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החוקר אחד. אדם קלטו לא אבן־ארי,

 גרנות ואביבה יערי חווה של מעצרן
 החל בתל״אביב, המחוזי בבית־המישפט
 בירושלים העליון בבית־המישפט

 שיט־ עורך־הדין של עירעורו בצינעה
 האחות ברצח הרשעתו על חרמון, עון

בלאס. כרמלה
 חרמון, הורשע שבו מישפט־הרצח,

 המזהירה בקריירה קרש־הקפיצה היה
 חסד־נעורים. לו שומר והוא חדד, של

 התובעת של לצידה לעמוד תחת
 חדד בחר המצלמות, לעיני דבורין,
 העליון, בבית־המישפט בשקט לשבת
 תל־אביב, מחוז פרקליט של לצידו
שדר. אהרון

אמר: כף החליט מדוע נשאל כאשר

חדד חוקר
- ירגיש הוא איך

 התיירת רצח את שפיענח חדד, מישל
שם. היה לא מלבסקי, מלה

 חדשה,״ חקירה התחיל בטח ״הוא
 דווקא בחר חדד אבל עיתונאים, אמרו
 שבו היום באותו ישנה. לפרשה לחזור

את דבוריו פנינה התובעת ביקשה

שוטרים) (באמצע: ספסל-הנאשמיס על יערי(משמאל) וחווה (מימין) גרנות אביבה
תועלת...־ יביא בוודאי זה ״לפרקליטות

חרמון מערער
זכאי יימצא אם -

 שום היום יהיה לא שבתל־אביב ״ידעתי
 סגור. שם התיק הרי מעניין. דבר

 על אחת הכל זרקו האלה השתיים
 הגעיל כבר זה שבסוף עד השנייה,

 טוב. זה התביעה בשביל אולי אותי.
 את הרג זה בשבילי קל. יותר לה יהיה

בחקירה.״ העניין כל
 עדנה הד״ר יערי, חווה של סנגוריה

 סניגורה קנת, ונתן מקרין, ודרור קפלן
 דחיית את ביקשו גרנות, אביבה של

הדיון.
 דויד עורר־הדין חרמון, של סניגורו

 השופטות לפני שלם יום טען ליבאי,
 והשופט נתניהו שושנה בן־פורת, מרים

 פעם מדי קטעו השופטות בך. גבריאל
 על שונות הערות והעירו דבריו את

 שכינו כפי האחורי״ מהרחוב ״האשה
 של קרובי־מישפחה הנרצחת. את

 עוול, לו נעשה כי בהפסקה טענו חרמון
שתי דווקא יושבות שבעירעור מכיוון

 יותר אוהדות בוודאי שיהיו שופטות,
שופטים־גברים. מאשר הנרצחת את

 ג׳ינג׳י, זקן, מגודל עצמו, חרמון
והת ישבו הוריו וחייכן. שליו ישב

 קראה יפה, בלונדית אשה אמו, פללו.
 בספר־תהילים המישפט כל במשר

לטי קשב רב הקשיב ואביו קטנטן,
 בית- את ״הלעיטו הסניגור. של עוניו

הסני אמר קטנים,״ בפירורים המישפט
 הראיות כל כי לכך התכוון הוא גור.

 ראיות היו חרמון נגד בתיק־הרצח שהיו
 כלב, של שערות — בלבד נסיבתיות

 שהוחלפו צמיגים שרופה, מחצלת
 בכל זה כך ״אבל ורחיצת־מכונית.

 לו אמרו נסיבתיות,״ ראיות של מיקרה
השופטים.

 הגיעו חרמון של וידידיו מכריו מכל
 שלושה. רק העליון לבית־המישפט

 איתו העומדים צעירים, עורכי־דין שני
תמירה, וצעירה היום, עד בקשר

 מלבדם בהדפסה. בזמנו אצלו שעבדה
 לבושי באברכים מלא האולם היה

 שהם סיפרו הם שחורות. קאפוטות
 שבוע מדי בכילאו חרמון את מבקרים
 מוח לו ״יש גמרא. פרק איתו ולומדים
 בזמנו למד ״הוא אמרו, הם מבריק,״
 כעת הידרדר. אחר־כן־ אבל בישיבה,

 הוא בעירעור יזכה שאם הבטיח הוא
 דתי.״ אדם שוב ויהיה לישיבה חוזר

 אם חרמון. של האחרון הסיכוי זהו
 בית־המישפט וגם בעירעור, יזכה לא

 יהיה ברצח, אשם אותו ימצא העליון
 בכלא. ימיו שארית את לבלות עליו
 כאן עומדת חדד של יוקרתו גם אבל

 יימצא שחרמון לד ״תארי למיבחן.
 חדד שעשה האדירה, החקירה וכל זכאי

 עצמו את ירגיש הוא איד תיפסל! בתיק,
 חבריו שאלו יערי?״ מישפט לקראת

 אחרי בדריכות שעקבו חרמון, של
הדיונים.


