
להתחמק! אותו: מרצה ברבו אחת נשמחשבה התאונה ממקום ברת הוא

 השבוע הפכה ויחידה אחת ובדה
לרוצח: קנדי (טד) אדוארד הסנטור את
 אמודאי־המשטרה, של הודעתו זו היתר.

 התאונה למקום עזרה מזעיקים היו שלוא
 ממוות להציל היה' ניתן אירעה, כאשר מייד
 עם שהיתר, הבלונדית, קופצ׳נה ג׳ו מארי את

במכונית. הסנטור
 נסעו בה המכונית נפלה כאשר הסיבה:

 ומזכירתו קנדי משפחת של הבנים צעיר
 בתוכה נלכד המים, לתוך אחיו, של לשעבר

ב נתגלתה הטבועה המזכירה כיס־אוויר.
 שראשה כזו בתנוחה השקועה המכונית תוך
האוויר. כים בתוך נתון היה

 נפלה כאשר מייד טבעה לא היא כלומר:
 כשהיא בחיים, נשארה היא למים. המכונית

ה בכיס שנלכד המעט החמצן את נושמת
אוויר.

מתה. — החמצן מלאי כשנסתיים
★ ★ ★

דוגמתו שאין 7ב3

* תן * משטרה? מייד הסנטור הזעיק לא ד
 במשך בהלם נתון היה שהוא טענתו,

 המציאות, במיבחן עמדה לא — שעות עשר
כמופרכת. הוכחה

 האחרת: האפשרות רק נותרה כתוצאה,
 להסתיר בנסיון ביודעין, זאת עשה שהוא

 המשטרה מידיעת המיקרה את ולטשטש
והציבור.

 שאין כנבל קנדי טד נהג זאת, בעשותו
 לתאונה הגורם שנהג לחשוב מקובל דוגמתו.

ה את מפקיר כשהוא המקום, מן ובורח
 אולם בשפלות. הנוהג אדם הינו פצועים,

 אינסטינקטיבית, כלל בדרך פועל כזה נהג
 פעל האמריקאי הסנטור ואילו לחשוב. בלי

 — התאונה שלאחר השעות בעשר רבות
ל וממוקדות מחושבות היו פעולותיו וכל

 מעשיו, את להסתיר לנסות אחת: מטרה
מאחריות. להתחמק עקבות, כל לטשטש

★ ★ ★
להשתיק כדי הכל

 היה שהוא טענתו, מופרכת דוע **
בהלם? נתון

כך: על מעידים סימנים כמה
 עשול מה — כביכול הלם, של במצב #
 המכונית מן להשתחרר שהצליח לאחר קנדי

 מסרה, ללא משוטט החל לא הוא השקועה?
 ב־ כמקובל אותו, הסובב על לדעת מבלי

 אל ישר צעד הוא ולא: לא כאלו. מיקרים
ה עת אותה נמשכה בו בא, ממנו הבית

 אחד — ידידים שני להזעיק ומיהר מסיבה,
 לשעבר הכללי התובע מרקהאם, פול מהם
ניו־אינגלנד. מדינת של

 משום בכך היתה בהלם, הנתון אדם לגבי
מפתיעה. צלילות־דעת

 חזר כבר מכן, לאחר ספורות דקות #
ה ידידיו. שני בלוויית התאונה למקום קנדי

המכו אל להגיע ניסו למים, זינקו שלושה
 ולהוציא דלתותיה את לפתוח השקועה, נית

 במאמצים השתתף קנדי ג׳ו. מרי את ממנה
 הזרם למרות במים שחה פעיל, באורח אלו

 בכך היה בהלם, הנתון אדם לגבי החזק.
לשבח. ראוי מיבצע

זע האלו, הפרטים מכל יותר אולם #
 הודיעו לא מדוע אחרת: שאלה לשמים קה
 התאונה? על למשטרה קנדי של ידידיו שני

