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ת מ א ב ה י ה
ספונטאני? מעשה

 שחורות כותרות אחריו גרר הזה הרצח
 ברור היה פניו על שלמחרת. בעיתונים

 רצח על מיידית נקמה הוא שהרצח
היהודי. הנהג

 במשך המישטרה"הסתובבו חוקרי
 באפילה. מגששים כשהם ימים, כמה

היהו המחתרת שפעולות חששותיהם,
 חברי של מעצרם עם הסתיימו לא דית

מציאו־ נראו היהודי, אירגון־הטרור

 מישפחות או שכונת־מצוקה יוצאי
מרובות־ילדים.

 טיפול
פסיכיאטרי

 בנו הוא בחיל־הים, חייל פרקם, יל ך
לכימיה בחוג בכיר מרצה של

מחיו השתנה מיכל של מצב־רוחה
 מטופלת מיכל ורוגז. לבכי וצחוק בים
 ניסתה פסיכולוג. אצל שנים ארבע כבר

שהת עד להתאבד, פעמים כמה בעבר
 היא האחרונים בחודשים בטיפול. חילה

 היא פסיכיאטרי. טיפול גם מקבלת
 היא גם מבולבלת. חסרת־מנוחה, נראית

סביבה. קורה מה מבינה כל״כך לא
במיגרש־ במעצר מוחזקת מיכל

ת י ט נ ד ש ס ה ו
שהו הראשון הרמז שהגיע עד תייס.

 החשודים שלושת של למעצרם ביל
ברצח.
 השלישיה כונתה העיתונאים בפי

 אברושמי ליונה בניגוד ״בני־טובים״.
 גרינצווייג) אמיל ברצח (שהורשע

 (שהורשע בן־שימול לרויד ובניגוד
 ערבי, אוטובוס לעבר לאו טיל בירי

 אין בו), הנוסעים אחד ובהריגת
הם ואין פלילי. עבר אלה לחשודים

 בבית־הספר למד הוא באוניברסיטה.
 אמידה. בשכונה ומתגורר לקציני־ים,

 מישקפי־ מרכיב אדום־שיער, הוא
 כשפרק־ לבית־המישפט והופיע ראייה

 המום נראה לא גיל חבוש. הימני ידו
 גודל. את עדיין הבין לא אולי ממעצרו.

 הבאים בשלבים לו הצפוי ואת החשד,
 העונש, גם ואולי והחקירה, המעצר של
 ספסל־ על נינוח ישב הוא יורשע, אם

העץ.

 יושבת, היא אין בירושלים. הרוסים
 עצורות עם ביחר באגף־הנשיס, כנהוג,

 לפחות. זמנית יושבת, היא אחרות.
 חדר היומנאי. דלפק מול מיוחד, בחדר

עצי בין לפגישות בדרך־כלל השמור
 שחוק־ יתכן שלהם. לעורכי־הדין רים

 מיכל את להכניס רצו לא רי־המישטרה
ער אסירות גם נמצאות שבו לחדר
ביות.

יום הראשון, ביום שנראה היחידי
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משם. רחוק לא נמצאה כספי של גופתו מאבק. נטושה נמצאה מוניתו שבועות. כמה לפני בלילה

לגיאוגרפיה, בחוג רביעית החשודה הסטודנטית
המעצר. להארכת בית״המישפט אל ומובלת מניידת־המישטרה יוצאת

..

 בדיוק מבין הוא כאילו המעצר, הארכת
 אייזנמן. דני היה החשד, חומרת מהי
 בדיוק ויודע שוטר, הוא פלא. זה ואין
 חשר פירוש ומה מעצר, של פירושו מה

 להסתיר ניסה לאולם, כשנכנס ברצח.
 אביו מאחורי הסתתר אחר־כך פניו. את

 חבוש היה הוא גם ארוכה. שעה במשך
 כמו לבנה, בתחבושת הימני בפרק־ידו

גיל. של זו

 לחיצה
ההדק על

הש- של מישפחותיהם בני ה ן*
 פקוחות בעיניים הסתובבו לושה ו

 האמינו לא הם התדהמה. מן לרווחה
 כל־כך במעשה חשודים אכן שבניהם

אכזרי.
 כל הודו קצין־המישטרה, לדברי
אותו. שיחזרו ואף במעשה, השלושה

 ומיכל דני נכנסו השיחזור, לפי
 שיסיע ביקשו הם תותנג׳י. של למונית

 "החזיק דני למעלה־האדומיס. אותם
את לקח גיל גיל. של הרובה את בידו

ך 1־1 ¥1ה  הח- שלישת בץ \
נהג ברצח שידים ו

אייזנמן. דני שוטר, הוא המונית

 מיכל עמדו בית־המישפט בדיוני בהפסקהאם נשיקת
 האם והתחבקו. ארוכה שעה במשך ואמה (מימין)

מר. בבכי היא גם שפרצה עד אותה, להרגיע ניסתה ומיכל בכתה

 אחרי ונסע דני, של הרנו מכונית
 מעלה־ של החשוך בכביש המונית.

 גיל עצר לירושלים. מחוץ האדומים.
הרשיונות, את וביקש המונית, את

 שווידאו אחרי לשוטר. מתחזה כשהוא
 הדק על דני לחץ ערבי, אכן שהנהג
 כדורים. שלושה בתותנג׳י וירה הרובה
 ■ סרגוסטי ענת אותו■ שהרגו
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