
טו סי מו רדב, הנוגע ה חיי העו א  מ
ק נישוא׳ מ ת השדרנית שד ה לוי ט ט ח

 יצרו על להתגבר מוכן היה לא פשוט כושר־נשימה ונטולת חריפה לקת־ריאות
שלו. באהבה והשוויץ עצמי.

הוכנ שהתינוקת אחרי חודשים ארבעה
ש דליה, נפטרה. היא לבית־החולים סה

 ארוכות שעות בתה מיטת ליד ניצבה
נשברה. אישפוזה, תקופת כל במשך

 השכולה האם החלה תקופה באותה
 זר משהו בו ״היה מבעלה. ריחוק לחוש

 ״הוא דליה, של ידידה סיפרה ומוזר,״
 משהו גם סו היה אבל והצטער, בכה
קר.״

 מאהב
מסוכן

 דליה הכירה ,הגירושין לפני וד
 בשם שנים בחמש ממנה צעיר גבר ?

 מדריך- מדרום־אפריקה, עולה גפן, דויד
ה הצעיר אוויר. ודייל במיקצועו טניס

המק באשה התאהב והרגשני אימפולסיבי
הט בלימודי שלו חניכה שהיתה סימה.

 שהיא ילו איכפת היה לא וכלל ניס,
ולב נמרצות, אחריה חיזר הוא נשואה.

 השניים בין פירוית. התמדתו נשאה סוף
להע הצליח דויד ממושך. רומן התפתח

שלו והרגש החום כל את לדליה ניק

 יחסי על ידע דליה, של בעלה אריה,
 מדריך־הטנים, ובין אשתו בין הידידות

הני בחיי פגיעה כל בהם ראה לא אך
 לטעון התחיל כשדויד אולם שלו. שואין
 בינתיים, שנולד איתי, דליה, של שבנה

 של ולא שלו בנו דבר של לאמיתו הוא
מודאג. הבעל הפך אריה,

 להתגרש, מבעלה השדרנית כשביקשה
המא ■של טיפשותו את לנצל החליט הוא
 דויד, של גירסתו את אימץ אריה הב.

 על איים הוא ■בנו. אינו שאיתי וטען
 לא היא אם הפרשה, את לפוצץ דליה

 בהסכם שדרש הכספיים לתנאים תסכים
הגירושין.

 דליה אולם ברורה. סחיטה זו הייתה
לט המשיכה היא להיכנע. שלא החליטה

 הוא איתי כאילו שהסיפור, בעקשנות עון
 ועמדה האצבע, מן מצוץ דויד, של בנו
זכויותיה. על

נמ הרבני בבית־הדין המישפטים פעוד
 קשריה את לנתק החליטה היא שכים,

 עבורה. קשה צעד זה היה המאהב. עם
 וחמימות רב תוכן להחדיר הצליח דויד

זקוקה היתד. שלה חמימות — לחייה

1

 דליה של נשואי־הבזק על ידיעה ך
הפופול הטלוויזיה שדרנית מזור, י י

 רבים בתדהמה. הארץ את היכתה רית,
 שמיהרה לה, בער כל־כך מה הבינו לא

 אחרי שלוש, יוסי לעורך-הדץ להינשא
היכרות. של בלבד וחצי חודשיים

 ללב נוגע סיפור עומד החתונה מאחורי
הא שעברה ויסורים, תלאות פרשת של

 למי .32ה־ בת והמטופחת, הנאה ישה
זקו שהיא ברור היה עברה, את שמכיר

 ובטוח, יציב לקשר מכל יותר כיום קה
ש הקשות המכות מן מרפה ׳תמצא שבו

 כאשר האחרונות. בשנים עליה ניחתו
 הפרקליט של בדמותו מבוקשה, את מצאה

 כל הזמן לגורם היה לא התל-אביבי,
עבורה. חשיבות

כש שנתיים, לפני התחיל הכל
אישי מבעלה, להתגרש החליטה דליה

דרכה כתחילת דליה
וייסורים תלאות

 עברו ואריה דליה לוין. אריה העסקים
הטרא מותה ביחד. קשות חוויות כמה
בלי הותיר שלי, הבכורה, בתם של גית
 ברור היה עמוקות. צלקות האם של בה
גירו כמו מכובדים, יהיו שגרושיה לה

 רחבי-אופקים מבוגרים שני של שיהם
מזו לפרשה במהירות הפך העניין אבל
ורכי כספים סחיטת נסיונות של המת

