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₪ דון נעמי
 קצין־המישטרה חדד, מישל הפרטי החוקר
 קריאות־ שעבר בשבוע לקבל הופתע לשעבר,

ש הצפון, באיזור ומידידים מקרובים טלפון
 בנד פירסם 1 צפון בשם שמקומון לו סיפרו

 מישל כי שגילה סיפור שלו דור־הרכילות
 דירה לה קנה הוא אשתו. עם עוד חי לא חדד

בבת־ים. לגור עבר ובעצמו ביפו,
 אחותה קביליו, ציפי עם חי הוא הסיבה:

 למא־ חדד על״ידי שנשלחה זו יערי, חוה של
ה עורכת ממשיכה תאמינו," .ולא סר־עולם.

שע ״סמרו לעצמה.ברברה״, הקוראת מדור,
 מאוהב רק לא מישל כי ברברה, של רותיה
ילד." ממנו ורוצה בו, מאוהבת גם היא בציפי,

 היה שבצפון, מזרעה מכפר שמוצאו חדד,
 קביליו של ידה את פעם לחץ הוא נכון, המום.
 תל־ באירוע במיקרה אותה פגש כאשר הנאה,
לרומאן? ועד מכאן אבל אביבי,

נדיה, אשתו אל גם הגיעו שיחות־הטלפון
נעים. לא בנותיו. שתי אם

 העלתה קצרה חקירה חרדיים. חוגים
 סטרו־ מירית המקומון עובדת היא ש.ברברה״

 הסיפור את קיבלה ושהיא עכו, תושבת מצה,
כפר־חורפש. תושב פארם, מוניב מהכתב

 את שמע שהוא חדד באוזני טען פארס
 האח אבל אלכס, מישל, של אחיו מפי הסיפור
 שפארס סיפר אלכס תוקף. בכל זאת הכחיש

ש ממה יותר מישל על יודע .אני לו: אמר
יודעים!״ בני־מישפחתו, אתם,

כגיבור. נחשב אני .בכפר השבוע: מישל,
 אני עכשיו בי. גאים מאוד, אותי מעריכים הם

 את עזבתי שלא בנפרד אחד כל לשכנע צריך
 צריך אני יערי. חווה של אחותה לטובת אשתי

 פרי עיתונאי, של טירוף רק שזה לשכנע
 סיפר אלכס שאחי יתכן לא פרוע. דימיון
 טוב חבר גם הוא אחי, רק לא הוא כזה. סיפור
שלי."

 ב־ פלילית תלונה הגיש חיכה, לא חדד
 בעניץ הטיפול המשך את ומסר מישטרה
 בן־מנחם בן־מנחם. יצחק עורך־הדין לידידו,

 מיב־ שלף, אירית המקומון, לעורכת שלח
ולפי להתנצלות דרישה ובו תב״התראה,

 בתביעות מטפל חדד .מישל לדבריו: צויים.
 כפי ופירסום חרדיים, גופים של ובחקירות

בעבודתו.״ לפגוע יכול במקומון שהופיע
 קביליו: ציפי התביישי! גועלית,

 לא אני זה. על שמעתי כאשר הלם .קיבלתי
כזה.״ סיפור להמציא אפשר איך מבינה

 עומד נהרי, בני קביליו, של עורך־הדין
ב לנקוט ושוקל המקומון, למערכת לפנות

מישפטיים. הליכים
 בבית־ יערי חווה את השבוע ביקר נהרי
 יערי, בעיתון. הסיפור על לה וסיפר הכלא,

 בקשר בעיתונות שנכתב מה לכל הרגישה
 נהרי אבל מעט. מתוחה היתה נדהמה, אליה,
 לא שזו לך ברור .הרי באומרו: אותה הרגיע
אמיתית.״ ידיעה להיות יכולה

ה בזו התנצלות, לפרסם הזדרז המקומון
 חדד. למישל התנצלות חייבת .ברברה לשון:
אש עם מצויין, ואפילו טוב, חי מסתבר, חדד,

 כל כבודים. לאחרונה רכשו שהם בדירה תו,
 שמועה היתה ברברה, סיפרה עליה השמועה,
 לא והיא בקביליו, מאוהב לא חדד מרושעת.

 שכמותך, גועלית רכלנית ילד. ממנו רוצה
תתביישי!״
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 שברגעים נישמתי את מרטיט ה ¥
/ לפ להתנצל ביקש הוא שלו האחרונים ( /
 ביקש הוא ילדיו! לפני ולא אשתו לפני לא ני.
והס שלי, בציפיות עמד לא אם סליחתי את
 הפרופסור אמר כך החיים!" הם שאלה ביר

 שהשאיר מיכתב־ההתאבדות על ליבאי, דויד
שמיר.) עם שניר(מתחרז מוחמר עבורו

אלון ה1איל
 עורר־ בין המיוחד הקשר נמשך שנים 25
 תל־אביב, מצפון חבר־הכנסת המכובד, הדין
 הקשרים ובעל חסר־ההשכלה מיפו, הגבר ובין

הפליליים.
 נושא היה הוא ליבאי. את העריץ מוחמר

 לבית־ ילדיו את מלווה למישפסים, תיקיו את
דבר. בכל בו ומתייעץ הספר

 היה ליבאי .1964ב־ התחיל ביניהם הקשר
 ממישרר־ עתה זה שפרש צעיר, עורך־דין אז

 בתל־אביב. פרטי מישרד ופתח המישפטים
 — ויוסף עלי סייף, — אחיו ושלושת מוחמר
הער מתווך־הקרקעות לרצח בחשד אז נעצרו

 למיש־ באה ג׳לילה, אחותם, שאנטי. שריף בי
 עזרתו. את וביקשה הצעיר עורך־הדין של רדו

 שלו, הרגילה ובמסירות ביסודיות ליבאי,
 הצליח. הוא ראייה. של צל וכל אבן כל בדק

 היו שלשאנטי בבית־המישפט שטען לאחר
 דווקא הקושרת ראייה כל ואין רבים, אוייבים

 ולא כולם שוחררו לרצח, שניר האחים את
לדין. הועמדו

 את ועשה לארצות־הברית, אז נסע ליבאי
 ארצה שחזר אחרי קצר זמן שלו. הדוקטורט

 אשת לרצח בחשד הפעם שוב, שניר נעצר
 בצרות מוחמר היה הפעם ערירי. פתחי חברו,

 חיכה והוא כתב־אישום נגדו הוגש אמיתיות.
 בבור־ נמצאה אשתו שגופת ערירי, למישפטו.

