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 מה מה? אז הבית! את עזב הוא
 בחוגים מקובלת־למדי כנורמה שנחשב

 כותרות מעורר עדיין מסויימים,
 אחרים. בחוגים כשמדובר סנסציוניות

למשל. אנשי־ציבור,
 האחרון הפוליטיקאי אולי — אדרי
 מירוצו את שיסכן מאמינה שהייתי

 תהילת מאז שולחן־הממשלה, לעבר
זאת. עשה — במרוקו המיפגש
 להקים כדי מסגרת, פירק הוא

 למרות חדשה, מיסגרת במהירות
הרכילויות. התמונות, הכותרות,
 הממורק־מחוייך־ לדימוי בניגוד

 בשיחות אדרי, התגלה שלו, מנומס
 האחרונים, בשבועות עימו הממושכות

 לא לפגוע: שלא המנסה פגיע, כאיש
 לפגוע לא באשתו־לשעבר, לפגוע

 בילדיו, לפגוע לא באשתו־בעתיד,
 מאמצים מרוב לפגוע. לא — באמו

הסובבים. כל נפגעו זה, בכיוון
 עם המשותף ביתו את עזב אדרי רפי

 אחרי מייד שבועות, כמה לפני ג׳ואן
 אז, עד הרבני. בבית־הדין הגט שהושג
 המשיכו הרעשניים, הפירסומים למרות

 אחת. קורת־גג תחת להתגורר בני־הזוג
 שבהרצליה־ דדאל למלון עקר אדרי

 בדירונת, כיום מתגורר הוא שם פיתוח,
מיטבח. הכוללת
 מי ארצה הגיעה זה לתאריך סמוך
 מעורר־הדימיון בתואר תחילה שזכתה

 הקרוב בינואר שתהפוך ״אהובתו״,
ל״אשתר.

ד או■ • סלו
בארץ. אלה בימים שוהה היא

 לפני צולמה בזאת המפורסמת התמונה
שבועיים.
הבאה אדו׳ גבי קלוו, אני של הראשונה התמונה זוהיהגיעה אדרי, של גירושיו אחרי

ואלננם׳ מהר

 בנה עם הנה שבה לפאריס, חזרה ארצה,
 לפאריס. תשוב ובסוף־השבוע ,16ה־ בן

 לקראת ארצה, תשוב כבר אחר־כך
נישואיה.

 אני־קלוד, עם טלפונית כששוחחתי
המרו המולטי־מולטי־מיליונר של בתו
 נינוחה, נשמעה היא עמאר, דויד קאי

 להתאקלם מתחילה שהיא וסיפרה
 האחרון בקיץ שהתה כבר אני בארץ.
 היא עברית. ללמוד והתחילה בארץ,

 קצת כותבת ואף מילים, כמה מדברת
 בוגרת — אני בשפת־הקודש.

 — לאמנות הצרפתית האקדמיה
 שלה העברית את לשכלל מתכוונת

תל־אביב. באוניברסיטת מיוחד בקורס
 בית־ אחר והיא, רפי תרים, הם כרגע
 שלירון, כדי הרצליה, באיזור מגורים

 לגור יוכל וג׳ואן, רפי של הצעיר בנם
 פי על — בבית־אביו והן אמו, בבית הן

בחירתו.
 מנישואיה אני של ילדיה שני

 אלא עימה, יגורו לא הראשונים
בפאריס. ללמוד ימשיכו

,18 בגיל בראשונה שנישאה לאני,
 ,37 בת עצמה היא ).16(ובן )18( בת

 השבוע הסמיק ,״28 בת נראית ״אבל
פרטית. בשיחה אדרי,
 ניכרות לא אדרי של שנותיו 50 גם

הצעיר. במראהו
 פרטי, בבית ייערך טכס־הנישואין

ביותר. מצומצם בפורום
 קלוד אני מתכוונת נישואיה, אחרי

 עם בהתנדבות לעסוק אדרי) כבר (אז
צמודה היא בינתיים מוכי־גורל. ילדים

ל
 היא השבוע באמצע לעתיד: לבעלה

 בסוף־השבוע בירושלים. עימו שוהה
 בניו שני אליהם הצטרפו באילת. בילו
 שבו אחר־כך שלה. ובנה אדרי של

לבית־אימם. השניים

אדר■ גואו ♦
 טובים קילוגרמים כמה הפחיתה היא

 בחייה שחל השינוי מאז ממישקלה
הפרטיים.

 נינוחה היא בסדום, אחרי.חופשה
מתמיד. מושכת ונראית יותר

שהש למה בניגוד הבהרות: כמה
 את ״שיחררה״ היא מהפירסומים, תמע

 על לה שהודיע אחרי קצר זמן בעלה
 את גם שיחררה היא להתגרש. כוונתו

 במקומות ויתרה ששכרה, עורכי־הדין
 היתה אחרת אשה שאולי רבים,

 מהיר פירוד תמורת בהם, מתעקשת
טובה. ואווירה
 לכל להקשיב ומסרבת סירבה אדרי
 של הפוליטיים מתחריו מפי השמצה

 איש, משתפת אינה היא בעלזדלשעבר.
 שעובר במה ביותר, לה לקרובים פרט

 בקרוב לעבוד לצאת בכוונתה עליה.
 מלטשת־ של במישרד עבדה (בעבר

 את ולבנות להתחזק בנתניה), יהלומים
מחדש. עצמה
 של כ״ליכלוך בהתחלה שהריח מה
ואלגנ מהירה בצורה מסתיים, השנה״

 עוד אדרי רפי במארש־החתונה. טית,
 — כ״גבר" הקרובים בחודשים יצטייר
ועשה. שהעז
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