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* קו בירת בבוגוטה, פרצה שערוריה* ך
מש אנשי בד. מעורבים היו לומביה. | ו

 דיפלומטים החשאית, הבולשת אנשי טרה׳
 להקת־ עמדה הסערה במרכז ועטקני־צבור.

 יונתן של המחול להקת ישראלית, רקוד
 דרום־ בארצות סיור כדי שתוך כרמון,

 גדול. ברעש והתפרדה התפוצצה אמריקה,
 אחד אנשי טענו בצע!״ רודפי ״שנוררים,

מנגד. להם השיבו עבדים!״ ״סוחרי הצדדים.
 חשובה כך כל לא בלהקה שערוריה, כל
אפי להיות יכלה ישראל, של האמנות בחיי
 רבות. מתרחשות כמוה חסרת־ערך, זודה
 רבים צדדים התגלו הפרשה מאחורי אולם

ה האמנות בחיי חדשה תופעה המאפיינים
יש אמני של הכללית הנהירה — ישראלית

 בלהקת השערוריה פרשת לחוץ־לארץ. ראל
 לאמנים אופייני סיפור היתה כרמון יונתן

לסוחרים. שהפכו ישראליים
★ ★ ★

ת צו פי ה ק ב ו ג ר רב ז ת ו י

תן ן נ צון, ו ר מרומניה, צעיר עולה כ
רקודי־ של וכוריאוגרף מוכשר רקדן היה

 הפועל הועד מטעם ריכז הוא ישראליים. עם
 לרקודי־עם להקות העובדים הסתדרות של

הארץ. חלקי בכל
 עם לכרמון ניתנה הגדולה ההזדמנות

כש לפני לישראל, סוליבאן אד של בואו
 לתכניתו. ישראליים אמנים לגייס כדי נתיים,
 בחשבון בא שלא מראש שדובר למרות
 בודדים, אמנים אלא גדולות להקות להטים

 מיוחדת להקה רקדניו מבין כרמון גייס
הגדול. סוליבאן בפני שהופיעה

מרעג־ סוליבאן התרשם הכל להפתעת
ש הסוערים, ומרקודיה הלהקה, של נותר,

 בכל מאשר יותר לגובה, בקפיצות התבלטו
 סוליבאן אחרת. ישראלית ריקודים להקת

הצ לארצות־הברית. עמו הלהקה את לקח
 לעיר מעיר נדדו הם גדולה. היתד, לחתם
 מלאים. אולמות בפני רקדו לחוף. מחוף
 שחתמו, המוקדמים החוזים בגלל אולם

הרווחים. רוב את ׳המארגנים הפיקו
 היו לארץ להקתו עם כרמון כשחזר

ה נוסף. הופעות לסיבוב הזמנות בידיו
התו כל את להפיק כרמון החליט פעם
 לעסק אותה הפך לעצמו, מלהקתו עלת

פרטיו. לכל מסחרי
 אליה הכניס מחדש, הלהקה את אירגן הוא

 שהיו שפיטר, אלה תחת נוספים רקדנים
 יחד לאמריקה. לנסוע ובלבד לכל מוכנים

 הלהקה, של המסחרי המנהל ובלוזית עמם,
 שי־ גדליה,ו כרמון, של ובנפש בגוף חברו

בחו״ל. הופעות לסיבוב הלהקה יצאה בא,
 שהביא ומה זה, בסיבוב שהתרחש מה על
 הלהקה, ופירוד הרעשנית ההתפוצצות לידי

שנפ הרקדנים, מן תשעה השבוע סיפרו
 מיוחד בגילוי שיבא, וגדליהו מכרמון רדו

הזה: העולם למערכת ששלחו
 יצאנו בארץ חזרות מספר שערכנו אחרי
 הופעות לשורת 1959 ספטמבר בתחילת

 ובאר־ בניו־יורק, הול מיוזיק סיטי ברדיו
ואי אמריקה יבשת פני על צות־אחרות

 ושבעה בנות חמש מנתה הלהקה רופה.
 יונתן לעצמם הקימו הנסיעה לפני בנים.

