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שתי בארגנטינה:
בתא־המיטען גוויות

׳ואחות אחים שנייהודית מישנחה
סרחיו, אמו. עם יחסי־מין קיים התביעה שלדברי הצעיר האח

 המעוותים היחסים רקע על הוריו, ברצח מואשם המבוגר האח
 מכל־וכל. הסיפור את מכחישה ולריה, האחות, המישפחה. בתוך

מכוניתם. של המיטען תא בתוך מתים נמצאו ההורים

ם חי א  )20( ופאבלו )23( פרחיו ^
 הארגנטינית התביעה על־ידי נאשמים י יי

 את חודשים כשמונה לפני שרצחו על
 מאוריצ׳ו הנודע היהודי המהנדס הוריהם,

 סילבה־כריסטינה ואשתו )53( שוקלנדר
וחניקתם. גולגלותיהם ריצוץ על-ידי ),49(

שהרוצ כך על מצביעות העובדות כל
 שוקלנדר, בני-הזוג של האמיתים חים
 הנאשמים, ספסל על יושבים שאינם רק לא

 .הסתבכותם את אירגנו אשר שהם אלא
הבנים. שני של ומעצרם

 אפילו אפשרי. הכל היום של בארגנטינה
 להפוך עלולה ביותר, האבסורדית הבדיחה
 שולט נוראי פחד מקפיאת־דם. מציאות
 אזרחים מיליון 28 של ובמוחם בליבם

 הוצאתם או מאסרם חטיפתם, בעיקבות
 ונשים, גברים 15,000מ־ יותר של להורג

 שרק אלפים של מישפט ללא ובמעצרם
המישטר. כמתנגדי נחשדו

אז רבבות משכנע אשר הוא הפחד,
 שלא בפשעים להודות או לשתוק רחים

 שוק- בפרשת גם כנראה קרה כך ביצעו.
לנדר.
.1980 במאי 30
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והר1 מרסל
 ברחוב 2459 מס׳ לבית הוזעקו השוטרים

 בואנום־איירס. של בצפון דיאז, קולונל
 מכונית של שמתא־המיטען גילו שכנים
דם. טיפות ניטפו פולארה דורג׳

 למקום הוזעקה קצרה התייעצות אחרי
 הרחום פצצות. לפירוק המיוחדת היחידה

 גופותיהם נתגלו פוצץ. ותא־המיטען נסגר
 לבושות בדם, מגואלות ואשה, גבר של

נר השניים בסדינים. ומכוסות בפיג׳מות
 וגם בראשיהם כלי־מתכת במהלומות צחו

ש לשוטרים מסר השכנים אחד נחנקו.
 יושב צעיר גבר ראה בבוקר 7 בשעה

המכונית. הגה ליד
 ביותר, קצר זמן תוך שהתברר כפי

 מאוריצ׳ו המכונית, בעלי היו הנרצחים
 הרצח על שוקלנדר. וסילבודכריסטינה

 התיקשורת כלי בכל מייד נמסר הכפול
 הזוג, של הבנים שני אך רבה, בהבלטה

במישטרה. התייצבו לא ופאבלו, סרחיו
 שברחוב המישפחה של בדיות־הפאר

 נמצאו בבירה, 1480 מס׳ בפברואר 3ה־
סימני־דם.

 ,18ה־ בת ואלריה את חקרו השוטרים
 הוריה בבית היתה שלא בני־הזוג, של בתם

לילה. באותו

 שוק- בני־הזוג המישפחה, שכל התברר
 שבת, בליל חגגו והבת הבנים שני לנדר,

 סרחיו, של יום־הולדתו את במאי, 30ה־
 שתו בחצות שבעיר. לה־פלאטה נהר בחוף

 כל ובששון. בשימחה ונפרדו שמפניה,
 הביתה נסעו ההורים לדרכו. הלך אחד

לישון.
 מרכסיזם

עריות וגילוי
 בואנוס־ עיתוני בישרו הרצח מחרת ך
 הזוג בני של רציחתם שתעלומת איירס •

 סרחיו הבנים, שני וכי פוענחה, שוקלנדר
ה הפסטיבל התחיל בכך ברחו. ופאבלו,

גדול.
הטל תחנות בכל שתואר מצוד נפתח

 שעה חצי בכל המדינה. של והרדיו וויזיה
ופר המירדף מהלך על דיווחים נמסרו

 הנרצח האב לרצח. המניע לגבי שנויות
 באשתו לצפות שנהנה כמי כמיפלצת, תואר

 אחרים, גברים עם יחסי־מין כשקיימה
לכך. מסוגל היה לא עצמו שהוא מפני

מקו שציטטו העיתונאים טענו האשה,
 שנה, 15 מלפני שכנים ביניהם שונים, רות

ל להתפשט ונהגה אלכוהוליסטית היתה
פתוחים. דירתה כשחלונות שכניה, עיני

 הודגש שלמה, תהיה שהתמונה כדי
 דיעות בעלות היתה שהיא ושוב שוב

 חופשית, באהבה שדגלה מארכסיסטיות,
קומו תעמולתי חומר בהפצת ושעסקה

 שנעצרו לפני עוד די. היה לא בזה ניסטי.
 נהגה שהאם כלי־התיקשורת מסרו הבנים,
 פאבלו, ־טן, בנה עם יחסי־מין לקיים

.12 בן שהיה מאז
 הוריו. את סרחיו, הבכור, האח רצח לכן

 גולגלותיהם, את ורוצץ אותם חנק הוא
 עד הציבורית במעלית הגופות את העביר
 של בתא-המיטען אותן הניח ושם לרחוב,
 פאב־ הצעיר, האח פולארה. הדודג׳ מכונית

