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ת הרוצחים מלכ
א שר צחק. הרופ א שמה כ ר מד■ הוא א  בנ

ת אוד□ ר טרה חקי ש מ ה ה ת ל ע ת 13 ה פו גו

הווארד טוני מאת
ה הצרפתית העיירה נתקפה 1634 בשנת

מ יצאו נזירות שדים. ידי על לודון קטנה
 כדי־חלב לעץ. נראית סיבה כל ללא דעתן

המאו מסתורי. באורח החמיצו וחביות־יין
 על שהועלה לאחר רק פסקו המוזרים רעות

 גראנדייה, אורביין המקומי, הכומר המוקד
מכל־פשע. והחף יפה־התואר

 אלא לודון, את ותקפו השדים שבו כיום
 : ביותר מוחשיות דמויות להם יש שהפעם

 ושלוש בנאר, מרי בשם בשרנית בת־אכדים
 בבית־ שנחשפו ארסן, ספוגות גוויות עשרה

המקומי. הקברות
באש פעמיים לדין הועמדה בנאר מרי

 ,1952 בשנת הראשונה בפעם :רצח מת
ב השניה, בפעם איש! 13 בהרעלת נאשמה

 אולם איש. 6 בהרעלת נאשמה השנה, מרס
 מחוסר־ בלא־כלום נסתיימו המשפטים שני

 עתה מחכה בערבות, שוחררה מרי הוכחות.
 של העבים כתליו בין השלישי, למשפטה

 תקופי בני־לודון של מזעמם תרחק מנזר׳
השדים.

ת שתי עו סו ש
 לאוקטובר 23ב־ החלה בנאר מרי פרשת

 בנאר, ליאון השני, בעלה היה כאשר ,1947
 של השנייה בקומה מותו, ערש על מוטל
ו ליאון היו יום לאותו עד המרווח. ביתם

ב והחסודים האמידים כאזרחים ידועים מרי
 העיבו שמועות שתי רק לודון. של יותר

שמו התהלכו : המשפחה של הטוב שמה על
 מלחמה שבוי עם מרי של קשריה על עות

 על יותר עוד הורסניות ושמועות גרמני,
משפח מבני עשרה של המסתורי מותם

תה.

 הגוסס מליאון להיפרד שבאו אלה בין
מא קטנת־הקומה, פקידת״הדואר גם היתד,
 הגוסס של בחדרו שהתה. היא פינטו. דאם

 של לביתו ורצה פרצה אחר ספורות, דקות
המקומי. הרופא

 לי סיפר בנאר ״ליאון קראה, !״ ״דוקטור
 סיפר הוא אותו. הרעילה מרי כי עתה זה

שלו.״ המרק לתוך לבנה אבקה שפכה שהיא
 ש־ לה אמר אותה, להרגיע ניטה הרופא

 כל היתד, ולא אנושה, במחלה חולה ליאון
אפי נרגעה לא היא אולם להרעילו. אפשרות

 את ראתה כאשר בנאר, של הלוויתו בעת לי
כמים. דמעות שופכת מרי

 הסוד את לשמור ? לעשות עליה היה מה
 לבסוף ? לשלטונות להודיע או ? האיום
 אל תפנה היא עצה: הדואר פקידת מצאה

 המתגוררים מאסיף, וז׳וזף אוגוסט האחים
מש אנשים הם הסמוכה. מונפנסייה בטירת
לעשות. מה לה יאמרו הם כילים.