 בפרדס־ שהיה החמוצים מיפעל של הביוב
הרצח. על במישטרה סיפר שניר,
הר בתאו. ערידי התאבד אחר־כך קצר זמן
 חסרות־משמעות. היו שניר נגד שנותרו איות
 בבית־המישפט זוכה שנתיים של מעצר אחרי

 לאחר־מעשה, בסיוע והורשע מהרצח, המחוזי
תכשיטיה. את להסתיר שעזר מכיוון

 המשיך ליבאי אך ממאסרו, שוחרר מוחמר
 בבית־ ההרשעה על עירער הוא להילחם.
 בתקדים שניר, את וזיכה העליון המישפט
 גם באוניברסיטה, היום ער הנלמד מישפטי

 רחש מאז לאחר־מעשה. סיוע של מהעבירה
כלבית ומסירות הערצה לליבאי מוחמר
ט ע מ ★ ★ ★ •כ

הי בזעיר הפלסטינית הטרגדיה *ו
/ בבית־המישפט, ליבאי אמר אנפץ,״ ( /

שניר. של הדיונים באחד
 שניר מוחמר של הפליליות התסבוכות כל

 אבי ביפו. המישפחתית הקרקע בגלל היו
 היו ילדיו כאשר מת עבדאללה, המישפחה,

 פרדס־שניר את להם והוריש מאוד, צעירים
 רחוב ועד בלונופילד מאיצטדיון אז שהשתרע

 באר־מים בו היתה פורח. גן היה המקום הרצל.
צמ בפרדס הצמחים. את הישקו שממנה חיים,

 כל וכמעט רימונים תפוזים, בננות, דקלים, חו
 ובני־ ,ירקות גידלו בחלקות־שדה אחר. פרי

 ה־ .בשנות מחקלאות. התפרנסו המישפחה
 בתיק־הרצח, הראיות את בדקתי כאשר ,60

 כמו לי נראה זה בפרדס־שניר. הרבה ביקרתי
 לשמוע הצפופה, הצמחיה בתוך ללכת גדעדן.

מט של במרחק והכל הציפורים, ציפצוף את
 חלום,' כמו היה זה מתל־אביב, ספורים רים

ליבאי. סיפר
 סייד, היה הבכור השני. הבן היה מוחמר

 רק ורצה מבעיות שהתרחק אוהב״חיים איש
 יוסף, היו מוחמר אחרי בשקט. חייו את לחיות
 ועלי, ברצינות, במישפחה התייחסו לא שאליו
מוחמר. על ביותר האהוב שהיה הבנים, צעיר

 האישי וקיסמו הפיסי כוחו אישיותו, בזכות
 הוא המישפחה. ולמנהיג לראש מוחמר הפך
לעצ בנה הפרדס בלב וטבע. אדמה איש היה
 מתבודד. היה ושם התמר, עץ בראש סוכה מו

 במו נחשים ללכוד נהג מאוד, אמיץ היה הוא
 באגרופיו לאגדה. היה הפיסי כוחו וגם ידיו
אגוזים. לפצח נהג

למו־ היתה סדיר, באופן למד שלא למרות

 לו היה ישר. ושכל טיבעית אינטליגנציה חמד
 רצה כאשר יפה. צייר והוא לאמנות, חוש

 במישטרה לו עשו מה לעורך־דינו להסביר
 זאת לצייר נהג החוקרים, אליו התנהגו וכיצד

נייר. על
 עדיין שמורים ליבאי הפרופסור של בביתו

 את שמר ליבאי תקופה. מאותה רבים ציורים
הי באחד לכתוב כוונה מתוך שניר תיקי כל

מאו כנראה זה ״כעת המישפחה. על ספר מים
אומר. הוא מדי,״ חר

אפו להם מונה קטנים שניר האחים כשהיו
 הוא חנא. לוטפנא ביפו, נכבד מנהיג טרופוס,

 ״מוחמר ולמוסר. לערכים הנערים את חינך
אריס ואפילו ג׳נטלמן נעים־הליכות, היה

ליבאי. עליו אומר מיזרחי,״ טוקרט
★ ★ ★

ת ו י ע ב  הקמת אחרי מייד התחילו ל
 מהמישפחה נלקח מהפרדס חצי המדינה. \ 1

 ברח הפרדס, חצי בעל שהיה שהדוד, בטענה
 יפו התחילה כאשר לעזה. המדינה הקמת עם

 כל המישפחה. באדמות כולם נגסו להתפתח,
 ״המפוצצים״ במישפט מהן. חלק רצה אחד
 יודע ״אני כהן: בנימין לשופט מוחמר אמר

 האדמה.״ את לנו ושיקחו כולנו, את שיהרגו
 כאשר ליבאי, הפרופסור בכך נזכר השבוע

)47 במסור (המשך _________
 וסו בסאח״ס סחדק קוף, כרסות הצרק, *
 סכרססיס עכברים לחתולים. הצדק את חלק

בגבתתיהצרק.
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