
החיפא מנהל־הסטוט בדירת

 למרות אהבת־נפש. אותה אוהב הוא וכי
 בילתה כי לו סיפרה מתגובתו, שחששה

 בבית־מלון מורד צבי עם הלילה את
בעכו.

 פרידה ^
מההוריס ^

 לשלושה ואם גרושה פה, ^
 בטירת־הכרמל. מתגוררת ילדים,

 לעתים לבקרה נהג תורג׳מן שלמה
 ידידות קשרי קשר ואף קרובות
ילדיה. עם אמיצים
 אליי בא יום ״באותו מספרת: יפה
 ועצבני, חיוור היה הוא הביתה. שלמה

 כי סיפר והוא קרה מה אותו שאלתי
 עם בו בוגדת שהיא בפניו הודתה אשתו
שלה. הבוס

 מאותו להתפטר ממנה ביקש ״הוא
 בתוקף. סירבה היא אבל מקום־עבודה,

 מורד לצבי פנה שהוא לי סיפר שלמה
 וכי שקורה מה על הסבר ממנו וביקש

 שהוא לשלמה אמר חוצפתו ברוב מורד
 להישאר מתכונן הוא וכי יוצאים, ויפה

 מאשתו, להתגרש ואפילו איתה
יפה. עם ולהתחתן
 לנוח שייסע לשלמה הצעתי ״אני,

 מה ולחשוב להרגע כדי מקום באיזה
שאבוא ביקש הוא לעשות. רוצה הוא
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 יפה את שהבאתי בטענות אליי .
לבוטיק.
שלמה. בשם מובטל בעל היה ליפה

 איתנו ולשתות לבוטיק לבוא נהג הוא
 שלמה עם התיידדתי אני יום. בכל קפה
 מתקיים הוא כי לי סיפר והוא

אשתו. יפה של ממשכורתה
 את לו הסברתי אבי עם בשיחה

 שתישאר החליט ואז יפה, של המצב
 למצוא שינסה אמר הוא בחנות.

עבודה. לשלמה _
 שעות כל במשך בבוטיק הייתי

 להתלבש מנסה שיפה לב, ושמתי היום
מחמאות. הרבה לו חילקה היא אבי, על

שלה, ההתנהגות את הבנתי לא אני
 מאוחר יותר נשואה. אשה היא כי

 נמצאים ובעלה היא כי לי סיפרה
 שמתי שנה. חצי מזה גירושין בהליכי

 כשיפה מהבוטיק מתרחק אבי כי לב
 היה ולא ללחץ נכנם הוא שם, היתה

בחנות. לעבוד שתמשיך מעוניין
 פיטר המיקרה לפני ימים שלושה

 של משכורת לה הגיעה יפה. את אבי
 משכורת לה נתן הוא אך חודש, חצי

 ולשלמה לה אמר ,ובנוכחות מלאה
 ושאינו עסק שום איתם לו שאין בעלה,
 המשכנו לעבודה. יותר שתבוא רוצה

אלינו. הצטרפה ואמי ואני, אבי לעבוד,
 ביוני, 19ה־ שעבר, שני ביום

בחנות. הטלפון צילצל אחרי־הצהריים
 על היד, תורג׳מן ושלמה עניתי אני 1

 אחרי אבי. עם לדבר ביקש הוא הקו.
 ביקש שלמה כי אבי, לי סיפר השיחה

 את לעזוב כדי כספית הלוואה ממנו 1
חודש. של לתקופה חיפה

 8 בשעה בבוטיק לעבוד גמרנו
 לפגוש הלך ואבי הביתה נסעתי בערב.

 לתת כדי תורג׳מן, שלמה ואת יפה את
ההלוואה. את להם

 אותי ביקש הביתה, אבי כשהגיע
 רוצה שלמה כי לאוטו, איתו לרדת

 אבי של באוטו נסענו ממני. להיפרד
 שלמה ואת יפה את והורדנו לבת״גלים

 הביתה. חזרנו יפה. של אחותה אצל -4
 פעמים כמו ושוחחנו התעכבנו למטה
קודם. רבות

 אבי נכנס הביתה, כשנכנסנו
 סרט לראות התיישבתי ואני למיקלחת
אלי. הצטרפו ואחותי אמי בווידיאו.
פתחה. ואחותי בדלת צלצלו
נכנסו. אשתו ויפה תורג׳מן שלמה

 שתכין מאמי וביקש אותי חיבק שלמה
קפה. לו

מכבי־חיסה כדורגלני עם משמאל) מורד(קיצוני
הניצחון על מענק

 דומן
המעביד עס

 רבע כעבור הגיעה מישטרה ^
 בהלם, הייתי אמבולנס. וגם שעה 1 1

 מה כל את להם שסיפרתי זוכר אני אבל
שראיתי.

 ומה התאוששתי לא עוד אני
 זה בלב, פצע והוא לי, כואב שבאמת

 לקח שבן־אדם אמצעים חסר שזוג
 דבר לו עשו להם, ועזר מהרחוב אותם
 שאבי זה על עכשיו חושב אני כזה.

