
והמדור
 מחוז מפקד ניצב, תורגמן, באברהם שמקנא מי

 לקנא. במי יודע אינו המישטרה, של תל״אביב
 שאתם זה לא המרכזי, המדור עם הסתבך תורגמן

 יודעים אתם באמת. המרכזי המדור אלא חושבים,
שלי. המדור — איזה

 במיגדלים השפיון את כך: בערך התחיל זה
 בגרוש, עשרה היום יש ובלשים מרגלים פיטרתי,

 בלטה אחת עובדה בעצמי. לבלוש והתחלתי
 מכונית מגיעה היתה ערב מדי המיגדלים: באיזור
 אחד ליד וחונה פזו, מתוצרת בז׳ בצבע הדורה

 מי ואת מארב, שמתי פישמן. שברחוב המיגדלים
ניחשתם. לבניין? ערב כל מגיע גיליתי

השניה: לקומה עולה הוא מגיע, כשתורגמן
 לתמיד, ובת־דודתו מזה.שנים גרושתו גרה שם

 צורך לי.שאין נדמה אותה וגם תמיר, מרים
 בארץ. להציג

 דרינג. דרינג,
 תמיר?״ מרים ״את

״מדברת.״
 שלומך?״ מה המרחלת. מדברת ״שלום,
״תורה.״
 ותורגמן?״ את ביחד, להיות שחזרתם ״שמעתי

 אחד אוהבים אנחנו כי והרבה. ביחד. ״אנחנו
 השני.״ את

ידעתי!״ ״לא
 סוד. לא זה אצלנו זה. את מסתירה ״אינני

 יום־יום." מתראים אנחנו
 ביחד?״ גרים לא ״אתם
 והולך.״ מגיע הוא ״לא,
אשתו?" עם ״ומה
 בריאה.״ שתהיה אשה. לו שיש לי מפריע ״לא
 אצלך?״ אוהב הוא ״מה

 את לך שאתן רוצה, את מה ״הה.הה.הה.
 על מת שתורג׳י לספר יכולה אני אך הפרטים?

 שלי.״ והצרפתי המרוקאי האוכל
 שלו?״ העתיד את בכוכבים ״ראית

 אין הכתפיים ועל בשמיים הכוכבים ״מילבד
 המפכ״ל שיהיה בטוחה אני אך כוכבים. לתורג׳י

 פנטסטי.״ קידום לו יש המישטרה. של
 משותף?״ עתיד לכם שיש בכוכבים ״ראית
 הוא הכוכב, הוא בכוכבים, רואים לא ״איתו

שפגשתי.״ ביותר הטוב הדבר
היום מאד. צעירה גערה מרים היתה כשנישאו,

 נישאו השקטה בהרצליה הכרך משאון הרחק
 בלבד, מוזמנים עשרה בנוכחות לאפריל, 6ב־

 ומשר; דיין, רחל של הבכירה בתה אורנה,
נסים(סס.

 אורנה, של השלישיים נשואיה אלה היו
 משה החורג, אביה על במיוחד אהובה שהיתה
 בתקופה מותו. עד נמשך השניים בין הקשר דיין.

אפף כמעט־מוחלט כשעיוורון לחייו, האחרונה

תמיר ומרים תורגמן אברהם
פנטסטי קידום

נפרד. אינו רוזט מאשתו .14 והשניה
 אליך, בא שהוא מסבירה את איך אז ״מרים,

עזב?" לא אשתו ואת
בן־דודי!״ הוא הרי להסביר? פה יש ״מה

 בוגרים. כבר בניהם שני .51 בן והוא 42 בת היא
 ,22 בן השני בעיצוב־אופנה; עוסק ,26 בן הבכור

