
סכין שלו השניה
 שמרסל עת באותה התחתנו הם ברנשטיין.

 פאריז. אל פעמיהם שמו ו״בובה״
★ ★ ★

מצרפת יתיר! ידיד
הארץ, יליד ),34( ברנשטיין למה

 דרכו בראשית מילדותו. פורץ היה
 שכונת של הפורצים לקבוצת הצטרף הוא

 שכונת של ולכנופיה נולד׳ בה הקווקזים,
שפירא.
 בנחלת־יצחק, המזויין השוד לפני עוד

 כשהתחתן, אך עשיר. עבר לשלמה היה
 הוא הפשע. עולם את נטש כאילו ניראה
 ופתה גורמן, ברחוב מפוארת דירה רכש

 פלא שבדרך אלא משאיות. להשכרת משרד
 זו, אחר בזו שלמה של משאיותיו נשרפו
 דמי את ברנשטיין גבה מכונית כל ועבור

הביטוח.
 את לברר כדי בחקירות פתחה המשטרה

 הגיעי והעניינים השריפות, שרשרת פשר
 שלמה נגד שהוגשה משפטית לתביעה עד
 חל המשפט במהלך מכוניות. הצתת על

ב העיקרי התביעה עד בלתי־צפוי: מפנה
 אשר שכל טען עמדתו, את שינה משפט

 ברנשטיין גמור. שקר הוא במשטרה מסר
 מאסר לשנת נידון התביעה עד ואילו זוכה,

שקר. עדות על
 טובה החלה לאחר־מכן מסויימת תקופה

 שמועה הילכה ידידיהם ובחוג בזנות, לעסוק
סמו להכנסות ככיסוי רק משמשת שהזנות

 פריצות בגנבות, שמקורן בעלה, של יות
גנוב. רכוש והחזקת
 התגורר למקצוע, ידידיו רוב כמו שלא
 למכובדים הנחשבים מגורים באיזורי שלמה
 ברחוב דירתו את שמכר אחרי בעיר. ביותר

 ארנון, ברחוב חדשה דירה רכש גוררון,
 בן־ דויד של מביתו מטר 100 במרחק
קק״ל. בשדרות גוריון
 בנחלת- הפועלים בבנק השוד כישלון ערב
 ואשתו, שלמה בין היחסים הורעו יצחק

 באותה גס. על הראשונים הדיבורים והחלו
 של הוותיה ידידה מצרפת חזר תקופה
 לבין בינו קישרה היא חזן. מרסל סובה,
כנופיית אח שהולידה התקשרות בעלה,

שטיין, ושלמה סובהוהדוש־ האשה תפת, בדירתם ברנ שו  לפני המ
שטיין, טובה נראית בתמונה הפועלים. בבנק השוד ברנ

תיה עדיין כשהיא שערו רות, ב תן צבעה בטרם השחו ת והפכה או זוהרת. לבלונזי

לשעבר, שותפו — חזן סרסל
| | | שטיין של 1|7 |  — הבנק בשוד ברנ
הניצחי. במשולש צלע עתה המהווה

 הכנופייד, חבר היה לא חזן הבנק. שודדי
 באמצעות ברנשטיין עם שהתקשר היחיד
 יוסף לשעבר השוטר אחר, שודד גם אשתו.
דומה. בדרך לכנופיה הגיע נתנזון,

 בחבורה מרכזית לדמות טובה הפכה כך
רגילה. חבר לאשת נחשבה לא —

★ ★ ★

טהורה״ ״אהבה
 ואילו לכלא, הוכנסה הכנופיה ל ך*
 תקופה זו היתה לבדה. נותרה טובה ^

 ועול הדירה להחזקת פרט כי עבורה, קשה
 בתה לכלכלת לדאוג טובה ואלצה הפרנסה,

 לבעלה ובגדים מזון ולשלוח השש, בת
לכלא. מכלא שנדד
 קשייה, על סובה התגברה בו הדרך על
 בבית הדיירים מתלונות המשטרה למדה
 היתה התלונות לפי ארנון. ברחוב 3 מספר
 כששתי רבים, אנשים בביתה מארחת טובה

 קרוב בכך. לה מסייעות צעירות ידידות
 של בידיעתו בוצעו מעשיר, שכל לוודאי
 כי מספרים שלמה של ידידיו האסיר. בעלה

 אך אשתו, מתפרנסת ממה הבעל ידע אכן
 התנגדות מעולם הביע לא מרווחיה, נהנה
לכך.

