
מתגרש השמאל
 בעמודים כלל בדיד מוצאת אני דברת ורונית לאור (״איציק״) יצחק את
 מורה חולת, עיריית פרס חתן משורר׳ כסופר, מוכר ,31ה־ בן איציק, בעי׳תת. אחרים

 החל שונים, שמאל באירגוני כפעיל ובעיקר מבקר־סרטים במאי־תיאטרון, לתיאטרץ,
 ולשיווית. לשלום הדמוקרטית בחזית וכלה אד־הוק אירגוני־סטודנטים דרך בשי״ח,

 וזחילחסוז נגד בוועד ביר־זית, אוניברסיטת עם לסולידריות בוועד פעיל הוא היום
נטויה. ידו ועוד בלבנון,

 העס אחד בגלריה ושותפה בהוצאה־לאור עובדת ציירת, היא 27ה־ בת דברת רונית
 בשנים לנו שהזכירו השונים, בוועדים איציק כמו פעילה וכמובן בתל־אביב. 90

אחרת. ישראל גם שיש האחרונות
 משותפים. לחיים קץ יבוא הקרובים בימים שנים. חמש נשואים היו ורונית איציק

 תעזוב נובמבר. בחודש זה, אחרי ומייד בתל־אביב, אחרונה תערוכה פותחת רונית
בידיה. כשהגט הארץ, את

 מה לי אין שפשוט אותה, מבינה כל־כך ואני כאן, שקורה ממה נשבר לרונית
 לכמה שלנו להר־הגעש מחוץ להיות זו ובדרך באיטליה, ללמוד החליטה היא להוסיף.

טובות. שנים
 משותפים שלחיים למסקנה, הגיעו הם מעולם, לא.החמיצו שהשניים וכנס, הפגנה בין

 ביחד. להיות זמן מוצאים לא והם אחרים בעניינים טרודים השניים טעם. כל אין
שנים. כמה עוד הלא־מאושרים חיי־הנישואין את למשוך ולא להיפרד מוטב אז

 הטובות מבנותיו אחת עוד מאבד השמאל טחנה אותנו. עוזבת רונית חודש בעוד
 אני וגם הגלבוע, ברחוב המשותפת בדירתם לבדו ישאר איציק ביותר. והפעילות

הזה. הסיפור מכל עצוב מרגישה
לאור איציק

מריבות ללא

נשים אהבת
 היה )2341 הזה (העולם שלה הווידוי

 בפיתוי שהואשמה פלד, אלנה מרתק.
ה לחברתה אהבתה על ייפדה קטינה,
 בסידרי־ תמימותה על ממנה, צעירה

 ואת דירתה את איבדה שבעטיה מישפט,
עליה. המופעלת הלחצים מערכת ועל בנה,

 מברית־המועצות, חדשה עולה אלנה,
 חשה אך לנשים, אהבתה את בארץ גילתה
ו איש מאשת בכך. הכרוך הגדול בכאב

 חסרת־מיש־ גרושה הפכה היא לילד אם
ודיור. פחה

פנו רבות־רבות מוצא. יש זאת ובכל
 בכל־ אך מדי, מהר נגמר הזה המשולש

מי עליו. לספר שלא אי-אפשר זאת  שלו
 בקיסריה. נופש כפר מנהל הוא גרונר

 מוצא לא זה אך משגע, חתיך ,30 בן הוא
 כל מוקף שהוא משום בעבודתו, ביטוי
 צריך הוא שאותן נופשים במישפחות הזמן

לעצמו. זמן לו ואין לשעשע,
 להשיג רוצה הוא שאם הבחור החליט

 הוא בכפר. משהו לארגן חייב הוא מישהי,
 וחיכה ולחזקות לרווקים סוף־שבוע יזם

להזדמנות.
 את עתה עד מצא לא שהוא זה איך

כש בקיץ פשוט: הסיפור שלו? החברה
סו מרומנים מתנזר הוא בשיאה, העבודה

 24 כמעט בעבודה זמנו את ומבלה. ערים,
 לבית מגיע כבר כשהוא ביממה. שעות
 המיסה על נופל הוא בכפר, שלו הפרטי
הבוקר. עד ונרדם

 צכר. סביון שמו חבר, יש לשלומי
 שאני והכי-שמן הכי־צעיר האמרגן נכון,

 להפיק ושהצליח 20 בן הוא שהיום מכירה,
הק הספק הוא סביון מופעים. אין־סוף

 של לסוף־השבוע לכפר. אמנים' של בוע
 ידידתו בלווית בא הוא והרווקות הרווקים

אדם. כת־ מרגלית
 ומרגלית שלומי בין היכרות ערך סביון

 מבטי- מייד החליפו השניים .26ה־ בת
 בילתה היא שבוע אותו סוף את אהבה.

