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 התל־אב־בי בית־הבימה של האדום המסך
 הקהל רעמו. מחיאות־הכפיים לאיטו. נסגר

 זינק לא היציאות, לעבר סרץ לא המוקסס
 קם הוא בחוץ. שהמתינו האוטובוסים, אל
 נפתח המסך כף. מחא הריע, רגליו, על

 להקת של הבזק מסע ונסגר. נפתח ונסגר,
לקצו. ד,גע בישראל ובם פורגי

 (פורני) סקוט לסלי נובלת. שושנה
 הקלעים מאחורי שלו, לחדר־ההלבשה נכנס

 עתונאים, זרמו בעקבותיו בית־הבי׳מה. של
 מכוסה היה האמן של מצחו ■מעריצים. צלמים,

 האורחים פני את קיבל הוא אך זיעה, אגלי
חייכנית. בלבביות הבלתי־קרואים

 הגישה תפוחודגוף, נערה המעריצות, אחת
 אוטו* ביקשה אדומה־נובלת, שושנה לזמר

באדי ההערצה סימן את קיבל סקוט גראף.
לס יכול אני •העלמה, : בחיוך אמר בות,
 לי נותנת כאשר אבל רבים. דברים בול

 זהן׳...״ ,זהו :ואומרת נובלת שושנה אשד,
הנערה. של ידה את ונשק השתתק, הוא

 נשאר לבסוף עבדאללה. זאכאריה
 על בגדיו. את להחליף התחיל לבדו, סקוט

 של תצלום התנוסס שלו שולחךההלבשה
 אשתי, •זאת ילדים. ושני כושית צעירה

 חסן ילדי, •ואלה סקוט, הסביר אמינה,״
 התמהון מבט את בראותו אחר׳ ועלי,״
 מוסלמי. •אני הוסיף, הכתב, פני על שחלף

 כמעט עבדאללה. זאכאריה הוא האמיתי שסי
מוסלמים.״ שלנו הלהקה חברי כל

 בית הוא סקוט של הקבוע מגוריו מקום
הרחו באחד מוריק, דשא מוקף קטן־לבן,

 הניר איילנד לונג רובע של המפוארים בות
 קילומטרים במרחק רק נמצא הבית יורקי.

 אולם סקוט. נולד בו מרובע־העוני, ספורים
ארוכה. דרך־חיים מסמלים אלה קילומטרים

 קול־ התפרסם סקום של בילדותו עוד
 בן ובהיותו הרובע, בכל שלו הסופראנו

 עזב הוא :גורלית להחלמה הנער הגיע 12
להת כדי נתיב־הנדודים, אל יצא ביתו׳ את

 גדושים חייו היו מאז עושר. ולצבור פרסם
 או זולים, בבתי־מלון ולינה ברכבת נסיעות

 על פרט שר, סקוט כיפת־השמיים. תחת
לבמה. מבמה ללהקה, מלהקה עבר גיסארה,

 הנפלא •הדבר גדולות.״ .שאיפות
 הייתי קרובות שלעתים זה הוא בחיי ביותר
האח ברגע אולם פיסגת־ההצלחה. אל קרוב

 מפיל שהיה משהו, קורה תמיד היה רון
 חלפו. השנים סקום. נזכר מטה,״ מטה אותי
 לבאריטון הפך נשתנה, סקוט של קולו

 בבתי־מלון להתאכסן התחיל הוא קטיפתי.
ה של הראשונה במחלקה לנסוע מפוארים׳

 הפכה כיפת־ד,שמיים תחת הלינה רכבת.
לנחלת־העבר.

לברוד־ הגיע •סקוט : הגדול היום בא אחר
 את — ובס בסורגי קטן תפקיד קיבל וויי,

עורך־הדין. של תפקידו
 אברי האופרה בלהקת סקום נשאר מאז

: הגבריים התפקידים סולם לאורך טיפס סן,

 ההזדמנות את לי נתן פורגי של •תפקידו
מת אני אבל להתפרסם. הראשונה הממשית

 לי יש יותר. גבוהות לפסגות לעלות כונן
גדולות.״ שאיפות

 השבת יום שמש הוראה. :המטרה
 נעדר. התל־אביבי. קאסטל מלון פני על זרחה

 הטלפונים־ אל פנתה תמירת־גוף, בלונדית,
 אנג׳לו, מאיה עם אותה לקשר ביקשה טית,

 ובס. סורגי להקת של הראשית הרקדנית
 קיבלה היא כי טענה סירבה, הטלפוניסטית

 אנשי מעל המעריצים את להרחיק הוראות
 על־ידי רק הופסק שהתפתח הוויכוח הלהקה.

