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חשוב לא כסף
להת שרוצה ,40 בן רווק הוא

 משכיל, מטר, 1.67 נאה, הוא חתן.
 הוא וברכוש. בדירה היטב מסודר

מיו ל״מישפחה בן שהוא גם ציין
 זה מה הבנתי כל־כך לא אבל חסת״,

 יודע: מי דוכס? רוזן? ברון? —
 הזה האציל יהיה, שלא איך

 כנה נאה, בחורה להכיר מעוניין
 לא הכסף ,35־25 בגיל ורצינית,

 בעם. מהנדיבים יופי, חשוב.
)1/2696( הוא אצלי מיספרו

★ ★ ★
ביד סרגל עם

 הוא בחורות,״ עם הצלחה לי ״יש
גובה טוב, נראה ״אני לי. דיווח
 לא עוד אבל חתיך, מטר, 1.80

 הזה החתיך המתאימה.״ את מצאתי
 והוא לספרות, סטודנט ,22 בן הוא

 איכותית, מיוחדת, מישהי מחפש
 שנה או בת־גילו טובה, נשמה נאה,

ל- מטר 1.70 בין שגובהה פחות,
 יבוא הוא דעתי לפי מטר. 1.80

הוא מיספרו ביד. סרגל עם אליה
)2/2696(• ★ ★ ★ 

החופש את אהבה

לא אתם נשים. היו הפונים מרבית

 על השבוע שעברה מישהי
 בגוש״דן הגינקולוגים רשימת
 שם, מצאה שהיא לי סיפרה

 הד״ר השם: את להפתעתה,
רמת״גן. סקס, דב

★ ★ ★
הביתה לחזור

 בעיתונות עוסק ,29 בן הוא
 נאה, מהעבודה״), נהנה מאוד (״אני
אח המירוץ ״בגלל רזה. מטר, 1.75

הבל ושעות־העבודה הקאריירה רי
 מסיבות גם ואולי שיגרתיות, תי

 עכשיו עד הספקתי לא אחרות,
 למהר כדאי שיהיה מישהי למצוא
 כותב. הוא בגללה,״ הביתה לחזור
ומעניינת. חכמה רוצה הוא אותך

 ),5/2696( הוא אצלי מיספרו
 שלו שהכתבות מקווה מאוד ואני

אליי. ממיכתבו יותר מעניינות
★ ★ ★

החו בלהוציא מאמינה אני
 אמרתי אז שמרגישים, מה צה
 הפגישה: למחרת בטלפון, לו

 לי: ענה והוא נהדר!" ״אתה
הצילו! יודע.״ ״אני

★ ★ ★
לא א1ה פתאום

 שנים, 10 לפני התגרשה היא
 תקופה נישואין. שנות 26 אחרי

 החופש את אהבה היא ארוכה
 היא עכשיו אבל ממנו, ונהנתה
 אופי רציני. לקשר בן־זוג מחפשת

קשר. העיקר משנה, לא הקשר
מ לא מטר, 1.67 יפה, היא
 עוברת כחולת־עיניים, התות,
 המחשבים, בשטח ציבורי במוסד

 אם לה תתאים בוגרים. לשני אם
 אוהב חם, פתוח, אינטליגנטי, אתה

 טוב, וקולנוע קלאסית מוסיקה
על אותי שאל בחיים. מסודר רצוי

״6י61 / . . .י־

כדורגל על חולה
 ולא אותו תראי לא בשבתות

 על חולה הוא כי ממנו, תשמעי
האח השבוע בימות אבל כדורגל,

 אותך לפגוש רוצה מאוד הוא רים
 לדבר אפשר אם רציני, לקשר
 עד 20 בגיל טוב, נראית ואת איתך,

23.
 אלקטרוניקה איש• ,25 בן הוא
 תעשיה ללימודי הסבה שעשה
 מטר, 1.87 ספורטיבי, נאה, וניהול,

).4/2696(הוא מיספרו ספונטאני.

★ ★ ★
המובטחת המסיבה

 ״אני מרמת־גן: ירון אלי כתב
ל מסיבה לערוך שהרעיון חו&ב
מת זה מדור משתמשי או חובבי

 או הגלגל להמצאת בחשיבותו קרב
 שתזמיני מבקש ואני הדפוס,

 אחת של (שמה את... גם למסיבה
 התפרסמה שתמונתה מעלמות־החן

כאן)."
המו המסיבה את לי הזכיר ירון
 לי נראית לא זה שברגע בטחת,

 במי־יודע־ הוצפתי לא אקטואלית.
מזה, וחוץ להשתתף, בקשות כמה

> 48 ■ ■ ■ ■.....

