
 השנים 20 המשותף. ילדם את ללדת עמדה
 והדולצ׳ה הפריעו, לא בני־הזוג בין שהפרידו

 בישראל רק לא קינאה עוררו ניהלו שהם ויטה
המהודרת. בלונדון גם אלא העניה,

 ממאיר מגידול בעלה נפטר וחצי שנה לפני
 שימעונה אך גורלה. מר את ביכו והכל בראשו,
 לעיתים בארץ לבקר והתחילה התאוששה שוורץ

אלי את הכירה היא לביקור ביקור ובין תכופות,

 בוודאי זוכרים שלי הקוראים שבין הקשישים
 אי־פעם: כאן שהיו ביותר היפות הנשים אחת את

 בגיל התחתנה הזאת, היפה שוורץ. שימעונה
 לא הנישואין בירק. בני איש־העסקים עם צעיר

 בחור לה מצאה ושימעונה רב, זמן מעמד החזיקו
 בבית לגור עברה היא הקרה. באנגליה ועשיר טוב

סוערים. חיי־חברה וניהלה ומפואר, ענקי
ובעושר, באושר חיו הס שנים כמה במשך

 להעריך היודעות הוותיקות, הדיילות לעומת
 עם יחסים לקלקל שלא מאוד והנזהרות קשר, כל

 הצעירות שהדיילות הרי המאהב, או הידיד החבר,
צעי שהן מפני אולי חשבון. עושות כל־כך לא

רות.
 התעופה בחברת דיילת הבלר, שני למשל

 בשעות־הפנאי ודוגמנית אם פאן האמריקאית
 אוהבת כל־כך היא לטוס. מאוד אוהבת שלה,

 פשוט שהיא זרות, ושפות נמלי־תעופה טיסות,
שלה. לחבר לא אמרה

 ראובן בשם נאה חבר היה הזאת לדיילת
 בכל שנים כמה במשך כיכב הזה והזוג שביט,
 תצוגות־האופנה וכמובן והפתיחות, המסיבות

 לחברת־התעופה התקבלה וכשהיא החשובות.
 שמח, מאוד החבר וגם לאושרה, קץ היה לא הזרה

 ועל שיקבל המתנות כל על חשב בטח הוא כי
 השימחה אבל להם. שיהיו המשותפות הנסיעות

 שעות־ הרבה צברה הבלר שני רב, זמן ערכה לא
 הרבה במקביל צבר שלה והחבר כדיילת, טיסה
 לה, לחכות לו שנמאס עד געגועים, של שעות
פאן. או אני או לה: אמר והוא

חוש ועשתה היססה, חובבת־הגסיעות הדיילת
פאן. חד־משמעית: לו ואמרה בים,

 לפני להינשא עמד הזה שהזוג לעצמכם ותארו
 קרובי־ את לבקר יחד נסעו אף והם חודשים, כמה

 מה תראו והנה־פתאום! בבראזיל מישפחתו
לבחורה! לעשות מסוגל באוויר הלחצים ששינוי

אמה עם הבלר שני
נענזעים של שעזה הרבה

פפושדו ואלי שוורץ שימעונה
בחוג־המישפחה אשסט, בתחילת צנזעים נישואין

הזה העולם דסה. אלי

החיים שהת בטאבה, סונסטה אביה מבעלי פפושדו,
 לפני טראגיות בנסיבות אביה מאשתו אלמן

 רומאן, בשום שמו נקשר לא ומאז שנים, שש
 חברתיים באירועים נראה החל הזוג..הטרי

 נישאו שהם שמועות היו שבוע ולפני שונים,
 עומדים שהשניים הסתבר אך בלונדון. בחשאי

 צנוע, בטכס אוגוסט, בתחילת בישראל להינשא
בלבד. קרובים וחברים בני־מישפחה בנוכחות

 לאט־ טראגי. באופן שנפטרה בת ילדה שימעונה
 בני־הזוג, של בחיי־הנישואין סדקים התגלו לאט

 התפוצצה — מתמוטט שהכל נדמה וכשהיה
 ששים־ נודע לונדון של הגבוהה ולחברה הפרשה,

 אחר קוהן, סידני עם סוער רומאן מנהלת עונה
 קוהן סידני גדול, סקנדל היה לונדון. מעשירי

 ותוך התגרשו, ובעלה שימעונה התגרשו, ואשתו
שכבר לשימעונה, קוהן סידני נישא קצר זמן

 למרות אבל פופולרי, וגם ונאה מוכשר הוא
 לצמרת העפיל לא הוא — זה בגלל או — זאת

 הוא זאת לעומת אך הישראלי, בעולם־המוסיקה
נשים. אצל הצלחה קוצר

 ליטני, דני הזה, הזמר אז זוכר, שאינו למי
 שנה, 15 לפני אלבין גליה של חבר היה

 בדיסקוטק צמוד־צמוד לרקוד אהבו שהם בתקופה
 בשם שחקנית עם נשוי היה גם והוא בחיפה. רזיה

