
בואנט ומייק לביא דליה ביו רומןברצינות? ־ שאולי ורפי לב ונדנה
 לב עדנה בזמרת התאהב למנדי, רשמית

 אצל נדיבה די תופעה לאוזניים. מעל עד
שנים. כבר לו קרה לא זה הבחור.

דו בעומק נמצאת העלמה שגס ומאחר
 הקרוב בעתיד נשמע אס אתפלא לא מה׳

קי עם אפילו אולי חופה׳ על דיבורים
דושים.

 ימצאו איו זה לראות, עדיין שנותר מה
 של הצהרתו בין הזהב שביל את השניים

 שתלד אשה לו לשאת רוצה שהוא רפי
 עדנה של הקאריירה לבין שנה, כל ילד

כזמרת.

 עיתוני-הרבילות בבל וסיפורי״שער לבותרות-ענק זכתה הסנסציונית החדשה
השח־ לשעבר הפופולארית, הזמרת לביא, דליה לה. מחוצה ואף בגרמניה, והחברה

בראנט. מייק הישראלי הזמר חדש: מאהב מצאה

שאולי רפי

הרו אחד היה שזה מסתבר אומרים. ככה
 ביותר, והסוערים ביותר, הסודיים מנים

הגדולה. בעיר לאחרונה
 יותר, סודי לא כבר הוא כן, אס עכשיו,

 של — וירוסים ביותר. סוער עדיין אבל
 תמיד באים — אהבה של כמו שפעת

שאו לרפי מתאימים. פחות הכי בזמנים
טרו בימים דווקא החדש הרומן נפל לי

 לראשו מעל עד עסוק הוא בהם אלה, פים
 שנפתח שלו, החדש הדראג־סטור בהרצת

לב ועדנהעדיין הנשוי שרפי, מסתבר השבוע. רק

מתורשת? אור שימרית
 הפיזמונאית בין הסוערים הגלים את להחליק הנסיונות שסל לאחר שכן. נראה
 עומדים — בתוהו עלו בן־יעקב, ורדי לשעבר הרדיו איש ובעלה, אור שימרית

גירושים. לפני השניים
 יצליח עוד שמישהו לי נראה ולא אלה, בימים נפלה כך על הסופית ההחלטה

הנישואין. את להציל
תל־אביב. בצפון בוטיק עכשיו מנהלת אורלגד, יעקב של בתו שהיא שיטרית,

:ממוסדים פחות חיים מנהל זאת לעומת ורדי
 הלירה, אחרי הרדיפה הניצחי, ממירוץ־העכברים לו שנשבר החליט מה, זמן לפני

 מישמרות, שתי לעבוד לו נשבר בבנק. חשבון ועוד רהיט, ועוד מיזנון, עוד אחרי
!ודי לו נשבר מס־הכנסה. בשביל אחת מהן

 יום וכך בנידון. משהו לעשות דם היה כולנו, לעומת לוורדי, אבל לכולנו. כמו
 והלך בחיים, רכושו כל את מכר מישרותיו, את נטש קם, הוא מה, זמן לפני אחד,

 מדי עובד, קצת פחות עוד לומד, קצת הוא והיום, להנאתו. באוניברסיטה ללמוד
בעולמו. חיים ורואה המשקשקת, הבטן את במשהו למלא כדי פעם,

 אבל חייו. באופק קלה לעב יגרמו לפועל, יצאו אם שהגירושים, מובן
ז תכלת שמי של בזה אדיר בים קלה, אחת עב זו מה

הפופולארית קנית
 סיפור זה היה
 :לאללה פיקנטי

 היו הגיבורים שני
 והבדל ישראלים,

 עשר של הגיל
 היה ביניהם שנים

ה בביוון בדיוק
הפוך.

 את מצאה ״דליה
 הגדולה,״ האהבה

 פוסט, נוייה הבריז
 הרכילות שבועון
 ,1 מיספר הגרמני
פ ״שוב בשערו.

להו שבח לא עם,״
סיף.

 הגדולה האהבה
ה לדברי נולדה,
 בפסטיבל עיתון,
 היתה דליה בריו.
 השופטים, בחבר
 הניש- בחבר מייק

ב ראו הבל פטים.
עו היא כי בירור

מא מיטב את שה
 בן- למען מציה

היש הזמר ארצה,
 מייק ששמו ראלי

בראנט.
טבעי, היה זה

 הוא עזר. לא אך
בסי בבר ניכשל

הראשון. בוב
הצ זאת, לעומת

בסיבוב בבר ליח
 ומחוצה בבריכה יחד השתזפו השניים, נפרדו לא הפסטיבל ימי בל דליה. אצל הראשון

אוהבים. צמד בקיצור, לה. ומחוצה בשמש לה,
— סוף אין עד להימשך יבול היה המקסים והרומן ויפה, טוב היה והבל

בלל. נולד לא שהוא המעציבה העובדה לולא
 מאותה שנינו ״אנחנו המסוקרנים. לעיתונאים בתשובה דליה אמרה פתאום,״ ״מה

 בעשר ממני צעיר מייק אבל ילדים. בתור והיברנו בחיפה, בשכנות יחד, גדלנו העיר.

