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 הקא־ הטוויסט, של השמחה תרועות בין

ה והממבו, הרומבה הצ׳ה־צ׳ה־צ׳ה, ליפסו,
 תל־ של ממועדוני־הלילה ערב ערב בוקעים

 חדשים צלילים לאחרונה נשמעו ויפו אביב
בלוז. של עצוב. אחר, ג׳אז של

 מהמועדון בוקעים העצובים הבלוז צלילי
 להם ואחראים ביפו, ואביבה אילקה של
 שהגיעו דווקא, עליזים ענקים, כושים שני

האחרו שמורת־הטבע — משיקאגו לישראל
 שכבשה מסעירה, כושית מוסיקה לאותה נה

כולו. העולם את 20ה־ בשנות
 קילו, 150ו־ 46ה־ בן דיקסון, (ווי) וילי
 אינם צ׳טמן, סלים) (ממפיס פיטר וחברו
 מתוך שנים הם אלה סתם. בלוז מנגני

 כיום*, ביותר הידועים הבלוז אריות שש
 בלבד, ובנגינה בזמרה מסתפקים שאינם

שי מלות את וכותבים מלחינים גם אלא
ריהם.

 דיקסון, וילי כירה. סבאה האשה
 לחבר, נוהג בקונטרבאס, עצמו את המלווה

 למשל: כמו חדש. בלוז ערב, מדי כמעט
נח ילדה לשעשע / מסבאה לתוך נכנסתי

 / כשנכנסתי דולר 45 לי היו / מדה
אחת. פרוטה רק וכשיצאתי,

 שהיתה / בן־אדם? זאת יודע האינך
 היתה אכן, / בירה? סובאת אשה זאת
 אינני לראותה יותר / בירה סובאת זאת

רוצה.
 / בזבזתי עליה הפרוטה את גס כאשר

 / אהובי.- רב, לן נשאר .עוד לי: אמרה
ה גם / הקטנה, ילדתי .אכן לה: עניתי

מעתה.״ לך היא חצוצרה
ל דיקסון של הבלוז שירי של דמיונם

 הבלוז כי בלבד. חיצוני הוא צימרמן, שירי
 מצב־ את לספוג אלא להצחיק, בא לא

 בעצמו דיקסון שמסביר כפי הרע. הרוח
לקהל:
 לו יש במאוחר או במוקדם אחד, ״כל
 אז היום, זה את קיבלת לא ואם בלוז.
 קבלת לא אם כמובן, מחר. אותו תקבל בטח
להיפ אחת דרך רק יש שלשום. כבר אותו

 עם זה הגרוע אותו. לשיר וזה ׳מהבלוז, טר
 להם: עצתי לשיר! יכולים שלא האנשים
אחר.״ מישהו של לשירה להאזין

 בעלי שניהם היו הזוהרות, 20ה־ בשנות
פסנ כרגיל שכללו בשיקאגו, ג׳אז תזמורות

ש לאחר ותוף. גיטרה־חשמלית באס, תר,
מודר פנות לא מקומה פינתה הבלוז אוסנת

 והשניים התזמורות, התפרקו יותר, ניות
כזוג. להופיע התחילו

 של קרנו עלתה כאשר האחרונות, בשנים
באירו לסיור השנים הוזמנו מחדש, הבלוז

 בלתי־רגיל, נצחון למסע הפך סיורם פה.
נו פעם השנה עליו לחזור החליטו והם

 ב־ אותם תפסה רווה שאביבה כיוון ספת.
 את לארוז שעמדו ברגע בדיוק שיקאגו

האי מסעם את לפתוח הסכימו המזוודות,
ישראל. ששמה אסייאתית, במדינה רופי

תערוכות
ם ע ע ח׳ ז ב ט ם ו מ דו
 את האופפות התרבותיות החידות אחת

ה חסרונם היא בישראל, הערבי המיעוט
 בת־ זו אוכלוסיה ערביים. ציירים של בולט

 משוררים, מקרבה' מוציאה נפש, 200,000
הצלי לא אך ורקדנים. מוסיקאים מספרים,

 צייר אפילו מקרבה להעלות היום עד חה
אחד*.

 כאשר בסכנה, החידה כל הועמדה השבוע
 תל־ ברנר, (רח׳ אחונה במועדון נפתחה
 ערבי צייר של הראשונה תערוכתו אביב)
צעיר.

