
נייר א ה לחיל התנדב
בארץ הגיוס לשכות בכל האויר חיל נציג אצל לקבל אפשר פרטים

האפרקאי הכושי הנדס
פודיבה קייטה שי

ומנגנים זמרים ,רקדניות רקדנים, 30
בישראל הראשונה בפעם בלבד ימים 6 במשך

הל באולם א תל־אביב: שם" ״

27.12.58 שכת מוצאי עד 20.12.58 שבת ממוצאי
י :בימים 8.30בי יחידה הצגה יום בכל ש י ל 23.12.1958 ש

י הצגות שתי 27.12.58 ובמוצ״ש ש י מ ח הצגות גם 25,12.58 ו
אמה׳** 4ב־ יומיות 9.15—6.30

 הבושי הפולקלור של אמתית נציגה הנה הלהקה
וה״ג׳ז" הגיטרה ועד מה״טם־טם״ המקורי

 116 דיזנגוף ״רדיו־אוניוך, ,83 אלנבי ב״כגף״, להשיג כרטיסים
•93 דיזנגוף ו״רוקוקו״,

26/12 — בחולון ההופעות:
8/1 — 7/1 — בחיפה 1/1/59 — 31/12 — כירושלים

שר המנ
העבר*

 עקרונות
השמית הפעולה

- פרוטה 500 המחיר
הקיוסקים בבל להשיג

במדינה
עסקים

בו שיונו ומר. הקנקן
 ה־ בשדה ביותר הפורחים העסקים אחד
 האחרונות, בשנים העברית היומית עתונות

 הקוראים. בין יפי־כריכה ספרים הפצת הוא
 הערב, עתוני שני זה בשטח הצטיינו ביחוד
 קוראיהם את הציפו חדשים, כמה כל שמדי

מוד ואלבומים ספרים על קוסמות בהצעות
התפו מוזל. במחיר משובח נייר על פסים

 שימשה אלה, ספרים של יחסית הגדולה צה
 מפיצים הם אכן כי גאוה, מקור למפיצים

קוראיהם. בין ישראל תרבות את
 הקניה סיבת באמת מהי להערכה הזדמנות

להנ לאחרונה ניתנה זה, מסוג ספרים של
 חדשיים, לפני החל, זה עתון מעריב. הלת

 לשכנע כדי התלמוד. את קוראיו בין להפיץ
 הע־ הודיע העיסקה בכדאיות הקוראים את

כש מהודרת, בכריכה יופץ התלמוד כי תון,
 אמון להגברת משובח. נייר על מודפס הוא

 חנויות בין מעריב הנהלת הפיצה הקוראים,
 כרוך הספר, של לדוגמא טפסים הספרים
ה הנייר ובו האמיתית המהודרת בכריכה

 חלק עדיין היה שהנייר אלא האמיתי, טוב
 אף עליו שתהיה מבלי ולבן נקי לגמרי,

אחת. דפוס אות
המפי ביקשו התלמוד, הפצת כשהסתימה

 מאתיים את מהחנויות חזרה לאסוף צים
 מאתיים רוב אולם הריקות. הספרים כריכות

 נמכרו רובן כלל. הוחזר לא הכריכות
 מודפסים. כספרים החנויות ידי על בטעות

 הקונה חזר לא אלה, ממקרים באחד לא אף
 אותו לקח הוא הכרף. את להחליף ותבע
 הספרים, למדף והכניסו הספרים מחנות ישר
קישוט. לשם

אדם דרכי
הישראלית סגן פרנסואז

סב מפורסמים, אבות של הבנים כל כמו
 ״בתו לה שקראו מכך חייה כל יעל לה
."של .  בארץ, די״ מוישה של ״בתו — .

 השבוע בחוץ־לארץ. דיין״ גנרל של ״בתו
 חבר־ וכי להתהפך, עלולה הקערה כי נראה

 בקרוב ייקרא דיין משה הכנסת־הרביעית
יעל*. של ״האבא
 זמנה, לפני חודשיים מצה״ל שוחררה מאז
נעל ממנו), סובל אביה (שגם אולקוס בגלל

ה האופק מן ,20 לגיל המתקרבת יעל, מה
 היא כי השמועה נפוצה ידידיה בין ישראלי.
 הת־ מעטים אך אוטוביוגראפי, ספר כותבת

 שופעת צעירה יעל, כי ברצינות. לכך יחסו
 להקדיש המוכן כאדם נראתה לא מרץ,

כתיבה. של האפורה למלאכה ארוכים חדשים
 בדיוק עשתה יעל אולם הצללים. אל
 בעיירה התבודדה לצרפת, נסעה היא זאת.

 הסתגרה האטלנטי, האוקינום חוף על קטנה
 רצופים. חודשים שלושה במשך לבדה שם

 המתאר רומאן ספרה, נולד אלה בחדשים
 בצה״ל. 17 בת חיילת של ולבטיה חייה את
מע אך ביוגראפיה, זו שאין מתעקשת יעל
לה. יאמינו טים

יכו ״איני באנגלית. הספר את כתבה יעל
 הצברית, מודה בעברית,״ דיאלוג לכתוב לה
 או נראה דו־שיח כל ״בעברית נהלל. בת

 זה באנגלית מד, משום סלאנג. או מליצי
פשוט.״ יותר לי הולך

 לנגד עמד בכתיבה, שהתחילה לפני עוד
 מקורו הצללים״. ״אל הספר: שם עיניה

 שסנד מלך על המספרת אטרוסקית, באגדה
 כשאמר אמונתו. את איבד אך הכוח, לאל
 לי אין לך, דומה אני ״עתה שלו: לצל

 — טעות זאת כי הצל לו השיב אלוהים!״
 הכוח כי שגילה המלך, הצללים. של אל יש

 בנתינה, אלא בלקיחה טמון אינו האמיתי
הזה. האל לעבודת מצטרף

 השם כי מצאה ללונדון, יעל כשהגיעה
 סגן שפרנסואז מפני כרגע, מתאים אינו

 את מכיל ששמו חדש ספר היא אף כתבה
 להיות רוצה שאינה יעל, ״צללים״. המילה

 אחר. שם חיפשה ישראלית, סגן פרנסואז
במראה״. חדשות ״פנים אחת: אפשרות
 בגיל אחרת נערה הטלביזיה. בוכב

 מו״ל למצוא המאמץ מן נרתעת היתד, זה
 כשרון לה שיש דיין, יעל כן לא זרה. בארץ
 ודי־ בחברה, ולהצליח ידידים לרכוש עצום

 אינו אנגלי שום אשר אישי, בקסם מצויידת
 הספר את הציעה היא בפניו. לעמוד יכול

 שהוציאה ניקולסון, אנד ויידנפלד להוצאת
ה לוליטה, ואת איתן וולטר של ספרו את

 שהרעיש לילדה, מבוגר גבר אהבת על ספר
אמריקה. את

ה את לפרסם ויידנפלד הסכים השבוע
החי יעל חוזה. על יעל את החתים ספר,
המבריקות, הירוקות העיניים בעלת ננית,

)8 בעמוד (המשך

1107 הזה העולם6


