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 ״פעם והפוליטי. האישי עתידם על לשמוע
 עם בעיות לו שהיו חבר־כנסת אלי בא

 ש־ ״ביקשתי דוגמה. מספרת היא הבן,״
 לפי ורק שלו. מכתב־היד דוגמה לי איב,
ל לו כדאי מקצוע לאיזה לו אמרתי זה

 הסי־ את לו הסברתי ועוד בנו. את הפנות
 זקוק ושהוא בנו, של הרבה לרגישותו בות

 שסבל גיליתי אפילו קיבוצית. למסגרת
 התברר ובאמת ברגליים, מרגישות בעבר
ילדים. שיתוק בילדותו לו שהיה
 חברת־כנסת, קבועה, לקוחה גם לי ״יש
המש הבעיות על איתי להתייעץ שבאה

 שביקש ראש־עירייה ויש שלה. פחתיות
 אישיים.״ משברים על להתגבר כדי עזרתי

להס מרים מוכנה האמונה, לחסרי
 המקצוע: של המדעי הבסיס את ביר

גו לקבוע כדי באה לא ״האסטרולוגיה
 יכולה לא אני אלי, בא בן־אדם אם רלות.
 הכביש. את כשיחצה יקרה מה לו להגיד

 ובאסטרולוגיה — מוחלט דבר זה גורל
לג אפשר בעזרתה מוחלטים. דברים אין
 ואת האדם, של הפוטנציאל את רק לות

חייו. את שיכוונו ההשפעות
 תכונות קובעת אני הגרפולוגיה בעזרת
 קווים רואה אני בכף־היד ואילו אישיות,

 מגלים קווי־היד וגורליים. אינדיבידואליים
 וגט תכונותיו את האיש, של העבר את
שלו.״ הגורל את

 אשה. סתם כמו נראית הגורלות חוקרת
 רחוק אבל צבעוני, שלה העבודה חדר

מו מגדת־עתידות מסתורין. של מאווירה
 בסממנים עוד נעזרת אינה מסתבר, דרנית,

 באופן המקצוע את לומדת היא חיצוניים.
 עזרהמדעי.

ת סרי לקי
שבעזר האסטרולוגיים, לקלפים ק ף*

הל על כללי מידע מקבלת היא תם !
 בניגוד האלה, ״לקלפים הסבר. אין קוח,

 אין עוסקת, אני שבהם הדברים, לשאר
 אני עובד. שזה עובדה אבל מדעי, הסבר

 לטלפתיה.״ קשור שזה חושבת
הלקו נוהרים מדעי הסבר ללא גם אך
 בעצמה: כך על להעיד מוכנה מרים חות.

 מבאי הם התל־אביבית הבוהמה אנשי
 יקרת־ טבעת לה נתן הפרסי השאח ביתה.
הקיסרית לאשתו, כי שנבאר. אחרי ערך,

היא בכיר קצין־מישטרה שד גרושתו
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ה וא ך•  תורגמן, אברהם סגן־ניצב הי
 את עוזב ירושלים, משטרת סגן־מפקד /
 האלה, הטפשיות המדעיות השיטות כל

 מצליח, היה — אשתו של לעצות ומקשיב
פושעים. בתפיסת יותר הרבה הסתם, מן

 וסגן־המפקד בעירו, נביא שאין אלא
 לשעבר — אשתו שכן יוצא־מהכלל. אינו

 מרים אלא איננה סגן־המפקד של —
 ד גרפולוגית, האסטרולוגית, — תמיר

 המדינה גדולי כל המפורסומת. כירומנית
 שלה האקס ורק — איתר. להתייעץ באים
השי על סומך טובה, עצה לקבל מסרב

הישנות. טות
נבואה

 שעון: כמו דפקה הנבואה אבל
 מרים נישאה ,16 לה מלאו בטרם עוד

 לאם. היתה כבר וחצי 16 בגיל לאברהם.
שנים. וחצי שש נמשכו נישואיהם

 מנבואות מתפעלת לא כבר מרים היום,
 במכתבי־תודה מתגאה היא כאלה: קטנות

כדי לפיתתה שהשכימו חברי־כנסת, של

ראשונה

א ״
 - והטלפתיה האינטואיציה ת

— במקצוע חיוניות תכונות
 ״מגידי מרים. מספרת בירושה,״ קיבלתי
 היחיד במשפחה. חסרו לא מעולם עתידות
 האבא כיום, אבא.״ היה זה מעיסוק שפרש
 בדרום המפד״ל נציג הוא :בהווה עוסק

הארץ.
 באוזני הכריזה ,14 בת מרים כשהיתה

הנישו בן-דודתך. עם אתחתן ״אני אמה:
שנים.״ משבע יותר מעמד יחזיקו לא אים

 תורגמן. אברהם — היה דנן בן־הדוד
 ו־ רבות, בשנים ממרים מבוגר היה הוא

אחרת. לנערה מאורס
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תור אברהם סגן־ניצב
מיש״ סגן־מפקד גמן,

 מגדת־ של לשעבר בעלה ירושלים, טרת
תמיר. מרים הצמרת, של העתידות

 יוצא משפחתי מאורע יקרה דיבה, פארה
 פגשה, אכן והקיסרית לחו״ל. במסעה דופן

 המאומץ, אחיה את באוסטרליה, במסעה
שנה. 21 חיפשה אותו

 בזכותך,״ חם שחיי אזכור שאפנה ״לאן
ש ידוע, שופט של אשתו למרים כתבה
 בחיי־הני־ משבר בגלל להתאבד חשבה
 עלי-אדמות.״ נציגת־אלוהים ״את שואין.

