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במדינה

ולקוחה (משמאל,) פלד ״מגדת־עתידות•׳׳
בצידה ושכרה לזולת עורה

אדם דרכי
מפתח־תקווה בעלח־האוב

— הפסידו אולי בתי־החולים
 האובות אך

נשברים יצאו והידעונים
 להיות נולדת ממש מצויין, מדיום ״את

 בהתרגשות האשה קראה !״מגדת־עתידזת
שהעי אחרי לפניה׳ שישבה הצעירה אל
 בחפיסת־הקלפים בלבד חטוף מבט פה

 ״אם ביניהן. השולחן על מונחת שהיתר.
 סודות את אותך ״אלמד המשיכה, תרצי,״

 מפורסמת!״ אשה תהיי עוד את המיקצוע.
 זמן־מה, בקלפים להתבונן הוסיפה היא

 בפסקנות: ואמרה עיניה את נשאה ואחר
 הצעירה פלד, מרים בקרוב.״ תתחתני ״את
בצחוק. פרצה ,23ה־ בת

 מגדת־העתי- עם הגורלית הפגישה בעת
 עדיין שנים, כשלוש לפני הקשישה, דות
כמר היא, חבר. אפילו למרים היה לא

 מתי לדעת סקרנית היתה בנות־גילה, בית
 מגדת־עתי- אל לפנות הרעיון אך תתחתן,

 בדעתה, עלה לא זאת לברר על-מנת דות
הגי- כי חברותיה לה שסיפרו אחרי אלא

 של למישרדו אותה כיוונה — מראש זות
.28 בן ונאה צעיר סוחר־מכוניות

 ונשימתה בבחור, מבט העיפה מרים
 חברתה, אל פנתה היא מפיה. נעתקה

 :בהתרגשות לה ואמרה אליה, שהתלוותה
 ״הרי צחקה. ההברה בעלי!״ יהיה ״זה

 למרים. אמרה בכלל,״ אותו מכירה אינך
 וכאשר השניים נישאו שנה כעבור אולם

 ״זה ספק: בליבה היה לא מרים, הרתה
 שידאג מאביה וביקשה קבעה, בן,״ יהיה

 ברית־המילה. טכס לעריכת מבעוד־מועד
נולד. אכן והבן

 בעלה אלדד, דברים.״ רואה ״אני
להמ לה להתיר בתוקף סרב מרים, של

 נישואיהם. אחרי בבוטיק לעבוד שיך
 ב־ לעסוק אותה מושך ליבה כי משנוכח

 לה קנה ואף לעודדה החליט עתידנות,
 הקרי־ ותורת האסטרולוגיה בתחום ספרים

בכף*ד.יד. אה
 דרכה בראשית צנועה. היתה ^ההתחלה

 ושכניה ידידיה לקרוביה, בקלפים״ ״פתחה
התח כי אלה משנוכחו זמן, כעבור ורק
 אליה שולחים החלו מתגשמות, אכן זיות

 לה עשתה השמועה זרים. אנשים גם
 כל את מהכיל צר הפך והבית כנפיים,

 מספרת, היא אחד,״ ״יום לפיתחו. המשחרים
הידד האנשים אחד של לביתו ״הוזמנתי
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 האשה סנדלי
 האופנה בנקר
 מידה וכל רגל לכל

סנדליאלגדז־
באופנה.
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 יצא ששימעה זקנה, אשד. לישראל עה
 שתה־ מוסמכת, כבעלת־אוב בצרפת לפניה
מתגשמות. זיותיה
 בילדותה עוד כעלי:״ יהיה ״זה
 לסובבים לעזור מכל, יותר מרים, אהבה
 את בפניה לשפוך אליה פנו ורבים אותה,
 אחות, להיות ביקשה בהתבגרה ליבם.
 ״לפעמים,״ אותה. הרתיע הדם מראה אולם
 מה מרגישה ממש ״הייתי מספרת, היא

 אתי, שמדברים האנשים של בראשם עובר
 שהתגשמו דברים להם אמרתי פעם ולא

 שלה, זו מייוחדת תכונה יותר.״ מאוחר
 ב־ לעסוק אותה המכשירה היא לדעתה,
לבסוף. לה שבחרה מיקצוע

