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 רחוב ובסוף הטיילת לאורך מקומות המון היו
 בבוקר תומורות ניגנו פאב. אחרי פאב היה אלנבי
 רק תיזמורות אפילו היו ואחר־הצהריים. ובערב

 התפרנסנו אבל איחס, היו המשכורות נשים. של
האנגלים. של מהבקשישים

 את שנאו לא בבתי־הקפה •
האנגלים?

 קיבלו הם תמיד האנגלים. את שנאו תמיד
במועדוני־הלילה: מודיעים היו וחצי ב־סו מכות.

 לאסט יוד אורדר פליז ג׳נטלמנס, אנד ״ליידיס ׳
 היו נסגרת. היתה תל־אביב וב־וו דרינק,״

 שיטה, היתה לאנגלים ובתי־מרזח. בתי־שעשועים ^
 אותו עושים היו הם להם, נראה לא מקום איזה אם '

 מוות מכת היתה וזו לחיילים, לתחום מחוץ
הכסף. את הביאו האנגלים כי למקום,

 עם ביחד ישבו הארץ תושבי •
האנגלים?

יהודי. היה הרוב בסמדר או בפילץ לא! בכלל
 עם מכות הולכים שהיו האנגלים היו בבארים

 מגיעים והיו עזה אחרי שישבו האוסטרלים,
המישטרה חמורים. כמו ומשתכרים לתל־אביב

 בטלוויזיה מופיעים ,דעו!
 אנשים מיני נל

 ואו טבחות, בחונניות
 משלה, נטנח הידוע

 מזמין לא אחד אף
לטלוויזיה־ אות׳

 לילה כל השיכורים את אוספת היתה הבריטית
הירקון. מרחוב

 לו שהיו מי את ועויין חסר־סבלנות היה הישוב
 היו בריטים, עם שהלכה מי הבריטים, עם קשרים
 היה וזה השערות את לה חתכו הגז, חג לה עושים

*  דלג׳אנסים היו בתי־בושת, ממש היו ביפו ברור. ן
 שהיום איפה שהתחילה ליפו, הירקון רחוב בין ^

 כמה בשביל דילג׳אנס לוקחים היו הכרמל. שוק י
שבתל־ כך בתי־זונות, ממש היו ושם גרושים,

זונות. היו לא בכלל אביב
ערביות? היו הזונות •

יהודיות. זונות כמעט היו שלא בוודא ביפו
 כמעט אין המדינה קום ואחרי •

 זונות בעיקר יש ערביות, זונות
יהודיות.

 לנו שיש מה פה שיקרה לחלום העז מי
נורא! זה פה? נשאר מה זה, מה עכשיו!
 קום לפני אלימות היתה לא דעתי, לפי

 ג׳נטלמנית. היתה היא אלימות היה ואם המדינה,
 שהיתה זוכר אינני הלילה, בעסקי ^ןי^ש^יפאני

המישפט תמיד היה בבאר. יהודים שני בין מריבה

 לא לעולם החוצה״ צא ביצים, לך ״יש הידוע:
אחרים. אנשים שיש במקום

 המושג כאן התבלבל פה. השתנו דברים הרבה
 היה פעם אלימות. עם ובאלגאניזם חברמניות של

 היו לא אבל חברמנית, השתוללות היתה באלאגן,
אלימות. היתה לא מכות,

 מועדון־ פתחתי לנהריה. עברתי ׳48 אחרי
 בניתי אחר־כך מקומות. 60 בן ונחמד קטן לילה

 עסק קטן, ארמון הררך. אם על הפונדק את
 אני ששת־הימים מילחמת עד ומעץ. מאבן יפהפה

 התחיל הבאלאגן קהל. של רעה התנהגות זוכר לא
 בלי לברוח התחילו אז ששת־הימים. אחרי מייד

 בדיחה בגלל מהבימה אותי הורידו אז לשלם,
 התחיל הכל כוסות. לשבור התחילו אז אידיאית,

ששת־הימים. אחרי
 קהל עם לעבוד יכולתי לא העסק. את סגרתי

כשהיית אצלי, כזה. קהל בשביל בנוי לא אני כזה.

 בכבוד אותך מושיב מלצר היה למועדון, באה
 סמוקינג, עם מלצר בא היה אחר־כך במקום.
 אף התוכנית. אחרי משלמים היו אצלי לך. ומגיש

 להתרגל יכולתי לא אני התוכנית. לפני לא פעם
 תיקווה ולא אני לא בדלת. העבאדאי של לסיגנון
אשתי.
סגרתי. אז נו, לתימניה? נשוי שאני יודעת את

 קיבלתי אז בבוכנוואלד, הלכה שלי המישפחה כל
 מי ואז בגרמניה, להופיע התחלתי וגם פיצויים

 שייך שלא מי כעל עליו הסתכלו לגרמניה, שנסע
לחברה.

