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חולצתו. בכנף אותן מחה ואחר־כן בידו עיניו את ניגב הוא לבכות. והתחיל נשבר השיחזור,
 גבו את דרור אורי היפנה לבכות, שהתחיל אחריגבו את מטה אוו׳

הק הגבר בכיו. את תקלוט שלא כדי למצלמה,
עיניו. במו זאת לראות יכול לא אן אשתו, של הריגתה את בפרוטרוט שיחזר שוח

 קצת, צעקנו קצת■ התווכחנו לטיפול.
 ישבתי שלי, הקטן לחדר נכנסתי ואז

הדלת. את וסגרתי
 את רואים השיחזור בסרט

 על השניים. התגוררו בה הדירה
 מקום בכל רבות, תמונות הקירות

 אהיל וגם ביד, סרוגות מפיות
 אהבה הרבה ביד. סרוג המנורה

 של בריהוטה הושקעו ותשומת־לב
 קטן, הוא אורי של חדרו הדירה.

 ציוד המכיל פתוח, ארון בו ויש
 ולטיפוס־ להליכה נעליים טיולים,

 ליד ופנסים. מנורות חבלים, הרים,
 היו שעליו קטן, שולחן הארון

אורי. של ניירותיו
 את לי והעיפה הדלת את פתחה נוגה
 אותה דחפתי מהשולחן. הניירות
 שוב נכנסה היא הדלת. את שוב וסגרתי
 והיא אותה דחפתי בעיטה. לי ונתנה
 שלי צרור־המפתחות את לקחתי נפלה.

 שאני לה אמרתי החוצה. מהבית ויצאתי
נוסע.

 אחריי. יוצאת נוגה את שמעתי
 לאט־לאט לרדת התחלתי עמדתי,

 היה הכל למכונית. המובילות במדרגות
 לה היה אחריי, באה אותה ראיתי לאט.
 שקניתי למים. צינור־מתכת ביד. צינור

 חושב אני בדירה. משהו לסדר כדי
 ליד העציצים בין הצינור את ששמתי

אותו. מצאה היא שם הבית.
 אני כי ישן. היה כבר שלנו הילד
 כדי לישון, יילד שהוא עד חיכיתי
 שהוא רציתי לא בוויכוח. לפתוח
. ישמ̂ז

 לה: אמרתי אליי. התקרבה נוגה
 אבל עושה?״ את מה תגזימי, אל ״נוגה,

 קודם. אותה שהפלתי מזה התרגזה היא
תיסעי״ לא ״אתה לי: אמרה היא

 את ולקחתי היד, את לה החזקתי
 מכה לה ונתתי החזיקה, שהיא הצינור
להתאבק. התחלנו בראש.

 של לעמוד־ברזל והתקרבנו קפצתי.
 ברזנט לייבוש עליו תלוי היה המחסן.

 את לקחתי בגשם. שנרטב אוהל, של
 אותו ודפקתי שלי בידיים שלה הראש

 הברזנט. היה שעליו בעמוד־הברזל
 היא די!״ די! ״תפסיקי, לה: צעקתי
עליי. ונפלה צעקה

 עם כזאת, בצורה אותה לקחתי
 והחזקתי עליי היתה היא הברזנט.

 אוהבת שהיא לי אמרה היא אותה.
דם. מלאה שהיא הרגשתי אותי.

מה קצין־המישטרה ביקש כאן
 ואת המכות את לשחזר חשוד

 רונית. בשם שוטרת עם הגרירה,
והת צינור־גומי, לידיו מקבל דרור
השוטרת. של בראש להכות בקש

 אמר קצר״ יותר היה .,הצינור
-דרור .  הצינור שנחתך ואחרי .

 לידיו אותו לקח הוא הנכון, באורך
 קשה ״זה בשוטרת. להכות והתקשה

 אחר־כך אמר. יכול!״ לא אני לי,
 ואת המכות את ושיחזר התעשת,
 המכונית, לעבר אשתו של גרירתה
במוסך. שחנתה
 לנשום. הפסיקה שהיא הרגשתי כאן
 לה היה ״נוגה!״ לה: ואמרתי לה קראתי
 אבל הדם, את ראיתי לא דם, הרבה

 באיזור בעיקר היה הוא אותו. הרגשתי
 הסתכלתי ככה, שכבה היא שלה. הראש
 נשמה עוד היא לה, וקראתי עליה

וחירחרה.
 מהפה, דברים מיני כל לה הוצאתי

 בדקתי מלאכותית. הנשמה לה ועשיתי
 עיסוי־לב לה ועשיתי שלה הדופק את

 די לקח זה משולבת. בצורה והנשמה,
 אותה לקחת שצריך חשבתי זמן. הרבה

 קצת, עוד אותה גררתי לבית־חולים.
 לא שמפתחות־המכונית לי והתברר

אצלי.
 עליתי כוח. ובלי אוויר בלי הייתי
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 ונשמה, חירחרה עדיין היא כי סיפר הוא המכונית.
 רמב״ם לבית־החולים אותה לקחת התכוון והוא

נרגש. אמר אותה," לוקח שהייתי ״הלוואי בחיפה.
1x1 הגופה את גורר אורי
לכיוון מהמחסן נוגה של גופתה את גרר כיצד חוקרים

במכונית הגונה
הדלת. את פתח כיצד הראה אורי הקטנה. מישפחתית

 את זרק כיצד שיחזר דרור אוריהצינור מציאת
 החוקרים השיחים. לעבר הצינור

אותו. זיהה והוא הצינור, את ומצאו חיפשו לשם, הלכו
 את לחוקרים הראה דרורהשריפה מקום

 נעליו את שרף שבו המקום
שרידים. נמצאו במקום הגופה. את גרר שעליו והברזנט
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