 מיני בכל אותו ראו נפרדו שהם ולאחר ג׳ודי,
צעירות. בעיקר בחורות, מיני כל עם מקומות
 בפאב חברים עם בילה הוא ימים כמה לפני
 ניחשתם, ממולו? שישבה הבחורה ומי אופנתי,

 ומי חברים. עם למקום שהגיעה אלבין, גליה
 קצת זה את הבירכיים? על לו שישבה הבחורה

 והיא ציקורניק, ענת לה קוראים לנחש. קשה
 אוהבת לא ומאוד יפה, וגם וצעירה בלונדית

אותה. שמצלמים
 החברה היא אודליה אחותה ייחוס: גם לה יש

 ציקורניק שבמישפחת וכנראה אדם, הזמר של
 זמרים. — דיוק ליתר — או מוסיקה, אוהבים

 לצאת שיכול ביותר הטוב שהדבר חושבת ואני
 פעולה ישתפו הזמרים ששני הוא הזה מהסיפור

המוסיקה. בתחום

 שלחלק בחיים, יש הפתעות הרבה בל״כן
 לאחרים בקאזיני, לחיות כמו זה מהאנשים

שלו. והסיפור אחד כל גיהינום, כמו זה
 העיתונאית על הרבה יודעת לא אני

ה מ או ד ר מ ק ס  מתוק") ״ילד (שזה זי
 בשנה עליה שעבר מה אבל ממעריב,

מיפעל־הפיס. באמת זה האחרונה
 בגדודים מעריצים לה שיש לעיתונאית,

 חבר, משנה יותר במשך היה יופיה, בגלל
ט דנ טו  הם אותו. אהבה נורא והיא זרוק, ס

חו ארבעה לפני ופתאום, להתחתן, עמדו
ם הוא דשים,  עליו. כעסו נורא וכולם ועזב ק

 שניחמו היו בזהו דבר לעשות יבול הוא איד
 שחשבו והיו טוב, שיהיה לה ואמרו אותה

 שלו. והתיאוריות אחד וכל רע, יותר שיהיה
 טייס בדמות הנוסף, המיספר לה בא ואז

 עכשיו ובולם גן־שמואל, מקיבוץ חתיך
גבר-חלומות. הגרילה שהיא אומרים
 איתו היתה היא האחרון החמישי ביום

לנישואין. נרשמו והם ברבנות,

גיאוגרפיה קצת
 לב עדנה הזמרת אז זוכר, שלא למי

 גם אלא מוכשרת, כזמרת רק לא בארץ התפרסמה
 נערי־ ■עם פרשיות־אהבה כמה לה והיו כחתיכה,

 ברקן. ויהודה שאולי רפי כמו מקומיים, זוהר
 לניו־יורק נסעה היא אחרים, רבים כמו אחר־כך,

 פנים לה האיר והמזל שם, מזלה את לנסות כדי
 של הסגן שהוא ברנר, דייוויד של בדמותו
ועדנה וכשברנר האמריקאית. בטלוויזיה אלוהים

 מוותרת אינה לב עדנה כמו בחורה אבל
 והם לה, הדואגים חברים הרבה לה ויש בקלות,

 שעסק ׳טיינמן, יורם עם היכרות לה ערכו
 לענף־התכשיטים עבר ואחר־כך ברכב, במיסחר

בניו־יורק.
 משוגעים, חיים ועשו בזה זה התאהבו השניים

 בת. להם נולדה וגם התחתנו
ארצה, הגיעה לב שערנה שומעת אני והנה

שיינמן ויורם לב עדנה

 של היחצן מזור, גברי עם נפגשה היא וכבר
 בתחום אנשים כמה עוד ועם ארזי, ירדנה

 מפוארת דירה שכרה שהיא לי נודע המוסיקלי.
מתכו כל־כך לא והיא בתל־אביב דויד במינדל׳

לניו־יורק. בקרוב לחזור ננת
 אמריקאית, ויזה בעלי שפיונים הפעלתי אז

 בקרוב, לחזור מתכונן אינו יורם שגם לי גילו והם
 ושמאוד העסקית, פעילותו את מרחיב גם ושהוא

 בתל־ ולא בניו־יורק, לו קורה זה כל אבל לו. טוב
כוונתי. למה מבינים אתם אם — אביב

 אוהב־ זוג כל כמו בילו רק לא הם התאהבו,
 וילדים, חתונה בתיכנון עסקו רק ולא בילויים,

עדנה׳כזמרת. של עתידה בהבטחת גם אלא
 ועדנה הנכונים, הכפתורים על לחץ ברנר
 שונות בימות ועל בטלוויזיה להופיע התחילה

 ברחבי יוקרתיים ואתרי־נופש במועדוני־לילה
ארצות־הברית.

 הוליוודי סיפור להיות הולך שזה נראה כשהיה
 ועימו הגדול הרומאן התפוצץ ענק, הפי־אנד עם

הגדולה. הקאריירה
ציקורניק ענת עם ליטני דני

להצטלם אוהבת ולא נוזסיקה אזהבת


