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המעופף רומ־או שד סיפורו

דה^הרו!
בחיפה

 נמה עוד לו שיישברו היה נראה לרגע,
 תפס לעברו, זינק הנזעם משה דברים.

 חר־ יא אותך, ״תפסתי בצווארו: אותו
רא הרים אחר, נוחו. במלוא שאג יאת,״

 משם שלו, השינה חדר חלון לעבר שו
 רם: בקול צעק המעופף, רומיאו הגיע

 במיטה איתו שנבת זונה. יא ״מדים,
 אני זה. בשביל תשלמי עוד את שלי!

נל יא העצמות, נל את לך אשבור עוד
בה.״

לש מתאספים התחילו אשר שננים,
 שותת־ המאהב את חילצו השמחה, פע

 שאיים הנסער, הבעל מידי והגונח הדם
 קיבל לא נאילו באומלל, שפטים לעשות
 הגיעה קצר זמן תוך אחד. ליום מספיק
 לעשות שהלך הגבר, את העבירה ניידת,
 לבית־החו־ במלחמה, עצמו ומצא אהבה

השבורה ידו הושמה שם, רמב״ם. לים

ב אודנו לנל נתפר הקרוע אפו בגבס,
 האחרות חבלותיו ונל קידום, מסלולי שני

נחבשו.
 שושן, יוסף עצמו הרגיש נבר השבוע,

 חדש. נמו ביש־המזל, המאהב הוא הלא
 ניראו ניצד סיפר בבית־החולים, במיטתו

 רומנטי־ אחר־צהריים באותו הדברים,
החדר: דלת של השני מהצד טראומטי,

 מרים הביתה, בא מרים של ״נשהבעל
 יצאה ומרים מהר, התלבשנו נורא. נבהלה
בחדר. אותי שסגרה אחרי לו, לפתוח

 להב־ תצליח שהיא חשבתי ״בהתחלה,
 ואז אחר, לחדר או לאמבטיה, אותו ניס
 להוריד התחיל נשהוא אבל אסתלק. אני

רע. יהיה שהסוף ידעתי הדלת, על פטיש
 הדלת, על פטיש עם נאלח, .״דפיקות

 לא זה בגלל לחשוב. עוזרות לא בנלל
החלון. על טיפסתי עושה. אני מה חשבתי

המאהב
 ר■ אמצא הנאה ״בנעם

הקוקע! בקומת שגוה חתיכה
 הארור, שני יום שני, יום אותו ^
הביתה. לחזור אלמליח משה הקדים ^

 אחר־הצהריים, וחצי שלוש היתד, השעה
 לדירתו, המדרגות במעלה טיפס נאשר
 הגדול המשותף הבית של השנייה בקומה
 הוא בחיפה. עגנון ש״י ברחוב והנאה

 וגילה המנעול, בחור המפתח את תקע
הדלת. את לפתוח יפול שאיננו
 שמפתח והבחין — שנית ניסה הוא

הפנימי. מהצד במנעול תקוע שני
 הוא ענה. לא איש בדלת. דפק הוא

 נדמה לרגע, יותר. חזק הפעם שוב, דפק
 השדות מבפנים. רישרוש ששמע לו היה

התעו רב, זמן זה בליבו שקיגנו ישנים,
 ומייד תינף תפתחי ״מרים, בסערה. ררו
 נשאגרופיו אדירים, בקול צעק הדלת,״ את

 השב- מנוחת ואת הדלת את מרעידים
נים.

 זה היה הדלת, את מרים פתחה באשד
 חלוק לבשיה היא מנן. לאחר דקות נחמש
 ?״ אתה ״זה משהסתיר. יותר שגילה דקיק,
 לא באילו לבעלה, גמורה בהפתעה חיינה

הבי המגיע ■מבעל יותר משונה דבר היה
דו שאתה שמעתי ולא חזק ״ישנתי תה•
 לך, ן מוקדם נך נל חזרת זה איך פק.

תתרחץ.״

ם סו ח מ
שני

ה של מסלולו את להטות ניסיון ך*
לני הביתה, מדי מוקדם שחזר בעל 1 ו

אל- משה יפה. עלה לא — מסונן לא וון

המיטות. חדר לעבר ישר פנה מליח
נעו לדלתות אלימליח של יומו זה היה

 את שגם גילה רבה, ני להפתעתו לות.
 לפתוח. מצליח הוא אין חדר־השינה דלת
 נעולה?״ הדלת למה קרה? ״מה

ב מרים השיבה המפתח,״ את לי ״אין
 אותו לקחו ״הילדים המחשבה. זריזות
 השננה.״ אצל לשחק והלנו
 מהשננה.״ אותו תביאי תלני ״אז

 לבו־ עדיין מרים, פנתה בלית־ברירה,
 לניוון האוורירי, בחלוק שה־לא-לבושה

למט נבנם החשדן, הבעל השננה. דירת
 והסתער נבד, פטיש משם נטל בח,
 באמצע היה הוא המיטות. חדר דלת על

 נאשר הדלת, ניפוץ של המרעיש התהליך
 מבפנים, התאמתו. ביותר המרים חשדותיו

מי התריס. את מרים מישהו לפתע שמע
 שלו! המיטות בחדר — התחבא זר שהו
רצ אחרונה, למנה הפטיש את הדים הוא

 זע- קול שמע בשלפתע — בדלת חנית,
למטה. החצר, מניוון נוראה קת־נאב
 זינק הצידה, הפטיש את השליך משה
ה בחצר שלוח. באיל המדרגות במורד

גי חדר־השינה, לחלון מתחת בדיוק בית,
גבר. שיגלה: ידע אשר את בדיוק לה

 לא אלמליח משה אולם זר, היה הגבר
 ■ספק לו היה לא רשמית. להינרות נזקק
 פורתא, נחמה אשתו. של מאהבה שזהו

 לפחות הרותח הבעל מצא ובושתו, בנעסו
 אפו היה בו במקום המאהב. של במצבו

 !חשופה. לבנה, עצם הזדקרה להיות, צריו
הח האלמוני דם. מנוסה היה פרצופו נל
 ב־ יילל בימנית, השמאלית ידו את זיק

היד.״ לי נשברה ׳שלי. ״היד נאב:

 לנקום נוי בנערי בגות׳
לוי״ הגיע ה1 ־ בו


