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מחלקת חוקרי של עיניהם נוכח 
 ניתגל־ ׳פאריס במושטרת מיקרי-המווית *
 הגרמניה דוגמנית־הצמרת של !גופתה תה

ה הזמר של אשתו בקר׳ זיגי היפהפיה,
בצרפת. החי נסרי, יוני ישראלי

 בנסיבות מותה את מצאה )24( בקר זיני
 בספטמבר 30ה־ שבין בלילה מיסתוריות

 באותו זו. שנה באוקטובר 1ה־ לביו
 בחדר־ בעלה׳ על־ידי מתה !נמצאה לילה

מפואר ברובע המשותף שבביתם השינה

 יחדיו צפו לכן קודם קצר זמן בפאריס.
בטלוויזיה.

 ניתוח גם שכללה המוות, סיבת חקירת
 הד־ תוצאות היום עד העלתה לא הגופה,

ש שונות, השערות הועלו משמעיות.
אירו עיתונאי של לדמיונם חומר שימשו

 מתה זייגי כי היתר״ אחת השערה פה.
 גרסה אחרת השערה מופרזת. ממנת־סמים

 נוספות השערות התאבדה. פשוט שהיא
 תקלה או פיתאומי התקף־לב על דיברו
הדם. במחזור אחרת
הינוק- השאלה סימני אליו שכוונו מי
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״שטרן״ כשער זיני
למיטה״ ונכנסתי שיניים ״ציחצחתי

עירום בדוגמנית זיגי
בעולם״ ביותר הנעלה ״הדבר

 מ־ נמרי. יוני בעדה, היד, ביותר בים
 ועד אם, היה ברור לא כלל הפירסומים

 אך אשתו, של במותה מעורב הוא כמה,
 שעבר השבוע בסוף לכת. הרחיק הדמיון

 מותה מהלם להירגע כדי ארצה, יוני הגיע
 השמועות. את להפריך כדי וגם אשתו, של

מרי: יוני סיפר נ
מתה. שזיגי מאמין לא !אני היום עד

 בשבילי זה. את לעכל ׳מסוגל לא פשוט אני
לחיות. ממשיכה עדיין היא

 טלוויזיה יחד שראינו הוא שקדה מה
 לנסוע צריכה היתר, זיגי בלילה. 12.30 עד

 אני לישון. ניכנסה ולכן לבריסל, למחרת
 הטלוויזיה, ליד שעה כרבע עוד נשארתי

 וניכנס־ שיניים ציחצחתי סגרתי, זאחרי־כן
למיטה. תי

 של בזרועותיה חבוק להיות כשרציתי
 מצידה. תגובה שום היתד, לא אשתי,

 לעשות התחלתי מיד האור. את הדלקתי
 הרמתי ועיסוי-לב. לפה מפה הנשמה לה

 את להציל שיבואו לרופאים 5.0.5 טלפון
 דקות. שבע אחרי הגיעו הרופאים חייה.

לעשות. מה שאין לי אמרו הם
 בקשתי האמנתי. לא להגיב. יכולתי לא
 שמוות אמרו הם אבל משהיו, לעשות מהם

לעשיות. מה יותר ואין מוות, זה
 היפה האשה
בעולם ביותר

 הרופאים שבאו אחרי דקות מש ׳!ץ
ה את לקחיו מייד המישטרה. הגיעה י י

 ומסרתי לתחנה אליהם הצטרפתי גופה.
 המוות ׳שסיבת לי אמרו השוטרים עדות.

 הנושא בכל הזנחה היתד, לדעתי תיבדק.
 אמרר, שבוע אחרי ׳שקבלתי התשובה הזה.

ש בדיר ממיקרה ׳כתוצאה נגידם שהמוות
ש מבלי גיל, בכל אדם, לכל לקרות יכול

 מוגדרת. סיבה על להצביע יוכלו הרופאים
 שתוך מקווה ׳ואני נמשכת עדיין החקירה

קרה. באמת מה יגלו הקרוב הזמן
 שיום שאין הוא להגיד רוצה שאני מה
 לא אני וביני. אישתי של המוות בין קשר
 תפקידם זה לה. קרה מה להסביר יכול
 שזיגי לומר רוצה גם אני הרופאים. של

 מה בסמים. השתמשנו לא מעולם ואני
 יגיע באירופה עיתונאים כל־מיני שכתבו

 נגדם להגיש מתכוון אני לבית־המישפט.
הסוף. עד הזיה בנושא ואלך דיבה, תביעות

 בחיוג מטעות כתוצאה זיגי את הכרתי
 י ובטעות מפארים התקשרה היא בטלפון.

 בת שיחה ביננו התפתחה אלי. הגיעה
 נפגשנו. ערב !באותו ועוד בטלפון שעתיים

 בנישואים התחתנו ביחד. אנחנו ׳מאז
 חודשים. וארבעה שנה לפני אזרחיים

ב בשנית ולהינשא ארצה לבוא :תיכננו
שלי. המישפחה בני קרב

 בעולם ביותר היפה האשה היתד, זיגי
 הדוגמניות אחת גם היתה היא בשבילי.

 בעולם. ביותר והמצליחות המפורסמות
 ואהבה מערכת־יחסים בינינו התפתחה
 להביא תוכניות לי היו במינה. ׳מיוחדת

 ביותר הנעלה לדביר בינינו היחסים את
אותם. להגשים הספקתי לא אבל בעולם,
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