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:המזמין בחירת לפי

 ״הארץ״ וגובי הסוכנויות ההרשמה׳ תחנות החנויות, בכל .1
התקליט. ל״י 10.50 במחיר

התקליט. ל״י 9.75 במחיר — בגובינא — הדאר ידי על במשלוח .2

 — הדאר באמצעות התקליטים את לקבל המעונינים
״הארץ״, הכתובת: ע״ם כך על להודיע מתבקשים

תל־אביב. ,233 ד. ת. מוסיקה, להפצת המפעל

ההפצה. מפעל סיום עד רק — בתוקפו יהיה המוזל המחיר
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 מזרחי מ. הוצאת
השבוע רומן

ג׳סיקה של סודה
בוק ס. פירל מאת

אמ מחיי הראשון הרומן
 הדגולה שהסופרת ריקה

האמתי. בשמה פירסמה
שהע אשה של סיפורה

 של העצמי כבודה את מידה
 רבת־ אמריקאית משפחה
 אהבה במבחן. השפעה

 דבר של בסופו המנצחת
 לכסף הלוהטת התשוקה את

חברתי. ולמעמד
 הראשית: ההפצה
 ,60 אלנבי מזרחי,
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ת מ מ א

תקליטים
הכלל של המשקפיים

 ואת בושם,/ לה ויתנו ,'שלחוה למדן
 צניעותה לתכריכיה./ חמו׳ הבושם, שאו
 כבר התנוק, כי מעושה/ רק היא שקר, היא

כריסה• בתוך
 לן קומי באנה,/ מוואדי דודזזיה הוי

 ומבטנן לצנעה/ נסע חברן והתבשמי!/
בכי. כבר נשמע

 הסתובב מיוצאי־תימן, רבים של בבתיהם
 ממנו תקליט, הפטיפון, לוח על השבוע,

זה. ידוע תימני שיר צלילי בקעו
 בתל־ השלום בית־משפט במיסדרונות

אנ מספר שעה אותה הסתובבו אביב,
תקליט. לאותו ישיר קשר היה להם שים,

 שבת, בבוקר ז לאמא מתאים מה
 אחותו, של דלתה על מוקעא שלמה הקיש

 אורה בגדרה. אשר נווה־שולמית בשכון
בשבילך לי ״יש הדלת. את פתחה )26( בן־ישי

גדול־המידות. הטמבור תלוי כתפה כשעל
 לא כבר שלי ״השכנים מזוזה. כמו
 לבית־ שהגישה שעה טענה איתי,״ מדברים
 את שיעכב לצו־מניעה, בקשה המשפט

 דוד־ לי קוראים ״בשיכון ר,עטיפות. הפצת
 כמו בי השתמש שאחי לי אומרים חיה.

בלבד.״ לקישוט מזוזה.
לט ״כדי הבקשה. את דחה בית־המשפט

 להוכיח יש ובושה, צער גרימת על עון
 כולו, הציבור בעיני נגרמה הבושה כי

 נימק בלבד,״ מצומצם חוג בעיני ולא
 דרך מסתכל ״כשאני פסק־דינו. את השופט

 סבור אינני החברה, כלל של משקפיים
 בהכרח להזדהות חייבת השיר שגיבורת

המצולמת.״ הדמות עם

בידור
מתמיד בהריון

 חדש ולד של שמו הוא ייסיחזקיונה
בהריון הנמצא הישראלי, הבידור בעולם

עטיפת־המדיבה ער כן־ישי, ואורה מוקעא שלמה
״ כריסה בתון כבר התינוק, ״כי . . .