 קבעה היא : למטה ירדה אשר עצמה׳ מאיה
הנערה. עם פגישה

 שעות- את מאיה בילתה דבר, של לאמיתו
 קי־וג־ תמימה בהדרכת שלה המועטות הפנאי
 והמודרני. האפריקאי המחול בשטח ליאק

 לראות כדי תועפות הון ותשלמו יום •יבוא
 היא אמרה זו,״ נערה של מחולותיה את

 התלהבות מלאת היתד. מאיה לטלפוניסטית.
 הישראלית הרקדנית של קליטתה מכושר

הצעירה.
 היא העיקרית שאיפתה כי הודתה מאיה

המחול. אמנות את להורות אלא לרקוד, לא
 מאיה אלוהים.״ את מחפשת •אני
 לארוחת־הבוקר. קלוי ולחם קפה הזמינה
 שבת, יום היום כי באי־רצון השיב המלצר
ה לחם. לקלות אוסרים תורת־משה וחוקי

 אך חלה, בפרוסת להסתפק נאלצה רקדנית
 כמעט עצמה היא : בהבנה לכך התיחסה

 דוד הרפורמי, הרב של בהשפעתו והתגיירה
 רוזנבאום דק העתונאי של אחיו רוזנבאום,

 נתן אותה,, שגילה האיש — מסן־פרנציסקו
 על להופיע הראשונה ההזדמנות את לה

הבמה.
 מאיה, אמרה אלוהים,״ את מחפשת •אני

 דתי עמוק. דתי רגש פועם הכושים, •בנו,
 רחוקה הדת) בשם נקבה לא (היא הנוכחית

 יכול אדם אין אבל רצוני. את מלהשביע
 את מצאתי לא עדיין דת. ללא להישאר

מבוקשי.״
סן־ ,מגוריה עיר את מאד מחבבת מאיה

אנג׳לו מאיה רקדנית
שלהס את עשו הכושים

 ביותר והיפה הטובה העיר ״זוהי :פרנציסקו
 בעיקר אוחי הקסים הישראלי הנוף בעולם.

 קליפורניה.״ של לנופר, דומה שהוא מפני
 לרקוד התחילה מאיה גדול. תפקיד כל

 לרוכל נישאה 16 בת בהיותה בילדותה. עוד
המש בפרנסת לו לעזור נאלצה עני, יווני

 המחול. אמנות את להורות התחילה פחה,
 : רב זמן נמשכו לא המשותפים החיים אולם
 מאיה, של בנה יושב ועתה נפרד׳ הזוג

 פרנציסקו, בסן סבתו בבית )10( קלייד
 יהיה אימו. של לשובה עיניים בכליון מחכה
מספר. חודשים עוד לחכות עליו

בנשי עקב הקהל שעץ. של דייקנות
שהת הדרמתית, העלילה אחרי עצורה מה

 מאחורי־ העומד רק אולם הבמה. על פתחה
 של פעולתו את לראות יכול היה הקלעים
 לא מדוייקת שהיתר, התיאטרוני, המנגנון

וה השחקנים :שעון של מפעולתו פחות
 בדיוק הקבועים מקומותיהם אל הגיעו זמרים

 מעל ירדו תפקידם, את מילאו שניות, של
הבמה.
ההצ של להצלחתה לדאוג מוכרחים •אנו

 יארגנו תצליח, היא •אם מאיה, אמרה גה,״
יע נוספת׳ כושית הצגה שלנו המנהלים

 להם יתנו נוספים, כושיים שחקנים סיקו
 כולו. לעולם יכולתם את להראות הזדמנות

 כושי שחקן כל בפני באחריות נושאים אנו
ברחבי־העולם.״

 מלב- נופלת אינה מאיה של האמביציה
ית שמי כי רוצה •אני : ופשטותה ביותה
 אני העולם. כל פני על ענק באותיות נוסס
 אדם יכול אשר את לפולם .להראות רוצה

