
־ ה ר כ׳ א ה

! 8 / .
י ; , ■ § .׳

מ * ׳ , / ' ? ( א < ס ה כ [7<? ר ו ו ר
י1ו ב א ־ ת ; בל ל ח נ ח׳ ־ ו ו י ז : .44 גניי ה פ י ל רח׳ ח צ ר 37 ה

 לנחש׳ הכשרון את לעצמי פיתחתי
 יזכה אם כלשהו, מכתב קריאת עם מיד

 כמובן לציין, עלי לא. או גדולה להיענות
 לא טעיתי. לא פעם שאף רבה, בענווה
 לעתים עצמו. הכותב בכך אשם תמיד

 הרוח עלי כשנחה אמתכם. אנוכי, אשמה
 בנאלי, מכתב ולקשט לגוון מצליחה ואני

 תשובות. של הר המכתב בעל אותו יקבל
 יתר עלי תסמכו שלא ללמדכם זה כל
 שיג״ מכתבים לי תשלחו ואל המידה, על

אווי לומר לי נעים לא (פשוט רתיים
 הרוח מצב לי יהיה תמיד לא כי ליים)

ה את תייחסו אל ואז, אותם, לצעצע
לי. תוצאות

כנזיר דא
ענות שיזכה בטוחה שאני מאלה אחד  בהי
ת לגמרי וזאת גדולה, מו בזכו צ א ע  הו

כן אצטט הבה ),955/838( :מכתבו את בפני
 ביותר, רגיל בחור אחד ? בעצם אני ״מי

 הנלנולים עליו עברו אשר הארץ, בחיי מעורה
ע, של הידועים דנ״  כרבים וצה״ל. ההגנה הנ
מד אני אף אחרים. ו המדינה קום אחרי עו
 לומר קשה ? היה כדאי המאבק האם תוהה,
מי שאני טי פ ד או א  (בעיקר העתיד. לגבי מ
ם סידרת קריאת אחרי  אבנרי, של המאמרי

ת הנידון, עו שבו האחרונים). ב

עו עדים לי אין פי דו שיו עי אני וי  נחמד. ש
 כי אם ירקות... ושאר חוש־הומור בעל פקח.

ת הרבה חסר שאני אומר הייתי לא  מהתכונו
הנזכרות.

ה בניל נערה עם להתכתב אני מעוניין
 בתנאי יפה, שתהיה מתננד אינני מתאים.
הת שכל בחורה בקדקוד. שכל לה שיהיה

פי. בסלון ונגמרת מתח־לה עניינותה ה היו
טב — הקולנוע ושחקני תופרת  שתשלח מו

שהו מכתביה את לו מתכוון אינני אחר. למי
 בדברים רואה שאינני אלא נזיר, שאני מר

 בזמן הבנות, שרבות מכיוון העיקר. את אלה
ת״ האחרון סקו ת״ ה״עו בבו ח, ו״חו לוני כו  בפסי

 לי, להסביר תדע אתי שהמתכתבת אתננד לא
ת. בצורה ע מדעי ת בנות מחבב אני מדו  יפו
ף אך דווקא, ה אחת לפעמים, מעדי איננ  ש

פהפיה שכת בשיחתח מעניינת אלא י ב ומו
פקחותה.״

שהוא נושא בל עד
ת ),955/830( חברות שתי הן  ,18—20 בנו

ת א כל על להתכתב מעונינו ש  שהוא•; נו
וצברים. בלונדים מחבבות

 להשתמש צורד שאין סבורים אתם ואם
סו שינה, נגד בנלולות מי. לקבל, נא נ קו מ  ב

ליום. כאלה מכתבים תריסרים שני

והשחור הבלונד
שני קיבלתי )955/840( זה מכתב  חיילי מ

ר שבו צעירים חי״ תו וכתבו שי  בשק״ם או
שתעממים שהם אומר הווה שלהם. המרכזי  מ
 להם לכתוב שתרצינה נערות במחנם. כהלכה

מו טיולים, חובבי משכילים, אותם תמצאנה
תכו על לעמוד כדי ובנות. קולנוע סיקה.

 בנות להיות עליהן יהיה מקרוב, אלה נות
בות 16—18 מסבי לו תל־אביב, ו אפי  נתניה. ו
ם לציין, צורך רואים הם שו  שאהד מה, מ

א מהם בלונדי. והשני שהרהר הו

חשוב? מה עירוני, או קיבוצניק
ם כותבת, )955/841( מו  מלים של במיני

ם ת של ומקסימו שטו א פ  להתכתב רוצה שהי
 כלל לה איכפת ולא ,22—24 בן צעיר עם
 עצמה על עירוני. או קיבוצניק זה יהיה אם

ו שחרחורת .21 בת שהיא אומרת רק היא
נחמדה.

