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 אפרת. עם להתחתן מאוד רצה שנתיים,
 ביתו את ועזב מאשתו התגרש למענה

 גירושיו אחרי דווקא אולם ילדיו. ושני
 כי טען הוא אפרת. עם ברומן נתק נגרם
 אפרת, של קינאתה בגלל נגרם הנתק

 נשים עם יוצא הוא כי בו שחשדה
אחרות.
 כאשר אחד, יום אליי טילפנה ״היא

 עניתי, לא כאשר באמבטיה. הייתי
 עם ויצאתי לה ששיקרתי בטוחה היתה

 החלו מאז פרי. סיפר אחרת,״ בחורה
נפרדו. והם השניים בין הסכסוכים

 מאוהב היה פרי כי ספק כל היה לא
 מאמץ כל ועשה הבלונדית, ביפהפיה

 לפני חודשיים אליו. להחזירה כדי
 הנסיונות לשיא הגיעו אפרת של מותה

 הוציא אפרת עם בשיחת־טלפון האלה.
 הוא באוויר. יריה וירה אקדחו את פרי

 פתוחה שפופרת־הטלפון את השאיר
 כי בטוחה היתה אפרת הבית. את ועזב
 אמבולנס לביתו הזעיקה התאבד, הוא

ומישטרה.
 פרי נעצר זה מעשה בעיקבות

 על ובאיומים בנוי בשטח ביריה ונאשם
 למי נידון באשמות, הודה הוא אפרת.

ממנו. נלקח ואקדחו אסר־על־תנאי
 לא זה נואש מעשה אחרי גם אך
 היתה אומנם היא אפרת. אליו חזרה

 נפגשה ואף בטלפון איתו משוחחת
 להתגורר חזרה לא אך לפעמים, איתו
 מתנה יקר, שעון לה קנה פרי איתו.

 לב על לדבר ניסה ליום־הולדתה,
 לחזור כדי מאמץ כל ועשה מישפחתה
אליה. ולהתקרב

מקש־עבודתה, את עזבה אפרת אך
 למקום־ עברה היא פרי. גם עבד שם

 את לפרי לתת וסירבה חדש עבודה
 נאלץ הוא שם. שלה מיספר״הטלפון

 כדי ולמכשפים למגירי־עתידות לפנות
החדש. מיספר־הטלפון את להשיג

נפגשו אפרת של מותה בערב

מש היה בו אקדח־מסמרים, המכונית
 את יורה זה אקדח בעבודתו. תמש

 לגוף מוצמד הוא כאשר רק המסמר
 על״ידי אותו, הפך פרי אולם קשיח.
 בכל היורה קטלני לכלי קלה, תוספת

מצב.
 דרור הנשק את החזיק כי סיפר הוא
בעז להתאבד שיוכל כדי לירי, ומוכן

לחרטה. שהות ללא רתו
 את הנסיעה בעת פרי שמע כאשר
 ההחלטה בו גמלה אפרת, של מילותיה
 אקדח־הסימרור את שלף הוא להתאבד.

 לראשו. אותו וכיוון לכיסא מתחת
 וניסתה באקדח אפרת תפסה לדבריו,
 מאבק כדי תוך להתאבד. ממנו למנוע
 ורצתה המכונית דלת את אפרת פתחה
 לחייה מאוד חשש כי העיד פרי לרדת.

 של פיתאומי מירי הן אפרת, של
המ בין מנפילה והן אקדח־המיסמור

 את היפנה כך לשם הנוסעות. כוניות
 לצאת וניסה נמל־יפו לעבר המכונית

 להאט, כדי שבלם, ברגע מהתנועה.
 החוצה זינקה אפרת הדלת, נפתחה

מעיניו. ונעלמה
 היריה על כלל ידע לא כי טען פרי

 כי ראה רק הוא הרגע, באותו שנורתה
 כי שמח הוא לו. ורווח נעלמה אפרת

̂  ירדה ולא להיפגע, בלי לצאת הצליחה
 1. המשיך הוא הנוסעות. המכוניות בין

 כדי ועצר ספורים מטרים לנסוע
להתאבד.
 הבחין לירות, ניסה כאשר אולם

 בו ואין דרור איננו שוב שהאקדח
 יריה כבר נורתה כי הבין אז רק מסמר.

 השימשה כי הבחין גם ואז מהאקדח,
שבורה. הצדדית
 על וחזר לאפרת לדאוג התחיל הוא

עדיין היא אם לראות כדי עיקבותיו,
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 בוי, דב■ אהובה, נוצח, שהוושע האיש ונכטווז. אקדח
צידקתו את להוכיח כדי מארות חובות בכלא חיבו
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 וכואבת מזעזעת ןרגדיה
 מזה חיי את פוקדת וביותר

 הטראגי מותה עם שנים. וחצי שלוש
 אני חיי. נעצרו לפתע י— אפרת של

 לישון לשתות, לאכול, לנשום, יכול
 יהיו לא לחיות. ייקרא לא לכר אבל —
בחו כותב כר יותר... סשאלות־לב לי

 מבית־ פרי רפי אסיר־עולם עבה ברת
הכלא.

 היתה רפי את שפקדה הטרגדיה
 ,1981 באפריל יוצאת־דופן. באמת

 צעירה ביפו ראשי ברחוב נמצאה
 בראשה. קשה פצועה יפהפיה בלונדית

 כי המישטרה אנשי הניחו בראשונה
 בתאונת שנפצעה בצעירה מדובר

 לבית־חולים, הועברה היא פגע־וברח.
 אחרי מותה, עד להכרתה שבה לא אר

ימים. שבוע
 לתחנת־ הגיע ערב באותו כבר

 אחיו. בשני מלווה פרי, רפי המשטרה
 היה ובידיו הלם של במצב היה הוא

 חששו מישפחתו בני אפרת. של ארנקה
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 טלפון מיספד
המכשפים מן

 את מספר פרי החל שבו הרגע *ץ
בגירסתו. עיקבי היה הוא סיפורו,

של רומן אחרי כי כך על עמד הוא

 ברמת־ התאומה אחותה בדירת השניים
 והחליטו ברגל מעט טיילו הם אביב.
 נהג פרי במיסעדה. לאכול לנסוע

 התכוון לדבריו, יפו. לעבר במכוניתו
 אולם הנמלה. בשם למיסעדה לנסוע

 ריב לפתע חל ליפו בדרך גן־סאקר ליד
השניים. בין נוסף

 המילים את גילה לא מעולם פרי
 לו גרמו הן אך רגעים, באותם שנאמרו

 איננה אפרת כי ולהכרה ליאוש
אליו. לחזור מתכוונת
 היריה אחרי הוחרם שאקדחו מאחר

למיסעדה בדרך ריבכיסא־ למושב מתחת החזיק באוויר,

 הביאוהו ולכן להתאבד, מנסה הוא כי
 אותו שיחררו שם לתחנת־המישטרה,

 שלא התחייבות על שחתם אחרי
 פרי התייצב כאשר למחרת, רק יתאבד.

 אותו קישרו בתחנת־המישטרה, שוב
ביפו. פצועה שנמצאה הצעירה עם

 אפרת עם נסע כי הסתיר לא פרי
 סיפר הוא ליפו. במכוניתו ערב באותו

 אפרת, עם יחסיו מסכת על למישטרה
 השוטרים משנתיים. יותר שנמשכה

 הוא כי בחשד פרי את לעצור החליטו
 ממנה למנוע כדי אפרת, את שרצח
 אותו האשימה המישטרה אותו. לעזוב

 באקדח־המסמרים בצעירה ירה כי
במכוניתו. שהיה
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