אח." במו בשבילי הוא בפאריס. ארוסה לו יש ובכלל, שנים.
 דליה עדיין נמצאת ברנס, קולינס האחרון, מידידה נפרדה מאז שבינתיים, בך

מזהירה. רווקות של במצב
 שבועות ארבעה לאחרונה בילתה באשר לה. מפריע לא בכלל שזה הוא, והרושם

 האח״מים צייר ורק מוחלטת, בדידות על לשמור הקפידה בספרד, ראובן, בנה, עם
הילד. את לצייר בדי אמותיה, בדלת לבוא הורשה פנץ קורט המפורסם
יעבור. זה גם תדאגו. אל אבל
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פוסט״ ה״נויה שער עד כראנט ומייק לביא דליה

מתגוש? קורק טו׳ של בנו וגס

בן־יעקב וורדי אור שיטרית

 אני לא זו עלי. תסתכלו אל טוב,
 רק אני האלה. הגירושים בכל שאשמה
עליהם. מספרת

 מגיעות נישואין, שנות ארבע לאחר
 כי עקשניות, שמועות אלה בימים אלי

 ראש של 25ה- בן בנו — קולק עמוס
 עומד — ולק ק טדי עיריית-הקודש

רגינה. מאשתו להתגרש
מצ באמת אני האלה הגירושים ועל
הני על שמחתי שבשעתו במו טערת.
האלה. שואים
 בפני לעמוד נאלצו ורגינה עמוס שבן
להת כשהחליטו גדולים, גדולים לחצים

 קתולית, נוצרייה היא שרגינה בגלל חתן,
 שותפיו בעיני מצא-חן כל-בך לא וזה

בקואליציה. קולק אבא של הדתיים
 אז עזבה נשוא, ללא גברו בשהלחצים

 בחנות״הספרים עבודתה את רגמה
 ארץ לשווייץ וחזרה בירושלים, סטמצקי
 שהמימסד היה נראה לרגע, הולדתה.

ניצח.
 עמוס יצא אחר-בך קצר זמן שבן לרגע.

טל הרים משם, בלונדון. תמים לטיול
 השפוף, את הרימה רגינה לשווייץ. פון

 לונדו- באה השפוף, את הניחה האזינה,
 נישאו לעירייה, יחדיו ניגשו והם נה,

ובדין. בדת אזרחיים בנישואים
 בישר שני, טלפון עמוס הרים אז רק
המשמחות. החדשות את לאביו
 תפיסת בעל יהודי שהוא קולק, טדי
שנאלץ למרות אמיתית, ליברלית עולם

רי פוליטיקאי בל במו לפעמים, לסגת
 את קיבל המוגמר, על בירך — אליסט

בבתו. רגינה
 את אספה הבלה ירושלימה, חזר הזוג

 ועברה שלה, מדירת־הרווקים מיטלטליה
ראש״העיר. של בדירתו בעלה עם לגור

 באשר נולד ורגינה עמוס בין הרומן
לח אחד בוקר נכנס ראש־העיר של בנו
עמו התרשם סטמצקי, בחנות ספר פש

הגבוהה. הבלונדית מהזבנית קות
 ומהפגי- פגישה, נולדה מההתרשמות

מה. כבר יודעים אתם נולד, שה
 שנים שבע לפני לארץ שבאה רגינה,

עב אז כבר דיברה באוניברסיטה, ללמוד
דבר. לכל בישראלית ונראתה שוטפת, רית

 על לאביו עמוס גילה לא בהתחלה,
בדי רגינה עם נפגש היה החדש, הרומן

הת לא — גילה בשכבר השבורה. רתה
רו שהוא עמוס כשגילה אבל טדי. רגש
לגג. האבא קפץ — להתחתן צה

ה בירדן. רבים מים זרמו ומאז נו,
סו נהייה קולק עמוס נשבחה, מהומה

 אותי תשאלי אל בשם ספר פירסם פר,
הזה. העניין ועכשיו — אוהב אני אם

 אם אותו אשאל לא אני גם אז טוב,
 רוצה הוא אם שלא, בנראה אוהב. הוא

 בן דווקא שלו אמא את אבל להתגרש.
שאלתי.
 לא ,,אני :קילק תמר לי ענתה

 מתחתן, כשהוא לא אינפורמציה. נותנת
מתגרש." כשהוא ולא