בי מאוהב היה
 ,40ה־ בסביבות גרושה, היא

 הסיפור את לספר ביקשה והיא
 אחרות נשים להזהיר כדי שלה,

לצ הכירה, שאותו הזה, מהגבר
הזה. המרור דרך הרב, ערי

 לטובה שינוי מרענן, היה ״זה
 גבר להכיר אחרים, גברים אחרי

 תוך אהבה. להביע פוחד שאינו
 אשת את לי: אמר הוא דקות 10

לבד, תהיי לא לעולם חלומותיי,
 חיים הציע הוא שעה חצי ותוך

משותפים.
 מוח־ מאוד המומה, ״הייתי

מעניי נחמדה, מאוד אני מאת.
 תוך. בי מתאהבים לא אבל נת,
נסחפ הטיפוס. לא אני דקות. 10
 בי שעורר משהו בו היה אבל תי,

 ה־ על לעמוד והחלטתי חשד,
מישמר.

 סיפר הוא השנייה ״בפגישה
 פותח הוא נזיל. כסף לו שחסר
 גדולים כספים לו מחכים עסק,

מפו בית בונה גם והוא מחו״ל,
 תפחדי, אל אחרות: במילים אר.
 להחזיר ממה לי יש עשיר, אני
 3000 לי תלווי בינתיים אבל לך,

 תיכנסי אז לך? אין מה, שקלים.
מי לך. יאשרו בטח לאוברדרפט,

 פינקס־הצ׳־ את להחביא הרתי
 והארנק. כרטיסי־האשראי קים,

 סיכוי לו שאין ראה שהוא ברגע
 קשר. ניתק הוא כסף, ממני לקבל

 בי מאוהב היה לא הוא פתאום
יותר.״

★ ★ ★
 בהופעה: זילברמן, מנחם

שי משהו, לך אספר תיכף ״אני
ל אומר הוא הציצים," לך פלו

מתחי וכשהיא בקהל, מישהי
 לתוך מסתכל הוא לצחוק לה

 אני ״נו, ואומר: שלה המחשוף
הסי את לך סיפרו שכבר רואה

נפלו.״ כבר הציצים הזה, פור

ם ת\־י \זנז
האבא שר הבן

מ ברבת־עמון, ♦ התפוטר
 ושר־ההגנה ראש־הממשלה תפקיד

 ),53(אל־ריפאעי זייד ירדן, של
בראשו הממשלה לראשות שמונה

 שהתחנך אל־ריפאעי, .37 בגיל נה
 היה והרוורד, ניו־יורק בקאהיר,

 את אוהב בלונדון, ארצו שגריר
 בעל והוא הטובים(סיגארים) החיים
 בנק, השאר: (בין רבים נכסים

כ שאותם, ויומון), חברת־בנייה
 אל- סמיר מאביו, ירש לא נראה,

 ראש שהיה צפת, יליד ריפאעי,
 סבו עבדאללה, בימי ירדן ממשלת

חוסייו. של

אנה של האחות
 יום־הולדתה בלונדון, ♦ נחוג

 גיירינגר־ אווה של 60ה-
 אנה של החורגת אחותה שלום,

 לאביה פריצי, אמה, מנישואי פרנק,
 שנים שמונה אוטו, פרנק, אנה של

 . השואה מן ניצלו שהשלושה אחר
 אמסטר־ ילידת גיירינגר־שלוס,

 ישראלי, לכלכלן הנשואה ראם,
 ובעלת־ לשלושה אם כיום היא

 כמחברת ונודעה חנות־עתיקות,
 תיארה שבו אווה, של סיפורה

 למישפחת בדומה מישפחתה, כיצד
 ראשית עם למחתרת ירדה פרנק,

 נתגלתה הולנד, של הנאצי הכיבוש
 שממנה לאושוויץ, ונשלחה
 בחורף ששרדו, ואמה, היא שוחררו