 אחרי בגרמניה להופיע יכולת איך •
 יכול אתה איד למישפחתד? שקרה מה

היום? שם להופיע
דבר שום פותרים לא שבשינאה מאמין אני

 לכן שהפסדתי. מה את אחזיר לא אני ושבשינאה
 נגעו שלא שאלה חושב אני שילומים. לקחתי גם

 רגיש מאוד נושא זה פשע. עשו בשילומים
 מה עצמי את שאלתי פעם לא ואני שלך, השאלה

 מארח ואני שם, מופיע אני אז לעשות. צריך אני
 עם קשרים קשרתי גרמנים. מאוד הרבה בביתי
 עליהם, לוותר רוצה הייתי שלא נפלאים, אנשים

 שיחה זו השואה, על איתם מדבר אני תמיד אבל
אקטואלית. מאוד
 את שאיבד יהודי ילד בתור שאני מה נורא, זה

 עד אבל לך. להגיד הולך בשואה, מישפחתו
 שהתרחש מה להבין ניתן מסויימת מאוד תקופה

 חיילים עמדו גרמניה שברחובות זוכר אני כי שם,
 מחוסרי מיליוני היו לאנשים. אוכל וחילקו
 זה ועל הבטן, על טוטאלית שכב העם עבודה.
 לשילטון, עלה כשהיטלר ופיתאום, עבד. היטלר

היה אחד וכל עבודה להם היתה אוכל, להם היה

 לא שרבים חושב אני במשהו. גאה למשהו, שייך
בזה. בטוח אני יוביל, זה לאן ידעו

 לא יכולת שלא מאורגן, כך כרי עד היה הכל
 היה בית בכל הנאצית. במיפלגה חבר להיות
 על לאחראי מדווח שהיה הבית, על אחראי

 קיבלת לא במיפלגה היית לא ואם השכונה,
עבודה.

 שלף, לקאריירה קרה בעצם מה •
 שלאגרים לך היו סופר־סטאר, היית

 ערביים״, בין ״טנגו יקר׳ כמו״אב
 טוב ״בוקר סמלת״, עם לי ״אתחתן
 והיתה ועוד, תשכחני״ ״אל גברת!״

 הנהדר האוכל עם נהריה של התקופה
זה? לכל קרה מה הבידור. ומופעי

דורה בהופעת ייקי קהל
בבתי־אבות.״ אופיע מעט עוד שנה. מדי ופוחת הולך שלי ״הקהל

 בן אני מאוד. לי חשוב זה שואלת. שאת טוב
 לקהל קרה מה יודע לא שבע־רצון. לא ואני 62

 הצעיר. לקהל מתאים לא אני הזדקן. הוא שלי.
 שלי להופעות שבאה אנשים של הזו השיכבה
 הצגות 24 עשיתי קודמות בשנים אם מזדקנת.
 שלי מהקהל שליש .18 עושה אני כעת בחודש,

 גם אלי באים מת, שדז׳יגן מאז ייקים. לא זה
 זה ונעלמת. הולכת הייקית הקהילייה הפולנים.

 אתחיל אני שנים שלוש שבעוד חושב אני נגמר.
רוסית. שאלמד או בבתי־אבות, להופיע

לעברית? תחזור שלא ולמה •
 שני קרו ופה פוליטית סאטירה עשיתי תמיד

 עסק בניתי ורע. טוב לי עשתה נהריה דברים.
 לא כי ביש־מזל, עם מטופשת בצורה שמכרתי

 לקהל בנוי לא אני כי אותו, להחזיק יכולתי
 כסף אגבה שאני בחשבון בא לא זה החדש.

קולנוע? לונה־פארק, זה מה בכניסה.
 להחזיק לי ניתן לא הסיגנון. את לי לקחו

 לעבאדאי להתמכר יכולתי לא סטייל. עם מקום
 אשתי, תיקווה לא וזה אני לא זה הדלת. ליד

 להתרגל יכולנו לא הבאר, מאחרי שעמדה
 האצבעות. בין לנו נלקח זה החדש. ללכסיקון

רני המוסיקאים: טובי הופיעו אצלי נגמר. הכל

 המדינה על תסתכלי קבוע. אצלי היה גוטפריר
 את גם לשמו. שראוי אחד מועדון־לילה אין כולה.

 קארוואן, נובמבר, בחיפה. התיאטרון מועדון
מועדוני־לילה. לא זה

 עם משותפת שפה לי אין עברית? לא למה
 התיאטרון ממועדון צביאלי, העברית. דוברי

 אחת בתוכנית מחליף אתה ״למה לי: אומר היה
 במה, זה במה אצלי אבל חליפות?" שלוש

 אני מתיאטרון. מכובד פחות לא, ומועדון־לילה
 לי שרואים ובסנדלים, בג׳ינס להופיע מסוגל לא
 עם משותפת שפה שום לי אין לא, האצבעות. את

 היו התיאטרון במועדון החבר׳ה העברית. דוברי
 גסות?״ בדיחות מספר לא אתה ״למה לי: אומרים
 קומבינציה זה גסות, בדיחות לא זה שלי הסיגנון

 לאניני־ מיועד דו־משמעויות, ושל חריפות של
טעם.
 מספיק אנין לא הישראלי הקהל •

לטעמך?
מועדוני־הלילה? של הקהל מי?
 באולמות מופיע אתה בגרמנית •

בעברית? גם תופיע לא למה תיאטרון,
)62 בעמוד (המשך

■ 61 —