פת הזקנה מגדת־העתידות עם הפגישה
 אצלה,״ ״בביקור חדש. עולם לפניה חה

 מיידי. ,קליק׳ בינינו ..״נוצר מספרת, היא
 אחרי טלפאתי. קשר בינינו שיש הרגשתי
 אצלה ביקרתי שלנו הראשונה הפגישה

 והיא ימים, חודשיים במשך קבוע באופן
נמ שעור כל התורה. כל את אותי לימדה

 כזה שעור ובכל רצופות, שעות שלוש שך
 שהמורה אחרי אחר. קלף להכיר למדתי

 היטב מתמצאת כבר שאני נוכחה שלי
 יסר את גם אותי ללמד החליטה בקלפים,

 העתיד קריאת ואת בכף־היד הקריאה דות
ובקפה.״ צועניים בקלפים
 ב־ לעסוק להחלטתה החיזוק את אבל

 מרים, קיבלה זה בלתי־מקובל מישלח־יד
 את שסיימה אחרי קצר זמן סופי, באופן

 פתח־תיקווה, ילידת היא, בו. השתלמותה
 רוסי, ממוצא ולאב מצרי ממוצא לאם בת

ואח תיכון, לימודי שנות שלוש השלימה
בו לפתוח החליטה בלימודים שמאסה רי

 דווקא. בנתניה חברתה, עם יחד טיק
 גדול, לנתניה מפתח־תיקווה שהמרחק וכיוון

 — הגורל יד מכונית. לרכוש החליטה
לח־ ניתן כיום, יודעת שהיא כפי שאותו,

 היה לא לי התחתון. העולם בחוגי עים
 שראיתי מה אבל עוסק, הוא י במה מושג

 ראיתי אותי. החריד לו שפתחתי בקלפים
אח ימים כעבור ומישטרה. בית־סוהר שם
 עצרה שהמישטרה בעיתון קראתי דים

אותו.״
 :מספרת היא ה״קריאה״ מלאכת על

 בקפה מדובר לא למשל, בקפה, ״בקריאה
 ובמיש־ מייוחד, באופן אותו מכינים רגיל.

 האדם על דברים רואה אני שנשאר קע
 את קוראת אני בכף־היד לפני. היושב

 צפוי עתיד ואיזה האדם של אורך־חייו
 קלף לכל :שונה זה הקלפים, לגבי לו.

 נופלים שהקלפים ובשעה משלו, פירוש
0 הכללית.״ התמונה מתקבלת זה ליד זה

״ לב לי ״אין  זמן חלף לא דהגיד.
 ל- המוזר תחביבה את הפכה ומרים רב,

 לעבור נאלצה במהרה ממש. של מיקצוע
 קרובת- של בביתה ה״עסק״ את לנהל

אי כמזכירה גם לה המשמשת מישפחה,
 מכל אנשים לדבריה, אליה, פונים שית.

 ״עם הארץ, רחבי ומכל והחוגים השכבות
 לזה צריך והמינים. הסוגים מכל בעיות

 באות לפעמים לעוור. ורצון סבלנות המון
 לא וכבר לי, לספר ומתחילות בחורות
מק בסבלנות, יושבת אני לקום. רוצות
̂  השפתיים על חיוך עם עצה נותנת שיבה,

 ~ בזה יש למעשה מרוצות. יוצאות והן —
 והכרת הבנה ויכולת פסיכולוגיה, המון

האדם.״
מס שאינן צעירות נבגדים, בעלים באים
 — מזדקנות רווקות הוריהן, עם תדרות

 ואף בקלפים מסתכלת אותם, מרגיעה והיא
 י אומרת, היא אסונות,״ ״על עצה. משיאה

 רואה, וכשאני לדבר. שלא משתדלת ״אני
 בקלפים קרוב מוות של סימנים לפעמים,

 משתדלת אני שמולי, האדם של בקפה או
 להגיד לב לי אין לו. לגלות שלא מאד

כל־כך.״ רעים דברים סובל לבן־אדם
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