 במותו ואולי בשיא, להיות אהב תמיד
 אדם היה אבי בשיא. היה כן גם הוא

 מוות לו הגיע שלא ובאמת נפלא
נורא. כל־כך
דורון. של סיפורו כאן עד

 של אחיו מוטי עם פגישה קבעתי
 בחיפה. בגן־הזיכרוו תורג׳מן שלמה
 חברו לוי, שלמה עם יחד הגיע מוטי

 ידידתו יפה, ועם דל שלמה של הקרוב
 מיודד היה שאיתה תורג׳מן, שלמה של

לשלו התאבדותו. שלפני בחודשיים
 שונה גירסה היתה האלה האנשים שת

מורד. נןישפחת מגירסת לגמרי
 את אהב שלמה כי סיפר מוטי, האח,

 שנים. במשך לה נאמן והיה אשתו יפה
 והתאהבו שנים עשר לפני הכירו הם

 ולו נשוי אז היה שלמה ראשון. ממבט
להתגרש ביקש הוא ילדים. שני

 לוותר רצתה ולא אותו שאהבה מאשתו
עליו.

 אשתו התייאשה. תקופה אחרי
 הם יפה. את אוהב שלמה כי והבינה

 זה יפה. עם התחתן ושלמה התגרשו
שנים. שש לפני היה

 מועד. עבריין היה תורג׳מן שלמה
 דרכיו את לשנות החליט יפה למען

 בכל מזלו את ניסה הוא למוטב. ולחזור
 עבד השאר בין מזדמנות. עבודות מיני
 היה הוא יום. לעבודות קבלן אצל

 בבית, הפנאי, ובשעות מעבודתו מרוצה
 לקרוא אהב במיוחד וצייר. הרבה קרא

 חבריו הבודהיזם. בנושא ספרים
ושקט. רציני כאדם הכירוהו
 מכרים חוג היה ושלמה ליפה
 לבלות יצאו ולפעמים מצומצם

 לרקוד אהבה יפה בחיפה. בדיסקוטקים
 והיתה גשואיה לפגי בדיסקוטקים.

 היתה היא מעולה. כרקדנית מוכרת
 עיניים ובעלת קומה קטנת■ יפהפיה

 יפה נהגה נשואיהם בימי חייכניות.
 היה וזה חברותיה עם קלפים לשחק
לבית. מחוץ העיקרי בירורה

 עבודה, היתה לא שלשלמה בימים
 עבדה היא הבית. את לפרנס יפה נהגה

 עבד מאוחר ויותר בחיפה בבוטיק
איתה. יחד שלמה

 ושלמה יפה ירדו שנים שלוש לפני
 היתה זו בפאב. שם ועברו לאילת

שלהם. היפה התקופה
ברחוב קטנה רירה רכשו הזוג בני

 יפה הזמן. רוב יחד ושהו בחיפה הירדן
 היא שאין חברותיה בפני התלוננה

 שיתר בשעה בחיים מתקדמים ובעלה
כלכלית. מבחינה טוב הסתדרו מכריהם
 אחיותיה כי מספר, תורג׳מן מוטי

 להתגרש עליה לחצו יפה של וגיסיה
 עולמו, עליו חרב כאילו ״מאז ממנו.
 שיפה יסכים שלא לנו אמר שלמה
 כמו ומכוער, עשיר של פילגש תהיה
 בעל על־ידי שנתמכת מחברותיה אחת

 לרבנות פנתה יפה אמיד,״ מיסעדה
גירושין. בהליכי והחלה

 בין מתח שרר חודשים כמה במשך
 לעבוד התחילה יפה ליפה. שלמה

 מורד, צבי אצל מונסניור בבוטיק
הפסח. חג אחרי

 שלמה ירד שבועות שלשה לפני .
 ארבע אחרי באילת. קרובים לבקר
 יפה את שלמה כששאל ליפה. חזר ימים

 סיפרה באילת, שהותו בזמן עשתה מה
 מעבידה. עם רומן מנהלת היא כי לו

 שלמה את ביקשה הזדמנות באותה
 באותה לנפשה. אותה יעזוב כי הנדהם,

 לו הראתה ואף לשלמה סיפרה הזדמנות
 מורד שצבי סנדלים וזוג יקרה חליפה

 ימים שם כששהה מחו״ל, לה הביא
אחדים.

 על לוי, שלמה לחברו, סיפר שלמה
 וחברו מעבידה עם אשתו של הרומן
 להיות ישוב הכל כי אותו, להרגיע ניסה

בסדר.
מאוד לה מקנא שלמה כי ידעה יפה

 ביקש מהמיקלחת יצא כשאבי
 כי מהחדר, שנצא וממני מאחותי שלמה

 מאמי גם אבי. עם לדבר רוצה הוא
לצאת. ביקש

 מהר רצתי יריה. שמעתי פיתאום
 על מוטל אבי את וראיתי לסלון

 איך לראות עוד הספקתי הריצפה.
יפה. באשתו יורה שלמה

מקומי. על קפאתי רגעים באותם
 האקדח את מכוון שלמה את ראיתי

 הוא אבל לא!״ ״שלמה, צעקתי לרקתו.
 אף יצא. לא והכדור ההדק על לחץ

 בהלם שהוא הבנתי בפניו. זז לא שריר
 הוא זה.״ את תעשה אל ״שלמה וצעקתי

 ההדק על ולחץ אליי האקדח את כיוון
 לשירותים ברחתי כדור. יצא לא ושוב

הדלת. את וסגרתי
 רצתי יריח. שמעתי שוב שניה תוך
 ודם שם מוטל שלמה את וראיתי לסלון
ידו. על גדולה דם ושלולית מפיו, קולח
 אני ״אבא, וצעקתי: לאבי רצתי אז
 פחדתי בפאניקה הייתי אותך.״ אוהב
אותו. להזיז

 לשכנים וצעקתי למדרגות יצאתי
ואמבולנס. מישטרה להזמין
 של שלב באיזה יודע לא אני

אישיים בעניינים שיחותלשכנים. ואחותי אמי ברחו המיקרה

מורד דורון בן
אותך!״ אוהב אני .אבא,


