
קפלן עדי
עולמי ג׳וב

מאמא
תיקי

אריאלה
לחו״ל

 מישהו מטלפן יום בכל לכם, אגיד מה
 פיחות, לא או פיחות שלום. ואומר אחר

 אין החגורה, הידוק לא או החגורה הידוק
 מסתובבים עדיין אבל — איך מושג לי

לעצ להרשות שיכולים אנשים הזו בארץ
 לחו״ל, נסיעה אלה טרופים בימים מם

עובדה.

 מה דרו הי
לאילת

 ויפהפייה ידועה דמות היא קפלן עדי
 התל-אבי- הבוהימה מסיבות את המקשטת

שנים. מזה בית
 ללחוץ עדי זכתה חיילת כשהיתה עוד

 מטריד מרלן השחקנית של ידה את
ואפי בתל־אביב, התרבות היכל בימת על
 קיבלה ובתמורה פרחים לה להגיש לו

המתגוררת עדי, של אמא מצלצלת. נשיקה

ה עד שומרת בתל-אביב, בצלאל ברחוב
 כשהיא ומרלן עדי של תמונתן את יום

לטלוויזיה. מעל היטב ממוסגרת
בסטו מישחק עדי למדה יותר מאוחר

ני תקופה ובאותה נתיב, ;יפן של דיו
 ידוע מלחין עם וסוער סודי רומן הלה

מאוד. ונשוי
בעיצו ממש כי סיימה, לא הסטודיו את

ה נבחרה השנייה הלימודים שנת של מה
 באיזו- ישראל את לייצג הצעירה יפהפייה

 צריכה עדי בארצות־הברית. תחרות שהיא
 משהו או מלכת־התפוז שם להיות היתה
 ה־ הסמל של במכירתו לעזור כדי כזה,

הקטנטונת. ארצנו של מיסחרי
 הלאומית שליחותה את שסיימה אחרי
האפ בארץ לפניה, כרבים עדי, נשארה
ה את וניצלה הבלתי־מוגבלות, שרויות

ושירה. מישחק ללימוד זמן
נח שנים, כשלוש לפני ארצה, כשחזרה

 (״פפו״) 5ידםן הבמאי על-ידי מייד טפה
 מילאה שם בנמל, שמח להצגה מילוא

 את המשגעת הפקידה, של תפקידה את
ב עוברת שהיא פעם בכל הנמל פועלי
 שהיא לעצמכם מתארים בטח אתם שטח.

הקהל. את גם לשגע בו־זמנית הצליחה
בהצ בימותינו על מופיעה היא ומאז

 החלי־ לאחרונה אבל שונות. מהצגות גות
 את ולשנות חדה, תפנית לעשות עדי טה
שלה. הקאריירה את לקדם בחרה שבו הקו

 שבה בתוכנית־יחיד לצאת החליטה היא
בפסנתר. עצמה את יתלווה תשיר תשחק,

 הארץ את עזבו ימים מיספר לפני וכך,
 צדוק שבארצות־הברית, לניו־יורק בדרכם

 אל־טל דיילת החדשה ואשתו קראום,
ל הרביעי בחודש שהיא טרי, רחל

הריונה.
ה ברשימת ביותר והטרייה האחרונה

 וידזר, אריאלה הציירת היא נוסעים
ו קראום בני־הזוג של הקרובה ידידתם
ארי אביב. יעל השחקנית של אחותה

 עורך־הדין ובעלה יעל אל מצטרפת אלה
באמסטרדם. כעת הנמצאים שני, צחי

 דרך אריאלה תעבור לאמסטרדם בדרכה
 עם עניינים אי-אלו לגמור כדי לונדון
 של תערוכה להציג העומדת ידועה, גלריה

ב המציירת זהכישרונית הצעירה הציירת
מקסים. נאיבי סגנון

כשמד חזרות, של חמור למישטר נכנסה
שרים. אלדד והמלחין המעבד אותה ריך

 עליה ירדה הסיפורים מתוך כמו והנה,
באג תמיד כמו שבאה, לא־נורמלית הצעה
בלתי־צפוי. מכיוון דות,

 ביקעת־ מלון של בעליו סיני, יוסי
 מועדון־לילה לפתוח החליט באילת, הירח

מנ או מנהל דחוף באופן וחיפש במקום
חשוב. לא הלת,

 של יחסי־הציבור אשת עם התייעץ הוא
 ו־ שלה, האילתור במהירות הידועה עדי,
קפלן. עדי את מייד לו הציעה הנ״ל
יוסי. תמה קפלן? עדי פיתאום מה

 השיבה בעצמך,״ ותבין אליה, ״צלצל
 היה מזה שיצא ומה צילצל, יוסי זו. לו

 הצדדים. שני בשביל מהכלל יוצא סידור
ל שנוסף על־הכיפאק במנהלת זכה יוסי

בשי האורחים את תבדר גם המקום ניהול
פסנתר. על ובנגינה במישחק רה,

 בחוזה־עבודה זכתה מצידה, עדי, ואילו
לחז בבוקר פנוייה להיות לה שיאפשר

 ים־ של הצלולים במימיו ולשהייה רות
 שיריה את לתרגל תוכל בערב ואילו סוף,

מש זה עבור לקבל וגם הקהל להנאת
שמנה. כורת

 היא הרי עדי, את מכירה שאני וכמו
 ממש כזה. ג׳וב בשביל הטיפוס בדיוק
עליה. תפור

היכונו! אילתים,

 אני סורי, ממוצא למישפחה בת היא שתיקי בזה ובהתחשב
שנא סיפתאח. רק יהיה הראשון הילד שאצלה לעצמי מתארת

משובח. זה הרי המרבה כל — מר

 למרות שלה, האמא של הטובה הילדה ודתה תמיד היא
 ולמרות ובתיאטרון, בבידור שלה הכימעט־מטיאורית ההצלחה

 על ולא-כל-כך-חכמה מצחיקה, מפונקת כילדה לה שיש הדימוי
הבמה.

