
במדינה
)26 מעמוד (המשך
 לי ונתנה שלה השימלה את לבד הרימה
בתו היתר, אם יודע לא אני איתה. לשכב

דם. אצלה ראיתי לא לא. או לה
 שהיא מזל לי אמרה לצאת, ״כשהתחלנו

ש לפני הרבה חשבתי זה בגלל .17 בת
 שלה להורים אמרתי רשאני זה. את עשיתי
 ממני ביקשו הם איתה, להתחתן מוכן שאני

 שהם אומרת זאת שלי. ההורים את לפגוש
 להם כשנודע רק חתן. בתור עלי הסכימו
בשבילם.״ טוב לא נהייתי ערבי, שלי שאבא

 הסמוי המאזין
הטלפון לשיחות
 ישב מקרין דרור התל־אביבי עורך־הדין

 עם טלפונית שיחה מנהל כשהוא במשרדו,
 נושא חייו. להפתעת זכה כאשר לקוחה,
ש הגירושין משפט היד, הטלפונית השיחה
ידי בעלה, לבין חוזה, הלקוחה בין התנהל

 משהו למקרין סיפרה חווה גלבוע. דיה
 הקו על נשמע לפתע באשר בעלה, אודות

ש כמו מטומטם כל־כך לא ״אני מאוב: קול
חושבים.״ אתם

היד, לא הפעם, הגורלית. ההפרזה
 אלא הקול, את שהוליך השמיים עוף זה

 ״זה ישראל. דואר של הטלפונים שירות
 ״מעבר למקרין. הנדהמת חוזה פלטה בעלי,״
הקו.״

 על לעלות חווה של בעלה הצליח כיצד
שלה, הסניגור ובין בינה הטלפון שיחת

(החדשה) ואשתו ידידיה טבגאי
לשיחות? האזין ס׳

א לכך התשובה את לדבריהם? להאזין
 למדור מקרין שהגיש בתלונה למצוא שר

 את פירט בה ישראל, דואר של הטלפונים
 נגד אמצעים לנקוט ביקש המעשה, סיפור
 באיתורו, יתקשה לא שהדואר כדי הבעל.

 מקום את גם לציין עורך־הדין שכח לא
 מדור ישראל, דואר הבעל: של עבודתו

הטלפונים.
גל ידידיה את מקרין האשים בתלונתו,

 וקשריו עבודתו את ניצל כי בכך, בוע
״לו לשיחה. להאזין כדי הטלפונים במדור

מטומ איננו כי להכריז לנכון מוצא היה לא
 האשים כלל,״ מתגלה הדבר היה לא טם,

מקרין.
 היחיז היד. לא הוא גופנית. חגלה
שי בניצול הטלפונים טכנאי את שהאשים

האישיים. לצרכיו התיקשורת משרד רותי
 גלבוע כאשר כשנה, לפני החלה הפרשה

 עם רומן מנהלת חווה אשתו כי גילה
 אפשטיין. יוסי בשם באוניברסיטה סטודנט

 ובהמ־ ,העמיקו הזוג בני בין הסיכסוכים
 נגד תלונה למשטרה חתה הגישה שכם

 גם זמן ״באותו גופנית. חבלה על בעלה
הטל לשיחות מאזין התחיל שהוא גיליתי

 הוא גם ״כך חווה. מספרת שלי,״ פון
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במינו מיוחד
שביו לתקופה מוגבל

31 1.7.71־7.71.

 ומוצר בולו בעולם המפורסם סבון ללא הסבון
ם 25 הולדת יום חוגג תיא, של היוקרה מי  בי
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י ל 1.65 פלסטי בבקבוק דרמפון

 הנכון הזמן עכשיו
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