הגופות. את להעביר לו עזר לו,
מכל־וכל. הסיפור את הכחישה האחות
 לסרט־מתח . תסריט כמו נשמע הדבר

זול.
 דם, נוטפות גופות גוררים צעירים שני

 של ציבורית במעלית בסדינים, מכוסות
 שבו לרחוב אותן מוציאים מפואר, בניין

 ושומרים, שוטרים הרף ללא מסתובבים
 המכונית, של תא־המיטען את פותחים

אותם? יראה שאיש בלי ומסתלקים
 של ששילטונות־החוק להאמין היה קשה

 ויבססו זה בסיפור ישתמשו ארגנטינה
התביעה. את עליו
אפשרי. הכל הרי בארגנטינה אך

 הגופות גילוי אחרי ימים חמישה
 סרחיו, הגדול, האח את השוטרים עצרו

 מאר־דל־ הגדולה מעיר־הנופש הרחק לא
מהבירה. קילומטר 250כ- פלאטה,

 הכביש, בשולי ״נעצר שוקלנדר סרחיו
 היה לסרחיו בפניו. פצוע לחלוטין, תשוש

לב כדי המישטרה, לטענת שנקנה, סוס,
 השני, האח גם נעצר יום באותו רוח.

 האחים שני סוס. ברשותו כשגם פאבלו,
 במאר־דל- במלון בחדר ימים 4 בילו

פלאטה.

סוס_______
מטוס במקוס

 כדי נפרדו הם המישטרה טענת ^
 ניסה אחד וכל החוקרים את לבלבל •

ברכי המדינה לגבולות מחוץ אל להגיע
 לעבור התכוננו הם כלומר, סוס. על בה

 ברכיבה, לגבול עד קילומטרים אלפי
צורך כל ללא למטוס, לעלות שיכלו בשעה
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 שיש סיפור :שוקלנדר ״פרשת :טוענת
 האס רבות. סתומות נקודות בו

האמיתיים?״ האשמים באמת הם אלה

 יש שעימן המדינות לאחת ולטוס בדרכון,
משותף. גבול לארגנטינה

 התייחסה הארגנטינית העיתונות אפילו
העי המישטרה. של לתיאוריה בצחוק

ילדותית. אותה כינו תונים
 אחרי האחים שני ברחו לא מדוע #

 שום היה ולא כסף, לכם היה הרצח?
ולהימלט. למטוס לעלות קושי
קי 250 של למרחק רק נסעו מדוע !•

ב חדר לקחו מבואנוס־איירס, לומטרים

 יתפרסמו שתמונותיהם עד והמתינו מלון
אח במירדף יתחילו שכולם כדי בעיתונים,

נור משכילים, צעירים הם השניים ? ריהם
 בשיב־ מפגרים אינם ובשום־אופן מליים,

 הוריהם של הרצח את תיכננו אם לם.
 יותר טוב תיכננו לא מדוע אותו, וביצעו

הבריחה? את
וחבו עייפים היו הם נלכדו כשהם •1

מיו סימני-פחד בהם ניכרו לא אך לים,
חדים.
 להם הבטיח שמישהו יתכן האם •

 ימים כמה במשך ימתינו אם דבר־מה
? במאר־דל-פלאטה

לא מדוע______
שיחזור? התקיים

 לבטל או לאשר יכוד שהיה דבר ׳ך•
 שיחזור היה המישטרה גירסת את 1 י•

והסני שופט־חוקר, בנוכחות מישטרתי
מצלמות־וידיאו. ובנוכחות גור

מס המישטרה התקיים. לא השיחזור אך
האח ברגע הודיעו הנאשמים ששני רה
בשיחזור. להשתתף מסרבים שהם רון

 שאלות: ושאלה שוב התעוררה העיתונות
 כשיחזור? להשתתף האחים סירבו מדוע

 היה מה כן, אם ברצח. כבר הודה סבחיו
הו את רצח לא הוא ואם להפסיד? לו

 כחוק, שלא ממנו נגבתה וההודאה ריו
 יוכל שבה היחידה הדרך הוא השיחזור

חפותו? את להוכיח
 הלכו הפרשה כשרות לגבי הספקות

וגברו.
ית לא שהשיחזור מעוניין היה מי
 להדגיש מעוניין שהיה מי רק ? קיים

 היא במישטרה מסרחיו שנגבתה שההודאה
 זכותו את ניצל השני האח אגב, נכונה.

הודאה. כל מסר ולא לשתוק,
 לאחים שיעץ שמי התברר מהרה עד
סני היה הפומבי בשיחזור להשתתף שלא

ביאנצ׳י. פדרו הד״ר גורם,
 ביינצ׳י, הד״ר מיהו לחקור החלטתי

 האחים של סניגורם להיות הגיע וכיצד
שוקלנדר.
:מדהים היה הגילוי
 20 במשך עבד ביאנצ׳י, פדרו הד״ר

 מישטרת-ארגנטי- בשורות כמישפטן שנה
זאת. רק ולא !נה

בבי הוחזקו שוקלנדר, ופאבלו סרחיו
לרא שהובאו ועד מעצרם מאז מוחלט דוד

 פונטלה. הד״ר השופט־החוקר, לפני שונה
 ייתכן כיצד אליהם. לגשת הותר לא לאיש
 מדוע להגיע? הצליח אחד עורך־דין שרק

)72 בעמוד (המשך


