
רוליק
מתחתן

התח על להודיע הזמן הוא ראש־השנה
 זהו כך. חושבת אני רק ולא חדשות, לות

העומ ,25ה־ בת גותן, ענת של הזמן גם
 ישראל הד״ר ליבה, לבחיר להינשא דת

 בשמונה ממנה המבוגר פלג, (״רוליק״)
שנים.
ה בתוכנית כרכזת־המחקר עובדת ענת

עפרון, רם מנחה אותה הזמן, זה טלוויזיה

פלג ישראל(רולילן)
תיקשורת נישואי

 למי רוליק, בקול־ישואל. תוכניות ועורכת
 לתיקשורת טרי דוקטור הוא יודע, שאינו
 ה־ של הראשונים בימיה תוארו את שקיבל

 המערך סיעת ודובר מרכז הוא מילחמה.
 של לוועד־המנהל המערך ומועמד בכנסת,

 על ראש עם כלבבי, בחור רשות־השידור;
 התיק- בעולם ממש של ומומחיות הכתפיים

שורת.
 את ברכו השניים כאשר ראש-השנה, ערב

ביש גם הם טובה, שנה בברכת ידידיהם
להי תוכניתם על הקרובים לחבריהם רו

נשא.
 ראש־השנה. בערב אותם ראיתי אני וגם

למסי לענת התלווה רוליק כאשר זה היה
 גלי־צה״ל אנשי שערכו ראש־הישנה בת

 ב־ לתפקיד כמיועד כאן נוכח ״איני ביפו.
 לי אמר רשוודהשידור,״ של וועד-המנהל

שיר ענת ענת.״ של כחברה ״אלא רוליק,
 דוקומנט- תוכניות כעורכת בגלי־צה״ל תה

ש התחקיר בזכות למסיבה והוזמנה ריות
 קור אכשלום על הזמן זה עבור ערכה

עברון. ראיין שאותו
 בכנסת ביקרה ענת כאשר הכירו השניים

 היא הבית. מחברי אחד עם תחקיר לצורך
 רוליק, המערך, דובר של ללישכתו הגיעה
ביניהם. האהבה פרחה ומאז
מת שהם חש השניים, את שמכיר מי כל

 יכולה אפילו שאני לי נדמה לזו. זה אימים
הצלחה. סיפור להבטיח

 מיפלגת־הע־ מאיתנו. הולך רווק עוד אז
 המבטיחים מצעיריה אחד עוד מאבדת בודה

 ש־ מקווה רק אני הנישואין. ברשת הנופל
 בסופו כי הפוליטיקה את ינטוש לא רוליק

 מסתובבים כמוהו בחורים כמה דבר של
1 במישכן
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 של הרומן
סבידור עות

 חדש שיש חברים מיני כל לי מספרים האחרונים בשבועות
 מנחם הכנסת, יושב־ראש של בתו ענת, הליברלית. במיפלגה
 בכל צמודה נראית הליברלים, מטעם מכובד ח״כ שהוא סכידור,

 חשבתי נתן. אייפי ואיש־השלום לספן־השלום מקומות מיני
 המיפלגה את שתזעזע חדשה, דולצ׳ין א;ט על סיפור כאן לי שיש
שטעיתי. מסתבר אך מליברליזם, חוץ הכל בה שיש

ותיקים. ידידים הם שהשניים לי הסבירו העניין, את כשבדקתי
 בערבים, גם אלא הצהריים בשעות רק לא ביחד, נראים באמת הם
דבר. לכל זוג שהם מזה להסיק צריך לא אך

 (״איציק״) יצחק צעיר, עורך־דין הוא ענת של הנוכחי החבר
 ידוע הוא שבתל־אביב. בכיכר־המדינה מישרד בעל גולדנצווייג,

 שעליו האחרון והדבר העקרונית, לומר מעזה הייתי ברווקותו,
 בשטח אלא כליברלים פעיל אינו הוא נישואין. הם חושב ■הוא

הטניס.
 שענת סכנה ואין ארוכה, תקופה מזה כבר יוצאים השניים

השלוס. מקול בקרוב לשדר תתחיל
וידיד סכידור ענת

השלום קול לא

המעוו 1 תל־אביב הונג־סוננ, 10
ה הסיפור את לכם מספרת הייתי לא

גב כמה של לשלומם דאגתי אלמלא בא,
 הרבה ועושים לגברתנים המתחזים רים
הגדולה. בעיר רוח

 ביניהם שהאהבה בתל־אביב זוג ישנו
 תל־אביבי, במועדון שותף הוא פורחת.
 גבודקומה, ,26ה־ בן סטרוקוכסקי מוטי
ש חודשים מזה עניין. שמבין ואחד חתיך

 אדם (״זמי״) זמירה עם ביחד חי הוא
בדירתה.

