
 היא יופיה! את לה להראות אהבתי

עצמה. בערך להעריך ולמדה התפתחה
 ענף, על ישבנו ששנינו היא האמת
 תולעים. אותנו כרסמו כשמסביב

 החוקים מעל שאנו שידענו ולמרות
ל קשורה אינה שלנו ושהנאמנות

 הצליחו התולעים המקובלים, חוקים
לכרסם.
 שלי וההתנהגות הבחנתי, לא אני
 היום עד התולעים להם. עזרה בהחלט
 אילו תולעים. של בעיר גר אני זוחלים.
 מכניס לניו־יורק, נוסע הייתי יכולתי,

 בכל ויורה אותו, מגדר לבית, אותה
לביתנו. מתקרבת שהיתה תולעת
אבי. של סיפורו כאן עד

 שרון עם להתקשר ניסה השבוע
עימו. לדבר סירבה היא אך בניו־יורק,
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