 חברת בשם חברה שיבא וגדליה כרמון
למענה. עבדה כרמון שלהקת בע״נו, כרנזון

 לנו הובאו הנסיעה לפני מספר שעות
 הרקדנים בין לחתימה, חוזים במפתיע

 היינו שני. מצד החברה והנהלת אחד, מצד
של ובמיוחד הנסיעה, לפני מאוד נרגשים ;

הראשונה. הנסיעה זו היתד, מאיתנו אחדים
 החוזה. על חתמנו !
*-------— - - ----- - - - -

בחרל ישראליים אמנים מסחורת ההצלחה כאשר קורה מה

הרקדנים! וערד
 הסעיפים את החוזה הכיל היתר בין

הבאים:
 של לתשלום זכאים יהיו הרקדנים <•

 לפחות שיהיו בתנאי לשבוע, דולר 80
 שיהיו במקרה שבוע. באותו הופעות שלוש
 מבוטלת, תהיה שהלהקה או הופעות, פחות
לשבוע. דולר 40 אחד כל יקבל
 כדי הסידורים לכל תדאג ההנהלה י©

 חשבון על לארץ, מארץ הרקדנים את להסיע
ההנהלה.

 בכי־ יסתדר שהכל ובתקוה שקט בלב
 הופענו בו הראשון המקום לדרך. יצאנו טוב
 שבריביירה בקאן קאזינו ביץ׳ חפאלם היה

 ואחר־כך ימים ששה שם שהינו הצרפתית.
ב אחת פעם הופענו שם לפאריס נסענו

טלביזיה.
★ ★ ★

הכסח ע? ערבוגות
קיימי ההופעה לפני מספר עות ***

ו נ *  להופיע עמדנו בו באולם חזרה ^
 החזרה בעת נוכחים. של רב מספר בפני

 בלתי־ באופן ונפלה. הבנות אחת התחלקה
 ביטויים המנהלים מצד עליה הומטרו צפוי
 תלכי אל ״פרוצה, כמו: ומעליבים גסים

תתחלקי לא אז בחורים עם בלילות לטייל

 כל לשבוע דולר 80 אמנם קיבלנו שונים.
 40 לשלם צריכים היינו מזה אולם אחד,
המ האמנים לאגודת כתשלום לאיש דולר

הת את תשפר שההנהלה קיווינו קומית.
 אולם שבינינו, הג׳נטלמני ההסכם לפי נאים

שנחתם. לחוזה צמודים נשארו הם
 עבודה, מרוב מתמוטטים שאנו הרגשנו

 למאמץ רגילות היו שלא הבנות וביחוד
 רצוף באופן ערב כל הופענו קשה. כה

 ההצלחה בוקר. לפנות שלוש עד תשע משעה
טו ביקורות קיבלנו ללהקה. פנים האירה

 חודש במשך להופעות והוחתמנו בות
במקום. נוסף

 למספר הלהקה מנהל עם ניגשנו כאשר
נו לארצות ויזות לסדר כדי קונסוליות,

 הויזות עבור לשלם במפתיע נדרשנו ספות,
 איימו להתנגד העזנו כאשר לחוזה. בניגוד
 איך נדע תשלמו לא באם המנהלים: עלינו

 תגיבו איך נראה להבא, אתכם להתנהג
לשבוע?! הופעות שתי רק לכם כשנסדר

* * *
 בבונומה כוזב טופס

ל?הופעוול^!כבל^7מאמ תוך ך*
להו הופעה בין הימים, באחד רשנו—1

היהודיות, המשפחות אחת לבית לנסוע פעה,

מורדים עך-חניכיו כומון
 למחול להקה בשם עצמאית להקת והקימו שמרדו הלהקה חברי ותשעת כספיים, סיכסוכים

גולד גניה בן־דוד, נעמי עומדים: לימין, משמאל נראים למעלה בתמונה ישראליים. וזמר
ויזל. ורחל לוי לאת יושבות: רוזנבוים; זמיר גלעד, עמי לוי, גבריאל כורעים: תורג׳מן,; מיכל שטיין,