 ),20( עאבדי עבד מפולת. ועיי הרס
 בהתרגשות צפה בחיפה, ניסנאס ואדי יליד

 על לראשונה עבר יהודי מבקרים קהל כאשר
 חריפה בצורה הביע שחלקן תמונותיו פני
מדוכא. מיעוט בן של עולמו השקפת את

 דוויות, פליטים דמויות של שמן ציורי
 הזכירו ארוכה, בשיירה ולחוצות דחוקות׳
 התגלית על לתהות שבאו האמנות לשוחרי
 שונה בסגנון בנושא, דומים ציורים החדשה,

 ד,אמ־ את שנים יובל לפני שהסעירו אמנם,
הירשנברג. היהודי הצייר מאת ברוסיה, נים

 את לגוון בוחל שאינו הצעיר, הזועם הצייר
 דומם, וטבע נוף בציורי החברתיים נושאיו

 להוציא סדיר, אמנותי חינוך כל קיבל לא
 אחווה העממי בבית־הספר הציור שעורי את

 לזכותו נזקף תקופה מאותה ניסנאס. בואדי
 שביצע גדול ציור על שקיבל ראשון, פרס
שנערכה בתערוכה אחר, תלמיד עם יחד

עאבדי מאת ערביים״ ״פליטים
החלב סיר סביב הגבינה מחול

 דיק- וילי גם שהשמין. המתאגרף
 בכך, הסתפקו לא סלים ממפיס וגם סין

 אלא בדמם, טבוע הבלוז היה שככושים,
 יסורי ביחד, ושניהם לחוד אחד כל עברו,
ב שהגיעו. למה שהגיעו עד רבים לימוד

 בבית ולזמר לנגן למד סלים שממפיס עוד
 שלו הקאריירה את דיקסון התחיל הוריו,

 שנאלץ כבד, במשקל 'מקצועי כמוןאגרף
 המשיך שמשקלו אחרי הזירה מן לפרוש
 יותר לו היו ולא מהכבד, למעלה לעלות

מתחרים.
 כמנגן תחילה הבלוז. אל סנה לו, בצר

 ביקש אחד, שיום עד בתזמורת. חצוצרה
 את רגע להחזיק הקונטרבאס מנגן ממנו
 הקונטרבאם את החזיק דיקסון שלו. הכלי

 לנגן, התחיל שעמום .ומתוך לו, שנמאס עד
לחוזה. במקום בו הקד,

 ביל קאראבן, גוי סייגר, פיט האחרים: *
ואסט. והיזי מ?ןךו

. ׳*'׳ ־י־'.:׳
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 זה גדול בציור הבריאות. משרד על־ידי
)2 x  של משורה חלב שפעי גלשו מטר) 2

 גדול, סיר אל וגמלים, עזים כבשים, פרות,
 לבן, וצנצנות גבינה חריצי רקדו שסביבו

הנצחון. ריקוד את
 את שסיים לאחר למסגרות. מילגה
לאמ במכון שנה ללמוד הספיק בית־הספר,

בחיפה. ההסתדרות של נות
 גם מפצים אחר, צעיר צייר כל כאצל

 של חסרונו והזעם, ההתלהבות המרץ, אצלו,
 הנוצרים אלה, ערכים ומגובש. אחיד סגנון

 לרכוש עבאדי מקווה שנים, של עבודה תוך
 מתאימה. מילגה לקבל יזכה וכאשר אם לו,
 לרעה המופלה מיעוט וכבן הארץ, בתנאי כי
 זמנו את לחלק עליו כלכלית, מבחינה גם
מיכני. כמסגר עבודתו לבין הציור בין

 איברהיס, ■איברהים ערבי, צעיר מלבד •
בצלאל. לאמנות, הספר בבית ציור שלמד

אנסים או גאנגססוים
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סוכנויות על־ידי שודרה ידיעה ך*
 תבל. כנפי לכל הבינלאומיות הידיעות 1 !

מיוחדת. תשומת־לב עוררה בישראל
 הישראלית, הזמרת התלוננה הידיעה, לפי
 חנות־תכשיטים של בעליה כי טובי, אסתר

למע אותה ואילץ לה, הרביץ ניו־יורקית
 לארצות־ שהגיעה אסתר, בלתי־מוסרי. שה

ב הודיעה חודשים, שלושה לפני הברית
 וסט־ במלון לחדריה נכנס שהאיש משטרה

ו באקדח עליה איים בניו־יורק, אובר
לו. להיענות אותה הכריח

 מבית- עמה לצאת האיש רצה כאשר
 האי במערב 72 ברחוב הנמצא המלון,

המש את והזעיקה אסתר נמלטה מנהאטן,
 סינאמון, רוי בוב נאסר מכך כתוצאה טרה.

 בלתי־ בהחזקה בתקיפה, והואשם ,31ה־ בן
 מסוג משכרים סמים ושל אקדח של חוקית

המוסר. חוקי בהפרת וכן נדאריחואנה,
 בלתי־טעון אקדח נמצא האיש ברשות

המשכר. הסם את שהכילו סיגריות וארבע
̂י ־

גדוד...״ מחשוף ״אם
 העיתונים ולקוראי כיו־יורק אזרחי ך*
ההי זו היתד, לא שלה, הסנסציוניים /

 המיני כוח־המשיכה עם הראשונה כרות
בת השחרחורת, הישראלית הזמרת של

סקס־אפיל. השופעת ,25ה־
 (״אתי״) אסתר שהחלה הרגע מן כמעט

ה מועדון־הלילה במת על להופיע סובי
ב־ השוכן פולד, ליאו של סברה, יהודי

 לא וסטאובר, בית־המלון של קומת־הקרקע
 לגופה תשומת־לב פחות העתונאים הקדישו

מחולקות, היו הביקורות לקולה. מאשר
ולמשי־ המוסיקאלי לכשרונה בשווה, שווה
המינית. כתה
 הראשונים בימים עוד אסתר זכתה כך

 זוכה אמריקאית נערה כל שלא להצעה,
(״נער־ פליי־בזי המכובד כתב־העת לה.

