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תו במיטה אי
 היא לונדון באופנת האחרונה הצעקה

וסוציו פסיכולוגים קזל מעמיק מחקר פרי
 בעלי מיטב על־ידי נשכרו אשר לוגים

 אשר האנגלית, הבירה של בתי-ה,אופנה
 מקומה לתפיסת חותרת האחרונות בשנים

 האופנה. כבירת פאריס של
למס הגיעו והסוציולוגים הפסיכולוגים

מר שאשה מעמיקים, מחקרים לאחר קנה,
 דווקא לבושה כשהיא סקסית עצמה גישה
 הפיג׳מה בחולצת יהיה שזה בתנאי אבל
הגבר. של

חיל־האוויר
ג׳ונסון סנדרה

זבל עבור כסף
אליאן יונה

פיאו אדית

 ו- לארץ, שיגיע עד להכ|תין צריך היה
 של חייה על הסרט מהמסך, במהרה יירד

 אדית מכולן, הגדולה זמרת־השאנסונים
 ליטאי לדני יש כמה עד להבין! כדי פיאף,
אדירים. וחוצפה אומןץ־לב קורן ולאבי

 וקורן, ליטאי עליהם שעמ^ו המשימה
 ׳של סיפור-חייה את הבמה על להעלות

אפשר ביותר. נכבדה תה הי פיאף, אדית

 פדס פדס אם ולהבין להקו לסלוח היה
 אומנות, אפילו או אמנות, בדיוק היה לא

 להעלות אפשר כיצד להבין קשה אבל
 אולמות לשכור מודעות, לפרסם הבמה, על

שכזה. זבל לכבוד כרטיסים: ולמכור
וב באומר לספר :מצויץ היה הרעיון

 והססגוניים הסוערים חייה סיפור את צליל
 הניפלאים בשירים הכל ולגוו( פיאף, של

שלה.
 שדרן־רדיו קורן, אבי |־1׳חב כך לשם
 הלהקות במאי עם יחד ואיש־עס^ים, מעולה

 שירים תירגם הראשון ליטאי. דני הצבאיות
ור, קיטעי וכתב  כך לשם ביים. והשני קי̂י

 לו קראו תיאטרון, אפילו השניים הקימו
 ושכרו בצרפתית), (קואף, אנקור בימת

 עם שיתמודדו שתיים — 1 וזמרת שחקנית
פיאף. של האחת הדמות
הקישור, קטעי את הקוראת אליאן, יונה

 בפדם כמו בחייה, יפה כל-כן היתד, לא
 פיאף של דמותה את הבינה היא פרס,

 אשה בדמות הבמה על להופיע ומצליחה
מ ובעלת־נשמה גדולה א|־ מחד, זנותית

 רד בחושיה שתפסה ^אחר גם אך אידך.
 יכלה לא הדמות, את והברואים אמנותיים

 ולבימוי קורן של למילוודזי,קישור אליאן
ליטאי. של

■ 30

 בעלת זמרת ספק ללא היא ג׳ונסון סנדרה
 מאד, מוסיקלית אולי גם היא טוב. קול
ה למרות להבחין, היה קשה בזאת אבל

 המוסיקאלי העיבוד בעקבות המוכר, חומר
וד,בימוי.
 לסרט צדק עשה הישראלי הקהל בעוד

 מהמסך אותר והוריד פיאף, של חייה על
 שאותה יחסירד,ציבור מערכת הרי במהירות,

 שידורי כללה אשר קורן, השדרן הפעיל
ו הקל ובגל צה״ל בגלי שלמות תוכניות

 הצליחו תוכניות, אותן של חוזרים שידורים
 ממשיך הוא הישראלי: הקהל את לסדר
 אין אשר ערב, עבור כספו במיטב לשלם

עש במהלכו מתהפכת פיאף שאדית ספק
בקיברה. פעמים רות

עם חומוס
תיגוות־שיכורים

 הולכים תמיד לא טובה וארוחה בידור
מופי במיסעדה כאשר בדרו״כלל, ביחד.

אקור או מנגני-גיטארה זמרים, גם עים
 רמה על עומד אינו המזון כינור, עם דיון

 ללקק אפשר שבהן ובמיסעדות גבוהה,
בידור. אין — האצבעות את

 של הראשי ברתובה דיאנה, מיסעדת אך
 לתת מצליחה דיאנ׳ה, קולנוע ׳מול נצרת,

 ובמנות מעולה מיזרחי אוכל גם ללקוחותיה
מיוחד־במינו. בידור וגם עצומות,
 מגיעים מדי־ערב כמעט בבידור. נפתח
המוכ שיכורים, ממנו, יוצאים או למקום,

 עד דווקא המיסעדה לבאי להוכיח רחים
פעל שיכרות של במצב נמצאים הם כמה

 חביבה בתיגרה מתחילים כשהם מייד תנית.
 גם־ של ובמסווה בני־מישפחתם, מופיעים

 בקרוביהם־שלהם הולמים יונות־ארגעה,
נימרצות. מכות
ה במהומה, מתערב קבוע תסריט לפי

 הדם ותאבות הסקרניות לעיניהם נערכת
 ערבי המיסעדה, בעל הסועדים, של והבשר

ובקרו כשיכורים החובט ונשוא-פנים, שמן
 שאותן לשנייה, אחת מים כוס בין ביהם,
 באותם המתפנה נאמן, .מלצר לו מגיש

 ה- של הרגילים האורחים מהטרדות רגעים
מיסעדה.

