
ב ק ע ד 'י ררנ או
שושנים, שני נוסע, הטנדר הלילה,

1| ר1| | ד | ה  סוב־ אברהם ישראל, פרס וחתן הישיש איש״העמק \
פינקל. שימעון הוותיק השחקן של לכוסו יין מזג קובר,

 נשאל הוא אורלנד, את לברן קם ברנשטיין(מימין) משה הצייר נאשר
שפה!" זאת ״עברית בבוז: וענה בעברית, או ביידיש זאת יעשה אם

 שמח שיר עימי, נושא אני סובבוני
אוהליך. טובו מה צבא וצבא

תצו הבא שבשבוע סיפרה שימרית
 אביה, על שכאלה חיים תוכנית לם

 זו, תוכניות בסיררת כמקובל ושלא
 גיבור את להפתיע לא הוחלט הפעם
 אמרה בשכל,״ עשו ״הם הערב.

 הכי״מוצלח המקור הוא ״אבי שימרית.
 שמות מידע, למסירת היחיד ואולי

וסיפורים.״
 השמיע שבועיים לפני בליל־שבת

 של שיר ליבנה גדי צה־ל גלי שדרן
 שנכח — וילנסקי ומשה אורלנד
 חזה. עופרה בביצוע — במסיבה

 שידר אורלנר,״ יעקב של שיר ״זהו
 לחיים יבדל — ״ושל לאומה, ליבנה

 שימרית וילנסקי.״ משה — ארוכים
 כדי בטלפון, גרי את להשיג ניסתה

 חי עדיין לאל, תודה שאביה, לו להודיע
 טלפון תחת אז הצליחה. לא אבל ובריא,

העיתון. דרך לגדי הודעה זוהי —
 זיכרונות העלה גם עצמו אורלנר

 עת שנה, 45 לפני אחר, סתיו מיום
 אלתרמן נתן עם יחד לחבר, ניסה

 נכנס הוא שגם שיר פן, ואלכסנדר
 דבר, של בסופו ושהיה, להיסטוריה

 הובהלנו לא הופלנו, אם שלו השיר
אישי). יומן גם (ראה

 כמה בעבר הקליטה זילבר, אריאל !׳!זמר1]
 צאן לנכסי הביטוי, על סליחה שהפכו, ונד

נוער אינם מזמן שכבר כאלה וגם נוער ג,
אוהליך. טובו מה צבא, צבא, או סע

 הטוב ידידו על שכתב שירים, 27
 יעקב המשורר קיבץ אלתרמן, נתן

 היה נתן קרא הוא לו בספר, אירלנד
 אירח הספר הוצאת לכבוד אומר.

 בשבת כסית, בקפה חברים אורלנד
בשעת־צהריים. האחרונה

 בת־אל, אשתו עם בא אורלנד
 איר, שימרית בתו את שם ופגש
 ונכדתו יירזינסקי יוסי השחקן בעלה
 הלומדת ,17ה־ בת יערית היפה,

 לאמנויות בבית־הספר לציור במגמה
ילין. תלמה

 ואשתו, בירך שבא שלמה הסופר
 קראה חריפאי, זהרירה השחקנית

 פינקל, שימעון הספר. מן שיר
 אמר: מילים, כמה לומר שהתבקש

 יודע אני סיפרותי. מבקר ״אינני
התיאטרון." את רק להשמיץ

 שהוא אמר 70ה־ בן אורלנד
 הטובים ולחברים ההם לימים מתגעגע

 שלונסקי אברהם אלתרמן, נתן — שלו
 הארכתי ״במיקרה שאינם. — ואחרים

 והמשיך הוסיף, מהם," יותר ימים
 ישבו האומה ״גדולי זיכרונות: להעלות

 הביאו שאותם העולם, גדולי וגם כאן,
 את שהיפרתה הרוח באה מכאן לכסית.
לגולה." שלוחות ושלחה כולה המדינה

שירה־ אירגן גורביץ־ עמיקם
רד אורלנד: משירי שרשרת בציבור,

 בכסית במסיבה שוחח הוותיק, השחקןקל1פ* שימעון
 רפאל השחקן של אשתו קלציקין, הדסה עם

 ואשתו שילה יצחק כוגן, נתן באו: אחרים תיאטרון ותיקי קלצ׳קין.
נעדר. לא איש באמת, כי לומר, היה אפשר ועוד. רונאי אברהם גור, אביבה

ת^״״״, משה שינסי אי
 לקפה יחד שבאו כורש, נאווה והציירת ניצן שלמה
איש־ אורלנד. יעקב המשורר של למסיבתו כסית,

 1 חמו־ סלטים, :טוב בכל ערוכים לשולחנות דאג כסית
 ; קיש״ עם צ׳ולנט עיקרית וכמנה ופיתות, חומוס צים,
 ' הלחם על לא הזאת במסיבת־הצהריים אבל קע.

:: שיר. פיותיהם את מילאו גם הם הקרואים. יחיו לבדו

ך ד0"1 ך פ  אלתרמן, נתן המשורר של אלמנתו השחקנית, ח1ן
1 / בתו שהיא אייזנשרייבר״פן, סינילגה ליד ישבה ^1^ 1/1 !
 מאחור: עומדת אותן. לברך ניגשה טופול גליה פן. אלכסנדר המשורר של

ובתו. מרביץ עמיקם למטה: בתמונה בן־זכאי. טלילה העיתונאית
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רון נעמי