שלומי. של בדירתו
 הסתפקה לא מרגלית צפוי, שהיה כפי
 היא ולרווקות. לרווקים אחד שבוע בסוף
וביק שלומי, של בחברתו להיות רצתה

 כדי עבודתו, קצב את שיאם ממנו שה
 שלו. החדשה לאהבה זמן יותר לו שיהיה

 לו להציע העזה היא בזה, די לא ואם
ב איתה ויבלה קצרה לחופשה שייצא

איטליה.
ול לעבודתו שלומי של אהבתו אולם

 החדשה לאהבה מאהבתו יותר גדולה כפר
שלילית. היתה למרגלית ותשובתו שלו,

עמוקות, נפגעה המאוכזבת המאוהבת

פלד אלגה
ל ר׳ סח מעריוצח

יש מהן, אחת לעזור. וביקשו למערכת
 ועוסקת בארצות־הברית היושבת ראלית

ו כליאדד הזדהתה אמנותי, באיפור
 עשיתי אלנה. עם קשר ליצור ביקשה

 כך על לי יודו שהשתיים ודומני זאת,
רב. זמן עוד

להח שהצליח עורך־דין, שכרה ליאור
 כאשר אך אליה. אלנה של בנה את זיר

 עם לצאת מתכוונת שאלנה לבעל נודע
 הילד את ולקחת לארצות־הברית ליאור
הד האישור על לחתום סירב הוא לשם,
רוש.

 שהתגוררה אלנה, אך בארץ, נשאר הילד
 ההזדמנות על ויתרה לא שכורה, בדירה
 אותה לקחת החליטה ליאור לידיה. שנפלה

 לארצות- יצאו והשתיים חסותה תחת
 שבצד לאלנה, מאחלת רק אני הברית.

בג תסבול לא היא כדור־הארץ של השני
 סבלה שהיא כפי שלה, הנשים אהבת לל

כאן.

בת־אדם מרגלית
למנהל נזאמוגן

וית לא איטליה על אך שלומי, את עזבה
 ונמצאת המיזוודות את ארזה היא רה.

לשדה־התעופה. בדרך
 לרוד לכפר נאמן נשאר הוא ושלומי?

 הרווקים של הבא לסוף־השבוע עד קותו,
והרווקות.

 תמיר: אנד1א
מתהדק -הקשו

 בקיץ ז תמיר אגאבל את זוכרים
ש שערוריה על לכם סיפרתי האחרון

 בתל־אביב. שרתון בחוף סביבה פרצה
עליזי, אורי הנוכחי, חברה :הסיבה

 ה־ עם שנמצא במיקצועו, מהנדם־קירור
 עדיין שהוא למרות היפהפיה דוגמניית

 עירית, שאשתו, אז לכם סיפרתי נשוי.
 בעלה, על בקלות לוותר מוכנה אינה

ה בסוף כבר נמצאים שהשניים למרות
המשותפת. דרך

 אורי השתזפו קיצי שישי יום באותו
כ־ הופיעה כשלפתע בחוף, ,דוגמנית -1

תמיר אנאכל
אחת בדירה

 נדד סצינה ועשתה החוקית האשה סופה ,
 קם, אורי רבות. בגסויות מלווה לה, :׳■
 אח־ נשרכת כשאנאבל המקום את עזב1

 היתה שהיא לכם, סיפרתי אפילו אז ,,דיו.
 בושה. מרוב :;אדוסה־אדומה

חת לא אומנם אורי חדש. יש עכשיו 3
ו הבית, את עזב הוא אך עדיין, יגרש ;;־

 אנא- הצהירה בקיץ אנאבל. עם מתגורר
 עתה במהנדס־הקירור. מאוהבת שהיא בל

 שלפרשת מקווה הדוגמנית מתהדק. הקשר
 פורמלי סוף יהיה אורי של נישואיו

 שהסצינה כדי רוצה, שהוא כפי מהיר,
ב תחזור לא הים חוף על אז שהיתר.
בתל־אביב. אחרים מקומות

אלמונית לא
 על שעבר בשבוע לכם סיפרתי כאשר
 לתקשורת, הד״ר ,של הקרובים נישואיו

 ומרכז דובר פלג, (״רוליק״) ישראל
 האמינו לא רבים בכנסת, המערך סיעת

כזה רומן לנהל הצליח הוא איך ״מה, לי.

גזתן ענת
ההוכחה

 מעמיתותיו. מישהי באפתעה קראה סודי,"
 כזאת.״ אחת שאין בטוחה ״אני

 לא שלי. הכבוד על מדובר היה כבר כאן
 גותן, ענת את לחפש הלכתי ויתרתי.

 ב- אותה ומצאתי רוליק, של לעתיד כלתו
 בזרועות חבוקה כשהיא כיכר־מלכי־ישראל

 העיריה, ברחבת ביציע־ד,עיתונאים הדובר,
ש שרון אריק נגד המערך הפגנת בעת

ה שבועיים. לפני במוצאי־שבת התקיימה
לפניכם. היא ולכן הוכחה, היא תמונה
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