 מרים נוהגת המסחררת, הצלחתה למרות
 ונזהרת עצמי את מגבילה ״אני זהירות.

 הנד מסבירה בקלות,״ אשליות לחלק לא
 מגלה. שאני במה מפריזה לא ״אני גדת.

 בעיות שלי הלקוח אצל מגלה אני אם
 לפסיכיאטר.״ אותו מפנה אני נפשיות,

 — לאחרים לנבא הצליחה היא אם אבל
 שלהן גירושיה את מנעה לא מדוע

ול להתחתן עתידה שאני ״כשגיליתי
 לא קטנה. הייתי צעיר, בגיל התגרש
 לכן האלה. הדברים משמעות את הבנתי

 מזה, חוץ אותם. למנוע ניסיתי לא גם
 בו הראשון הנסיון היו האלה הנישואין

אותו. לבחון סקרנית הייתי שלי. הכוח עמד
 ביכולתי, בטוחה שאני עכשיו, גם ״אבל

 חיי. מהלך על להשפיע לה נותנת לא אני
 לאהוב, מסוגלת אני אדם. ככל אדם אני

אומ להיות מאושרת, להיות להתאכזב,
 מוצא־חן והוא גבר, מכירה אני אם ללה.

 בגלל רק אותו אעזוב לא אני — בעיני
 סופו יהיה מה מראש יודעת כבר שאני

הרומן.״ של

במדינה
עסקי□

ת הגי
שנעלם

הטל צילצל כאשר חצות, היתד. השעה
יו )47( ספקטור בן־ציון של בדירתו פון
ו א־שייך בשארם הראשון כפר־הנופש זם

ה הקול באילת. קראוון מלון של בעליו
 מנסים כי לו, הודיע לקו מעבר אלמוני
 הבינלאומי במיכרז השתתפותו את לחסום
 עבור מאיטליה טרומיים בתים 300 ליבוא
השיכון. משרד

לישון. חזר השפופרת, את טרק ספקטור
 על־מנת לוד לנמל-התעופה יצא למחרת

מ המיכרז להצעת שותפיו שני את לקבל
 מאחר מיוחדת, מכונית שכר הוא איטליה.

 הבית של דגם איתם הביאו ששותפיו
 של לוועדת־המומחים להראות רצו שאותו
השיכון. משרד

ה מ על  הועמס המפורק הבית דגם 1 נ
ל יצאה והחבורה השכורה, המכונית על

 למופת, כמארח בתל־אביב. הילטון מלון
ש לחדריהם, אורחיו עם ספקטור עלה

בס הם כי שווידא ולאחר מראש, הוזמנו
לביתו. לנסוע על־מנת ירד דר,

חש המלון, של החנייה למגרש כשהגיע
 דגם עם יחד — נעלמה מכוניתו עיניו. כו

 שקיבל בטלפון ספקטור נזכר עתה הבית.
והאמין. — נזכר הקודם. בלילה
 ספקטור הופיע למחרת שלישי. רק
 הבית. דגם ללא כמובן — הוועדה בפני

השלי במקום זכה הוא המיכרז: תוצאות
 לדוגמה בית בארץ שיקים בתנאי — שי

 יוכל השיכון שמשרד על־מנת שנה למשך
טיבו. על לעמוד
 במיכרז, הראשונים האחרים, הזוכים שני
מטעם ועדה זו. מדרישה לפטור הוחלט

ספקטור יזם
הלילה בחצות טלפונים שני

 את לבדוק תיסע הוחלט, השיכון, משרד
 מוצאו. בארץ — הציעו שהם הבית דגם

 של דגם היה לא ספקטור בידי הסיבה:
הציע. אותו הבית

קי הוועדה, החלטת אחרי ימים עשרה
 הפעם, נוסף: אנונימי טלפון ססקטור בל

 יוכל שם הכתובת את האלמוני לו הודיע
הבית. דגם ואת מכוניתו, את למצוא

תעופה
גונב מי

ת ם! א עי ס הנו
ב שעבר בשבוע שאירעה ההתפוצצות

 לאילת, בדרכו שהיה ארקיע מטוס מנוע
 נחיתת־ לבצע המטוס נאלץ ושבעקבותיה

 לכותרות זכתה — מצדה* במינחת אונס
הת שורת אולם העיתונים. בכל מיידיות

 הנמשכת אחרות, תעופתיות פוצצויות
 עתה, עד הצליחה, לחודשיים, קרוב זה

 החוצה. לפרוץ שלא
קול משמיעות אינן אלה התפוצצויות

נחי בעת שנתגלו הבטיחות, מחדלי *
ה העולם על־ידי נחשפו זו, אונס תת
(העו חודשים חמישה לפני עוד זה
לירות). 60ב־ אדם חיי ,1802 הזה לם

ה הוורדיוז 1801 הז