מרושעות. לויות

 גישואין
מהיריס

 במיק- אלקטרוניקה מהנדס אריה, ת ס
■ במ הבלונדית השדרנית הכירה צועו, י

 מהירים. כן גם היו עימו נישואיה סיבה.
 ראשון, ממבט אהבה היתה לא ״זאת

 סיפרה לי,״ שיקדה הלמתי שתמיד כפי
 רגשנית בחורה אני ״אבל דליה, יאז

 קר היה אריה באוויר. !תלושה וקצת
צרי שאני מה שזה ■והרגשתי ושכלתני,

 מהיום שבועות שלושה אחרי בחיים. כה
 שאני הגבר שזה ידעתי אותו, שהכרתי

איתו.״ אתחתן
 לחופה. דליה את ליוותה כולה הארץ

 הדיירת כאשר שנעלבו רבים היו אמנם
 בלעדיהם, נישאת הקטן מהמקלט שלהם

 התמנו. לא הזוג מידידי רבים גם אך
 רק באו שאליה צנועה, חתונה זו היתד.

ותיקים. וידידים קרובי־מישפחה
 לדליה, היו המהנדס, את שהכירה לפני

 שידור לקראת מבנו, כמגישת המשמשת
כקריי מועסקת ואף כאחד, רצף וקריינית

 לטלוויזיה, מחוץ פומביים .במופעים נית
 ״יש הרב: פירסומה בשל רבות ובעיות
מפור בחורה עם לצאת שאוהבים גברים
 להגיד אחר־כך שיוכלו כדי רק סמת,

 למדתי מאוד מהר וזאת. ז^ז עם יצאתי
 חברים גם היו לפעמים ביניזה. להבחין
 אוהב הוא ■וזה, מזה היזהרי לי: שאמרו
 הראווה. בשביל רק בחורות עם לצאת

הידי חוג על שומרת אני בדרך־כלל אבל
הטלווי שלפני מהתקופה• עוד שלי דים

זיה."
 של אושרם הרקיע שלי, נולדה כאשר

 שנה בת בהיותה אך שחקים. הוריה
 ברע, הרגישה היא אסון. אירע וחודשיים,

 דליה על-ידי והובהלה הכרתה את איבדה
 שבדקו הרופאים אבחנת לבית־החולים.

מד- סובלת שלי מהירה: היתה אותה

 חייה, של זו קשה בתקופה זקוקה היתר,
 והסגור, המחושב הטיפוס שבעלה, מה
הצליח. לא

 לשיאו, השניים בין הרומן כשהגיע
שתת אהובתו לפני מדריך־הטניס התחנן

שיקוליה לו. להינשא שתוכל כדי גרש,

גפן דדד מאהב
נואש צעד

 מפרשית לגמרי מנותקים היו דליה של
 תמיד להבחין ידעה היא שניהלה. האהבים

 בחייה, עת באותה שהיו הגברים שני בץ
דויד. של בחסרונותיו להכיר ובעיקר

 עבור מסוכן המאהב הפך מסויים בשלב
 לשדרנית באהבתו הגאה הצעיר דליה.

 שלא יכול היה לא המפורסמת הטלוויזיה
 השמועה הצלחתו. על לחבר׳ר,״ ״לספר

 הארץ. בכל פשטה ביניהם הרומן על
 הדברים. את ללבות שדאג זה היד. דויד
חב את להעמיד כדי זאת שעשה יתכן
שהוא להניח סביר אד עובדה. בפני רתו

המ המישפטי המאבק את שניהלה בעת
 של שמו ועל הגירושין כספי על תיש
 שב־ שד,ילדותיות הבינה דליד, אולם בנה.
מאו להיות לעולם לה תאפשר לא דויד
 ההתפארות יצר וכי איתו, באמת שרת
 בנו הוא שאיתי כך על וסיפוריו שלו,
ביותר. לה מזיקים שלו,

שאינם האנשים מאותם הוא דויד

במופע כקריינית דליה
עמוקות צלקות

פרי על לשמוע סירב המאוהב המדריך
והלי היום שעות בכל התקשר הוא דה.
 עברה לשם דליה. של הוריה לדירת לה

 ארוכות. שיחות איתה וניהל להתגורר,
 שבאותו היתד, הקריינית של שגיאתה

 עבורו. הפרידה על להקל ניסתה שלב
 שלו, הטלפונים על לענות המשיכה היא
״להס כדי פעמים כמה איתו נפגשה ואף
להיפרד.״ מוכרחים מדוע לו ביר
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