
 לדאיי את האשימה התובעת
ש החמורות ובחבלות האם, ברצח

הנא אך ולסירחאן. לשיראז גרם
 כהן־צידון, שלמה וסניגורו, שם

 עצמית. הגנה של גירסה העלו
 את איתו הביא כי הודה הצעיר
 גורלי, בוקר באותו מעזה הסכין

הת למטרת היתד. זו כי טען אך
לאה תשוב לא שיראז אם אבדות,

לד דקר, האחרים האנשים את בו.
וה האם עצמית. כהגנה רק בריו,

ובמו בכיסאות עליו התנפלו אח
 אותם להדוף ניסה והוא ברזל טות

 בית־המיש־ את לשכנע כדי בסכין.
 את לואיי גם הפשיל בגירסתו פט

הצל את לשופטים והראה שרוולו
 כאשר ידו אמת על שנותרו קות
שיראז. עיני לנגד אותה חתד

דם
ם בכל קו מ

מק כהן, בנימין — שופטים ך*
 מעקב אוססרובסקי־כהן טוריה י י

 בשיחזור עיניהם במו חזו — קדמי
 הרצח. אחרי עוואר בבית שנעשה
 דם מכוסים היו והקירות הרצפה
גו כבית־מיטבחיים. נראה והמקום

 ושני בחצר מונחת היתד. האשד. פת
 בבית־ רבים ימים שכבו ילדיה

 את צופים ניחמו כאשר החולים.
 בצערה, והשתתפו בהפסקה שיראז
 :ואמרה האמיצה הנערה חייכה

 בתום אבל חיים.״ יש דבר, ״אין
 לבית־המיש־ ,ביוזמתה פנתה עדותה

 לחייב השופטים את וביקשה פט
 לה לעזור לואיי של מישפחתו את

 בבית־החולים האישפוז עבור לשלם
 עליה שיהיה הניתוחים וסידרת
לעבור.

בשנ רק ושיראז_מבוגרים לואיי
 בני- גיבוריו ויוליד., מרומיאו תיים

ב אבל שייקספיר, של האלמוות
 את האם שילמה מהחיים מחזה
הצעיר. של המטורפת אהבתו מחיר

!■ אלון אילנה

שוגע ה מ ב ה א מ
 )41 מעמוד (המשך
ב האם אותו תקפד. לואיי לדברי
 כמה בראשו והיכתד. מתכת כיסא

 תקף סירחאן, האח, גם פעמים.
 להתגונן כדי ברזל. במוט אותו

 באולרו. לואיי אותם דקר מפניהם
 דקר פעמים כמה זוכר אינו הוא
להם. קרה ומה

 סכין מכת
לאח

)  ,15ד.־ בן סירחאן, של יפדרו ך
 מד הנמוך הילד שונה. היה **

 מצעקות התעורר כי סיפר צנום
 בפיג׳מד. לימיטבח ורץ בוקר באותו

היתד, הדלת קרה. מד. לראות נדי

 וחיוורת, דם שותתת שיראז שכבה
 המיטה למרגלות מילה. אמרה ולא
 כי. שאמר צעיר גער שרוע היה
ובכה. לחיות, רוצה אינו

נר עליה, שעבר מה כל למרות
 למדי. רגועה השבוע שיראז אתה

 ללא ענתה היא העדים. דוכן על
 התובעת, שאלות כל על קושי

 האפשר ככל ונמנעה שניט. נורית
ש בן־דודד. של מבטו את לפגוש

 כי כליל הכחישה היא מולה. ישב
 שהוא בן־דודה לה אמר אי־פעם

 על איתה דיבר כי או אותה אוהב
 הערבים, אצל ״אצלנו, זה. נושא
לב ידברו ובחורה שבחור אסור
סירחאן. אחיה גם הסביר דם,״

פירחח/7
מעזה"

 על לואיי סיפר לא אמנם ך•
 לשי-. אפילו המטורפת אהבתו י י

 במישטרה,. שנחקרה בעת י דאז
לחו הגערה אמרה הפיקרה, ביום
 כעת, אבל אחרי.״ מטורף ״הוא קר.
ב זאת הכחישה דוכן־העדים, על

 החקירה בשעת כי והסבירה תוקף,
 זוכרת ואינה אנוש במצב היתה
אז. שאמרה ממה דבר

 ישב באולם האחרון הספסל על
 שי- של אביה המישפט כל במשך

 ושני אשתו, את שיכל אשר ראז,
 ביקשו כאשר קשה. נפצעו ילדיו

 על הצלקות את לראות השופטים
 האב לה צעק הנערה, של זרועה

 הוא שרווליה. את שתפשיל ממקומו
 מהאולם והוצא מאוד נרגש היד.

 שהתערב אחרי השופטים על-ידי
בדיון.

