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בידור

 כנופיות עם הקטטות סימני את גופו על
 הנפשיים,״ הפצעים ״אבל לבנים, גברברים

 יותר.״ הרבה עמוקים ״היו מר, א, הוא
 הפסיכואנליטיקן של המרוכז טיפולו אפילו
הפצעים. את לחלוטין מחר, לא שלו היקר

שי הוא ויהודיה. כושי של נטיונם
 לעזוב מבלי האמריקאי, בצי חודש 18 רת
הש השתחרר כאשר ארצות־הברית. את

ה בפעם לכך הודות הגיע בשרברב, תכר
 קיבל כאשר זה היה לתיאטרון. ראשונה

 ,,בברודווי כושית להצגה הזמנה כרטיסי שני
 עבר הוא שם. שביצע עבודת־תיקון עבור

 מילא דוחק ובשעות כפועל־במה, לעבוד
עצמה. הבמה על זעירים תפקידים
 הוא הכוכבים. אל הדרך התחלת זו היתד,

 עמו יחד למדו בו למישחק, 'לבית־ספר גרשם
 יום קורמים. וטוני בראנדו מארלון גם

 שירותו מימי הכושית ידידתו אל פנה אחד
 אותה, לשכנע כדי ידה. את ביקש בצי,
 תלויה אותה החזיק בזרועותיו, אותה נטל
 שהיא עד בניו־יורק, נהר של למעקה מעל

נישו הגיעו שנים שלוש לפני כן. אמרה
 הגיש גירושים כמתנת לקיצם. אלה אים
דולאר. אלפים 10 שעלה צמיד לה

רק רובינסון, לז׳ודי נשוי הוא עכשיו
 בינתיים לו שילדה מניו־יורק, יהודיה דנית

 בכמה יתנסה בוודאי ״הוא דויד. בנם את
וב ככושי, אני התנסיתי שבהם מהנסיונות

 אמר כיהודיה,״ אשתי של מהנסיונות כמה
 במיוחד רוצה ״ואינני לעתונאי, מזמן לא

ממנו.״ זאת למנוע
 הלב. סערות על לשיר ממשיך הוא בינתיים

כ לפניו הולך כששמו לישראל מגיע הוא
 שבביאגו־ עמוקה, כה ידידות המדינה. ידיד

 התפקידים שבין נכתב, שלו הרשמית רפיה
 התפקיד גם נכלל בחייו, שמילא המסעירים

בהגנה. מחתרת לוחם של

תערזכות
צבעונית חוצפה

 הדומה חים, זקן מגודל ,25 בו צעיר
תע- השבוע פתח להמינגווי, מפתיע דמיון

תיק1 מחתרת לוחם
 ברכבת לנסיע שנהג צעיר, עלם היה היה

ב מחודד כשעפרון ניו־יורק של התחתית
 מוצ<־ שד מידעה בראותו לפעמים, כיסו.

עדי על לשמור בנ׳סעים המאיצה קוסמטי,
 עפרונו את טל נ, היה הלבנות, ידיהם נות

ה ידי עם ״ומה לועגות: הערות ומוסיף
סיני?״ אתה ״ואם או: כושים?״

 הצעיד והעלם ת, רב, שנים עברו מאז
 שיגיע בלאפונטה, הארי עולמי: כ!כב הפך

הרא אשתו הופעות. לשורת ארצה השבוע
בנסי הימים תם בא, ללוותו שנהגה נה, ש,

״מת עליו: אומרת היתר, בתחתית, עותיו
ה השתנו; התנאים בליבו.״ סערה חוללת

 — מיליונר כבר הפך לקיומו הנאבק צעיר
בליבו. להשתולל הוסיפה הסערה אך

ם רי שי ע ה " - ״ : ל, תו ש משי כ,ח ל
 לגיל גבל מ, אינו נטה בלאפ הארי של כתו

 יודע אינו הוא מסויים. למין לא גם מסויים,
בצרי לעיתים מתעודת קולו תווים. לקרוא

 מיק־ זמרים בלב צמרמורת המעוררות חות
ה על עולה שהוא הרגע מן אבל צועיים,

בידו. י שב! הקהל — במה
 הבמה מרכז אל צועד הוא כל בדרך
 המיקרופון ליד מתייצב מוחלטת, בחשיכה

ירק כחול, אור — אותו מציף שהאור לפני
רו א שה למצב־התח בהתאם ורוד, או רק
 לובש הוא מעריצותיו למען ליצור. צה

 מכנסיים הרחב, חזהו על פתוחה חולצה,
ימאי. וחגורת הדוקים, שח!רים
 עובר רצינית, בנימה מתחיל הוא לרוב
 בעברית נגילה הבה כולל — פראי למיקצב

ל כמתאימה לו נראית בנימה וממשיך —
 מתחלפים זה אחר בזה יצר. שכבר אווירה

של נסער צאצא הצופים של עיניהם לנגד
 בתשובה, השב חוטא כבול, פועל עבדים,
 הרצפה, על נשכב הוא פעם לא קליל• מאהב

את מוביל הוא לרוב הקהל. עם מפטפט
״עכ נזאט־לדה. לשיר אליו להצטרף הקהל

לש — העשירים אתם האינטליגנטים! שיו
ביחד!״ כולם עכשיו תוק!

