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 כף־ דרכה נישואיו, לפני בוע **ץ
 בראון דוב(״בורובון״) של רגלו

 שהיתה פיסת־נייר על מיקרה בדרך
 בידיו, נטלה דוב הקרקע. על מונחת
 לחבריו. אותה והראה נבוך, בה הביט

 מתוך אשה נושא ״אדם בה: כתוב היה
לקטסטרופה.״ דחף

 תתממש שלגביו אז ידע לא הוא
אכזריו במלוא במלואה, הזו הכתובת

 מחווה לדוב הגורל עשה כאילו תה.
לב סימן לו לתת להזהירו, כדי והופיע

אות.
 לפזית נישואיו לאחר שנה בדיוק

 בכל הקטסטרופה היכתה ),24(שיראי
 אשתו, בידי למוות נורה רוב עוצמתה.

 בן והוא אריאל, שבהתנחלות בביתם
38.

 כתוצאה הירייה נורתה פזית, לדברי
 שהתעורר ויכוח אחרי מפליטת־כדור.

 כדי הבית, את פזית יצאה ביניהם,
 היוצא האחרון האוטובוס על לעלות

לאו שאיחרה לה משנתברר מאריאל.
 הבחינה בבואה לביתה. חזרה טובוס,
 סערת־ מתוך בחפציה. מחטט שדוב

 אקרח־התופי את בידה נטלה רגשות
 השולחן, על מונח שהיה דוב, של

לעברו. וכיוונה
 אליי לכוון זה מה לך אראה ״אני
 מהקיר תמונה ונטל דוב, אמר אקדח!״

 כך כרי תוך לעברה. להשליך כרי
בראשו. ופגע הכדור נפלט

 ניסתה עוד פזית רם, שותת נפל דוב
 נפטר דוב הועיל. ללא אך להנשימו,
מה. לאחר חצי־שעה

ניצ ללא אקדח הינו אקדודהתופי
 תוף בתוך נעוצים שבו הכדורים רה.

 בו: לירות אפשרויות שתי יש מסתובב.
כדור לירות היא הראשונה האפשרות

 אולם הפטיש, דריכת ללא כדור, אחר
 על ללחוץ כרי רב כוח להפעיל יש

את לדרור היא השניה האפשרות ההדק.

 ההדק, על לחיצה כל לפני הפטיש
 קלה. אינה זו מלאכה גם אולם

ללא כדור שייפלס אפשרות אין

ההדק. על לחיצה או רריכה
 בבעלה, פזית של הירייה לנוכח
קרה כיצד השאלה: כך אם מתעוררת

 שהרי מיקרה, בדרך כדור שנפלט
 כוח להפעיל אדם צריך ירייה לצורך

האקדח? את לדרוך או רב,
 מחשבה מצריכה דריכת־האקדח

 לא שמעולם אדם ולגבי תחילה,
 פעולה אינה זו בנשק, השתמש

 המרכזית השאלה זו אינסטנקסיבית.
לק בבואה המישטרה, לפני העומדת

 ברצח שיראי פזית תואשם אם בוע
בהריגה. שתואשם או תחילה, בכוונה

 השניים, של עברם אחרי בהתחקות
 י* שבהם הבתים חינוכם, דרך ילדותם,

 ■י כמה עד להיווכח מדהים אופיים, גדלו,
 כל בחייהם. המשותפות הנקודות רבות
 פער־הגילים על כנראה גישרו אלה

נישואיהם. את ואיפשרו ביניהם
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 ביוני בצ׳כוסלובקיה נולד וב ך*
ארצה מישפחתו עם עלה ,1949 1

 נפטר אחר־כך קצר זמן .15 בן כשהיה
 ילדים, בשלושה מטופלת אמו, אביו.

 בארץ זרה בודדה, מפרנסת נשארה
 דוב הפך האב של מותו אחרי החדשה.

 להתבודד. הנוטה וסגור, מופנם לבחור
במיוחד אותו, הקסים והצומח החי עולם