 סדוכן־הע־. שיראז ירדה נאשר
 שישב בךדודה ליד ועברה דים

 לעברו פלסה מושפלות, בעיניים
■מ ״פרחח מלים: שתי בערבית

 הנוראים הדברים כל אחרי עזה.״
 מצאה לא ולמישפחתה לה שגרם

מאלה. יותר קשות מילים הגערה

במדינה
תונות עי

3 ■ותד 1 0
 חוגג >7 עיונון -

ם שש יובל מו. שני לקיו
 העורך של •שם־מישפחתו תרגום

 מוכיח והוא סוב״.• ״יותר הוא:
בפועל. גם זאת

 הגיליון את מדפיסים אלה בימים
 ,77 עיתון הדו-ירחון, של 37ד.־

 המשורר שעזרנו, ספרות עיתון
 הוא כי עליו מעיד ■ בסר, יעקב

 מתוך ״אם במדינה. ביותר הנפוץ
 קונים • פוטנציאליים צרכנים 7000
 הצלחה סיפור זהו ,3500 אותו

בסר. אומר בלתי־רגיל,״
 ),45( בסר .כיוונים. ארבעה

 שירו את שכתב מאז כי המעיד
 שירים לו הוחזרו לא הראשון

 כדבריו, נחת, שבע לא אחד, מלבד
 על המבוססים מקבילים, מכתבי־עת

 כתב־ להוציא החליט הוא קבוצות.
כיוו ארבעה יהיו שבו חדש, עת

ביטוי נותן הוא :ראשית נים.
 והמתהווה החדש לכל 77 בעיתון

 ביטוי • שנית: •העברית. בספרות
 כותבים שאינם יהודים, לסופרים
 אחרי חיפוש :שלישות עברית.

 ביטוי מתן רביעית: חדש. ריאליזם
 משני הערבית, ולתרבות לספרות

ההש בשל זאת הירוק, הקו צידי
מהמר חלק הם שהישראלים קפה
 להשתלב נקל הספרות ודרך חב,

 מזכיר בסר הפלסטינית. בחברה
 ב- שהדפים הראשון היה• שהוא

הפלס הסופר של סיפור עיברית
ש כנפני, ע׳אסן אש״ף איש טיני
בביירות. 1972ב־ בהתנקשות נהרג

,13 בגיל שירד. לכתוב החל בסר
 הוא וחצי 16 בגיל בעברית. לא

• לארץ. היגר
ת ר מ ש . מ ם י ר מ מת בסר ל

אותה. לפתוח ניסה והוא סגורה!*■
 שניה, לשבריר לפתוח הצליח הוא ן;
 בפינת דם שותתת אחותו את וראה {

 ואת למיטבח, הצמודה האמבטיה
 הספיק בטרם לידה. עומד לואיי

 שוב הדלת נסגרה משהו לעשות
 הקטנים אחיו לעבר פנה והוא
קרה. מה מהם לברר לנסות כדי

 המיטבח דלת נפתחה רגע באותו
 ואחר-כך בזרועו מכה חש והוא

 אותו לדקור מנסה לואיי את ראה ^
 בכמה נפגע אך התגונן הוא בסכין.

הצל את מהמקום. וברח דקירות׳
 לשופטים הראה לו שנותרו קות

העדים. דוכן על התפשט כאשר
 מחזה

לב קורע
אן רי| רח  ומיהר מהבית ברח י
י  טיפול. לקבל לקוסת־חולים ״

 חבש יעקובי יעקב ד״ר הרופא,
 המישטרה. את והזעיק פצעיו את

 השוטרים בעקבות יצא הרופא
 ושם למירפאה, הסמוך עוואר לבית
 גופתה את בחצר השביל על ראה
האשד, האם. עוואר, מרים של

 מעל מורמות וידיה גבה על שכבה
כא תוקף. בפני כמתגוננת ראשה

 כי ראה הרופא אותה הפך שר
מתה. והיא עמוק סכין פצע בגבה

ל־ במדרגות הרופא עלה כאשר
 מחזה שם ראה הבית, מירפסת

במירפסת מיטה על לב. קורע

 כאשר פירסום, של לשיטה נגד
הוצ את מממן המשורר או: הסופר

 אצטרך ״אם מכיסו: הספר את
 לפרסם. שלא מעדיף אני לשלם,

ה סיפרו, עבור משלם כשאדם
 אמנותית.״ אינה בחינה

 הסופרים הפגנת את שיזם בסר,
לה בדרישה מישרד־הביטחון מול
לח ממלכתית חקירה ועדת קים

ב במחנות־הפליטים הטבח קירת
 מפוליטיקה. ידו מושך אינו לבנון,

לפו קשר יש גם.לאמנות לדעתו,
 חייבת שהחברה טוען הוא ליטיקה.

 מממנת שהיא כפי אמניה. את לממן
 החברתי, חוסנה לשם צבאה את
 הכותבים. את לממן חייבת היא כך

 שכותבים. איש 150כ־ יש ״בארץ
 ב־ מישרות 150 לתת שלא מדוע

 מקבל את ולחייב מישרד-החינוך
תל לפני הופעות לקיים המשכורת

משכורתו.״ עבור מידים

שיויאז אהובה
משומר מכאן ״לו

ה העולם 2358 הז

אילת לרום - ארקיע

מבצע
מצחיקים במחירם וומלאי חיסול
 סוודרים י* ז׳קטים 4 ,חולצות
 צעיפים * חצאיות * שמלות

 ראשונה וגם שניה יד — וכובעים
 וכוכבות הצמרת דוגמניות מיטב של

והזמר הבידור

טלה״ ב״מוקו
ם לבגדים פריקית, חנות מני סו  מ

ועבודות־יד

 דיזנגוף. פינת פרישמן ב/ קומה הוד, פסג׳

15.00 עד ו׳ יום בערב. 8.30 עד יום כל פתוח

תו
מנ0 ו

לחייל

ת קבלת עו ד  מו
ם לבל י נ תו עי ה

י י י ח ס דיניי-ך<_י■ ב
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