
ה ר דלי מזו
כולה המדינה עצרה שנים ארבע פני י■
ה הטרגדיה כשנודעה נשימתה. את *

 מזור, דליה הטלוויזיה, שדרית של אישית
 שלא אדם היה לא לוין. אריה בעלה ושל
 משפיע דליה, על שעובר שמה במשהו, חש
עליו. גם

 כשנולד הכל. חגגו חודשים ארבעה לפני
 כללית. השימחה היתה איתי בנה לדליה
 שאינם אלה בנס־משמיים. זאת תלו דתיים
 הטרגדיה אחרי בשימחתה. שמחו דתיים

 ממחלה דליה, של בתה שלי, מות של
 נולד שלדליה הכל שמחו ומסומנת, נדירה

בריא. בן

 תינוק
בריא

 בחצר הדשא על שוכב דליה של נה ^
י  וכמו בריא, הוא שברמת־גן. בית־הוריה ״
 אך ומשחק. שוחק בגילו אחר ילד כל

 המסך- על וחיוביה זוהרה למרות דליה,
 הגדול השני במשבר היום נמצאת הקטן,

 במערכת־גירושין נמצאת דליה חייה. של
 הראשונה בתה של אביה מבעלה, מכוערת

איתי. בנה ושל שלי,
 מכיר שאינו במדינה אדם כמעט אין

 הטלוויזיה, הוקמה מאז מזור. דליה את
 בכל בודבית היא דליה שנים, 10כ־ לפני

 בית- בכל חדר־אורחים או חדר־מיטות
בישראל.
 הראשון מנהלו שהיה מי של בתו דליה,

 חברת מנכ״ל וכיום דן, קואופרטיב של
 פילסה מזור, אריה ההסתדרותית, תיעוש
 עצמה. בכוחות לתהילה הדרך את לעצמה

 ולא זייתה, לא מעולם 30ה־ בת דליה
 זוהרת. יפהפיה של טיפוס להיות, ביקשה

 תמיד ״כך של הדמות תמיד היתד, היא
 ״שיער להיות: רגילה נערה רוצה היתד.

 מודרני נעים, בסיגנון מסופר קצר, בלונדי
ומעור תכולות עיניים סולד, אף ושקט,

 וכובש קורן חייד לכל, ומעל אמון, רות
שלו. בסנות

 החלה שלה הרדיופונית הקאריירה את
 עברה לכן קודם אך צה״ל, בגלי דליה

 נענתה היא מם־כ״פיות. וקורס טירונות
קר שביקשה בעיתונים שפורסמה למודעה

 והופתעה לנסות,״ כדי ככה, ״סתם יינים
כשהתקבלה.
 שהטלוויזיה בעיתונים מודעה כשקראה

 שוב, מזלה את ניסתה קרייניות, מחפשת
 ״ידעתי :רבות תיקוות ללא הפעם גם

 אחר- רק אבל אותי, אוהבת לא שהמצלמה
 מצלמת- בין הבדל שיש לי נודע כף

 ניסתה, היא למצלמת־סטילס.״ טלוויזיה
צעי של ארוכה שורה עם בתחרות עמדה

 ידועות, נערות־זוהר הביסה יפהפיות, רות
והתקבלה.

 ביותר המוכרת לאשה דליה הפכה מאז
 מאות בה צופים שלמים ערבים בישראל.

 באותן אותה, המקבלים אנשים ואלפי
המישפחה. תוך אל שעות׳

ושכלתני ^
 הכי- אלקטרוניקה, מהנדס ,אריה, ת

*  דליה: סיפרה אז במסיבה. דליה רה י
 אותה אהבה־ממבט־ראשון, היתד. לא ״זו

ש כפי במבט-עין, שנדלקת סוערת אהבה
 העובדת בחורה אני אבל עליה. חלמתי

 אריה באוויר. תלושה קצת רגשות, על
 שאני מה שזה הרגשתי ושכלתני, קר היה

מ שבועות שלושה אחרי בחיים. צריכה
 שאני הגבר שזה ידעתי אותו שהכרתי היום

 לי הציע אחר־כד ושבועיים איתו, אתחתן
נישואים. אריה

 לחופה. דליה את ליוותה כולה הארץ
 הדיירת כאשר שנעלבו רבים היו אמנם,
 בלעדיהם, נישאת, מהמקלט־הקטן, שלהם,

 היתד. הוזמנו. לא הזוג מידידי רבים גם אך
 קרובי- רק באו /אליה צנועה, חתונה זו

 יותר מאוחר ותיקים. וידידים מישפחה
 למורת־רוחה רבה במידה מסיבה, נערכה

בבת־ים. אנזויקן פאן במלון דליה, של

 בית דנו מהאקון מח״נת היא בעוד
 בעיצומה מזוו דרת נמצאת בישואר,

ומבישה קשה ט־שת־גיוושין שר
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ז״ל שלי עם דליה
גבורה חודשי ארבעה

 בגלל המציאות, כורח היתד. המסיבה או
 בני־הזוג ההורים. של הרבים ידידיהם

 את למלון והזמינו ההזדמנות את ניצלו
 ועמי- אריה, של חבריו שלהם, ידידיהם

דליה. של תיה־לעבודה
 למפור- הפכה ומאז באריה, שפגשה עד
 המין עם רבות בעיות לדליה היו סמת,

 הפכו ״הגברים דליה: אז סיפרה האחר.
 עם לצאת שאוהבים גברים יש לבעייה. אז

 להגיד שיוכלו כדי רק מפורסמת, בחורה
 לי היתד. וזאת.׳ זאת עם ,יצאתי כך אחר

 וזה להיזהר, צריכה שאני שחשבתי תקופה
לתסביך. הפך

ביני להבחין למדתי מאוד מהר ״אבל
 :לי שאמרו חברים גם היו לפעמים הם.

 עם לצאת אוהב הוא וזה, מזה ,היזהרי
 בדרך אבל הראווה.׳ בשביל רק בחורות

 עוד שלי חוג־הידידים על שומרת אני כלל
הטלוויזיה.״ שלפני מהתקופה
של אושרם הרקיע שלי, נולדה כאשר

 עולם עבורם היתד. הבת שחקים. השניים
 לפנקה, על-מנת הכל עשו הם ומלואו.
 כשרק פנוי, רגע כל במחיצתה לבלות

 דליה ושל בעבודתו אריה של חובותיהם
 לתקו־ מעליה, אותם מרחיקות בטלוויזיה,

ביחד. לא ולעולם תקצרות, פו

נס רק
יציל

 הרגישה וחודשיים, שנה בת היותה ף*
 והוב- הכרתה, את איבדה ברע, שלי *■
ה אבחנת לבית־החולים. דליה על-ידי הלה

 מהירה: היתד. שלי את שבדקו רופאים
 ונטולת חריפה מדלקת־ריאות סובלת שלי

עצמי. כושר-נשימה
 כעבור מכשיר־הנשמה. הובהל שלי אל
 עוד החמיר מצבה כאשר אחדים, ימים

הרופאים אל שלי של אמה נקראה יותר,
46