 של השניים מנשואיו ספרות! לומד חרש־אילם,
,16 בת האחת — בנות שתי לו יש תורגמן

 בתוך הסמויים הקשרים כל מתנהלים איך
 מיכתבי־ אחד איש־צוות מעביר איך אל־עלי

מתחילה איך חמודה? לדיילת לוהטים אהבה

 פשוט נשוי? מהנדס־טייס עם צעירה פקידה
 איזה היונים. שובך באמצעות הפשטות: בתכלית

מקשקשת? אני מה שלכם? הראש על שובך־יונים
 סדורים ושבו חדר, באל־על להם יש ובכן,

 הודעות לקבלת כהלכה נעולים תאים־תאים
 שומטים והמיוחמות המיוחמים והחברה ודואר,

 הודעות־האהבה את יראה, לא שאיש בזהירות,
הנערצת. או הנערץ של לתאו שלהם,

 מרגלית נדב השתמשו שבה הדרך גם זו
 שעליו שלהם, הרומן לניהול קדם ומימונה

שעבר. השבוע של במדור לכם סיפרתי
 לזרועות חזר והקפטן שינויים, חלו בינתיים

 תצוגות־ מנחת מרגלית, אילנה החביבה אשתו
 חידוש את לחגוג יסעו הבא ובשבוע האופנה,
נשואין. שנות 25ו־ הרגועים יחסיהם

 סיפרתי סיפור. עוד מסתתר הסיפור מאחורי
 היא סימונה ואכן: אלמנה, עם רומן שלנדב לכס

 באל־על, הוא אף שעבד בעלה, .36 בת אלמנה
 ההולכים בנים שני ולה הסרטן, ממחלת נפטר

 היא יפהפיה, שחרחורת סימונה, ומתבגרים.
 ועובדת לוי, שוקי מתכנן־האופנה של אחותו

באל־על. כמזכירה
המרחלת.״ זו אילנה. ״שלום

״שלום.״
 כשורה, שהכל שמעתי הגג, עד מבסוטה ״אני

שלכם.״ לסיפור טוב סוף ויש
נוסעים.״ ואנחנו יפה. נגמר הכל ״נכון,

 הצגת תמיד הרי קטנה: שאלה לי יש ״אילנה,
 לוי, שוקי של יצירותיו את גם שלך בתצוגות

 את להציג תמשיכי האם סימונה. של אחיה שהוא
בעתיד?״ גם יצירותיו

הקשר?״ מה ״בוודאי!
מרגלית אילנה

רגועים יחסים חידוש

דיין רחל
לבנים ורדים צרור

 אשר כל את לפניו קוראת אורגה היתה אותו,
מיכתביו. את וכותבת ביקש

 ובן )14( בת לאורנה יש הקודמים מנישואה
 בן כלכלן, הוא אורנה, של הטרי בעלה משה, ).7(

 במקצת צעיר בהרצליה, צנועה למישפחה יחיד
מאשתו.
 משה, של בבית־ההורים בטכס הופיעה רחל

 לבושה כשהיא לבנים, ורדים צרור כשבידה
כחולה־לבנה. וחולצה כחולים, וסוודר בחצאית

 ורדים צרור רחל של הלבנים לוורדים הוסיפו
משלי. אדומים

חתונה
בע\חק<ם

 לא זה במרומים, משהו חיפש אורן כשאריק
 ויפה, גבוה משהו צדו עיניו פקח־טיסה. הוא סתם.
 שקוראים חתיכה מטוס. היה לא וזה ויפהפה, גבוה

 של הקטנה אחותה בן־עמי, רוזי לה
אתם־יודעים־מי.

אף. יודע. השד תתחתן? אתם־יודעים־מי מתי
 הקטנה האחות אך בחתונתה, לרקוד מתה אני כי

נישאים. ואריק היא הקרוב ובקיץ עניין, סוגרת
 כמה לפני לכס סיפרתי כבר שלהם הרומן על

 אך כידידות, הפרשה את רוזי הגדירה אז חדשים.
 אפשר כזו שמידידות ובצדק, ניחשתי, אני

 מסתבר כדור־סל, קבוצת שנה 20 אחרי להרכיב
שצדקתי.
 גם אריק עוסק בשחקים ההתבוננות מלבד

 דיסק־ג׳וקי, של שלם ציוד לו יש הבידור, בתחום
יוכל עכשיו הארץ. ברחבי להופעות השאר, וכל

בן־עמי דרוזי אורן אריק
כדורסל קבוצת שנה, 20 אחרי

 ולבדר שלו, הלבנה במרצדס אשתו את להושיב
למופעים. בדרך עצמו את גם


