
 מרקו היה במיקרה, האמרגנות אל שהגיע למרותהבוהימה איש
 רבים של וידידם פטרונם השבוע, שנפטר תורג׳מן,

 מרקו נראה בתמונות תל־אביב. במסעדות שולחנו על תמיד שהסבו ישראל, מאמני
בארץ. בביקוריה הקבוע מלוות היה שהוא בנדיקט, בתיה הדוגמנית־שחקנית עם רוקד

 חלקו שבקריית־שאול, בבית־העלמין השבוע שנכרה הטריהסבר ליד
 מאשר יותר שהאמרגנות לאיש אחרון כבוד מרקו של ידידיו

 הראש) על (יד עומד נראה הקבר ליד ויעוד. כבוד בשבילו היתה עסק, עבורו היתה
אופיר. שייקח, השחקן הקבר, אל משקיף מוסתר) (חציו כשמשמאל צמח, שמואל האמרגן

ואווי ש״סה
לוי אורי

 אחת הופעה בין צה״ל, של במעילי־רוח עטופים כשהם
 הקאמרי התיאטרון שחקן ניצבים לשנייה, חיילים בפני

תורג׳מן. מרקו האמרגן ורע, חבר ישל ארונו מול אופיר, שייקה והשחקן  נפטר אשר תורג׳מן, מרקו של חייתו
מהתקף־לב. פתאומי באופן השבוע

 מ־ כשיותר אמנים, בייצוג והחל משרדו
 נהג ידיד, כיועץ׳ להם משמש הוא אמרגן
 יחסי־ציבור. ואיש הליכות שומר פרטי,

 תקופה חיי־הלילה. אל חדר מהאמרגנות
 רד כמו מועדוני־לילה מנהל היה ממושכת

 מועדון ואחר־כך בתל־אביב, קינג׳ס־קלאב
קור נפל בירושלים בירושלים. אבו־טור

 פרנסתו. ממקור אותו שנישל לנוכל בן
 כש־ עבודה, ללא הסתובב חודשים במשך
 עזרה לבקש ממנו מונעת האישית גאוותו

 לארח להפסיק או השפעה בעלי מחברים
שולחנו. אל ידידים של גדולות חבורות

עי לו נמצא שוב המילחמה, כשפרצה
 ובמילחמת קדש במיבצע כמו כלבבו. סוק

 של למיבצע מרקו התגייס ששת־הימים,
 להופעה בהתנדבות אמנים מופעי אירגון

 מדים, לבש החזית. בקווי צה״ל חיילי בפני
 בעצמו והסיע הפרטית, מכוניתו את נטל

ל ועד מהחרמון בשדה למופעים אמנים
א־שייך. שארם

 ב־ בביתו בבוקר, האחרון הרביעי ביום
 אליו שהוזעק רופא ברע. חש תל־אביב,

 הורה מתקרבת, התקפת־לב בסימני הבחין
 ללכת. סרב מרקו בבית־חולים. לאשפזו

 שלו. הראשונה התקפת־הלב זו היתד. לא
הפעם, גם כך הקודמות, בפעמים כמו אבל

ן ד 1:11 הקת מידידיו אחד גאון, ן
תור חרקו של ביותר ביס 11 111 !

ממי שקם אחרי ידידו להלוויית הגיע מן,ג
 ב״ שבועיים לפני נפצע יהורם חוליו. טת

מנוחה. עליו ציוו והרופאים תאונת־דרכים

 בעבר, אותו. מאכזב שליבו התבייש כאילו
 את מסתיר היה בהתקפי־לב, נתקף כאשר

 ללא מרוחק בבית־חולים מסתתר העובדה׳
 אחרי מספר הרבים, לידידיו הודעה כל

ה סימני בחו״ל. לטיול יצא כי היעדרו
 אורח את שינו לא ליבו לו שנתן אזהרה

 הנאות כל את למצות המשיך הוא חייו.
תומם. עד החיים

 לבית־חולים. להיכנס הפעם אותו אילצו
ב התקף־לב. נגד נמרץ טיפול קיבל שם

 הדני, בכלבו נזכר אחר־הצהריים שעות
 מזון. ללא בביתו הבוקר מאז השאיר אותו
לצאת מיטתו, ליד שניצב מאחיו, ביקש

 האח הכלב. עבור צלויה תרנגולת ולקנות
 לדירתו כשהגיע אבל מבוקשו. את מילא

 הריצפה, על רובץ הכלב את מצא מרקו של
 לגעת ממאן והוא רגליו, כפות בין ראשו

 מרקו של מיטת־חוליו אל חזר האח באוכל.
 לכלב.״ צלוי עוף ״הבאתי לו: ודיווח

 לומר. מרקו עוד הספיק רבה,״ ״תודה
מת. והוא הכר על נשמט ראשו

ש הערה מצאו שלו הכתובות בפינקס
 בבית- האחרון ביומו לרשום עוד הספיק

 בפנקסו מרקו רשם רועד בכתב החולים.
 שלה, הטלפון מספר ואת נערה של שמה
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