בדרכו.״ העומדים המכשולים אף על לעשות,
 מאיה הספיקה בישראל הקצר ביקורה בעת
 שחקנים רובם ידידים, של רב המון לרכוש

 מאיה היתר, בעיניהם תל־אביביים. ורקדנים
 בלתי־ אישיות גם אלא גדולה, אמנית רק לא

נשכחת.
 האמנזתית הקריירה מפתיעה. קריירה

מפתיעה. היתד, דייווי׳ גלוריה *, בם של

 זית שמילאו האחרות הלהקה בנות *
מרשאל (•פרדי״) פרדריקה :בס תפקיד

 קריאה גלוריה קיבלה כשנה, לפני אחד, בוקר
 היא מן. אברי האופרה מלהקת טלפונית

 ׳לאחר כן, לפני מספר חודשים כי זכרה
המוסי הספר בבית לימודיה את שסיימה

 בבקשת האופרה אל פנתה ג׳וליארד, קאלי
 דעבודד. דייווי לגלוריה ניתנה עתה עבודה.

המבוקשת.
 לקצב להסתגל לגלוריה קשה היה תחילה

 עליה היה השנייה. השנה זו שהוצג המחזה
 תנועה דיאלוג, אחר דיאלוג תו, אחר תו לשנן
 גברה דבר של בסופו אולם תנועה. אחר
 במסגרת נקלטה המכשולים, כל על היא

הלהקה.
 בא גלוריה של הראשון הגדול תפקידה

לאחר שבועות ששר, :במפתיע הוא אף
 השחקנית, חלתה בחזרות הראשונה הופעתה
 נאלצה וגלוריה בם, תפקיד את אז שמילאה

 סערת חוללה הופעתה מקומה. את למלא
 והתפקיד — האמריקאית בעתונות התלהבות

לצמיתות. לה ניתן

ה ח מנו א י ״ הצ השחקנית ״1 ללא ל
ה את חיה החדשים׳ בחיים נסחפה עירה

 מבטה את נשאה העבר, את שכחה מחזה,
 בבוסטון, פעם, רק הזוהר. העתיד אל רק

ואחותה אמה :נעימה הפתעה לה חיכתה
 את לראות כדי מניו־יורק, באו הבכירה

•אחו ממש. של באופרה מופיעה ד,.תינוקת״
 בתפקיד מופיעה אותי בראותה נזדעזעה תי
 גלוריה, נזכרה מושחתת,״ כה נערה של

להפליא.״ נהנתה אמא •אבל
לתופשה. לצאת גלוריה מתכוננת עתה

 כמה תתן היא משלה: תוכניות לד, יש
 בא׳״ קלאסיים ושירים אריות של קונצרטים

 ולאחר בווינה. תקליטים כמד, תקליט טליה,
פורגי. אל חזרה — מכן

 לאחר רק תנוח היא !ולא לא ז מנוחה
 גדולות באותיות ברחבי־העולם שמה שיתנוסס

להראות רוצה היא אף גלוריה :נוצצות
 להשיג, הכושים ׳מסוגלים אשר את לעולם

 — אז ועד והמכשולים. הרדיפות אף על
לע־ ,מזוודות לפרק מזוודות, לארוז לעבוד,

חל! ש מ ה בגברים. מסתכלת בס המוות: את מוליד ה ב ה א : מידי בס את מציד הנכה פורגי נ ה ת ו ל כי ר י הנתקפת בבס מתבוננות השכנות ה ו ת י פ פורג-י. את עוזבת בס מכל. חזק ה
לייף. ספורמי! הגנדרן אחרי הולכת מצילתה תפילתן אנסה. שקארון לאתר בטירוף קצר. לאושר זונה אותה, נושא המשטרה, היערה. במלט מהם, אחד רוצח קראון, מאהבה,