 שהסב לאחר שלמד, אליה סנה הצעד״״
 עם הקלטה חווה על ״חתמתי לשולחן,

 זמרת עכשיו צריך ואני מקולית, חברת
 אותך.״ לקחת החלטתי אותי. שתלווה
 מד, ״בשביל התנגד. אורה של בעלה
 גיסו. את שאל זה?״ כל את צריכים

 לה מתאים ולא לילדים, אמא כבר ״היא
 כאלה.״ בדברים להתעסק
הרגי הנקודה על ללחוץ החליט שלמה

 כל־כך לא שלכם שהמצב רואה ״אני שה.
 להרוויח תוכל ״היא לבעל, אמר טוב,״

 הקלטה.״ כל על לירות חמישים
 לאחר הכף. את הכריע הכספי השיבנוע

 בו הבניין במדרגות השניים טיפסו ימים
ההקלטה. אולפן שוכן

 לאחר שלמה, לה הסביר פנצ׳ר,״ ״קרה
ת שהאולפן ״מתברר מחדר־המנהל. שיצא

 זמן נפסיד שלא כדי בינתיים, היום. פוס
 המעטפה.״ בשביל היום כבר להצטלם נוכל

תימ בגדים לבושה ליצאנית. תו!?
 מחזיקה וכשהיא במיוחד, שכרה אותם ניים,

 אחיה עם אורה הצטלמה בידה, טמבור
רבת־רושם. בפוזה

הק לאולפן, אורה חזרה יומיים כעבור
אחר. לתקליט שירים, שני אחיה עם ליטה

 נדהמה. ואורה מספר, שבועות עברו
 מאריכי־ תקליטים שלושה הופיעו בשוק

 אחיה. עם היא שרה אחד בתקליט רק נגן.
 את התקליטים שלושה נשאו זאת למרות

במיו משך עיניה את המשותפת. תמונתם
דודחיה. אחד שיר חד

 בתימן פרחחי״הרחוב את זכרה היא
 תלו כיצד בו ומספרים זה, שיר שרים
 שסטתה בחורה של צווארה על תופים
 פניה על שעבר איש וכל הישר, מדרך

 להיזכר כדי בתוף. מקיש היה ברחוב,
 רב. דמיון היה נחוץ לא השיר, בעלילת

מצולמת, אורה היתד, העטיפה גבי על

 בלבד, האחרונה בשנה ד,תעבר, מתמיד.
 — נפלים כמה הפיל פעמים, תריסר כחצי

לעולם. גדלים אינם שהוליד והילדים
 שאפשר כפי מיפלצת, אינו החדש היצור
 משני למעשה, המורכב משמו, להתרשם

 שמותיהם אחד: משפחה ושם פרטיים שמות
 (בנאי) יוסי הלהקה: חברי שלושת של

 לפני עוד (עטרי). ויונה (הו) חזקי (אבנר)
שהצ אחת, נסיון בחינת לו עשו שנולד
והזמ הבימה תיאטרון שחקני שני ליחה.

 זכו הנח״ל, להקת חברת שהיתר, רת,
 עם בהקשר הקהל בדעת עצום באשראי
 חפר חיים של הקסנה תל־אביב שלישית

ההתרס יצר את סיפקה אשר בן־אמוץ, ודן
הישראלים. של העבר על קות

בתוכ וחזקי יוסי יונה, מופיעים הפעם
(מוצל מפיזמונים מורכבת סאטירית נית

 פרי־ פחות), (מוצלחים וממערכונים חים)
 גמזו, יוסי אלמגור, כדן מחברים של עטם

 גבריאל קינן, עמוס קישון, אפרים הלל, ע.
הח הילוד שגם אלא טבת. ושבתאי דגן
 במות של השיגרתית מהמחלה סובל דש,

 חוסר־דם אנמיה, — הישראליות הסאטירה
אקטואליות. בבעיות לטפל

 אפשר בהם — פיזמונים כמד, מלבד
אק ניצוצות וגם טוב רצון הרבה למצוא

 במי־ שוב התוכנית מטפלת — טואליים
לבינה. שבינו בעניינים בביורוקרטיה, סים,

שלו של הטבעי וחינם הקומי, כישרונם
 של חולשתם על מחפים הלהקה, חברי שת

 אבנר הוא כוכב־ההצגה המערכונים. מן חלק
ה הסרטים קומיקאי את המזכיר חזקיהו,
סלרס. פיטר בריטי,

הב על רוח־החיים את מפיח בנאי יוסי
 את בשחקה הצופים את כובשת ויונה מה

מה יחד שלושתם שרה. שהיא הפיזמונים
 ביותר והתרבותי הסימפאטי היצור את ווים,
הישראלי. ההומור במת שעל
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