 אוגוסט, ואחיו כבד־האוזן, .מאסיף ז׳וזף
 של סיפורה את שמעו במקצת, המטורף

 הם מתדהמה. רחבו ועיניהם פינטו מאדאם
בספריי אשר באנציקלופדיות, לעיין מיהרו

 הסימפטומים : יותר עוד גדל ותמהונם תם׳
 לכל התאימו פינטו מאדאם ידי על שתוארו
ו האחים שני הרעלת״ארסן. של סימניה
לשלטונות. מכתב לשגר נחפזו הפקידה

 רשמי, הבלתי הראשון, משפטה זה היה
 נסתיים זה משפט אולם בנאר. מאדאם של

 בחקירה, המשטרה פתחה כאשר במהרה.
 הארוכה ידידותה את פינטו מאדאם זכרה

נח מאסיף האחים הכל. והכחישה מרי, עם
מס היה העניין למטורפים. הכל בעיני שבו
 בנאר מרי השתוקקה אילולא בשלום, תיים

בחשדנים. לנקום

ם בי ח כ ל מ עי שס ם1ב
 לאשר, מרי הפכה ליאון של מותו לאחר
 היא כי היה דומה בלודון. ביותר העשירה

 הגרמני מאהבה עם בנעימים לחיות תוכל
 : רוחה את העכיר אחד דבר רק הצעיר.

 הגרמני את ראתה דביו מאדאם הזקנה, אמה
מותו לנסיבות בחשד התיחסה רעה, בעין

ה אויביה שלושת אל הצטרפה ליאון, של
 מא־ ובני פינטו מאדאם :מרי של מושבעים

סיף.
 תוארה המחלה האם. חלתה 1949 בינואר

הסימפ כל אולם רגילה! כשפעת מרי ידי על
כ להרעלת־ארסן. הפעם גם התאימו טומים
 על מרות מרי בכתה כבר יומיים עבור
 את לה הורישה אשר הישישה, של קברה

 מאהבה עם לבלות לה איפשרה רכושה, כל
מפריע. באין

טי באויביה. לנקום מרי נתפנתה עתה
מסתו בנסיבות באש עלתה מונסנמייה רת

 למקום לנדוד נאלצו מאסיף והאחים ריות,
מכ קיבלו בנאד מרי של יריביה כל אחר.
ב :אחרון ואחרון בעילום־שם. איום תבי

הקט לדירתה אלמונים פרצו 1949 פברואר
 רהיטיה כל ארזי ניפצו פינטי, מאדאם של נה

המועטים.

ם שב- תז קו לא ה פ ת ס ה
 אותם היו מי היטב ידעה פקידת״הדואר

ל גילתה היא בה. בערה וחמתה אלמונים,
 כה. עד מלגלות נמנעה אשר כל את משטרה

ונש מקברה, הוצאה בנאר ליאון של גופתו
 המת בגופת : הבדיקה תוצאת לבדיקה. לחה

 להמית מספיקה שהיתר, ארסן, כמות נמצא
בני־אדם. שני

 פואטי של בבית״הסוהר נכלאה בנאר מרי
 על שלה הקריירה את מסיימת היתד, ייה,

 בגופה לודון יושבי הסתפקו אילו הגרדום,
 נזכרו העיירה יושבי אולם אחת. מורעלת

 מתו אשר מרי, של וידידיה קרוביה בכל
 לה שהורישו לאחר ברורות, בלחי בנסיבות

גופות עשרה בשתים : התוצאה רכושם. את

ת מ ש א ד מר■ נ א □נ
 גדולות תקוות שתלה בריא״בשר, איכר אר,

ד,חס ומרי הוא העשירים. קרוביו בצוואות
 הם ביותר. מוצלח זוג היו והמעשית כנית
 והשתקעו נישאו הכפרית, חוותם את עזבו

בלודון.

