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 תעלול־פירסומת לא ואפילו השמצה, לא בדיחה, לא זו הפעם
 בעוד יתקיימו והם ממש, של נישואים אלה הפעם נזיין. לסרט

 בן אבידן, דוד המשורר־הקולנוען א׳: צד ימים. כעשרה
 אדומת־ רחובותית יפהפיה ,22 סיגל, לילי ב׳: צד .36ה־

ר משפחת בת שיער, ב ר  אבידן בחברת הנראית הנודעת, פ
האחרונים. החודש־ם בשלושת

 האיש, של המפורסמת רווקותו סיומה אל תגיע בכך זהו. אז
למיתוס. כמעט האחרונות בשנים דרך־חייו את שהפך
 התגרש אבידן לה. וגם לו גם שניים, נישואים אלה יהיו

לאשה כתבת הראשונה, מאשתו שנים לעשר קרוב לפני
 בריר. אברהם לעו׳׳ד כיום הנשואה אבידן ברוריה

שנה, לפני התגרשה לילי שנים, ארבע של נישואין לאחר
ממנה מבוגר שהיה צה׳׳ל, לאיש שנתיים של נישואין לאחר
בלבד. אחת בשנה

 ותלמידת רובינשטיין הלנה של דיילת־יופי לשעבר לילי,
 בקרון אבידן את הכירה בר״ג, בית־צבי לאמנות־הבמה ביה״ס

שנבח לאחר בלבד אחדים ימים ת״א־חיפה, בקו רכבת־ישראל
 אחדים ימים תוך אל-על. של החדשה לעתודת־הדיילות רה

 מקום, בכל יום, בכל אבידן את מעדיפה היא כי נוכחה,
 לקרקע המשורר את עודדה היא אל־על. מטוסי את במקום
הס כדיילות־אוויר), לעבוד יכולות אינן נשואות (נשים אותה
 שלא העיקר — המטוס את שאיחרתי חשוב ״לא בירה:

הרכבת.״ את איחרתי
 את שהכירה למרות כי דעתה, על בתוקף עומדת לילי
 היה הוא מסויימות מבחינות הרי — באחרונה רק אבידן

 בו התיכון׳ בביה״ס לספרות בחוג הערטילאית. אהבת־נעוריה
 בכתיבת במיוחד הצטיינה היא אבידן שירי את גם לימדו

שהעריצה. התל־אביבי המשורר על עבודות
 ך א היא זה, ברגע אבידן את המטרידה היחידה, הבעייה

 במכרותיו באוייביו, באוייבותיו, במעריציו, במעריצותיו, לטפל
 הפיתרוך* בחייו. זה חדש לאירוע בהקשר האחרים ובמכריו

 עט יחד הנ״ל, כל ירוכזו בה בנזאנד׳יס מסיבת־ענק המסתמן:
ההזד תינתן הרבים שלאורחים בעת נייטראליים, אישי־ציבור

 אבידן, לדברי זו, תהיה מקרוב, הצעיר הזוג את לפגוש מנות
שלי.״ הפרובלמטיים יחסי־הציבור את לרענן חביבה ״הזדמנות

ודועך הולך כשף,יופי

בלונדון לביא ודליה גפן מנחם
מחיר!״ לי ויש יפה עדיין אני אבל מאושרת, לא שאני יודעת ״אני

 הישראלית היפהפיה לביא, דליה מאשר אחרת לא של מפיה יצאה זו הצ׳הרה
 הסרטים עולם בכיבוש אחרת ישראלית נערה מכל יותר שהצליחה היה נראה שבזמנו

 מנסה אינה ודליה מאוד. מהר מסתבר, כך מסתיימים, והתהילה שהזוהר אלא הבינלאומי.
 מתקרבות כשחקנית שלה שהשאיפות כך עם השלימה היא אבודות. מלחמות להילחם
לקיצן.
 ושם פה בעבר. שהיה כחי בסרטים, לתעסוקה הצעות עוד מקבלת אינה היא כיום

 את מחבבים מה שמשום הגרמנים, מלבד אבל לונדון, בעיתוני אותה מזכירים עוד
ונשכחה. כמעט היא הגרמני, הפזמונים במיצעד לצעוד הממשיך תקליטה

 להיראות כדי בלסתה, בזמנו שביצעה ניתוח אותו כנראה הוא דליה את שגמר מה
הזוויות. מכל לא אבל הצליח, שהניתוח היא הצרה המצלמות. מול יותר פוטוגנית