האדום. הצבא על־ידי 1945

ואשת־חברה נשיאה
 של 70ה־ הולדתה יום ♦ נחוג

 הער רצו נשיאת יגלום, רעיה
הולך ששמה ואשת־חברה למית

יגלום נשיאה
השלמה אר׳ךשראל ם1

 (אי־ בסרביה ילידת יגלום, לפניה.
על הרומני־אוקראיני), זור־הספר

 לאיש־ נישאה ,21 בגיל ארצה תה
 וידועה ובת בן ילדה שלו עסקים,

 הציבורית בפעילותה שנים זה
 ארץ־ תנועת במיסגרת גם (כולל

השלמה). ישראל

שאנן מנווה הציר
 בגיל בכפר־שמריהו, ♦ נפטר

מרא ישי, דב משה הד׳׳ר ,93
 הישראלי(הציר שרות־החוץ שוני

 ביוגוסלביה ישראל של הראשון
 באיטליה). ישראל ציר מכן ולאחר

 שכונת רב של ובנו פולין יליד ישי,
 מיש- היה התל־אביבית, שאנן נווה
הש לפי שמיות) ובלשן(שפות פטן

 (יומון בניהול גם שעסק כלתו,
הש בכתיבה(בין דבר), ההסתדרות

 ובביטחון לילדים) אגדות אר:
 אירגון של גדול נשק סליק (מאחסן
מדינה). בטרם ההגנה

מאזנו ——
 )35 ד1םעם (המשך

 מסוגלת ולא לתחת, לו נדבקת שאני
איתם. לתקשר
 מאוד שמתחברת בחורה ״אני
הבי את איבדתי לידו אבל בקלות,

 למצב ער שלי הרב העצמי טחון
 הוא עמדה. כל חסרת שבר־כלי, של

 מבלי שלו, בדומיננטיות אותי רמס
 מאוד הוא בסך־הכל שהרגיש.

 בלי אבל שאצליח, ורצה לי, פירגן
 להיות לי גרם לכך מודע להיות

אפסית.
אובייקטיבית: בעייה גם -היתה

 היו שנים. 13 של הבדל בינינו היה
 לבד שחי אדם של הדגלים תרבה לו

 כמו התנהגתי ואני שנים, הרבה
וחלילה." חס להפריע, לא כדי צל,

 לדבר שלי ניסתה בעיות, כשהיו
 היא בתגובה. זכתה לא אבל עליהן,
 מחוסר־הנכונות ושוב שוב נעלבה

בחברה. איתה להיראות אריאל של
 הוא היום. עד לי מובן לא ,זה

 איתי ללכת פעם אף הסכים לא
 אחר. לאירוע או למסיבה או לפאב
מכי לא שאני הטענה מתוך תמיד

זה אליו. נדבקת ושאני אחד, אף רה

 שלי הראייה קילוגרם, בשיבעה
 בלילות, טוב ישנתי לא התערפלה,

שלמים. ימים במשך ודיממתי
 השתנתה איך ראו שלי ״ההורים

 לא הם אחת. בשנה הילדה להם
לי. לעזור איך ידעו

 בלילות אותו. שנאה ״אמי
ומספ בוכה אליה, זמצלצלת הייתי

 על־ שלי. חוסר־האונים על לה רת
 ומפחדת איתו יכולה לא שאני כך

 ורווי סתום מבוי בלעדיו. להיות
ברגשות."

 איבוד
שפיות־הדעת

 התמוטטה הלילות אחד ך*
 מאוד־רע, הרגישה היא שלי.

 אותה ולקחו אליה הגיעו והוריה
לבית־החולים. מיד

 שמצבי לי אמרו ״בבית־חולים
כל חולשה טוב. לא מאוד הגופני

 לברר אפילו טרח לא האדון לית.
 חזרתי יומיים אחרי אני. איפה

 והוא לספר, אליו וצילצלתי לביתי
ידעתי. ,לא — אחד במישפט הגיב

 חנרם ■ותו. סמוק נונעת׳ ץנו ״בנד
 המשגת׳ ואף להצלה, ■ו״ם ר שו1(81

העצמי!״ ההרס בנוחות רהוגיעו מבלי
 לי נתן לא גם הוא אבל נכון, היה

 אותי, החביא אנשים. להכיר צ׳אנס
בי. שהתבייש כאילו
 שלו השיגוונות אחד היה .זה

נע פעם בכל לקבל. יכולתי שלא
 עם סוף בלי יצא הוא מחדש, לבתי

 לקח לא הוא אותי שלו. חברים
 ללכת, רצה לא הוא ולבד איתם,

 עייף שהוא היה הניצוד והתירוץ
 בליל־ ומבילוייו הרבה מהעבודה

אמש."
הדבה
דמעות

ה לי ת ב־ שעות יושבת הי
 הוא לאריאל. ומחכה בית 14/

 ב־ שיבוא הבטיח כתני. מאחר היה
בלילה. באחת ומגיע 8

 מסיבו־ סוף־כל־סוף ״כשהגיע
 ואז לימון, כמו חמוצה הייתי ביו,
 שבטח חוצפתו בשיא אומר היה הוא

