
אלתומן של הנכד
 בין הערב רוב התרוצץ נתן הבימה. על סבתו, מרכוס, רחל של לפעילותה
 על נרדם הערב סוף לקראת סבתו. על שסיפרו לסיפורים והקשיב האורחים
אותו.' תצלמי שלי, הנכד נתן, •זה לצלמת: אמרה מרכוס רחל הכיסא.

שבדעות, שלושה פני̂ 
 אורנה של יום־ההולדת במסיבת /

 (״תחלה״) רחל התבקשה מורת,
 משהו לספר מרכוס־אלתרמן

סירבה: רחל אורנה. של מעברה מצחיק
 אספר אני שלי, היובל את ״כשאחגוג —

אברך.״ רק היום אבל סיפורים,
 אנשי גם נוכחים היו אירוע באותו

התוכנית. את שהקליטו צה״ל, גלי
 הרמז את הבינו חייכו, הם דבריה לשמע

לעברם. שנשלח
 משיגה ידידים, שטוענים כפי רחל,

 התחנה אנשי הפעם. קרה גם כך הכל.
רחל, לכבוד מסיבה מייד יזמו הצבאית
 להופיע התחילה מאז שנים 45 במלאת

הבימות. על

 כל באו לכבודה שנערכה למסיבה
 מכריה איתה, ששיחקו השחקנים
 ואהובי־נפשה אוהביה כל ומוקיריה,

רוחלה. של
 מאת שיר קראה חריפאי זהרירה

 את לכבודה שר בנאי יוסי אלתרמן, נתן
 — פעמיים שלך הלילה את השיר
 שמחה רחל במיקרופון. תקלות בגלל

השיר. את אוהבת היא כי מאוד, כך על
 שסיפרה אלמגור, גילה גם באה

 תמונה תלויה שלה בחדר־השינה כי
מרכוס. של

 פני את קיבלה שבתחילה ,רחל,
 לאולם נכנסה בכניסה, האורחים"
 בתחילה ישבה היא ישבו. כבר כשכולם

היא מאוד מהר אבל והקשיבה. בשקט

 בגלל לב תשומת שמשך ז׳אבאן, הבראזילי הזמר 1
 שתה באיחור, הגיע ראשו, את שמעסר השיער !

למלון. חזר הבירה, את כשגמר להצטלם. ומיעט ביישני חיוך חייך בירה,

נגמרה שלא המסיבה

¥|1ד ע | י ך| ה ¥  את הכירה אורטמן חווה |
1 11| / 111/1#  על כשעבדה אלקיים סמי 1\ .

בין היה והוא חיפה, בתיאטרון סורגים במחזה תפקיד

 ביניהם התפתח אחר־כך נפגשו, השניים הכלא. כותלי
 שתקרא מחווה ביקשה רחל בחתונה. שסופו רומן,

אתר. תרצה בתה, שכתבה יוחאי, השיר את לפניה

 כבר כשכולם מאוחר, הגיעה מרון חנה יד 11־11■
ש המתנה הערב. להתחלת וחיכו ישבו 11111/1

רחוק. ערב בשם אלתרמן נתן מאת שיר לרחל: הגישה

ך1  מתרגשת אלתרמן מרכוס רחל ך|1| 111 ך 1ק
 הקלטה לכבודה כשמשמיעים 11111/11 11111

בנאי. יוסי עם שהקליטה פעמונים. בשם תטכית של

 לספר והתחילה הערב, על השתלטה
 לא הכי ״התפקיד מהעבר. סיפורים

אמרה. ,״,פילומנה היה עליי אהוב
 אז הצלחות. לה יש הרי, לרוב, אבל

 והזקנים הצעירים את כובשת היא איך
 במבוכה תמיד ״אני בעיירות״הפיתוח?

 אליי התקשרו אחד יום הבימה. על
 בהופעה אליאס, אריה את שאחליף

 כולם ברמת־השרון. תימנים לפני
 נשארו באולם הכרטיסים, את החזירו

 את לראות רצו הם וגם איש, 14 איזה
 נלחמתי ממש בטלוויזיה. דאלאס

בזה.
כשהר כבקשתכם. תוכנית ״עשיתי

 קטע נתתי אותם, שכבשתי גשתי
 שאני הבנתי כבר אז הרוחות. מפונדק

טוב." ילך שזה בבית,
 את וכובשת ומספרת, מדברת היא
 אגמון יעקב הערב כשמנחה הבימה.

 העירה שטף־דיבורה, את להפסיק ניסה
 המסיבה לדבר, תורך הגיע לא ״עוד לו:
 בלי לספר והמשיכה נגמרה.״ לא עוד

לתשובתו. לחכות
 מחמאות, הרבה קיבלה מרכוס רחל
 קצת ״זה בהתרגשות: עליהן והודתה
 מייד אבל אמרה. נעים,״ לא מוגזם,
 לא עוד שהערב ״נכון בתיקווה: שאלה

נגמר?"
אוהבים הבי

תקוות ״חם הוסיפה:

 אמרה ויינגרסן,״ ועופרה איציק את אוהבת .אני
 רחל אותה.״ למכור רוצים .לא אמרה: עופרה רחל.

אהבתם. מהות את להסביר קשה התיאטרון.'
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