
ו״נבויםוהקורבן סימן־טוב שוגה החשוד הגרעינים: הנוח ריר רצח
 מפוארת, חתונה במסיבת להשתתף כדי

 שהיינו, נכון לא ״זה אביה. לה שערך
 טע: בדירה,״ אצלה עירומים ואני, רחל

 מסורה, מזכירה היא הכל ״בסך בלאו.
יותר. לא דבר שום יחסי־ידידות. בינינו ויש

 רחל אותנו, התקיף שסימן־טוב ״ביום
לברי שדאגתי מכיוון בטוב. הרגישה לא

 שלי. במכונית הביתה, אותה לקחתי אותה,
 לעלות, לי הציעה היא שלה לבית מתחת

 מה כל זה הסכמתי. קפה. כוס לשתות
שהיה.״

 של גירסתו עומדת זו, גירסה לעומת
 את מצא כי בלהט הטוען סימן־טוב, שלמה
 מאז האמבטיה. בחדר עירומים ורחל בלאו

 בביתה סימן־טוב התגורר התקיפה, מיקרה
 שם בתל־אביב, שפירא בשכונת אמו, של
 עם בשותפות לאופנועים מוסך גם לו יש

אחיו.
תמיד השומר רווק הוא ,40ה־ בן שלמה,

 המשכנו אז גדולה, יותר בדירה קיעה
נישואין. בלי יחד, לחיות

 שיכולתי. מה לה לתת תמיד השתדלתי
 של החשמל חשבון במחצית משתתף הייתי

 לה שהיתה העוזרת את מימנתי הדירה.
שי ועשיתי תיקנתי קניות. עשיתי בזמנו.
 אלף 20 לד. נתתי אפילו בבית. פוצים
 לה נתתי ממש נהיגה. ללמוד בשביל לירות

והנשמה. הלב כל את
 אבל מריבות, לנו היו השנים במשך

 לנו היתד. האחרון בקיץ התפייסנו. תמיד
 חודשים. לשלושה ונפרדנו גדולה מריבה
בי פייסה רחל של שחברה אחרי חזרנו
ני שוב לה הצעתי כשחזרנו מייד נינו.

 40 בן כבר שאני לה הסברתי שואין.
 היא ילד. לי שתעשה רוצה מאד ושהייתי

 אבל גדולה, יותר דירה על שוב דיברה
 מייד איתי להתחתן מוכנה שהיא לי אמרה

הסכמתי. לא לזה ילד. לעשות בלי

 את פתחתי טועה. ושאני המגבת אותה
ה את וראיתי המלוכלכת, הכביסה ארון

רטובה. מאתמול מגבת
 היא רטובה. היא איד אותה שאלתי

 האיוו־ חריצי דרך מים נכנסו שאולי טענה
 גם שאז לה הסברתי הארון. של רור

 אבל להרטב, צריכה היתה האחרת הכביסה
 ״רחל :לה אמרתי רטובה. המגבת רק

 לא לי. תגידי מישהו פה היה אם תראי!
 תלכי ואת לדרכי, אלך אני כלום. קרה

 לתליה. גנב שסוף לך תדעי אבל לדרכך.
 בעיות. יהיו מישהו, פה אתפוס אני אם
לי.״ תגידי מתחנן, אני

 טענה אחד. אף היה שלא אמרה היא
 שלא נשבעה לראש. שטויות לי מכניס שאני
או שהיא לי ואמרה פעם, אף בי בגדה
אותי. דק הבת

 אותה, לקחתי רחל את שתקפתי ביום
לא היא מה ומשום לעבודה, כרגיל,

 ודקו מיסבח סביו תנס הוא אותי, להחג היה ינוד ״שומה
 - ״ בחיים שנשאו־ת■ נס היח זה - משוגע נעו אות׳

אירע לא שני נס ־ וחל של מזלה עמד לא השבוע
 אדם הוא ידידיו לדברי נאה. הופעה על

גי ובלאו, ויינבוים את שתקף אחרי שקט.
 הפרשה פרטי את הזה להעולס שלמה לה

להתפרצותו. שהביאה
 :חודשיים לפני שלמה, סיפר
ב שנים חמש לפני רחל את הכרתי

 השנייה, על האחד עץ שמנו .77 מועדון
 בהתחלה לי סיפרה היא לצאת. והתחלנו

 רק אחד. ילד לה ושיש פעם, שהתגרשה
 שהיתה לי גילתה היא שנה חצי אחרי

 ילד עוד לה ושיש שנייה פעם גם נשואה
לי. הפריע לא זה אבל במוסד.

 גגג סוף
לתליה

 כזוג ארוכה תקופה שחיינו ן<חויי
שוי, ■נ  קיבלה היא להתחתן. לה הצעתי י

 שהדירה טענה אבל חיובי, באופן זה את
 ילד, מאד רציתי אני גדולה. מספיק לא

תי בשביל מקום לנו שאין טענה והיא
לד,ש כדי לחובות להיכנס יכולתי לא נוק.