 את השניים גילו העיירה יושבי לדברי
 רק רעל״־הארסן של המצויינות תכונותיו

 הקרובים כאשר נישואיהם, לאחר מספר שנים
וראשונה בראש : למות בוששו העשירים

 בקלות להשיג אפשר הארסן את כי נוכחו
 צבע, הסר הוא שנית, בית״מרקחת. בכל
 או מאכל, בכל לערבבו ואפשר וריח, טעם

משקה.
 דודותיו שתי מתו במהרה פנים, כל על

 ״מזיקנה״. ליאון של והעשירות הזקנות
 : בנאר לזוג קשה אכזבה היווה מותן לם א

 אחותו ללוסי, הונן מרבית את הורישו הן
ביותר. עליו שנואה שהיתר, ליאון, של

״מ מרי של אביה דביו, גם מת במהרה
 השתלם הזקן של מותו במוח״. דם שטף
 הגדולה, חוותו את למרי הוריש הוא : יפה

 אוצר הלאומי, המלווה של איגרות עשרות
מטבעות־זהב. של שלם

עו לא 1940 בשנת שאירע זה, מוות מקרה
 לאחר מספר חודשים אולם חשדות. כל רר

 מ״ ליאון של ואמו אביו מתו כאשר מכן,
להת לודון יושבי החלו פטריות״, ,,הרעלת

 הזוג משפחת על הרובצת הקללה על לחש
בנאר.

ת מו ה תרו ק ד צ ל

מאסיף ז׳וזף עד
 כמויות נתגלו מקברותיהן, שהוצאו נוספות,

ארסן. של שונות
ניס בבית־הסיהר, מרי ישבה שעה אותה

 היא האפשר, ככל מצבה את להחמיר תה
ממ למשרדי איום מכתבי לשלוח היסיפה

 רוצחים לשכור אפילו ניסתה שונים, שלה
מאסיף. והאחים פינטו מאדאם את שיחסלו

ר פי1א ,אכו
 הוטל עליו הצעיר, השופט רוג׳ר, פייר
 עשרות ראיין בנאר, מרי בפרשת לחקור

 תולדות־החיים את העלה מיושבי־־מקום,
ברצח. החשודה של המלאות

האיכ למשפחת 1896 בשנת נולדה מרי
 חבריה לודון. בקרבת קטן, בכפר דביו, רים

 בגלל אותה שנאו ממנה, התרחקו לבית־הספר
 טוב בין להבחין ואי״יכולתה האכזרי אופיר,
לרע.

להינ חלומה על מרי וויתרה 1920 בשנת
 ה־ לדומה נישאה לודון, מעשירי לאחד שא

 שבע לאח־ אולם אנטיני. אוגוסט שחפן,
 חלה ילדים; כל נולדו לא כהן נישואין, שנות

 מימחי־משטרת־ לדברי חיים. ושבק אוגוסט
בגופתו. גם ארסן כמויות נתגלו צרפת

בג" ליאון היה׳ מרי של השני בחיר״ליבה

הת עקב יותר עוד גברו שמועותיה,לחש
 של אחותו לוסי, של הפתאומית אבדותה

 ביתה, במרתף תלויה שנמצאה לוסי, ליאון.
 עבר הרב ורכושה צוואה, כל השאירה לא

 נצטבר עתה ומרי. ׳■ ליאון לידי אוטומטית
 מפואר בית שכרו הם תועפות. הון בידם

תר לידידיהם, משתאות ערכו במרכז־העיר,
למטרות״צדקה. רב כסף מו

 ההל״ מסעות טבע. ד,־פך הרגל כל אולם
 בנאר מבית דרכם את לעשות הוסיפו ויה

 זוג ריבה, הזוג לודון. של לבית־ד,קברות
 מרי, של בביתה שהשתכן וערירי, אמיד
 כעבור ומת — רכושו כל את לה ציווה

 מכן לאחר בלתי־ברורות. בנסיבות קצר זמן
 של העשירות דודניותיו שתי בבית ■ השתכנו

 הכובשים מפני מווות פחד שפחדו ליאון,
 של נוכחותן את סבל לא ליאון הגרמנים.