 היא גפן. מנחב הישראלי הצייר בחברת הלונדונית בדירתה כיום מתגוררת דליה
 של ידידיה כל ששואלים השאלה ביותר. שקוו חיים אורח ומנהלת באישיותה התבגרה

 עתה, שלה. האקזוטי היופי היה למכור לה שהיה מה כל עתידה? יהיה מה היא: דליה
זרים? בשדות מחפשת עוד היא מה התעמם, כשזוהרה
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י להב דליה את עוד זוכרים
 שחקנית היתה זאת זוכר, שאינו למי

כ מגבית בזמנו שעשתה הקאמרי
 אף לעצמה לממן כדי דיזנגיף רחוב
הרי חדש אף לה שהיה ואחרי חדש,

 לחפש כדי לאיטליה ונסעה אותו מה
 של משגשגת קאריירה בארץ־המקרונים

כוכבת.
 כמו להן, הלן שזה כאלה יש אז

 ויש )20 עמוד (ראה אדר עליזה
דל כמו להן, הולך כך כל לא שזה כאלה

 עם יחד אומנם חיה היא להב. יה
 בזמנו שהיה האיטלקי הקולנוע במאי
ה ומבחינת ואלי, אלידה של בעלה

 שהיא כיוון בעלה, היום עד הוא חוק
 מזה. לה יצאו לא סרטים ממנו. עשירה

מה מאוד רחוק בנה עם חיה היא
 לחיות חלמה אותן כוכבת של חיים

לאיטליה. יצאה כאשר
 לביתה לאחרונה שהתקשרו ידידים

 בטלפון. להשיגה הצליחו לא ברומא
 בגלל נותק, בביתה הטלפון כי מסתבר

הכל מצבה החשבונות. בתשלום פיגור
 בכי הוא ידידיה, שמוסרים כפי כלי,
לידי לעזרה פונה לא היא אבל רע.

 להודות עדיין לה נעים לא אולי דים.
בכשלונה.

סיגל ולילי אבירן דוד

סבאג משפחת
!מתחת! בנכם -

ביש אחת משפחה שלפחות בטוחה אני
מש זוהי זו. ידיעה למקרא תתרגש ראל
אג, פחת ב  המסעדה של בעליה שהם ס

 הסבאגים, ובכן, סול. דל קאזה המפורסמת
מי בנכם בשבילכם: הפתעה לי יש ע

 עושה שהוא יודעת אני להתחתן. עומד
שו כשתקראו אבל לרצונכם, בניגוד זאת
 באותם מאוחר. כבר יהיה זה אלה, רות

 תגיע אם לכן, קודם כבר או ממש, רגעים
 לחופה מתחת עמי יעמוד באיחור, אליכם
 מאפרת שני, ליזיקד! את לאשה וישא

והתיאטרון. הטלוויזיה הקולנוע,
 הסבאגים, לשבט משתייכים שאינם לאלה

 עמי של הוריו הסבר. כמובן חייבת אני
 של בעלה יהיה לא שהוא כדי הכל עשו

 בין לכך. סיבות כמה להם היו ליזיקה.
ו גרושה היא שליזיקה העובדה השאר:

בכמה מעמי מבוגרת ושהיא לילד אם

 גם להשתכנע רצו לא הם טובות. שנים
 מאוהב שהוא פשוט בפניהם טען כשעמי

 רציני שאיומם לו להוכיח וכדי בליזיקה.
 לאשר, ליזיקה את ישא שאם לו הודיעו

 של שממונם למרות פרוטה. מהם יקבל לא
האחרו בשנים במקצת הצטמצם מבאג בני
 ל״י אלפי מאות כמה שהפסידו אחרי נות׳

 די להם נשאר הרצליה, בחוף בהשקעה
 של בעיותיו כל את לפתור כדי והותר

 אחרת, אשד, לשאת מסכים היה אילו עמי,
כמובן.
 מהכסף. יותר חזקה היתד, האהבה אבל

 ליזיקה את הכיר הוא התפתה. לא עמי
מלח אחרי במסיבה בביתה שביקר אחרי

 הרומן דבר נודע כאשר ששת־הימים. מת
מהבית. נזרק הוא להוריו לבינה בינו

 שלא בית לו יהיה מקווה, אני עכשיו,
ממנו. ייזרק