 לנישואים. לייעוץ ללכת החלטנו לבסוף
 לבוא לנו ואמרו אחת, בפגישה היינו
שבועיים. כעבור שנית

 היה רחל את שתקפתי לפני ימים כמה
 .אותה לקחת לבוא הצעתי ואני גשום, יום

 מסיים שלה שהבום אמרה היא מהעבודה.
 בעבודה לו עורכים ושהם תפקידו, את

 ומישהו מאוחר עד בטח שתימשך מסיבה
 אותה יקח כבר בסביבה שגר מהעובדים

 בשש אליה אבוא שאני סיכמנו הביתה.
אחרי-הצהריים. וחצי

 ראיתי מוקדם. יותר שעה בחצי הגעתי
 — כשדפקתי אבל פתוח, קצת שהתריס

 לי אין חודשים, לשלושה שנפרדנו מאז
 למטה ירדתי ענו. לא — לדירה מפתח

ענ תיכף היא ציבורי. מטלפון והתקשרתי
 כשעליתי נכנסה. שכרגע לי וסיפרה תה

להתקלח. בדיוק נכנסה היא
 בה שהשתמשנו המגבות שאחת ראיתי

 אחרת. תלויה ובמקומה איננה, קודם יום
 רק הזאת המגבת את להחליף נוהגת היא
 פית- מה אותה שאלתי בשבוע. אחת פעם
שזו טענה היא המגבת. את החליפה אום

 בערב. מוקדם לבוא תמיד, כמו לי, אמרה
 ואמרו לעבודה אליה התקשרתי בצהריים

 והסתובבתי אופנוע לקחתי יצאה. שהיא לי.
 שאולי חשבתי שלה. המישרד של בסביבה

 בבית־קפה. מישהו עם יושבת אותה אראה
 הייתי ולא למוסך, חזרתי שתיים בשעה
הבי אליה והתקשרתי לאכול הלכתי רגוע.

 מתוך כאילו רדום, בקול ענתה היא תה.
סגר שלה, הקול את ששמעתי איך שינה,

אליה. ונסעתי האוטו את לקחתי תי.
 מדברת אותה שמעתי שלה הדלת מאחרי

 כיסיתי זורמים. מים של וקול גבר, עם
 ענו, כשלא וצילצלתי. ההצצה חור את

ופרצ בבעיטה הדלת את שברתי דפקתי,
עכ שעד המחזה את ראיתי פנימה. תי

 הוא אותו. לשכוח יכול לא אני שיו
 מעליו עמדה ורחל עירום, באמבטיה שכב

 על להשתלט יכולתי לא היא. גם עירומה
להשתולל. והתחלתי עצמי

 אותה. אהבתי שקרה. מה מאד לי כואב
 זאת משותפים. חיים איתה לבנות רציתי

בשבילי. מאד גדולה מכה

 סימן־ שלמה שד סיפורו כאן עד
טוב.
 סימן־ בו חזר זו, פרשה אחרי קצר זמן

 אהובתו. של חיקה אל לשוב וביקש טוב
 השבוע, בתוקף. אותו דחתה רחל אולם
 הנכזבת אהבתו פרשת את סימן־טוב הביא
 הוא גבול. ידעה לא קינאתו סיום. לידי
רחל. עם החשבון את סופית חיסל

 הוחזק סימן־טוב, השתמש שבו האקדח
 ממנו, שהוחרם האקדח רישיון. ללא על־ידו

 נמצא ובלאו, ויינבוים את שתקף אחרי
במישטרה. עדיין

 אחד גס
בלבד

 בחדר־האמ* התקיפה מיקרה הרי
 מנעול ויינבוים רחל התקינה בטיה,

 היא פניה על דירתה. דלת על רב־בריח
 עד המצח מן שהתמשך עמוק, חתך נשאה
 סיפרה בשלמה,״ בגדתי ״לא הלחי. אמצע
ושתי ישבנו הכל בסך חודשיים. לפני רחל,

 בן- כמו נכנם היה הוא אם קפה. כוס נו
 קורה. היה לא זה כל קודם, וחושב אדם
אלינו. מצטרף אפילו היה הוא

הכר לא ממש חיה. כמו התנהג ״הוא
 את איבדתי הזה ד,מיקרה בגלל אותו. תי

 אלי שמתייחסים אחרי באנשים. האמון
 אוכל אני איך פרטי, רכוש הייתי כאילו
י באנשים אמון עוד לתת

לני לייעוץ הלכנו ואני ששלמה ״נכון
 לו. להינשא הסכמתי לא אני אבל שואין,

שאנח שם, לו שיסבירו רציתי בסך־הכל
 רק לא ממגו שונה אני מתאימים. לא נו

 ברמה גם אלא לחיים, שלי בהתייחסות
מת הייתי שפשוט מקומות יש הכללית.

איתו. יחד להופיע ביישת
 עשה, שהוא מד, אחרי שלמה, ״בשביל
מת רק היא בשבילי הפרשה. הסתיימה

תתגל הזאת והפרשה מישפט יהיה חילה.
 לצאת אוכל אני איך יודעת לא אני גל.

 לא אני י אנשים עלי יחשבו פה לרחוב.
אעשה. מה יודעת

 תפס הוא אותי. להרוג יכול היה ״שלמה
 משוגע. כמו אותי ודקר מהמיטבח סכין

 עליו! ריחמתי הרי אני ליי מגיע זה
 זה והנה, איתו. לצאת המשכתי זה בגלל

 לי שנותר מה בתמורה. מקבלת שאני מה
 בקבוק־שמן לקנות רק זה עכשיו לעשות
 נס- היה זה לבית־הכנסת. אותו ולתרום
 בחיים.״ שנשארתי חנוכה,

 נס רחל. של מזלה לה עמד לא השבוע
אירע. לא שני

!■ היימן יוסי
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