 עליו היה לא אולם המרדניות. הזקנות שתי
 אחד. ביום מתו שתיהן :רב זמן לסבול

פו במקום עכברים רעל ואכלו טעו ״הן
המשפט. בבית מרי כן אחרי סיפרה דינג״,

ט פ ש מ ץ1נ ה ם פ סי סי ר ל

מועמ עוד נותרו לא עתה כי היה דומה
ב לחיות יוכלו וליאון ומרי — למוות דים

 רק נמשכה השלווה תקופת אולם שלווה,
ב לעבוד גרמני שביי ליא־ן שכר אשר עד

 מצא דיץ, אלפרד הצעיר, השבוי שדותיו.
להתגנדר, החלד, היא המזדקנת. מדי בעיני חן

 הגדילה צדקה, למטרות כסף פחות הוציאה
 איים התמרמר, ליאון המשתאות. תקציב את

ל נאלצת היתד, ומרי — הגרמני את לסלק
נגדו. גם ר,ארסן את הפעיל

 כי היה דומה הללו העובדות כל לנוכח
 ונמרץ. קצר יהיה בנאר מרי של משפטה

עוש את בחשבון הביאה לא המשטרה אולם
עור שכרה מרי ברצח. החשודה של הרב רה
לרסי המשפט את שניפצו מצויינים דין כי

 ברו, ד״ר כי הוכיחו בראשיתו, עוד סים
 הטוב ידידו הינו הגופות, את שבדק הרופא

 שתיערך דורשו מפקד״משטרת״לודון, של
פריסאיים. מומחים עלידי חדשה בדיקה

 ההשמצות. לשמע מזועזע היה ברו דוקטור
 קשר כל לו שאין נוכל, הוא שאין טען הוא
 של הדין עורכי אולם משטרת־לודון, עם

בטענותיהם. המשיכו בנאר מרי

ת ת הפגנו ערו סו
 לודון יושבי זועזעו הרופא מן יותר עוד
 בנאר מרי כי משוכנעים היו הם עצמם.
 בשלום לצאת סיכוייה כי ובראותם אשמה,

 חמתם עלתה וגוברים, הולכים העניין מכל
כר הודבקו העיירה ברחובות להשחית. עד

 ברוצחת. לינץ׳ משפט לעריכת שקראו זות,
: וקראו העיריה בית לפני הפגינו התושבים
יוח !ברו דוקטור יחי ! למרעילה ״מוות

״לעירם ־פריסאיים המומחים זרו !
ה את זריז עסקים איש ניצל שעה אותה

 של ביתה מול גדולה מסעדה פתח הזדמנות,
: שלט עליה תלה בנא־, מרי

ארסן מגישים אין ״כאן

ת אלו תי ש לדו ת1י
 לאחר השנה, רק נתחדש הופסק, המשפט

 פחות לא כי מומחי־משטרת־פריס, גם שקבעו
ארסן. של כמויות מכילות הגופות מן משש
 אמרו לא בנאד מרי של סניגוריה לם א

 ככל הדיונים את לדחות השתדלו הם נואש.
 הייתכן : ילדותיות שאלות הטיחו האפשר,

 הקרקע, מן הגופות לתוך חדר ד,ארסן כי
 ? הקברים גבי על שהונחו מזרי־ר,פרחים או

 םוי מילולי מאבק של מספר שבועות לאחר
 בלא המשפט של זה שלב גם הסתיים ער

 הועברו הגופות עשרה שלוש שרידי .כלום.
ב שוחררה בינאר ומרי נוספות, לבדיקית
ערבות.

 באי- זו זץזפתחות קיבלו לודון יושבי
יוד מרי, של באשמתה משוכנעים הם רצון.

 תצמח לא הדיונים מדחיית כי היטב עים
 נוספת כימית בדיקה כל : לצדק תועלת כל
ש ד,ארסן כמות את מפחיתה פית הג של

 בור" לוקרציה של סיכוייה את מגדילה בהן,
זכאית. לצאת המודרנית ג׳יה

ב אמר לידינו,״ מסור הדבר היה ״אילו
 מחסלים ״היינו לודון, מאזרחי אחד מרירות

ש כשם ממש — ושתיים אחת הפרשה את
 אורנייך הכומר, פרשת את אביתינו חיסלו
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