 שבוע בכל להקדיש הרגיל השעשועים״},
צבעונית לתמונת־עירום מלאים עמודים שני

70 88?
 על מפורטת רפורטג׳ה בתוספת צעירה, של

להו לה הציע עמה, התקשר ומעשיה, חייה
 התחשבה אסתר הבא. הגליון במרכז פיע

סירבה. בירושלים, הספרדיים בהוריה
 על לוזתר רצון כל לה היה לא אולם

 לקידום כאמצעי שלה, המיני כוח־המשיכה
 ראו שבועיים לפני האמנותית. הקאריירה

 ניו־יורק העתון של הקונים אלפי מאות
 מתחת הראשון, בעמוד תמונתה את נזירור

הס רגליים!״ לראות רוצים ״הם לכותרת:
אס את שהראה התצלום ליד העתון, ביר
 בגילוי־ אומרת ״כך ביקיני: בבגד־ים תר
 החמוקים, בעלת הישראלית הזמרת לב

 הקהל על שלה בחוות־הדעת טובי, אסתר
 כאן הקהל כי סבורה, היא האמריקאי.

ב הקהל מן יותר הרבה במין מעוניין
 יקדם גדול מחשוף ש,אם ונודרת מולדתה,

 גדול׳.״ מחשוף אלבש שלי, הקאריירה את
 נוסף שלם עמוד מוקדש ן גליו באותו

 בו: נאמר השאר, בין אסתר. עם לראיון
ה משוכנעת זו בארץ חודשיים ״אחרי

 ממלא המין כי היפה, הישראלית זמרת
האמריקאיים. בעסקי־הבידור חשוב תפקיד

כש במועדון לעבוד יכולה אני ״,בישראל
סגו ואפודה ארוכים מכנסיים לובשת אני
 מסבירה. היא איכפת,׳ יהיה לא ולאיש רה,

 את לשמוע הקהל בא במולדתי מבין, ,אתה
 הרגליים את לראות לא הזמרת, של הקול

 שמרנית.׳ לא אני אך שלה. והחזה
הסטאטיסטי־ על שאלתי מין, על ״בדברנו

 יש ,בחזה אמרה: היא היפה. אסתר של קר,
 .׳90 זה ולמטה ,60 זה במותניים ,92 לי

מתכ שאני ,כמובן להוסיף: מיהרה היא
 לאינטשים.׳ לא לסנטימטרים, וונת

 שנה, 25 לפני בארץ־ישראל נולדה ״אסתר
 עסקי־ד,בידור. לה קרצו בבית־הספר ועוד

 ביותר הטוב הקול בעלת הנערה ,הייתי
 תפקידי את לי נתנו כן ועל בבית־הספר,

 זימרה. על עדיין חשבתי לא אז הסולו.
 קורס לקחתי התיכון, בבית־הספר כשלמדתי

 בפרלמנט ■וכתבנות. קצרנות ולמדתי מסחרי
 וזאת לקצרניות, ביקוש תמיד יש הישראלי

 משרדית.׳ קאריירה — שאיפתי היתד,
 ואסתר לכל, הצבא קודם בישראל ״אולם

 כשנשאלה שנתיים. במשך בצבא שירתה
 ניסו ,הם נאנחה: הצבא, חיי על לדעתה
גבר.׳ ממני לעשות

 במשך הגברים. שעשו מה כל ״,עשינו
 המון עשינו הבסיסי האימון של התקופה
 בנשק להשתמש למדנו גופניים, תרגילים

 ולפעמים מחנות בנינו סוגים, מיני מכל
 בחוץ, רצופים ימים שלושד,־ארבעה בילינו

מקירות. אפילו קפצנו נוראים. בתנאים
חמו היתד, המשמעת קשה. היה ״,זה

 מפני בעיקר מזופתת, חיילת הייתי רה.
 יודע, אתה לפקודות. לציית יכולתי שלא

וכש קילו, 58 שקלתי לצבא כשנכנסתי
 באותו נשארת היא .׳50 רק שקלתי יצאתי
 אותו מאוד, בריא תיאבון למרות משקל,
בנוכחותי. הפגינה

 ,יש האמריקאיים: הגברים על ״דעתה
 הוא, העיקר אך מצויינים. נימוסים להם
כש בייחוד נעימה, בצורה גלויי־לב שהם

אשד,׳.״ של בנוף המדובר
מגרה הבטחה★ ★ ★

 ב־ שטחי סיפור כל כמו זה, יפור ך*
אמי תמונה צייר לא סנסציוני, יומון

 לשם ואופיה. עברה טובי, אתי של תית
יותר. רצינית בחקירה צורך יש זה

 ופשוטים, קלים חיים היו לא לאסתר כי.
 בעודה שלה. מדבריה להסתבר שיבול כפי

שהיד, מאביר״ אמד, התגרשה קטנה, ילדה