 מהתקרית מאוד הופתענו בחזרות.״ פה
 במקום. שנוכח הקהל בפני אותנו שהעליבה

בשתיקה. זה על לעבור החלטנו
 כפף קיבלנו המשכורת, תשלום יום בהגיע

 שהותנו שתקופת בעוד בלבד ימים 11 עבור
 שוב הגבנו, לא יום. 15ב־ הסתכמה בצרפת

 הענינים. יסתדרו הזמן שבמשך תקווה מתוך
 במשך הופענו שם לניו־יורק, נסענו מצרפת
 אז ביום. פעמים ארבע שבועות ארבעה
 תנאי לפי לנו המגיע התשלום, את קיבלנו
לשבוע. דולר 80 החוזה,
 הופענו לא ברדיו־סיטי ההופעה אחרי
ד,ק תקופה באותה אולם נוסף. חודש במשך

 שש רצופים, ימים שלושה במשך לטנו
 זג־ לחברת ארוך־נגן תקליט ליום, שעות

 של משכורת קיבלנו זאת למרות גאראד.
 שהנהלת בזמן היה זה בלבד. דולר 40

מ גבוהים תשלומים קיבלה כבר החברה
 שוב הפצתם. חשבון על התקליטים חברת

 למקסיקו־ דרומה ופנינו מלהגיב התאפקנו
 הופעות חוזה על שם חתמה ההנהלה סיטי.

 ובתיאטרון. במועדון־לילה שבועיים במשך
מקומות בשני• בערב פעמים ארבע הופענו

ה שמנהלי מנת על בחתונה, שם ולהופיע
 עבור חינם תלבושת במתנה יקבלו להקה

הלהקה.
 ל־ נסענו במקסיקו־סיטי ההצלחה אחרי
גו מרכז־אמריקה: בארצות הופעות סידרת

ו פנמה קוסטה־ריקה, סן־סלבדור, אטמלה,
 או אחת הופעה שם הופענו קולומביה.

במ שם לגור נאלצנו ארץ. בכל שתים
 שלנו המחיה והוצאות ביותר היקרים קומות
שקיבלנו. המשכורת על עלו תקופה באותה

קו היתה הגענו אליה האחרונה הארץ
 עקב ערים. בשלוש שם הופענו לומביה.
 הלהקה מנהל של בלתי־נאותים סידורים

 וכתוצאה הערים באחת הופעתנו בוטלה
 מובן בשבוע. הופעות שתי רק הופענו' מכך

 מינימליות הוצאות דולר. 40 לנו ששילמו
הו את בהם לכלול שלא ולינה, לכלכלה

 עלינו, שהיו הארץ בתוך התחבורה צאות
ל דולר 49ל־ כלומר ליום, דולר 7ל־ הגיע

נוכחו בעד לשלם מוכרחים היינו שבוע.
אנו. בכספנו תנו

ההו לפני ימים כמה הגענו לבוגוטה
בקשר הויכוחים החלו שוב הראשונה. פעה

 לאחר שונה. לא דבר אך המשכורת, לגובה
 שהיינו בעת בבוגטה, הראשונה ההופעה

 מאיתנו אחד לכל הובא ההלבשה, בחדרי
 קולומביה. ממשלת של הכנסה מס טופס

ש המנהלים לנו אמרו זר, מה כששאלנו
 מס, פזות 10 תשלום על לחתום צריך

 חשבוננו. על לא וכה כה בין ושהתשלום
 מבלי וחתמנו ספרדית כתובים היו הטפסים

 לנו התברר מספר ימים כעבור רק להבין.
 שהרווחנו מוצהר בו טופס על שחתמנו

 דולר, 450 שהם פזות 3600 שבוע באותו
 40 רק קיבלנו שלמעשה בעוד אחד, כל

 לחלק ההנהלה ניסתה כך ידי על דולר.
 הלהקה, חברי כל על שלה הרווחים את

מסים. פחות ולשלם
★ ★ ★

התערבה החשאית המשטרה
 נציגי.,הקהילה אלינו פנו בוגוטה ך*

 הופעה לארגן והציעו במקום היהודית*2
 תהיינה שהכנסותיה הקהילה, עבור מיוחדת
 במקום. מקובל מנהג זה בלבד. לרקדנים

 להנהלה, הקהילות נציגי את הפנינו כאשר
 בתנאי רק להופעה שיסכימו אמרו הם

 ביקשנו דולר. 1500 של סכום להם שיותן
 סלבדור מר במקום, הישראלי מהקונסול

 חפשית יד לנו נתן והוא להתערב רוזנטל,
הכרטי וכל בהכנות הוחל מיד להופעה.