ש לאחר המישטרה. מספקת ההדרן את
 נמצאים הקרובים במיטתו, נם כבר השיכור

 הלקוחות אל חזר המלצר הרחק־הרחק,
מהמים, ללגום חדל ובעל-הבית הקבועים

פלד ס•
 חיל- מפקד של ביותר הגדול פירסומו

 בא פלד׳ (״בני״) בנימין האלוף האוויר,
 הזאת המנגינה את השיר בעיקבות לו
שיר משודר כאשר להפסיק. אפשר אי

ודולי ריקי
עודד רס״ן יחי

מתלונ ושוטריה ניידת־המישטרה, מגיעה
הסתיימה. כבר שד,מהומה כך על נים

 כמד,-וכמה בן במחזה צפייה כד תוך
 מהמאכלים ליהנות אפשר זה, מערכות

מעו ממש החומוס דיאנה. של המשובחים
 ידע את כפף לא דיאנה של הטבח לה.

 האשכנזיים הלקוחות בפני שלו הבישול
 מערבב ואינו לנצרת, לעיתים המגיעים

 טחינה. של עצומות כמויות עם החומוס את
 של במיסעדות המוגש הסטנדרטי החומוס

 חומוס פולי מעט של עירבוב הוא תל־אביב
 מוסיפים אלה כל כשעל טחינה, הרבה עם

הצלחת. באמצע נקייה טחינה עוד
 שמדזית הרבה עם החומוס, של מחירו
 (כמנה קובה מנה לירות. 3.50 הוא אמיתי,

 נורדי (מאכל קובה שגי פירושה ראשונה)
 פריד כשד,בצק הערבים), על-ידי שאומץ

 ואורז. צנובר מבשר, מתפקע והתוכן וטוב
 טחינה, של זעירה מנה ׳מוגשת הקובה ליד

 לירות, 4.00 חוא כזו מנה מחיר לטבילה.
ודל־תוכן קר אחד, מיותם קובה כמחיר

 במחירים נמכרים כיום ועשו. מצאו,
ה החלק גבריות, חצאי-פיג׳מות מפולפלים

 אופנודהנשים בחנויות משום־מה, עליון
 הפיג׳מה מחצית עם יחד האכסלוסיביות.

 רחבה, חגורה ספק גם החנויות מוכרות
מתאימות. והוראות־לבדש מותניה, ספק

 שרוולי את לקפל שיש אומרות ההוראות
 הפיג׳מד, את ללבוש מחציתם, עד הפיג׳מה

 להדק שלך, הנשית המקורית החולצה על
 וגם העבודה בשעות גם ולהרגיש, בחגורה

 במיטה הזמן כל את כאילו ברחוב, סתם
איתו. וביחד —

 בכל הקריינים׳ מספרים ברדיו זה מידבק
 השיר את כי קדושה, של רטט במין פעם

רוזנבלום. ויאיר פלד בני כתבו
 כתב השיר שאת הוא האמיתי הסיפור

 עודד, רס״ן חיל־ו־,אווירי, של קצין־ד,חינוך
 מפקד מנאומי מאחד הלקוח מישפט על-פי
החייל.

 לרס״ן משהו עשתה ההצלחה כי נראה
 שירים לכתוב לנסות החליט הוא עודד.

 תוך הנערץ. מפקדו של העזרה בלי גם
 זקן למטוס בלדה את כתב ספורים ימים
 כספי למתי אותם נתן ונשיר, אלינו ובוא

הפר לרביעיית־הזמר אותם ושלח להלחין
חיל־האוויר. של רביעיית־הזמר שלו, טית

 אי בלבד שירים משני כי מסתבר אך
 כך לשם אריך־נגן. תקליט לייצור אפשר
 משירי חמישה את ועיבד כספי, מתי גויים

 המיוחד הכספיי בעיבוד זעירא, מרדכי
 משל שירים מיספר עוד אליהם וצירף

 ואהרון גולדברג לאה יונתן, נתן אלתרמן,
אשמן.
 ! מופע להכין כבר אפשר תקליט, יש ואם
 אשר חיל־האוויר, של רביעיית־הזמר שלם.

 שתי־החיילות- דווקא הן בה הבולטות
שבועות משך עבדה ודולי, ריקי הסולניות

 ועומדת ניצן, עומרי הבמאי עם ארוכים
חדשה. בתוכנית בקרוב לצאת
 , של רמה אותה על תהיה התוכנית אם

ה בשבוע לשוק לצאת העומד התקליט,
 גדולה הצלחה לרביעייה מובטחים בא,

 להגיע גדול וסיכוי צה״ל, חיילי בקרב
עזר ללא הפעם מיצעדיהפיזמונים, לצמרת

המפקד. של תו

בתל-אביב. רבות במיסעדות מוגש אשר
בבי מלאכת־אמנזת הן העיקריות המנות

 ממולא טחול של מנת־ענק המיזרחי. שול
 טחולות), :ברבים כתוב המסעדה (בתפריט

 וטעים, פיקנטי מילוי מלבד בתוכה, כוללת
 במידה בדיוק עשוי בקר, של שלם טחול

 ► מיסעדה בכל כמו הצ׳יפם, האש. על הנכונה
 הסלט אך לגרוע, רע בין הוא ערבית,

 שאותו אמיתי ערבי סלט :הכל על מחפה
 ערב, במדינות רק להשיג שאפשר חשבנו
 הקו שמאחרי הערביות בערים לא ואפילו
הירוק.

 לירות 15 הוא הזו העצומה המנה מחיר
 זולה במיסעדה שיפודים שני כמחיר —

 הכל התימנים. בכרם טובה ולא־כל-כך
 שגם הסתבר כאשר טוב, מדי יותר ניראה
* ואמיתי. — ריחני מהביל, הקפה
 כמוה ליחיד־פלוס־בידור, ארוחה הכל סך

 עם נצרת. במיסעדות רק למצוא אפשר
 תוצרת-בית חמוצים אמסטל, בירה פחית

לירות. 33 — ופיתות




