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 הראשי. התפקיד את גילמה ושבו תרגמה שאותו יוליה״ ״העלמה מתוך בתמונה אשרוב
כשחקנית. תרצה של הברבור שירת והיתה הבימה תיאטרון קרשי על עלתה ההצגה

ב אלתרמן נתן המשורר כתבצלמוות... אומרים .פנייך
 בקובץ המופיע ״סיום״ שירו

 של בהלווייתו מרכוס, רחל השחקנית אמה, ליד אתר תרצה :בתמונה עניים״. ״שמחת
אותו. והעריצה בלתי־רגילה, אהבה של בעבותות לאביה קשורה היתה תרצה אלתרמן. נתן

 יוכל לא יוכל, לא / בתי אפול פניך ״אל
 ביעותי, תמונת שוכבת, את / !מוות לך
 עורי, עורי / צלמוות. אומרים ופניך /

 !״.מוות שקר .כי לי אמרי / בתי חזקי,
סיום.* בשיח־ אלתרמן נתן המשורר כתב

 ורבע שבע בשעה האחרון, החמישי ביום
המ של היחידה לבתו המוות יכול בבוקר,
 ממרומי צנחה גופתה אתר. תרצה שורר,
 הי̂י שבכיכר דירתה ׳־של השישית הקומה

ה שבמיגרש הפח מישטח אל בתל־אביב,
חנייה.
 חייה כל *שחי-תד, לבת טראגי קץ זה היה
 שיגעון. עד העריצה .אותו אביה, של בציילו
 עד נוצה, כמו בעולם ריחפה אתר תרצה

 במותה אביה. לקבר הססוד בקיברה שנחתה
 להיות והיחידי האחד חלומה את הגשימה

 בלתי־ כל־כך שהיה אלתרמן, לנתן קרובה
 על ישם, בחייו. לה ובלתי־סושג אפשרי

 ר־ אביה לצד שבקריית־שאול, הגיבעה
 המשורר לצד שלונטקי, אברהם דידו־מתחרו

 מנוחתה. את תרצה מצאה פן, אלכסנדר
 העלתה שלא מרכוס, רחל השחקנית אמד,

 בתה כי ביותר הנוראים בחלומותיה אף
 יעל הנערץ הקבר אל בדרך אותה תדביק
 שלה, חלקת־הקבר על למענה !ויתרה שתיהן,

 :יתרצה לה אימרד, קיודם־לכן חודשיים כמה
 להיות חוצה אני קטנה. כל־כך אני ״אמא,
 תופס לא גופיי ׳והרי אבא, ילבין בינך קבורה
מקום.״ הרבה

 בת־ תירצה נפצעה ׳מותה שלפני בערב
 השיש, בן בנה עם יצאה היא אונת־דרכים.

 ומכונית לסידורים סבו, ישם יעל הקרוי נתן,
 מהמקום. נמלט הדורסן הנהג בה. פגעה
 38 רק היה ומישקלה הלשה שהיתר, תרצד,

 לביתה. בקושי עצמה את גררה .קילוגרם,
 לתחינת אותה לקח סולר, בנימין בעלה,

 זריקת לה ההרקה ■דשם אדום דויד מגן
 התקשתה הביתה כששבה אנטי־טטנוס.

 האישי, רופאה אל טיילפינד, היא להירדם•
 גלולת־שינה לקחת רשאית היא אם שאלה
 בלעה תרצה איישר. הרופא הזריקה. למרות

קמר, בבוקר לישון. והילכה הגלולה את
30 _

מוות״ שקו כי לי ..אמרי
ליד נקברה אתר תרצה כלא־מאמינה. ומביטה קברו ליד הניצבת

 ויתרה עצמה, עבור החלקה את שרבשה מרכוס, רחל אמה, אביה.
 ותיאר מותו את אלתרמן חזה האב״ ״קץ בשירו בתה. למען עליה
1 הבת קץ את גם חזה האם בתו. עם פגישתו ׳ז*ת