 מגיש שבלאפינטה מה שר״. האי ״כל
ש עיבודים אם כי עממית מוסיקה אינה
ה את לסובב נוהג הוא מפולקליר. נעשו
 בו המעורר שיר כל עמו. כשמקלים עולם
 יכיר הימים באחד אולי מוקלט. — עניין
של והאחרון החדש בשלאגר העולם אותו

בלאפונסה.
 בלא־ של בשיריו בהרחבה החוזר נושא
 משם כי ג׳מאיקה, באי החיים הם פונטה

 כהא־ שנה 3ב לפני נולד הוא הוריו. באו
 אמו ניו־יורק. בהארלם, בלאסונטה דולד
ה הסוחר בצי מלח — אביו מהגרת, היתד,

כו של צאצאי־תערובת היו שניהם בריטי.
 שנתיים, בן היה הארי כאשר ולבנים. שים

 מעבודתה התפרנסה אמו מחייו. אביו נעלם
ועוזרת־בית. בייבי־סיטר כתופרת,

 בנד, עם חזרה מחוסרת־פרוטה, לבסוף,'
הגב — שר האי ״כל לדבריו: לג׳מאיקה.

 והכוכבים.״ העצים הנשים, הילדים, רים,
 — החוצה זו שירה פרצה שנה 20 כעבור
העולם• את שכבש הקאליפסו בצורת

 ולהי• לניו־יורק, חזרו ואמו בלאפונטה
 הצעיר רארי של ביותר העמוקה כרותו

נושא • הוא היום עד הגזעית. ההפליה עם

פיגוראטיכי ומופשט ?ורכיב׳ צייר
לוהט אדום וצבע כחול כתם

 שבתל־אביב. צ׳מרינסקי בגלריה רוכודיחיד
 התלויים ובגדיו במקצת הפרוע זקנו על־אף

מ שברח כאדם נראה בהם ברישול, עליו
 קורביג׳ ג׳ון אין מס־ההכנסה, בגלל אילת
 שהגיע אירופי נווד אלא כלל, ישראלי אורח
מקפריסין. ארצה

 אמנים־אזרחים אלינו לבוא מרבים בעוד
לת זוכים אנו ואין כמעט הבידור, בשטח

 לאמנות שיאפשרו זרים, ציירים של ערוכות
 וו, מבחינה השתאה. לערוך הישראלית

 כמציאה קורביג׳ של תערוכתו עלינו נפלה
 לבין בינו להשתת המנסה כי השמים. מן

 חסרה כי אחד מצד יווכח המקומיים אמנינו
בג בדורו, אחר צעיר צייר לכל כמו לו,

אמנותית. רות
 בלתי־עקבית בנדידה מתבטא זה דבר
 והממים פוסט־אימפרסיוניסטים נוף מציורי

 ובחזרה. — המופשט אל אכספרסיוניסטים
 צבעוני בביטוי קורביג׳ מבורך שני, מצד
 בכל חילופי־הסיגנון: עם משתנה שאינו אישי

 במין הבד, על תמיד זורק הוא גילגוליו,
 משזר וירוקים, כחולים כתמים עצור, כעם

 אדום צבע של ניפתלים חוטים ביניהם
זכו חלון כמו באור־יקרות, הזוהר לוהט
גותית. בכנסייה ציבעוני כית

 משתים כאשר צבעונית. השוואה
 אפשר שבגילו, ישראליים לציירים אותו

 של הצבעונית החוצפה מול כיצד, לראות
 סלידה המקומיים הציירים מפגינים האורח,
עלי הכופר, חריפים, מניגודי־צבעים עמוקה

 גתנים של וגודש נייטראלית הרמוניה הם
 הצעקנות מחטא להנצל כדי — הכל אפורים;

המופרזת.
 מיד, ברור זאת, לעומת קורביג׳, אצל

 לנו ש״יש צעיר, ישראלי מבקר שאמר כפי
 אם כלל לו איכפת שלא גוי עם עסק כאן

 רעים או טובים צבעים הם שלו הצבעים
ליהודים.״
 בלבד. צבעונית אינה ג׳ון של חוצפתו

 אי- ולאם אנגלי לאב לידתו בעובדת כבר
הברי באיים חוצפה, משום היתד. טלקיה,

 העולם גזלחמת חום עם השמרניים. טיים
 שם לאיטליה, הוריו עם ג׳ון עבר השנייה

 קם ואז, .14 בגיל חינוכו את סיים הוא
בר סוף־סוף לעמוד כדי הבית מן והסתלק

עצמו. שות
אי ברחבי קורביג׳ ונד נע שנתיים משך

 חזר הוא לבסוף ויוגוסלביה, יתן טליה,
 ללמ!ד כדי לאנגליה משם הפליג לאיטליה,

 של לאוניברסיטה המסונף סלאד באולפן
העת על שקד שנים ׳שלוש משך לונדון.

