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 אמרתי דרור,״ את לפגוש רוצה ני
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 בנימוס: חייכה היא בו." התאהבת מדוע בין

 בעצמי אני הרי שתביני? חושבת את ״למה
מבינה!״ אינני
 ,34 בת צעירה קושרת מדוע להבין קל לא

 ומומחית־למ־ מערכות מנתחת מאוד, נאה
 שהורשע ),31(לוי לדרור חייה את חשבים,

 בתל־אביב, קשישה ברצח שנים שמונה לפני
 פי על דרור, בכלא. עונשו את מרצה הוא ומאז

 תיקווה כל אין גבר־חלומות. אינו תמונותיו,
 בשל בסרט לככב בו יבחר הוליוודי שמפיק
 אין בכלא, השלים בחינות״הבגרות את צורתו.

 שנים עוד לרצות ועליו כסף, ולא מיקצוע לו
בכלא. רבות

 משוחרר, חייל דרור היה שנים תשע לפני
 עבודה. וחיפש תדמור במלון מלונאות שלמד

 לו היה גירסתו לפי אך פלילי, עבר לו היה לא
 בשכונה, ממכריו בשניים להיתקל הרע המזל
 קשישה. של לדירתה לפרוץ בדרכם שהיו

בדי איננה שהקשישה משוכנעים היו השניים
 שלפניהם וחשבו רב, רכוש בעלת ושהיא רה

 שהיה השלישי, הבחור וריווחי. קל מיבצע
 האחרון, ברגע התחרט אליהם, להצטרף אמור

 במיק־ נקלע דרור במקומו. שותף חיפשו והם
אותו. שיכנעו והם בדרכם, רה

 לא והוא פלילי, עבר לו היה שלא למרות
אלי והצטרף דרור התפתה בפריצות, התעסק

 מבעד הזקנה של לדירתה חדרו הם הם.
 להם התברר חפציה בין חיטטו וכאשר לחלון,
 התעוררה היא בדירה. נמצאת שהיא לפתע
שעשו. הרעש לשמע
 ומילאו ידיה את קשרו דרור של חבריו שני

הרירה את עזבו הם בסמרטוטים. פיה את
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אלון אילוה
 לשחרר כדי וחוזר אחורה מציץ דרור כאשר
 יצא כאשר גם שבפיה. הסמרטוט את מעט
 חרד הוא מצפונו, אותו נקף לרחוב כבר

 ם,1יד־אר1לםנךד וטילפן הזקנה של לגורלה
להזד שסירב מאחר לדירתה. להזמינם כדי
לק מגן־חיד אנשי התייחסו לא בשמו, הות

מתה הקשישה למקום. הגיעו ולא ריאה,
מחנק.

 למאסר־ ונידונו נתפסו חבריו ושני דרור
 את דרור ריצה תחילה רצח. באשמת עולם

 את השלים שם באר־שבע, בכלא עונשו
 מעל ציונים בבחינות והשיג לימודי־הבגרות

 א״לןן, לכלא הועבר אביו מות אחרי .90ל־
האלמנה. לאמו קרוב יותר שיהיה כדי
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הומוו0
 מכור היה ררור כי הטוענים יש כלא ף•
 הומו־סכסו־ יחסים וקיים קשים, לסמים ^

 טוענת ומירה זאת, מכחיש עצמו הוא אליים.
 לא שהוא לה סיפרו מהכלא הטובים שחבריו

קשים. בסמים נגע
 הטוב חברו שהיה מזריק־הנפט, לוי, משה

 טוען האחרונות, בשנתיים דרור של ביותר
אחרת.

 ״כש־ דרור: על מספר הוא ששלח במיכתב
 ראיתי וחצי, שנתיים לפני אותו, היכרתי

 עד מסוממים. לאנשים שנדבק צנום, בחור
 ותוך אליו, שפניתי זה איר יודע לא אני היום
 שלו המיקרה על דרור לי סיפר דיבור כדי
לי סיפר וגם יושב, שהוא תקופת־המאסר ועל

 קשים. בעיקר לסמים, מכור שהוא זה על
הש אני ומה עלי שעבר מה את לו סיפרתי

בחוץ. ארתי
 שבועיים, בערך ודיברנו שישבנו ״אחרי

ול לחום זקוק שדרור הבנתי כלילות, ימים
שית בכך אליו קירבתי את התניתי הדרכה.

