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חברה־קדישא אנשי בעלה. גופת את לזהות משמאל)

 רות ממנה. דאת למנוע ניסו ובני־המישפחה סירבו,
 שהיתה השמאלית, ידו את לה הראו ולבסוף התעקשה,

סיפרה. אמנון,״ של ידו את זיהיתי .״לא קפוצה.

 הגופה את הוציאו לכן קודם שיום
 חשדותי, אותה. והחזירו לחקירה,
 אמנון של שמו תחת הקבור שהאיש

 גמלה אז וגברו. הלכו אמנון אינו
 את לראות נחושה החלטה בליבי
 אמנון שאכן בבירור ולדעת הגופה
שם. קבור

 אגלה לא שלעולם אדם אל פניתי
 דולר 500 לו והבטחתי זהותו, את
 הגופה. את להוציא לי יעזור אם

הסכים. והוא
והו הגופה את הוצאנו למחרת

 לי היה הביתה. אלי אותה בלנו
ה את להביא להיכן להחליט קשה
ימ במשך אותה להסתיר ואיד גופה
 למקום. להחזירה שאוכל עד מה,
 להוביל אלא ברירה, לי היתה לא

 את הסתרתי בבית הביתה. אותה
 אותה ונעלתי החדרים באחד הגופה

 חשתי בבית. היה לא שאיש עד שם
 בבית לבד להימצא איומים פחדים

אותה. לחשוף העזתי ולא גוויה, עם
ס קדי חו  ה

פחד נתקפו
 חדר מאותו שעלתה צחנה ,ך

 שעות כמה אחרי איומה. היתה י י
 הידיים. על והסתכלתי אומץ אזרתי

 הבטתי כך אחר פתוחות. היו הן
 , הגיע בלילה אמנון. היה וזה בפנים,
 והוא שלו, המשאית עם הבחור
 לבית־הקברות, הגופה את הוביל

 בהן שעות באותן הקודם. למקומה
 פרט כל הנצחתי הגופה עם שהיתי

במצלמתי.
המישטרה. חוקרי הגיעו למחרת

 חודשים, כשלושה מזה אך דים.
 עליה חשך בעלה, של הרצח מאז

עולמה.
 ״אחרי :האלמנה מספרת

 את לפקוד באתי שבעה שישבתי
אה המילה יום. כל כימעט הקבר

ב אותה שסידרתי כפי היתד, בה
 של שידו העובדה אבל ידי. מו

 היטב וסגורה קפוצה היחה אמנון
 היתכן הרף. ללא אותי הטרידה
 מקפידים לא אדם של רצח שאחרי
 אולי ן סימן וכל רמז כל לבדוק
 רמז היה קפוצה יד אותה בתוך

 קצר מיכתב כמו כלשהו,
 פניתי אז ז אחר דבר או שכתב,

 בתיק שטיפל המישטרה חוקר אל
 לו וסיפרתי הרצח של החקירה

 בזים שהכול חשתי חשדותי. על
 כשבאתי אבל הזה, הרעיון על לי

 בדצמבר, 28ב* הקבר, את לבדוק
שהמי גיליתי נקבר, אחדי יום 14
בתאילנ כתבתי אותה אהבה, לה

 האחראי אל ניגשתי נעלמה. דית,
 אם אותו ושאלתי בית־הקברות על

 ל- הגופה את הוציאה המישטרה
 ביטל הוא בהתחלה חקירה. צרכי
 מישנד כמה אחרי אבל בתוקף, זאת
הודה הוא בפניו שהטחתי קשים טים

 לבוש שטרנברג אמנון
״ י1י בתחי רב־חובל מדי \
לאשתו. מסר המדים את דרכו. לת
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השבעה. בעת רות, מספרת הטייפ״, על שהקליט ושירים ולילדים,

ן
 שלושה מגוחכת. תמונה היתד, זו

ב עמדו מישטרה, חוקרי גברים,
הש את דחף אחד וכל הבית פתח

 פנימה. להיכנס פחדו פשוט הם ני.
 בצורה אותי חקרו לבסוף כשניכנסו

עי להיות. שיכולה מטופשת הכי
 נקרופילית שאני היה חשדם קר

 היו מה הבינו לא הם ולמעשה
שלי. המניעים
מ כבר נעשה זה שצעדי אפשר

 אי־וד־ של יום 15 — יאוש תוך
 איש לאותו קדה בעצם מה אות
 אילו ילדי. ואבי בעלי שהיה יקר

 חוקרת שמישטרת־ישראל ידעתי
 אבל ביעילות, לא אפילו בעניין,
מע לידי מגיעה הייתי לא חוקרת,

פי בנמל נרצח אמנון שכזה. שה
 של הטריטוריאליים במים ראוס,

 ישראלית, אוניה על אבל יוון,
יש טריטוריה בעצם זו החוק ולפי

 31 רב־חובל, היה אמנון ראלית.
 לא ואיש צים, בחברת עבד שנים
 קרה בעצם מה ולחקור לצאת טרח

נרצח. בעלי וכיצד אוניה אותה על
 הרב- אלי התקשר הרצח אחרי

 הקפטן פיראוס, נמל של חובל
 יתכן זה איך ושאל דימלאגיס,

 לא עדיין הרצח אחרי שיומיים
 זה איך חוקר. שום למקום הגיע
 הגופה את לקחו לא שעדיין יתכן

 דימד לי אמר נזעם כולו לישראל.
 ייקבר שאמנון רוצה שהוא לאגים,
 יודעים שבה הים, מדינת ביוון,

 רב־חובל. של כבודו את להעריך
ו המישטרה חוקרי אל התקשרתי

 לא למה שאלתי הסבר. ביקשתי
 התשובה ו לפיראוס חוקר נשלח

 אושר לא שהדבר היתה, שקיבלתי
תקציביות. בעיות בשל

ס״ ״אדס סויי  מ
אמנון אוייג

*  להגיע החלו יותר אוחר ן
 סיבת על שונים הסברים אלי יי■׳

 שחתי- איש שהוא רם, חגי המוות.
 שאולי לי אמר צים, של הרווחה
 הוא אולי נרצח. לא בכלל אמנון

 להתאושש. כדי לתאו כשהלך נפל
ל החלו לי שנתנו ההסברים כל

 אל התקשרתי יום מדי אותי. סחרר
 שהם לי הסבירו ותמיד המישטרה,

 תיק כי דבר, לעשות יכולים לא
 אז מיוון. הגיע לא עדיין החקירה

 אפילו ? לעשות יכולה אני מה
 את לסגור שעומדים לי רומזים
חוקרים. לא לחקור אבל התיק,

 פתאום ניזכרו ימים כמה לפני
 על-מנת מהמישטרה, אלי והתקשרו

 מה אמנון. של הדם סוג את לוודא
 בצים הרי ו השתגעו הם איתם,
 למה אז שלו, הרפואי התיק נמצא

 קיים בליבי ו האלמנה אל לפנות
 שיכול מסויים, אדם כלפי חשד
מישט- אבל הרצח, את לבצע היה
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