הק שנציגי ביקש רק רוזנטל נמכרו. סים
 קטן. שי ולשיבא לכרמון יעניקו הילה

 יום כעבור מוזהבת. סיכה לו הבטיחו הם
 דולר 200 הקהילה מנציג הקונסול דרש
תמו לחוד, אחד לכל ושיבא, כרמון עבור

 ההופעה. את לנו לאפשר הסכמתם רת
הסכימו. הקהילה נציגי

מנ ושיבא כרמון דרשו ההופעה בערב
 עבור שטרות, תשעה לתת הקהילה ציגי

 הלהקה, מחברי אחד לכל המגיעים הסכומים
 הקהילה נציגי בשטרות. שמות לציין מבלי
ב שחקן לכל השטר את יתנו שהם טענו
 והודיעו התנגדו וכרמון שיבא אישי. אופן

ההופעה. ביטול על
 את ידענו נמכרו הכרטיסים שכל מאחר

 במקום, והופענו עלינו המוטלת האחריות
כש ושיבא. כרמון של התנגדותם למרות

 להקים החלו הם לאולם ושיבא כרמון באו
בהופעותינו. המשכנו זאת למרות שערוריה,
 שיבא עם ומתן במשא לבוא ניסינו למחרת

 ניתקה ההנהלה אולם העבודה, המשך על
ה היו בידיהם הקשרים. כל את איתנו

המש את לנו חייבים היו הם שלנו. דרכונים
עבורם. שעבדנו האחרון השבוע של כורת

■מתכו ושיבא שכרמון לנו נודע בינתיים
 להשאיר מבלי קולומביה את לעזוב ננים
 בידיהם. אשר והכרטיסים המסמכים את לנו

החש למשטרה פנה אשר לעורך־דין פנינו
 את רק המלון בבית מצאו השוטרים אית.

 המדינה את עזב שכרמון שהודיע שיבא,
 כיון כרמון, את לייצג יכול אינו והוא

 המשטרה עמו. החוזה על חתומים שאנחנו
 טען הוא אולם דרכונו, את בא מש׳ דרשה

כ הישראלית. בקונסוליה נמצא שהדרכון
 שדרכונו התברר לשם המשטרה פנתה אשר
 אליו, חזרה המשטרה בידו. נמצא שיבא של

 את לעזוב ממנו ומנעה דרכונו את לקחה
המדינה.

 במשטרה שיבא התיצב בבוקר למחרת
 את חזרה קיבלנו בינינו. בירור נערך שם

ה כרטיסי את קיבלנו לא אולם דרכונינו
לנו. שהגיעה המשכורת ואת טיסה
 כרמון יונתן הלהקה. אנשי דברו כאן עד

 השערוריה כי זאת, לעומת טענו ושיבא
מהם לסחוט ניסו הרקדנים כאשר פרצה

ב והופיעו בחוזה, לחתום בניגוד כספים
שהם בטענה ידיעתם מבלי יהודי מועדון
 אמר לישון. היכן להם ואין ללחם רעבים
 היה נגדנו התלונות ״למרות שיבא: גדליהו

מיק בגדים, לקנות כדי כסף מספיק להם
 אנשים ,תפירה. ומכונות רדיו מקלטי סרים,
אלה.״ חפצים לקנות יכולים אינם רעבים
 לארצות־הברית. הגיעו הלהקה חלקי שני
ואילו לארץ לחזור עומדים וכרמון שיבא
 משלהם להקה הקימו שמרדו רקדנים תשעה
 בהופעות והחלו הישראלים הרקדנים בשם

בפלורידה. אשר במיאמי
 מה במידת צודק מהצדדים אחד שכל יתכן

 שמחול היא, עובדה אולם שביניהם, בסיכסוך
 במירוץ שדים למחול הפך הישראלי העם
וכסף. חזחים אחרי


