
 המנוסים השזפטים פילו ^
 אנקת בעד לעצור יכלו לא
הפ כאשר מפיהם שנפלטה הזוועה
 שרוולה. את עוואר שיראז שילה
 הרזה הנערה של הדקיקה הזרוע

 לחלוטין. מושחתת היתד. 17ה־ בת
 בחלקה משותקת היתד. היד כף

 חסרת־חיים. הזדקרה אחת ואצבע
של בשורה מצולקת היתד. האמה

 איתו. שהביא קטן באולר גופה
המתול הצעידה הפכה רגע מאותו

 נוראה, דרמה של למרכזה תלת
 אחיה נפצע אמה, נרצחה שבמהלכה

אנו נפצעה עצמה והיא סירחאן,
שות.

 ישב בבית־המישפס עדותה בעת
 בעיניים בה והביט לואיי, בן־הדוד,
תיכון, תלמיד הצעיר, אדישות.
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 שהיא חשב באשר אהבה. לו השיבה ולדבריו שנתיים לפני אהבתו את

מוג א את והצח׳ בסכין אותה תקף — • אליו האהבה על התחרטה

 הי־ המרפק וליד מכוערות צלקות
 על שהעידה הדוקה תחבושת תה

נוספים. נזקים
 שיראז, סיפרה ובכנות בפשטות

ה על לוד, תושבת ערביה נערה
ב במישפחתה שהתרחשו אירועים

ב בוקר, באותו השנה. ביולי סב
 כלים רחצה כאשר בערך, 8 שעה

 אומר ללא לשם התפרץ במיטבח,
 לואיי מעזה, ׳בן־דודה ודברים
 בן עוואר גוד־ביי) עם (מתחרז

חלקי בכל אותה דוקר והחל 18ה־

 כילד הנאשמים ספסל על נראה
 שרק מיואש כמאהב ולא ,12 בן

 סוכן היה ספורים חודשים לפני
אוז של וחייהם חייו את להקריב

לשיראז. הנואשת אהבתו בגלל רים
אהבה
סודית

ת, ס ו נ ג ה ־  נוקשה מסורת י
■ ״ הגורמים היו ואהבת־נעורים י

מוחץ
אהובתו את

ומיס
אח שיראז,

מהדקי בדם כולו מכוסה היה בלוד הבית
כזג המאהב שדקר הרבות רות  לואיי, הנ

מפצעיה. שנפטרה אמוג ואת אחיה
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שפרצת. הקסטה במהלך נהרגה האס אחיה. ואת להתאבד כדי באולר מזויין כשהוא מעזה בבוקר בא

 בביודמישפחת נורא יום לאותו
הא שני המישפחד., אבות עוואר.

 ב־ בלוד. נולדו עוואר, לבית חים
 של אביה נותר השיחרור מילחמת

 והוליד אשד. נשא בביתו, שיראז
 לעזה גלה אחיו, ילדים. עשרה

 גם פליטים. במחנה מאז והתגורר
 אחרי ילדים. והוליד אשד, נשא הוא

ה־ נפגשו הימים ששת מילחמת

 את נשא לואיי, הכלה, של הצעיר
 כבר שיראז. מלוד דודו לבת עיניו
ביל תקנה ללא התאהב שש בגיל

 בלבו והחליט והצחקנית הקטנה דה
לאשה. אותה לשאת

 זה סודו על שמר הוא אולם
 שנתיים, לפני רק השנים. כל במשך

 עוז הרהיב מישפחתית, במסיבה
,15 בת אז שהיתה לשיראז, ואפר

 תלמיד עדיין היה שהוא מכיוון
 בבית- למדה שיראז וגם תיכון
 ביקש ולא להוריה פנה לא הספר,

 על סיפר לא אפילו הוא ידה. את
ו לאמו רק אלא לאביו, אהבתו
אחותו.

תי ״הרגת  או
אתמול״

לי ך* ה, יו שנ  הגדול, בחופש ה
 וראה בלוד בבית־דודו ביקר

 היו שבו הקצר ברגע שיראז. את
 היא אם אותה ושאל שב לבדם

 ואמרה צחקה והיא אותו אוהבת
מכאן!״ לך משוגע, ״אתה לו:

 אלה דבריה את קיבל לואיי
 ודי- בלחץ ״הייתי מוות. כגזר־דין

 חזרתי אבל דבר, אמרתי לא כאח,
סיפר. להתאבד,״ והחלטתי לעזה

 ואמר ומאחותו מאימו נפרד הוא
 הן אך בחיים, יהיה לא כי להם

 התייחסו ולא מתבדח שהוא חשבו
 להיפרד הלך אז ברצינות. אליו

 אמר להם וגם חבריו, משלושת ם1
 לא לילה באותו יתאבד. מחר ני

 על חשב הוא רגע. אפילו ישן
 את איתו לקחת והחליט שיראז
 את ולחתוך אליה לבוא אולרו,
 עד לאט-לאט, עיניה לנגד ורידיו

 אוהבת היא כי ותאמר שתתחרט
 המילים את תאמר לא אם אותו.

 את סיים כי לואיי, החליט זעואלות,
הקצרים. חייו •רשת

 ביתו את עזב המאוד! הצעיר
 לתל- במונית נסע לילה, נחשבת

 בוקר בשעת הגיע ומשם אביב
 לדבריו, בלוד. לבית-דודו מוקדמת

 :לאהובתו ואמר למיטבח נבנם
 לא אם !אתמול אותי •הרגת
אח אותי אוהבת שאת לי תאמרי

הנידה היא אד !״ עצמי את תוך

את הרג הוא בלוד: ה ולי וי או מי וו
ריקם הושבה לבת שאהבתו מבני אמה

 זו הכירו והמישפחות שנית אחים
זו. את

הי בעזה, שהתגוררה למישפחה
 מבני לאחד בגיל שהתאימה בת תד,

 הילדים ובעוד בלוד, המישפחה
 מצחקקות האמהות היו תינוקות
 אולם לרעותו. איש אותם ומיעדות

נע לפירקה, הנערה הגיעה כאשר
 החזקת בעוון ונכלא מלוד החתן צר

 אביה ביטל מאסרו בעקבות נשק.
הת והיא השידוך, את הכלה של

אחיה אולם מצרי. לגבר ארסה

 ענתה לדבריו, אותה. אוהב הוא כי
 ולבו אותו, אוהבת היא גם כי לו

 אני כי לה ״אמרתי משימחה. רחב
 והיא טירוף, כדי עד אותה אוהב
 עד בי מאוהבת היא גם כי אמרה

בבית־המישפט. סיפר שיגעון,״
 נפגשו הבאות השנתיים במשך
 באירועים מזומנות לעיתים השניים

לב נותרו לא ומעולם מישפחתיים,
הבט את לואיי נשא בלבו אך דם.
 ובדמיונו בת־הדוד, של האהבה חת

ואשתו. ארוסתו את בה ראה כבר

 אוהבת אינה כי ואמרה בראשה
הש ידו אמת את חתך אז אותו.

 הקטן, באולר פעמים כמה מאלית
 ״היד מידו. הנוטף בדם והביט
 למות הולך שאני וידעתי לי כאבה

 לד. להרביץ התחלתי אז בגללה,
 להרוג רציתי לא אבל באגרופי,

בבית־המישפט. הצהיר אותה,״
 את בני-המישפחה שמעו כאשר
 למיט- מיהרו שיראז, של צעקותיה

הצעירים. בין להפריד וניסו בח
)45 בעמוד (המשך
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