למש הודיעו לא מדוע בהלם. היו לא ם ה
 המסיבה, משתתפי כל גם התאונה על טרה

חז בדרכם עזבו ידידיו ושני שקנדי לאחר
הטבועה? למכונית רה

 שלפני — קנדי סנטור ברורה: המסקנה
 ניקסון ריצ׳ארד של למתחרהו נחשב התאונה

היטב ידע — 1972 בשנת לנשיאות בבחירות

מ להסתלק מיהר כאשר עושה, שהוא מה
 פעל הוא בהלם. היה לא הוא התאונה. מקום

 את להשתיק כדי ידידיו, בעזרת ביודעין,
המיקרה.
 המזכירה עם נסע קנדי הסבירה: הסיבה
 ל־ שהובילה לדרך־עפר היפהפייה הבלונדית

כ מה, זמן לאחר החוף. ליד שומם איזור
 כנראה שהיה קנדי, איבד בחזרה, שבו אשר

 שבה בנקודה ההגה על השליטה את שתוי,
 וה־ הראשית, הדרך אל העפר דרך התחברה

 גיש־ מעל עפה הענקית השחורה אולדסמוביל
המים. לתוך הקטן העץ רון

שקרים שקרים,★ ★ ★
היתד. שלא מאחר מהגילוי, חשש נדי

 מקום באותו להיות סבירה סיבה כל לו
 לוא המזכירה. עם במכוניתו שעה ובאותה

 ה־ הסנטור היה בציבור, מתגלה הדבר היה
 קשה. ניזוק לילדים, ואב הנשוי קאתולי,

הס שקרה, מה את לטשטש ניסה כך משום
נוספים: בשקרים כך כדי תוך תבך
 שעל למעבורת בדרכו שהיה טען הוא •
פו שהמעבורת מאחר אולם הראשית. הדרך
 שהתאונה קנדי טען חצות, עד רק עלת

 שהוא טען שעד־ראייה אלא .11.40ב־ אירעה
ה כאשר — 12.40 בשעה במכונית פגש

פעלה. לא כבר מעבורת
הצד העפר בדרך להימצאותו אשר #
הס — למעבורת מובילה אינה שכלל דית,
 בכך בהתחשב בדרכו. טעה שהוא קנדי ביר

 חייו, רוב וחי נולד בה הסביבה זו שהיתר,
מגוחכת. זו טענה נראתה

★ ★

דקות 12 בן משפט
 שי־ ,השבוע רק התגלו אלו תירות ך*
שידור בעת התאונה, לאתר ימים שה ^

 ושבו קנדי, שקיים המפורסם הטלוויזיה
הפוליטי. עתידו את להציל ניסה

 שישה לאחר התקיים זה דראמאטי שידור
 מבין כמה עם קדחתניות התייעצויות ימי

 כולם שגויסו בארצות־הברית, המוחות מיטב
 להוציא כיצד אחת: שאלה על לענות כדי
מהבוץ? הצעיר טד את

 רוברט להתייעצויות: שהוזעקו אלו בין
 ו־ קנדי בממשלות שר־ההגנה מקנאמארה,

 מיועציו בשעתו סורנסון, תיאודור ג׳ונסון;
ל מארשל, ובארק המנוח; קנדי הנשיא של

 ארצות- בממשלת הכללי התובע סגן שעבר
הברית.

היו: הימים ששת התייעצויות תוצאות
 בטל־ והרגשגית הדרמאטית הפנייה #1
ל שנועדה לפרטי־פרטיה, מחושבת ויזיה,
ולה־ מסצ׳וסטס תושבי של ליבם את זעזע

ה מכונית נתגלתה כךהמים נח;ך הבונה
הפוכה לראשונה: חזות

 עומק אף על הדלק. מיכל של התחתון וקצהו האחורי, הפגוש של
 הגישרון מעלהמוות גשודלתות את לפתוח ידידיו ושני קנדי הצליחו לא במקום, הרדוד המיס

ה־ וחסר הצר


