
 בדמות להבחין הספיק המרפסת, אל מיהר
 מספר הבית של המדרגות מחדר שחמקה

 לשדוד ניסה שאלמוני בטוח היד, הוא .22
 בן הבית של הקרקע בקומת הבנק, את

הקומות. ארבעת
 במלוא האיש זעק משטרה!״ ״משטרה!

שכניו. את גם להזעיק ניסה גרונו,
 שוטרות שתי נראו אחדות שניות כעבור
 חנות־ לכיוון ברח ״הוא למקום. ממהרות

 בתנועת־יד. השכן להן הורה הספרים,״
 חנות־הספרים לכיוון מיהרה מהן אחת

 אחוז האלמוני את לתפוס הספיקה הסמוכה,
ההיסטריה.

פיל אשד, של זעקה וקול בודדת יריד,
 מתבוססת כרעה, השוטרת הדממה. .את חו

ב שצפו הנדהמים, השכנים לעיני בדמה,
מהמרפסת. מחזה

ה נוספת, ויריד, ספורות שניות עברו
 האחרון. החלל את הפילה במספר, ד,שמינית

 עצמו, אל האקדח את כיוון ליס אברהם
ההדק. על לחץ

שלו כשד,תכנסו חובי בגלל הכל
 הרמת־ הדראמה של העיקריות הנפשות שת

 לב־הכהן, שמואל עורך־הדין של בביתו גנית
כשו אינו משהו כי הנוכחים לכל ברור היה
 ועצבני. מתוח שנראה הקשיש הגבר עם רה

 בצורה קולו, את פעם מידי הרים הוא
 לנעשה השכנים תשומת־לב את שעוררה

הפרקליט. של בביתו
 האחת יריות. כמה נשמעו הוויכוח בלהט

 את השיגה והשניה לים פולה את הפילה
ה בחדר־ר,מדרגות. ליס, אביגדור גיסה,

 מועד, בעוד מחסה שתפס הנידהם, פרקליט
 דיירי־ חייו. את להציל בנס רק הצליח
 הלוהט הוויכוח כי השבוע סיפרו הבית,

 כי צעק הנרצחים אחד וכי חוב, על נסב
 אלף 180 של סכום על בנקל יוותר לא הוא
ל״י.

מדי הרחוב המה אחדות דקות כעבור
שוט הכיוונים. מכל שהגיחו צופרות, דות
 אובדי־עצות התהלכה היסטריה אחוזי רים

 התקהלות את לפזר לשוא ניסו הבית, סביב
 וצפירת היריות לשמע שנזעקו ההמונים,
הניידות.

 גופת את שכיתרו השוטרים 1 בום־בום
 את חסמו חבלים, סביבה מתחו הרוצח
הסקרנים. המוני בפני הגישה

 נרצחו שבו הבית מול המרפסות, מאחת
המש חוקרי בבירור ניראו ובעלה, האשד,

 חצאית לבושה אשר, גוויית על גוחנים טרה
גבוה. עקב בעלות נעליים ונעולה שחורה

 להתגודד אנשי־משטרד, הוסיפו בינתיים
מ להרחיק ניסו הרוצח, של גופתו סביב

 בשביל מקום לא ״זה הצלמים. את המקום
 נופף היסטרי, רב־סמל בכעס הסביר לצלם,״

 לו שענה הנאספים קהל עבר אל בידיו
בשריקות.

 ישישה לברר ניסתה כאן?״ קרה ״מה
 לה, להסביר ניסה מישהו קומה. כפופת

 כאן ״היה לתפוס. הצליחה לא היא אבל
 ״ארבע כוחו, את אחר ניסה בום־בום,״

 יבבה השמיעה הישישה בום־בום!״ פעמים
 בסי־ כמו ״זה פעמים. שלוש ירקה חדה,

סביבה. שהתקהלו לצעירים הסבירה נימה״״
 הגיע המרובע הרצח לאחר אחדות שעות
 של גזויתו את שאסף אמבולנס, למקום
 להתגודד הוסיפו הסקרנים המוני הרוצח.

 וסותרות שונות גירסות הפיצו הבית, מול
יוכן. קודם אחדות שעות שם שאירע מד, על

 מהבית?״ הגוויות שאר את יוציאו ״מתי
 השיב בבוקר,״ ״מחר אביו. את זאטוט שאל
 העיר בקירבת־מקום שעמד שוטר האב.
 צריכים היו כבר זה בגיל ילדים כי לאב

 שבנך רוצה, ״אתה במיטה. להימצא מזמן
ב שאל זוועה?״ חלומות הלילה כל יחלום
כעס.

 המדוייקת,״ המילה זאת זוועה! ״חלום
 לשיחה. שהקשיב אימה, אחוז צעיר הסביר

 הנותרות הגוויות שתי הורדו כאשר אבל
 בין נדחק הוא האמבולנסים על והועמסו

ה במחזה פעורות בעיניים צפה ההמון,
מבעית.
 שתי את ליווה בהלה אחוז קשיש גבר

ב פרץ דקה כעבור נפחד. במבט הגוויות
 שתי חרישיות. באנחות מלווה מר, בכי

 אבל אותו. להרגיע ניסו עליו, עטו נשים
 היה יכול לא לב־הכהן שמואל עורך־הדין

בנקל. להירגע
 לפרולוג היחידי הראייה עד היה הוא

 בארבעה שנסתיימה הדרמה, של המזעזע
 בקומה החדר ריצפת על האחת הרוגים:
 האחרים ושני המדרגות בחדר השני השניה,

המדרכה. על
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