התכתבויות מיזוג
ה לי שהלק אחרי ה מנ מנ ת. של ש  מחמאו

ה )955/842( כותב  הוא שאיו רבה בענוו
ם .מאותם  שהם להתפאר היכולים הטיפוסי

לו או עירונים שבי אפי א ספר. יו  בתור הו
ט שו  את לציין צורר הרואה ,32 בן וחביב פ
שכנזית עדתו ם רק הא שו א מ  ב־ דוגל שהו
שר אם התכתבויות, מיוונ  כד. לזה לקרוא אפ
לו סבורה אני למשל, לי, אשר אפי  בכוונה ש

ם זאת, לציין מיותר טובה כד כל שו  שזה מ
בן להיות צריך מאליו. מו

!עירוני לא רק אלוהים, בשם
שובות, של לנל יזכה לא זה מכתב >זם  ת
ם אתם ת בשקט יכולי  שקרנית. אותי לכנו

).955/843( מספרו

 וכחול נבוה צבר עם להתכתב ״רצוני
לו עינים ת צריך וני  עליו וכן 19—22 ביו להיו
שק להיות  קיבוצניק. סתם או מאילת ספר ממ
רוני). לא רק אלוהים, (בשם שאי עי ההת נו

אני ספרות : כתבות נלה ספרים חובבת (
קה תיאטרון, סרטים, בת), סי  קלאסית מו
אז. קלה  :לספר הרבה לי אין עצמי על וג׳
(אי וחמודה, שחרחורת 17,5 בת צברית אני
כון בונרת נני  מזה לי צמח לא ועדיין תי

 בתנועת הייתי שנתיים לפני עד נחיתות) רנש
ת בנל ועזבתיה נוער ת. סיבו  הייתי פרטיו

ת, בחברה גם חש לא זו בחברה אבל סלוני
ורכי זלילה מריקוד, חוץ הבר שום על בו

 אינני וכעת זו חברה נם עזבתי לכן לות.
שום נמצאת  להסיג מנסה אני ולכן חברה ב

ם את שעמו דיו האווירה את ולשנות ה אי ה
ת התכתבות. ידי על טי

במרחב
אן ד הסו

ה הנה ב מ טו
 שרי בין שעבר בשבוע שהתקיימה הפגישה

אי הסכם פי על ביותר. לבבית היתה החוץ
 ומובארק המצרי פאוזי מחמוד החליטו לם

 העבר. את ולסלוח לשכוח הסודאני ראזוק
 הקהירי במשרדו הממושכת הידידותית השיחה

 בלתי־מחיי־ במשפטים כולה נוהלה פאוזי, של
 לעתונאים להוכיח רק נועדה למעשה בים.

ה לשכנתה טינה כל שומרת אינה מצרים כי
קהיר. גרורת להפוך סירבה כי על דרומית
הדיפלו והחיבוקים לחיוכים מבעד אולם
 :ראזוק של ביקורו מטרת הזדקרה מטיים,
סו הנילוס. במי השימוש על המחלוקת יישוב

 50ב־ס/״ להשתמש זכות לעצמה דורשת דאן
 בת ארץ כי טוענת מצרים ואילו המים מכמות

 בכמות להשתמש רשאית תושבים מיליון 22
 חמשה בת ארץ מאשר מים של יותר גדולה
נפש. מיליון

 חודשים נמשכו כבר זו בשאלה הדיונים
חודשים. 10 לפני בקפאון הופסקו רבים,

 אומר מצרים גמרה מאז סיבה. בד אין
התוכ ביצוע העילי. אסואן סכר את להקים

 הסודאן. עם היחסים את יותר עוד יסבך נית
 ש־ הנילום עמק של קילומטרים 400 מתוף כי

 נמצאים הנאגרים, הנהר מי על־ידי יכוסו
הסודאן. שטח בתוך קילומטר 200

 יש כי רק שקבעו החדשות, קהיר שיחות
 המים, חלוקת על המשא־ומתן את לחדש צורך
 השכנות. שתי בין החיכוכים על בקלות חלפו
הצ שני אולם בפומבי, זאת אמר לא איש
 היה הקודמות השיחות כשלון כי רמזו דדים

 נציגי כלפי סאלם סאלח של יהירותו תוצאת
הסודאן.
 ה־ של סילוקו לאחר המצרים, קיוו עתה,
 לא מדוע סיבה כל תהיה לא הרוקד, רב־סרן
 חלק את למצרים שיתן להסדר הסודאן תסכים

היאור. מי של הארי
תוכ מפני הסודאנים חשש כמובן, מלבד,

מצרים. של ההתפשטות ניות

הלבנון
ב א כן ה ס מ ה
 מעישון להיגמל יכול אינני נרקומאן. ״אני
 שתעצור מבקש אני עצומות. בכמויות חשיש
 את שהפנה הצעיר לכלא.״ אותי ותכנים אותי