 נגד הדיירים של הרבות תלונותיהם
 לבסיף נשאו הרביעית, מהקומה שכנתם

 ארנון, מרחוב נדדו וידידותיה הדיירת פרי.
אחר. למקום עסקיהן את העבירו

 קינא בביתו, לפעם מפעם ביקר שמואל
 בשביל כסף ,,כשהרווחתי לאשתו. בלהיטות

 לו,״ איכפת היה לא חבילות, לו לשלוח
 מידידותיה. אחד בפני טובה השבוע התלוננה

 בשבילי, משהוא לעשות כשרציתי .אבל
 השתגע.״ הוא אז טהורה, אהבה בשביל
 את הפחידה לא שלמה של קנאותו אבל

 תשעה לפני מאסרו תקופת את שסיים חזן,
 סובה של בביתה לבקר הירבה חודשים,

ברנשטיין.
★ ★ ★
לילה״ חיי דם שלנו ״החיים

ה *11* ר  בדירתה האחרון השלישי ביום ק
וגם טובה גם ברנשטיין? טובה של

 עליה גירסתם, את למישטרה מסרו הנדקר,
הזה. העולם כתב באזני השבוע חזרו

 הצהיר אתי,״ קרה מה מושג לי .אין
 איכילוב, החולים בית בחדר חזן מרסל

 תחבושת עם בלונדית, אשד, ישבה כשלידו
 לעיניה. מתחת כחולים וסימנים אזנה על

 לחדר. נכנס מי ראינו ולא ישנו ״אנחנו
 החיים כי ישנים, תמיד אנחנו בבוקר בתשע
 פצוע. התעוררתי לפתע לילה. חיי הם שלנו

 למכולת ירדתי ממני. שותת •שהדם הרגשתי
 לבית־החולים. ישר ובאתי טכסי והזעקתי

באפ אין לכן ראיתי. לא יותר דבר שום
נוספים.״ פרטים לספר שרותי
 גם הזו הגירסה על בעקשנות חזר הוא

פר למסור סירב המשטרה, חוקרי בפני
נוספים. טים

 מיטתו, ליד שישבה הבלונדית טובה, גם
 אותי היכה ״מישהו הסיפור: אותו על חזרה
 ראיתי לא זה. מי יודעת ואינני השינה בזמן
מוכר.״ אדם שום

להא לא סביר יסוד יש למישטרה אבל
 בקיאים חוקריה כי השניים, לסיפור מין
 והקנאה האהבה בסיפור פרטים לפרטי עד

המה — ומרסל שלמה טובה, את שמקשר
הניצחי. המשולש את יחדיו ווים

 עם מרסל נפגש חדשים תשעה לפני
 גרידא,״ ידידותית פגישה זו ״היתד, טובה.
 יחסיני הפכו מאד מהר .אבל מרסל. סיפר

 אצלה לבקר התחלתי יותר. לאינטימיים
מאושרים.״ והיינו' יום־יום

 לא החדש האהבה סיפור של סודותיו
 בעלה לאחרונה ישב בו דמון, לכלא הגיעו

 שלמד, בא חודש לפני אבל טובה. של
 לצורך חופשה זו היתד, בביתו. לביקור
 הו־ בית־הסוהר והנהלת הזוג, בני פגישת

 של חופשתו מועד על מראש לטובה דיעה
הבעל.

★ ★ ★
.עשמס^רע^

ב־ פגש לא לביתו, שלמה כשהגיע ד
 ביודזזולים. אושפזה כי שמע טובה, ^

 יצא כי מחבריו אחד באזני התלונן שלמה
 מצא ולא ארוכה תקופה אחרי לחופשה

 אותו הפגיש אותו, עודד הידיד אשתו. את
 שלמה במקצועה. טירונית צעירה, זונה עם

 פרצה לשם כשהגיעו אך לדירתו, אותה לקח
 באנו ? זה ״מד, :השתאות בקריאות הזונה
 את מכירה את ״גם טובה?״ של לדירה

 ענתה ״בטח,״ המופתע. הבעל שאל טובה?״
מרסל.״ של חברה ״היא הנערה,

 הבית ברהיטי חיבל זעם, נתקף שלמה
 מרירות מלא הטלפון. מכשיר את ושבר

 מצא הוא כך? אחר קרה מה לכלאו. חזר
 הגיע נוספת, חופשה לקבל כדי סביר נימוק

הנא שני את לתפוס כדי בהפתעה הביתה
 את הפתיע המשטרה, גירסת לפי הבים.

 את ופצע מרסל את דקר במיטתם, השניים
בפניה. אשתו

 אל במונית שלמה נסע ארנון מרחוב
 תל״אביב. בדרום המתגורר מידידיו, אחד

 .אני לידידו. סיפר מרסל,״ את ״דקרתי
קרה מה לברד לך אותו. שרצחתי מפחד
שם.״

 את ומצא ארנון, לרחוב מיהר הידיד
 על פרסים בירר הוא שוטרים. מלא הבית
 לשלמה: ובישר לביתו חזר הפצוע, מצב

לדמון.״ תחזור בסדר, ״הכל
 הפצוע, שכב שם איכילוב, החולים בבית

 .הוא לבקרו: שבאו הרבים לידידיו אמר הוא
 שאנחנו כנראה אבל אותנו. להרוג יכול היה
 מהם להפטר שאי־אפשר רעים, עשבים כמו

לעולם.״