 כך אחר פסלי־גבס. של נאטורליסטים קים
 לאיטליה, חזר חפציו, את וארז קם שוב
 לתיירים ומתורגמן מורה־דרך שימש בה

אמריקאיים.
 האדרי־ החוף על התישב כסף, קצת כשחסו

ל ורק אך והתמסר סירוללו, בכפר אטי,
 סוחרי- שני על-ידי שנתגלה עד ציור,

 וגאלדי מלונדון אזלאן אחת; בבת אמנות
 וגבעות, הרים לו הבטיחו שניהם מרומא.

 גאלדי. עם חוזה על וחתם שנתפתה עד
 גאלדי של החוזה התגא־, קצר זמן לאחר

 במאמצים ורק לעבדות־נצח עצמית כמכירה
ממנו. נחלץ רבים

 ביקור שוב הצייר ערך וחצי, שנה לפני
 של בתו מארלן, את ישם הכיר בלונדון,
 נשא הוא קפריסין. מעשירי אחד פיטאס,

לאשה. אותה
 חודשים ארבעה לפני קורביג׳ הגיע כאשר

 מא• נכדתו את לחותנו להראות לקפריסין,
ולע לקפוץ החליט נולדה, אך שזה ליסה
 להמש־ך כדי בתל־אביב, תערוכת־יחיד רוך

לאן. יודע השד — ממנה
כלאפונטה והארי ז׳ודי

סוער אדום ולב שחור צבע

הווי
והחיים הערומים

 בגו־ את ארים איבד הכרמל, חוף 'ף*
ם י ה  עירום יצאת התבייש במים, בהיותו ^

 שהמשטרה מרחוק שראה אף־על־פי מהים,
 מקיף חיפוש ועורכת בגדיו את גילתה
טבע. כי סבורים שהיו הבגדים, בעל אחרי

הנמהר הלב
 ערך־ תבע ארצות־הבר׳ת, *־•נידיורק,

 מעירית דולאר אלף בסך פצויים ^*דין
 קין־די־נור הזק׳ שפיצוצי לאחר ניו־יורק,
 גרמו הע׳־מאות ם י! ד לכב! העיריה שהפעילה
ה הכנרית של למותה שהביא לשבץ־לב

עליו. אהובה

האחרונים המוהיקאנים
, ן ו ד נ ו ל  מדפין, מייקל נישא בריטניה, ב

א שי  האנגלית, הרווקים אג׳דת ומייסד ^נ
 הרווקים איגוד נשיא כשסגן בק, לבאני
שושבין. לו משמש

 ניכנס ארצות־הבדית, *!ניו״יורק,
 סוס, בחברת למסבאה טאקר ^״קלארנם

 מד״ מה׳ הקים בירה להם להגיש וכ״טרבו
 הסיס כי שגילתה המשטרה, את שהזעיקה

גנוב.

אדומה מרה
 שטבלה אשד, גילתה אנגליה, לונדון, ף*
 ב- הטובה התרופה כי שחורה, ממרר,̂ 
 ליטרים שני שתיית היא דיכאון נגד התר

ליום. עגבניות מיץ

:0
השיכחח ברכת

 האכספרם שרכבת אחרי תל״אכיב, ך■
ה פ י ח ל הנוס אהד משך לדרכה, יצאה ו

 פי לכרטיסן הודיע הבלימה, בידית עים
התחנה. רציף על אשתו את שכח

על־אף־הכד
דון, לונ *  סמית אלוף עבר ה׳ בריטניה, *

 חוטמו את שפצע לאחר חולי־רוח, לבית—1
 שנוח עשר ריצה בו בית־הסוהר במגלב
 רופא של למרפאה שהתפרץ על מאסר,
 שלוף, באקדח איום תוך ממנו, ודרש פלסטי

 הישן במקום חדש חוטם לו יתקין כי
בית־מרזח• בתיגרת שנשבר

11x1 כאחריות אחוז
 הספרטאקת הציגו איטליה, **רומא,

ת ליו אנג ה  תעודה לאולימפיאדה שהגיעו ^
הוח ולא נשיי הוא שמינם המעידה רפואית,

באחר. לף

גמיבחן עמדו
ה, פ  אטימי־מ־ס, נים שע 28 נמצאו חי

 פח בתוך ואטימי־זעזועים, ^*אטימי־שמן
 מיכל .בתוך שקוע שהיה שמן־סיכד״ מלא
זסר.1 אנית־המשא של המכונות בחדר מים,
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