 היה ביירות משטרת לקצין הנואשת קריאתו
נאה. הופעה בעל ,19 בן בחור

מ בסמים הדן החוק סעיף :סירב הקצין
 כשברשותו שייתפס אדם רק כי קובע שכרים

 הצעיר לבחור ומאסר. למעצר צפוי משכר סם
הש כבר הוא חשיש, של גראם אף היה לא

שקנה. מה בכל תמש
 בה■ חמדאן הצעיר, כי נתגלה יותר מאוחר

הסו אחד ברקאת, מישל של בנו הוא קאת,
ה של אויביו בלבנון. ביותר העשירים חרים
 תצלומים בתוספת הסיפור, כי דאגו סוחר

 וקברטים, בבארים מתהולל כשהוא הבן של
העתונים. ברוב יפורסם

ל מיד יצא האב הקודש. ספרי כין

מו על זועמות הודעות מסר נגדית, התקפה
ה נפש את המשחיתים הנפשעים, הסמים כרי
 קרא בני,״ באסון תשמחו ״אל הלבנוני. עם

״מסכן אב על ״רחמו לשונאיו, !
 נגעה האומלל האב שפניית עתונאים, כמה

 ה־ הסחר נגד חוצץ יצאו ליבם, לעומק עד
 סחר : העתונאים טענו בסמים. חופשי־כמעט

 ענף מרכז חדשה, לשנחאי בירות את הפך זה
ב אם כי במרחב, רק לא המשכרים הסמים

כולו. עולם
 הכנופיות 13 לעומת כי גילו השאר, בין

 הסמים, והברחת בגידול העוסקות הענפות
 בו אחד ממשלתי מוסד אף כולה בלבנון אין

כלשהו. טיפול לקבל הסמים קרבנות יכולים
 סוחרי כמה פרי. נשאר, העתונאים חריצות

 :הראשון למשפט. מיד הובאו נעצרו, סמים
 אבקת מבריח שהיה ברקאת, מישל הסוחר

ספרי־קודש. דפי בין הירואין

קו מרו
ר פו• דו ה

 : חדשות פנים מרוקו מראה חודשיים, מזה
 מו־ שהסולטן הנשים מיליון ארבע של פניהן
עד הלבנים. צעיפיהן את הפיל בן־יוסף חמד

לזרים. עיניהן את רק מרוקו נשות הראו אז,
 הסולטן. של גלותו בתקופת החלה המהפכה

 לכל שחדרו האחרונות, השנתיים מאורעות
 את להשיר הנשים את הכריחו הארץ, פינות

 הגיע הלאומי המאבק הד המצועפת. אדישותן
ב שהתקהלו שעה אותן העסיק לבתיהן, עד

הגברים. נכלאו שבהם בתי־הכלא פתחי
 להאזין החלו גם הן שכח. לא הסולטן

 בהפגנות־ פעם לא השתתפו קהיר, לשידורי
ה וכרזות הסולטן צילומי כשבידיהן הדמים,
החזרתו. את דורשות

הע בשובו, עזרתן. את שכח לא בן־יוסף
 שיעבוד סמל — הצעיף את שהסיר חוק ביר

 יו־ מרוקו. נשות מפני — המוסלמית האישה
 לא־ הנסיכה בתו, :זד, בצעד העיקרית עצתו

 תנועת בראש לעמוד עודד אותה לא־עאישה,
הנשי. השיחרור
 צעיף כיסה לא שמימיה ,25ה־ בת עאישה

 ורוד בצבע הבצועות המלאות, שפתיה את
תוכני ברצינות. תפקידה את קיבלה חיור,

צו תנועת יצירת מועדוני־נשים, הקמת : תה
 נערות עידוד בתי־הספר, מספר הגדלת פות,

בספורט. לעסוק
 מרחק הנמצאת בווילה מערבי. קצב

 עאי־ לאלא מתגוררת המלכות, מארמון צעדים
 חיים אורח לעצמה מסגלת אחיותיה, עם שה

 בבוקר, בשמונה קימה מהיר. מערבי בקצב
 האזנה לישון, מבלי צהרים מנוחת קריאה,
 אוסף מתוך ליין פרנקי של המתחטא לקולו

לידי תה מסיבות :בערב הגדול. תקליטיה
 ברגל, או ברכב טיולים טניס, משחקי דות,

ומצ אמריקאיים צרפתיים, סרטים הקרנת
תע מסע עורכת היא פעם מדי בביתה. ריים

הנידחות. בערים האשה, לשיחרור מולה
ב הסולטן מקבל שברבאת, ארמונו בחצר

 הגדולות התרועות נתיניו. פני את בוקר כל
 אינו שוב הצעיף : הנשים מפיות באות ביותר
קולן. את מעמם

ותקליטים (שמאל) לאלא־עאישה 1
שון בלי מנוחה, לי
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