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 דרוש רק שאני שלא, לי ואמרו עצור
לחקירה.

איתם. הלכתי
 שאני לי התברר בתחנת־המישטרה

כלום. ידעה לא אשתי עצור.
 שמיכות בלי בחדר אותי זרקו

 אותי חקרו לא לילה באותו ומיזרונים.
בכלל.

 שני הופיעו ,7ל״ ברבע בבוקר,
 שירות־ של תעודות לי הראו אנשים,

 אותי לשאול והתחילו הביטחון(ש״ב>
 ביקשתי מהפכות. מתכנן אני אם

 התייחסו לא והם עוח־־דין, עם להיפגש
לכו.

 גרינ־ לאמיל ביחס אותי שאלו
 שבו שלתארין־ להם, הסברתי צווייג.
 — מאוד מוצדק אליבי לי יש נרצח

 גיסי, אצל באילת הייתי זמן באותו
 הרצח על ידעתי שוטר. במיקרה שהוא

מהעיתונים. למחרת, רק
 מעצרי. על דבר ידעו לא בבית

 תחנות־המישטרה, לכל טילפנה אשתי
עצור אני אם לה לומר ידע לא ואיש

 תמונות האם
 וציניות הן אלה
 מיקר אוסף או

 וחושים שנועד
הציבוו* את

 בארגנטינה, כמו ממש נמצא. אני והיכן
לה. נעלמתי פשוט
 אותי הוציאו שעות 48 אחרי רק
 אברהם עם להיפגש לי ונתנו לאור,

 אותי הביאו שלי. עורד־הדין ברדוגו,
 חסוי מידע לפניה הציגו נאור, לשופטת
מעצרי. את להאריך וביקשו

 לא שהמידע אמרה השופטת
 אחד ביום מעצרי את האריכה מספיק,
נוסף. חומר שיביאו וביקשה בלבד,

 ואז חומר, עוד לה הראו למחרת
נוספים. ימים 10ב־ מעצרי את האריכה

 נחקרתי מעצרי תקופת כל במשך
 שירות־ אנשי על־ידי פעמים כמה

 אל כמו אלי התייחסו הם הביטחון.
 לחקירה מגיע הייתי ביטחוני. אסיר

 חשודים ערבים שם רואה והייתי
 ומחכים יושבים ביטחוניות בעבירות
 רי זה בשק. מכוסות כשפניהם לחקירה,

אותי. הפחיד
 הייתי ׳,70ה־ שנות בתחילת פעם,

 שנים, הרבה כבר מאז, בפנתרים. פעיל
 לא מיפלגה, לשום שייך לא אני

פוליטית. פעילות בשום מתעסק
 ישנה כאילו הזמן כל טענו הם אבל
 מאמן שאני אנשים, 10 של מחתרת

 פירסמו אותי, כשעצרו בנשק. אותם
 כאילו בעיתונים, גדולות בכותרות זאת

גרינצווייג. אמיל של הרוצח את תפסו
 שוב באו במעצר שהייתי בזמן

 הם יסודי. חיפוש בו וערכו לביתי
 ציפוי־העץ את באכזריות פירקו אפילו

 זה שמאחורי חשבו הם במירפסת־הבית.
 לא כמובן, אבל, מחסן־נשק. מסתתר

 לוחות״העץ את והשאירו כלום, מצאו
ושבורים. מפורקים

 שלם ליום אשתי את עצרו גם הם
 בבית, לבד כשהילדים חקירה, של

 המחתרת קיום על יודעת שהיא בטענה
תוכניותיה. ועל

 ביום להסתיים צריך היה המעצר
 לי, ברור היה לא הצהריים עד השישי.

 היום אותו עד לא. או משתחרר אני אם
 בכתב, עדות שום ממני גבו לא גם

שלי. האליבי את רשמו לא אפילו
 בצהריים 1ל־ קרוב יום, באותו

 העדות את ממני גבה החוקר, הגיע
לה לשופט אותי ולקח הראשונה
שתחרר.
אברג׳יל. של סיפורו כאן עד

 שנעצר — תורג׳מן וגם אברג׳יל גם
 לא — לפניו ושוחרר לפניו יומיים
 שוחררו כאשר ערבות על חתמו

 העצורים לגבי גם כך מהמעצר.
 שנעצרו במיספח, (שישה האחרים

רצח־גרינצווייג. לחקירת בקשר
)70 בעמוד (המשך
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