 המון שהספיקה מיוחד, טיפוס היא זמי
 מורה היא למוטי. זהות הכמעט בשנותיה
 בטלוויזיה, עוזרת־הפקה זמרת, לספורט,
סיי היא ובאחרונה מעולה, טניס ושחקנית

 ביותר^ הטובים חבריה מצילים. קורס מה
 שבדיעותיה לי נדמה כי אם מהשמאל, הם

 לומר חייבת אני בסוגריים בימין. קצת היא
לשם. אותם שמושך זה הוא שמוטי

 הלכו מוטי, של במועדונו הכירו השניים
 הרפתקות לה היו שבעבר וזמי, ביחד, לגור

 לאשת- הפכה לים, ומעבר בארץ קצרות
ולאשת־איש. בית

ול לשפץ החליטו הם צעיר לזוג כיאה
בשיפו החלו הצנועה. דירתם את הרחיב

הגי לא הפועלים המילחמה. על ונפלו צים
ב לתקלות גרם הראשון העיכוב בזמן. עו

ההרי כי לעבוד יכלו לא הצבעים המשך.
להר היה יכול לא והנגר הסתיימה, לא סה

מיט־ היה לא כי ארונות־המיטבח את כיב

 ראשון ייצא שהוא סיכמו הם ביחד, לצאת
אחר־כך. והיא

 כדי להונג־קונג כרטיס וקנה הבחור הלך
 במשך הרחוק המיזרח פלאי את לראות

 גם לבד נשארה שזמי קרה וכך שבועיים.
 ביום־כיפור. וגם בראש-השנה

בטוח היה היטב, אותם מכיר שאינו מי

**יי'*'—,

סטרוקוכסקי מוטי
ימנית אידיאולוגיה

 ויחד שרוולים, להפשיל נאלץ מוטי בח.
השיפוץ. עבודות על התלבש זמי עם

ש הפועלים בעזרת סיימו, שהם אחרי
 חייב שהוא החליט הוא איכשהו, נמצאו
להם הסתדר שלא מכיוון לחופש. לצאת

אדם ■<זמי) זמיהה
בשמאל חברים

 זמי, את יעזוב חבר איזה כי נפרדו. שהם
 24 ביחד להיות כשאפשר בחגים, ועוד

 ידעו, כולם שלא מה אך ביממה? שעות
הטל שפופרת את עוזב אינו שמוטי הוא,
 זמי עם ומדבר הרחוק, במזרח אי־שם פון

מתגעגעת. נורא נורא היא וגם יום בכל
ש אלה מבין לתמונה. נכנסת אני וכאן

 עוז שאזרו כאלה היו אותו עזבה היא
 המושטת היד את דחתה היא יד. והושיטו
 שחשבו כאלה היו בהחלטיות. אך בעדינות

 שיתאמצו רוצה שהיא מתכוונת. לא שהיא
להטריד. והתחילו אותה, שישיגו עד

 הוא, בהתחלה מוטי על אמרתי שלא מה
 חוץ כוונות. כמה עוד הזה לבחור שיש
מאוהב הוא לימין, אותה מסית שהוא מזה

הבעייתי
יכו שהיתה חתונה נערכה חודשיים לפני

 של הבעייתית החתונה בתואר לזכות לה
ה אחד של בנם גולדמן, איתן השנה.

 גודד־ יחזקאל בארץ, הגדולים יהלומנים
 כדוריה אשת-החברה רעייתו ושל מן,

 אלי■ אח לאשה נשא גולדמן, (״טוצ׳י״)
 דני איש-העסקים של בחם. מעוז, נור

 היא, אף אשת־החברה גרושתו, ושל מעוז
 בבניין שנערך הקצר, לטקס מעוז. מצה

 בתל־אביב, המלך דויד בשדרות הרבנות
 אמה לא ואף החתן של .הוריו הגיעו לא
 אחותה הכלה, אבי רק שם היו הכלה. של

חברים. זוגות וחמישה לורן, הצעירה
אי החתונה להיות יכולה היתד, לכאורה

 במקום להחקים צריך שהיה רב־רושם, רוע
 מפורסמים, אורחים מאות בנוכחות מפואר

ב מצא־חן לא הכלה של ייחוסה אולם
 את לשכנע ניסו הם החתן. הורי עיני
 הגיעו והדברים מהחלטתו, בו לחזור איתן
 מהעסק סולק 24ה- בן שאיתן כך, לידי

איי אף ומישפחתו בנידיורק המישפחתי
אותו. שתנדה עליו מה

 מישפחת כלפי טענות היו החתן להורי
 בת שהיא עצמה, הכלה כלפי וגם הכלה

 סוער חיים אורח ניהלה וכבר בלבד, 18
לים. מעבר

 על המישפחה בני שהטילו החרם בשל
 השניים מעבודה. מובטל נשאר הוא איתן,
ל ביותר. קשה כלכלית למצוקה נקלעו

 את לממן שהתנדב הכלה, אבי נחלץ עזרתם
 בשיכון דירה להם שכר הוא הזוג. בגי

 איתן איחו. יחד לעבוד לאיתן והציע בבלי,
 בילו הצעירים שני לעבודה. לחזור שש לא

 ואף העיר, של הנוצצים האירועים בכל
 על והכל במסעדות־יוקרה, אוכלים נראו

החותן. חשבון
 התגעגע ואיתן חודשיים עברו לא אך

ה ובשל בחדל שהו הוריו למישפחתו.
לדירתם. המפתח ממנו נלקח עליו חרם

 שבו וביום סבלנות בחוסר המתין איתן
ל וחזר עצמו את ארז ארצה, הוריו שבו

התגר לא עדיין השניים עימם. התגורר
ומנ בנפרד חיים הם אולם רשמית, שו

 אלינור, של אביה חייהם. את לשקם סים
 משמש והוא בתו, לעזרת הפעם גם חש

דמעותיה. לכל וכתף משענת

 אלים קצת וגם קנאי והוא לשיגעון עד בה
אותו. כשמרגיזים

 בארץ, היום רואה שאני הדם כל אחרי
 עזבו אז נוספת. טיפה לראות כוח לי אין
 יעזוב שמוטי רוצים אתם אם זמי, את

אתכם.