 מעיקה ממש אני כי לבד הלך שהוא
 היה הוא שלי. המצבי־רוח עם

בדמגוגיה." מעולה
 האהוב של לבואו בהמתנות

 שלי דמעות. הרבה שלי הזילה
 אותו אהבה כי אותו, לעזוב פחדה

 היא מיוחד. מאוד שהוא וחשבה
מזה. לצאת איך ידעה ולא סבלה

 להשביע השתדלתי נורא .תמיר
 הוא הלך. לא זה אבל רצונו, את

 השקעתי אז לו, אבשל שאני רצה
 היה והוא בבישול, שלמים ימים
 — לי אומר עגום ובחיוך טועם

 ייצא להתאמן תמשיכי אם ,בסדד,
בסוף.׳ משהו לך

 בתוך החלטתי, מסויים .בשלב
 יותר. לסבול מוכנה לא שזהו, תוכי,

 לעבור לי מגיע לא יותר. יכולה לא
 את ולמכור והכאב, ההשפלות את

 התוע־ כמה אחרי ושוב שוב עצמי
שלו. פויות

 שבורה הייתי — .נפשית
 הושקעה שלי האנרגיה כל לגמרי,

 והזנחתי שצריך, כמו למדתי לא בו.
 ישיר באופן שייך שלא מה כל את

להשבעת־רצונו.
רזיתי חולה. הייתי — ,פיסיות

 ואל הצגות עכשיו תעשי אל אבל
שלך.׳״ במחלות להשתמש תנסי

 החליטה שלי נגמר, זה בסוף
 את שתאבד לפני לעזוב שעליה

שפיות־רעתה.
חוד קלה. היתה לא הפרידה

 כאב, היה איתו. דיברה לא שיים
 תחושת־השתחררות. גם היתה אבל

הפרידה: אחרי חודש כתבה, ביומנה
 שפגיעות לחלוטין לי ״ברור

 מעוותות בי, פגע שהוא כפי בלב,
 של הסף על הייתי אני המוח. את

 הצלחתי לא שפיות־הדעת. איבוד
ש מחבלי־ההצלה חבל אף לתפוס
לי. זרקו חבריי

 יותר.- עמוק טבעתי יום ״בכל
 ואני להצלה, ידיים לי הושיטו

לה בלי המים את לשתות המשכתי
שפוע העצמי בכוחות־ההרס רגיש
בי. לים

 הכל שכמעט באשליה ״חייתי
ה עם ישתנה טוב שלא ומה טוב,
 ישתנה והוא אותי אוהב הוא כי זמן,

 סף על הייתי למעשה אבל בשבילי.
ישת לא שהוא ברור פעורה. תהום

לעולם. נה
 לי י שעזרת תורה ״אלוהים,

 עכשיו לי טוב כל־כך משם. לצאת
חופשיה. להרגיש

המצי באותה נמצא עדיין ״הוא
 ניסה שאותה שלו, המעוותת אות

עלי. לאכוף
 במצב־רוח לרגע נמצא ״כשהוא

 אותי לשכנע מנסה הוא מציאותי,
 אבל והשתנה, לקחים הפיק שהוא

כך. יישאר שלעולם יודעת אני
 רק שלו, במוח דפוק כבר ״משהו

 ואולי דפוק, שהוא כמה יודעת אני
ה כל את שחוותה שלי, אמא גם

איתי. הזה כאב
 שיבכה בו, לנקום רוצה ״הייתי

 שאני כמו שיכאב בכיתי, שאני כמו
 אל לי: אומר ההגיון אבל כאבתי,
 במחשבה לא אפילו לשם, תחזרי

נקמה. על
 שממשיכה היחידה ״המחשבה

 .בי, דפוק מה היא אותי להטריד
שנה?״ איתו שנשארתי

2696 הזה העולם


