
שהז מתוסכל תדאביבי צבו של דיוקנו
יהלומים של בשוד

— ופרוע מגודל־שיערהיפי
 כמי זהבי נתן של דמותו

ההיפים, מיגנון את לחקות וימה ש
תל־אביב. של הבוהימה אנשי אל ולהתחבר

 מלכת־ מתחרויות באחת יפהפיות מוקף זהבי נתןהשעשועים נעו
 ימים באותם צלם. כעוזר שימש בה בתקופה המים,

לבלות. שאהב שעשועים נער הילדותיות הפנים

ב־ שהותו בתקופתהמהפכן
 נקלע ארצות־הברית

האמרי הנאצית המיפלגה של להפגנה נתן
 אחרי המישטרה על־ידי נעצר קאית,
פלאקאטים. וקרע להפגנה להפריע שניסה

באירו ביותר והיפים הגדולים מהיהלומים
 ששוויו קאראט 100 בן יהלום ביניהם פה,

ישראליות. לירות אלף 800ל־ מגיע
 הגיע לא האחרון החמישי ביום אבל

ב בדיוק החנות. כספת אל יהלום אותו
כדי החלון אל הזבניות ניגשו בו רגע

 תוך בחנות. ששהו ולקוחות ושבים עוברים
 ומיהרו שללם את אספו הם מיספר שניות
 ליד להם שהמתינה מכונית לעבר בריצה

 גברים שני ישבו המכונית בתוך המדרכה.
 מעין במסיכות־צמר, כוסו שפניהם נוספים
למחליקי־סקי. המשמשים גרב כובעי

 שבמרכז הסואן ברחוב נעלמה המכונית
ה מתוך פורצות כשהזבניות פראנקפורט

 הראייה מעדי אחד שבר. בזעקות חנות
ה של מספרה את לרשום הספיק לשוד

 עצרו השישי, ביום למחרת, מכונית.
ב כאשר נשימתם את ישראליים רבבות

 ישראל שידורי של החדשות מהדורת
ב ישראליים שני של מעצרם על נמסר

 מתחיל,״ כבר הנגדי הטירור ״או, גרמניה.
 שהספיקו לפני המאזינים לעצמם אמרו

 כשלון ״עוד תומה. עד הידיעה את לשמוע
אחרים. קפצו הבטחון,״ לשירותי

 בהיותו מתחיל, צלם כעוזר שלו, העיתונאית הקאריירה בתחילת זהבי נתןהצרם
 הבוהמה ממסיבות באחת בידו, מצלמה מחזיק נראה הוא כאן ו. 7 בן

הבוהימה. במסיבות לצלם הירבה זהבי כצלם. עבודתו במיסגרת הגיע אליה החיפאית,

ששת־הימיס, מילחמת ערב בפאריס, שהותו בתקופת׳,ג יוסקה עם
 בחברת הפאריסאיים מבתי־הקפה באחד זהבי נתן נראה

 הארץ את שיגעו שלו הבריות שסיפורי ג׳י, יוסקה בשם המוכר גבעון, יוסף הפסיכופאט
כצלם. עבד בה צרפת, בבירת שהה שזהבי בזמן להיפגש הירבו השניים ארוכה. תקופה

 בחלון כערב. שבע היתה שעה ך•
 ההדורה התכשיטים חנות של הראווה 1 1

ה פראנקפורט, הגרמנית העיר במרכז
 מיספר שנים לפני שירד לישראלי שייכת

 מזבניות שתיים של פניהן הופיעו מהארץ,
החנות.
 סגירת ערב שעה, באותה ערב, ערב
 חלון אל ניגשות השתיים היו החנות,

ה התכשיטים את ממנו מוציאות הראווה,
 ושבים העוברים לעיני שהוצגו יקרים
 אל אותן ומכניסות היום, שעות במשך

 היטב המוגנת החנות, שבירכתי הכספת
ופורצים. שודדים מפני

 שכן זו, קפדנית בשמירה צורך היה
כמה הוצגו החנות של הראווה בחלון

 הופיעו והתכשיטים, היהלומים את לאסוף
 מכוסים מזויינים, גברים שני החנות בדלת

 את נשק באיומי הדפו הם צמר. במסכות
 התכשיטים את במקומן אספו הזבניות,

של הנדהמות לעיניהם הראווה מחלון

;?!איסו עם
 וחיים הביטחון שירותי על לשעבר הממונה
לשיחה. ונכנס ברחוב נתקל בהם בר־לב,
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