 שהבחורה ידע באמת, דיין תיקי את שהכיר מי כל אבל
 רצתה שהיא ומה מהחיים. רוצה היא מה בדיוק יודעת הזאת

וילדים. בעל בית, רוצות: שכולן מה בעצם היה
 שבתוקף מאלו לא אחד. איש של אשד, היתד, תמיד היא

 כל עליהן שומע אתה בדרניות או זמרות או שחקניות היותן
 כל ובתום הקלעים מאחרי להן שקורה מה על סיפורים מיני

המסיבות.
 בלהקת כשהיתה עוד מאלו. היתה לא פעם אף תיקי לא,

 וכל פן־זאב, דורי שלה, הקבוע החבר לד, היה גייסות־ד,שריון
 מפיה חד־משמעית בתשובה זכה אז איתר, להתחיל שניסה מי

השמנמונת. תיקי של
 השחקן עם היה דורי, אחרי תיקי של המפורסם הרומן

קן מוטי  זה חופשיים. הס פרפרים בהצגה למולה ששיחק פר
 אחד יום החליט ברקן כשהאדון שהסתיים סיפור-אהבה היה

 גם אם כי תיקי את רק לא ונטש קולנוע, ללמוד ללונדון לנסוע
ההצגה. את

 הפצוע, ,לבבה שיברי את מאוד מהר איחתה תיקי אבל
 אחי■ יאיר וד׳כישרוני יפה-התואר הטלוויזיה איש של בעזרתו
לאשה. אותה נשא גם יותר שמאוחר אילן,

הפ לא החתונה, מאז בעיקר אבל כאמור, קודם־לכן, עוד
 ילדים אחרי משתגעת היא כמה עד לכולם לספר תיקי סיקה

זה. וכל
 תוכל היא ורבותי, גבירותי חודשים, חמישה בעוד אז
 חודשים חמישה בעוד כי למעשה. הלכה אהבתה את להוכיח
מאושרים. להורים להפוך שלה והבעל היא עתידים

 משאירה ביפו שלהן המשגע הבית את
 ה־ שותפתה של הנאמנות בידיה אריאלה

חז שהיא־עצמד, יוכל, תמרה אופנאית
 שלושה של משהייה ממש אלה בימים רה

עלי. הלוואי בחו״ל. חודשים

חיווקת
״ א ״ כ מ א ״ ל

 לכם בישרתי שעבר שבשבוע זוכרים
לש שמלכת־היופי המשמחת, הידיעה את

 את לחתום עומדת אורני אתי עבר
עם בישראל בית ולהקים רווקותה תקופת

גרסטנר רונית
הפירסום למרות

זוכ פכמן? אלי העסקים ואיש הטייס
יופי. רים?

הס לא עוד אדבר, ומה אגיד מה אבל
 והנה הזו, הידיעה על דיי לשמוח פקתי

 נוספת, משמחת ידיעה לאוזני מגונבת
המי פרשת של אחרת לגיבורה הנוגעת

פסחוכיץ. ראובן ליונר
 הדוקים בקשרים שהיתה הגיבורה זוהי

 הפרשה. בתקופת עצמו בכמן אלי עם
היפה המתמחה אור, רונית אלא זו אין

הת שבכמן קנת, מקם השופט של פייה
 ממנה להוציא על־מנת בזמנו איתר, יידד
 לידידו לעזור לדעתו, היה, שעשוי מידע

המיליונר.
 ופורסמה הפרשה בשעתו, כשהתפוצצה,

 אז בילתה ),1873 הזה (העולם בהרחבה
 שהוא גרפטנר, רפי בעלה עם רונית

בשווייץ. ירח־דבש אמפ״א, מבעלי
 במייוחד הזיק לא שהפירסום מסתבר

ש מפני הצעיר, הזוג של לחיי־ד,נישואין
 תינוקת, ולרפי לרונית נולדה אלה בימים
טוב. במזל

וכעלה דיין תיקי
סיפתאח רק זה

נת־המיריונו
ובן־השכוש

מי של שבנות זה למר, יודעת לא אני
 עניים. בחורים עם תמיד מתחתנות ליונרים

לעי למשל, קורה, לא למה תמיד. אבל
ית מיליונרים שבני קרובות. יותר תים

למה? תגידו עניות, בחורות עם חתנו
ה המיליונר של בתו את למשל, קחו,

 כוכי יוסדה בפרנקפורט, היושב יהודי
בפרנק הכירה משנה למעלה לפגי מן*

 שם־טוב בשם צעיר ישראלי פורט
כניהו.

 ולא המקום, על התאהבה המיליונר בת
להס שניסה אביה, של ההפצרות כל עזרו
 מיליונר של בתו היותה שבתוקף לה ביר

 שלא מי עם יותר, ורוד עתיד לה צפוי
 בשם ישראלי סתם איזה עם ולא יהיה,

בניהו. שם־טוב
ובאה השתכנעה, לא כאמור, הקטנה,