 את ויפסיק אחריהם שנגרר מהאנשים רחק
 שישי־שבת, בתא לך ,שב לו: אמרתי הסמים.

 של למישטר להיכנס מוכן שאתה תחליט ואם
 בזרועות אותך לקבל מוכן אני אנטי־סמים,

בהבדל.׳ תרגיש רגע ומאותו פתוחות.
 חש- לעצמו ועשה וחשב, ישב באמת ״דרור
 ביקש לתאו, לי קרא ובמוצאי־שבת בון־נפש,

 מרגע ,משה, לי: ואמר מיטתו על לשבת ממני
 חיבקתי בכה, דרור קירבתך.׳ את רוצה אני זה

חייך׳״. את ,הרווחת לו: ואמרתי אותו
 של בתאו לגור דרור עבר מה זמן אחרי

 בכלא מזה. זה נפרדו לא והשניים לוי, משה
 דרור גם אבל הומו־סכסואלי, זוג שהם ריכלו

זאת. מכחישים לוי משה וגם
 לא בכלא כאן ״האנשים לוי: משה כתב

 חזק, קשורים כל־כך ודרור שאני זה את קיבלו
 ביחד נראים ותמיד ממושכות שיחות לנו ויש

 בקיצור יחד. וצוחקים משחקים יחד, ואוכלים
 של הקינאה אחת. נשמה ודרור משה —

 במיוחד ליום, מיום וגברה הלכה האנשים
 לי, שנחוץ מה כל את מהנהלה מקבל שאני

בכ המקומות לכל חופשית גישה גם לי ויש
נש לכן מיגבלות. יש שלאחרים למרות לא,
הומו.״ זוג שאנחנו רינונים מעו

שלו הפרקליטה, טוענת בכתב־האישום

 יחסי־מין מקיים היה לוי משה כי אריאל, מית
 ומרדימו. אותו מסמם שהיה אחרי דרור עם

 קשה היום ועד מאומה, על־כך יודע אינו דרור
בכך. להאמין לו

 אהבה דרור את אהב לוי שמשה ספק אין
 המבוגר משה, אהבה. לו החזיר ודרור חזקה,

 מילדותו כנראה זקוק שנים, בתריסר מדרור
 כאשר בכל. בו תלוי ויהיה אותו שיאהב לאדם י

 ממנו, להתגרש רצתה אילנה, משה, של אשתו
 שהיה כך על־ידי אליו אותה לקשור ניסה

 מתנור־החימום נפט לה ומזריק אותה מרדים
 לאיש־ ונזקקה אילנה חלתה כאשר שבדירה.

למופת. במסירות בעלה בה טיפל פוז,
 בכל ממורסות קשים ביסורים שמתה אחרי

 סוזאן את לוי משה מצא ובריאותיה, גופה
 בבנותיו. שתטפל כדי יפה, צעירה אמויאל,

 לא היא אך ולתלות, לאהבה ציפה ממנה גם
 לגופה והזריק אותה סימם הוא בו. רצתה

בני למורסות. לה גם שגרמו שונים, חומרים
 נפגעה מעמוד־השידרה מורסה להסרת תוח

עבי על התחתון. בפלג־גופה ושותקה סוזאן
 שנות־מאסר 46ל־ לוי משה נידון אלה רותיו

בפועל.
 לוי משה ניסה בכלא, בדרור פגש כאשר

 מכל אותו ולנתק חזקה תלות אצלו ליצור
 מנות־אוכל לדרור משיג היה הוא אחר. אדם

 ואת לטלפון אסימונים לו מספק משופרות,
 להתקרב לאיש לתת סירב הוא צרכיו. כל

 יותר עוד דרור את אליו לקשור כדי לדרור.
 אוולין, בשם קרובת־מישפחה על לו סיפר

 לו ייעד שאותה לב־טוב, ובעלת נאה צעירה
לאשה.

 מיכתבים, לדרור לשלוח התחילה הכלה
לוהטים. למיכתבי־אהבה לאט־לאט שהפכו




