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ללהקה. שנערכה החגיגית לארוחה מירושלים במיוחד הגיעו הם לידם. שישבו לחברים גם
 שהובא החי בדג לנגוס מנסה האוויר, מזג תחזית להקת מתופף רואסי, חוזה 1חי: דג

 לפני החיים, הדגים את לו שיראו ביקש חוזה מישל. המלצר על־ידי לשולחנו
אי־פעם." שאכלתי ביותר הטובים הדגים ״אלה אמר, הוא ספק," ״ללא מטוגנים. לו שיוגשו

ת חזי ת
אוויו ה ד מז

 כל הגיעו התרבותי׳ ״היכל ל
£  הגימנסיות, של והיפות היפים \
הארץ. קצות מכל

 השרבי מזג־האוויר את חגג הנוער
 לשם חוף־הים. על לא קשישי יום של

 התרבות, היכל לאולם בא הוא שינוי
 קיציות, ובגופויות קצרים במיכנסיים

 להקה האוויר, מזג לתחזית להקשיב
 גם ומשרבבת ורוק, ג׳ז המנגנת

ומיזרחים. דרום־אמריקאייס מיקצבים
 שוחרי לכל חגיגה היתה ההופעה

מלא היה האולם והרוק. הג׳ז מוסיקת

ק ן ץ ן ן \ ך1\1ל1 ו  הריקה, הצלחת את בודקת אורנה * ך
| \ 1_1 1 1 1\111/  אוהבת. כל-כן שהיא אגרול מחפשת ■ •

באוניברסיטה. לתיאטרון בחוג הלומדת ליטל, בתה, יושבת לידה

ך1|>  מרכוס״אלתרמן רחל 1ך1ך
1/1 /  הראשונים בין היתה 1□

 לרגל החגיגית לארוחה שהגיעו
פורת. אורנה של הולדתה יום

ולפ ארון להרים צריו ״הייתי בונים.
אחד, מישפט לה ולומר לאורנה נות

 כי — אותו אמרתי לא שמעולם —
 היתה היא בה, להביט פונה כשהיתי
 ועוזב כועס שהיתי כך לעברי, פוזלת

הבימה.״ את

 את אורנה עם ביחד שהקים שמיר,
 ברד ״נפגשנו הנוער. תיאטרון
 הבנין את גם ביחד בנינו קאמרי,

 נשפך ויסקי הרבה בדיזנגוף. האיום
שם.״

 אורנה של המוח .1965 היה ״זה
דלק,״ בתחנת שקלים מונה כמו עובד

 אלון ליגאל הלכנו שמיר. המשיר
 אמרה אורנה שר־החינוך. שהיה המנוח,

 על ואני תיאטרון, על תדבר ,אתה לי:
כסף.׳

 100 השיגה אורגה היה. זה ״וכך
 התחילה משם וכשיצאנו לירות, אלף

 טבע זהו שימחה. מרוב לבכות אורנה
לבכות. אצלה שני

 להקאמרי אותה כשקיבלו ״גם
 שאלתי ובוכה. יושבת אותה ראיתי
לי: ענתה היא בוכה? את למה אותה:

שלי. השימחה את מבטאת ,אני
לתיאטרון!״׳ התקבלתי

 לא אומנם אורנה ביום־הולדתה
 על לכולם, הודתה היא בכתה.

 מלאו שבו ביום אותה לברך שהתאספו
שנים. 59 לה

 התנצלה שאיחרה אלמגור גילה
 בהצגה מופיעות שתהיהן אורנה. לפני
טרויה. נשי

 ״היא שמיר: נחום אמר גילה על
הכביש". מלכת ובעצם כביש, מיקרה

 בעיקבות בתחבושת, עטופה באה גילה
 אחת שאשה וסיפרה תאונת-דרכים,

 נשים גם אם אותה ושאלה אליה ניגשה ויסקי, ושתינו מאוד צמאים ״היינו
לצוואן. תחבושות לובשות פלסטיניות נחום סיפר ראשון״, ממשקה התאהבנו

המדרגות, על ישבו מהנוכחים ורבים
 שנוסדה האמריקאית, הלהקה

 הג׳ז מלהקות לאחת נחשבת ,1970ב־
 חימום להקת גם היא ביותר. הטובות

גדולים. קונצרטים פותחת —
 לקראה. הקליטה סי־בי־אס חברת

 הלהקה האחרון. תקליטם את בואם
 הופעות סיבוב אחרי לישראל באה

 האחר קונצרטים: שני כאן נתנה ביפאן,
 השני קיסריה, של באמפי־תיאטרון

 תמשיך היא אחר־כך התרבות. בהיכל
 רוצים אנחנו ״ואחר־כך ללוס־אנג׳לס,

 אחד שוורטר, ויין אמר לנוח״,
 הסב־ נגן גם שהוא הלהקה, ממייסדי

סופון.
 להם הוכנה ההופעה, אחרי בערב,

 קלמרי, הרבה עם חוף־הים, על ארוחה
 ארק ובקבוק דגי־לוקוס לובסטרים,

גדול.
 זר, להם היה המשקה של טעמו

 שזהו המארחים סיפרו ולשאלותיהם
 גזי בעל־המקום אותו ששמר משקה
ממר שבאים חשובים לאורחים חקק,
 מזג תחזית להקת ממיסדי זאגגוויל, |ג׳וזףדגים: חובהלבנון. מיקבי ישר בא ושהוא חקים,

 באכילת הארוחה זמן כל עסוק היה האוויר, 1
לשולחן. איתו היושבים עם שוחח ולא מלאכול פסק לא הוא הדגים.

כרטיסים חילק המוהל
 גבירתי,״ לשרותו, עומד <^ני

£ \ /  שחורה במיגבעת איש פנה /
 והוציא הנשים, אל מחויטת ובחליפה

 הנשים כרטיס־ביקור. מעילו מכיס
 בצחוק. ופרצו בכרטיס הביטו הנדהמות
 גדולות: באותיות נרשם בכרטיס
 אומן מיקצועי, מוהל ישראל, ״רוטמן

 המיבחנים בכל שזכה רב, ניסיון ובעל
הארציים.״
 לו הסבירו המשועשעות הנשים

מוהל. לשירותי נזקקים גברים שרק

 אחרי להתעקש. המשיך הוא אך
 ירום את אברהם של בבריתו שהכניס

 לקוחות. עוד מלחפש עייף לא כץ,
 לתינוק?״ שמצפה גברת עוד יש ״אולי
שאל.
 מנפרד של בביתו התרחש זה כל
 לבנו. ׳מילה ברית מסיבת שערך כץ,

 בשל מהתרגשות שיכור שהיה מנפרד,
 חברים בשימחתו שיתף בנו, הולדת

מאוד. קרובים
הכינו החגיגית הארוחה את

 על דווקא היתה לא והיא במיסעדתו
 היתה אלא והפיצה, הספגטי טהרת

 לקינוח המתוקות המנות בשר. עמוסת
מגרמניה. במיוחד הגיעו

 נכח שהוא לנוכחים סיפר מנפרד
 שרירי־האגן את ולחץ הלידה, בשעת

 בקורס. אשתו את שלימדו כמו שלו,
 ולראות שם להיות מאוד מרגש היה ״זה

 לצאת, מתחיל שהראש איך פיתאום
 לגלות ופיתאום — הגוף כך ואחר
אמר. ילד!״ שיש

 כץ מנפרד רוטרמן, ישראל 1ך1ךן 1ך1ך1
 סילוויאן, המאושרת והיולדת 1 1111 111 1

המוהל האב. של כתפו על ירום, התינוק את אוחזים

 אותו, הקפיץ שנימול, אחרי הנולד היד עם שיחק
 בכה לא ירום בתינוק. לטפל כיצד לאם הראה ואפילו

המוהל. של לתעלוליו סימני״התנגדות הראה ולא

4 מנשה ציפי


