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 בכותרת שהופיעה מהמילה,רוצח׳ מאוד 1

 הזה (העולם ברוצח״ ״התאהבתי הכתבה
 שנים שמונה לפני שהורשע למרות ).27,9.89
הלכ ״לא כרוצח. עצמו רואה דרור אין ברצח,

 שעשיתי ממה סובל ואני להרוג, במטרה תי
 שרוצח חושבת מירח דרור. אומר לילה," כל

 הרי ודרור בסכין־הרצח, שהחזיק אדם רק הוא
בקורבן. נגע לא

 ראש־ לחופשת שיצא דרור, את פגשתי
 ליד קטנה בסימטה נולד, שבו בבית השנה,
 זורחת, מירח, תל־אביב. בדרום לבנדה רחוב

 מצירו. זזה לא אותה, האופף מהאושר יפהפיה
 והגישה הראיון, מהלך בכל בידו החזיקה היא
וסימפטיה. קפה לו

 לביתו מירה של דירתה את משווים כאשר
 אליו. שלה מהמשיכה מעט מבינים דרור, של

אמיד באיזור משותף בבית מירה, של דירתה

שה המיקרה על לדבר מאוד לו קשה עדיין
לכלא. אותו ביא

 למד הוא ילדותו. על בקיצור מספר הוא
והצ ללמוד אהב ביאליק, היסודי בבית־הספר

 תיכון לבית־ספר נשלח לכן בלימודים. טיין
האח השנה את מכונאות־מטוסים. שם ולמד
 אך הצבאית, בפנימיה עשה ללימודיו רונה

 ב־ שרת אמנם הוא לימודיו. את השלים לא
 אלא כמכונאי־מטוסים, לא אבל חיל־האוויר,

 לא בסדר, עבר הצבאי ״השרות בוס. של כנהג
בעיות." שום לי היו

להכוו ללישכה דרור פנה השיחרור אחרי
 שהציעו העבודות מכל משוחררים. חיילים נת
 בבית־הספר שנה ולמד במלצרות, בחר לו

בהרצליה. חדסזר
 ב־ שאצליח וידעתי הקורס את ״גמרתי

 אנגלית אנשים, עם סוב מסתדר אני מיקצוע.
תעודת־סיום קיבלתי מבית־הספר, ידעתי

 את שבדקו אמרו הם מתאוות־בצע. היה לא גם
 של דירה שזו בסדר. להם נראה וזה המקום

בבית." נמצאת לא היא אבל זקנה, אשה

 הרצח של לקטע מגיע דרור אשר ךי<
 את להוציא לו קשה משתתק. הוא עצמו, ^

 שנים. הרבה כל־כך אחרי גם מפיו, המילים
לדבר. אותו מעודדת מירה

 העבירה שלי, בראש תמיד ״זה דרור:
 בן־אדם של הנשמה את שלקחתי זה שעשיתי.

 שנה 20 או 10 של עונש גרוע. הכי העונש זה
 שלי בראש שיש מה אבל בסוף, יעבור בכלא

פעם." אף יעבור לא
ממ הוא מירה של והפצרות הפסקה אחרי

שיך.
 לשמור, צריך הייתי אני סיפורו: וזה
איפה ידעו לא הם הכסף. את איתם ולחפש

ולל לגנוב רק שצריך חשבנו מוסתר. הכסף
 ראשונים נכנסו הם אחד. אף יהיה ולא כת,

 נכנסתי ואני המקום, את הכירו כי לדירה,
אחרון.

 ופתאום חלון־השרותים, דרך נכנסנו
 הזקנה ו״גנבים". התנגדות של צעקה שמעתי

מהרעש. התעוררה
 או מסיכות לבשנו לא אחר. בחדר הייתי
בדירה. מישהו שיהיה חשבנו לא כי כפפות,

 קשרו הם בינתיים אבל להסתלק, רציתי
 לחפש המשכנו הפה. את לה וסתמו אותה

 קולות שמענו אחר. בכיוון אחד כל בדירה,
 לא אבל המיטה, של חריקות מחדר־השינה,

בפה. קשורה היתה היא כי צעקות,
 הדירה כל גרושים. אולי כלום, מצאנו לא
 למצוא היה ואי־אפשר גדול, אחד בלגן היתה
 עזבנו מהר, שיותר כמה לצאת רציתי כלום.

והסתלקנו. הדלת דרך הדירה את

מירד!) חברתובביתו לוי דרור
רוצח!־ לא .אני
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והוצא אליה חזרתי מהדירה, שיצאנו לפני
 היה הוא שלה. מהפה הסמרטוט את קצת תי

 זזה היא הלחץ. את קצת שיחררתי ואני לחוץ
כאלה. גירגורים והשמיעה במיטה

 לה יקרה שלא רציתי לשכונה. יחד חזרנו
ב הציבורי הטלפון ליד עברנו כאשר כלום.

האחרו־ ההזדמנות שזו לעצמי אמרתי שכונה

שלושה, חודשיים, חיכיתי לעבודה. וחיכיתי
עבודה. קיבלתי ולא

 שהוא דיבורים והיו חלה אבי חורף, ״היה
לחצי־מישרה. יעבור או לעבור, אולי, יפסיק,

בסי ולצרכים לאוכל כסף מספיק אמנם היה
 רצה הצעירים מאחיי אחד כאשר אבל סיים,
 לא ההורים מותרות, בגדר שהיה נוסף, משהו
 עצמי אני לעצמם. זה את להרשות יכלו

 ביקשתי לא אבל מההורים, דמי־כיס קיבלתי
 להם שאין ידעתי כי נוסף, דבר שום מהם

רו שההורים ידעתי כי לי, כאב זה אפשרות.
 יקנו הם אם אבל הלב, מכל לנו לתת צים

 בתקציב־האוכל יקצץ זה אופניים, הקטן לאחי
המישפחה. של

 מבילוי מאוחר, הביתה חזרתי אחד ״לילה
בחו שני אלי ניגשו הביתה בדרך בחורה. עם
 לדבר התחילו הם מהשכונה. שהיכרתי רים

וש כסף לגנוב מקום להם שיש אמרו איתי,
שאני. ידעו הם איתם. לבוא רוצה אני אם אלו
כלום. עושה ולא עובר לא

 מה חשבתי לא רגע באותו אבל ״פחדתי,
 בזל ברחוב למקום, נסענו לקרות. יכול

מה חלק לי סיפרו הם בדרך בצפון־תל־אביב.
כחל לאימבוטל סכום לי הבטיחו הם תוכנית.

בבית. לעזור רציתי בכסף מהשלל. קי
זה לסמים. נזקקתי ולא נרקומן הייתי ״לא
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סם־הרדמה היו הוויטמינים

 וצע־ המחשב רק ריקה. כמעט היא בהרצליה,
וה הקר החלל את ממלאים בתה של צועיה
 באי־ דרור, של הדל ביתו זאת, לעומת קודר.

 החדשה, המרכזית התחנה שליד זור־העוני
ותשומת־לב. חום מלא

 בלבד, חדרים שני הקטנטן, לבית מסביב
 האם, מטפחת שאותם ופרחים, שיחים צומחים

 בספרים ברהיטים, מלאים החדרים שני גילה.
בת גדושים הקירות גילה. שאוספת ובבובות

 אלפי בני ומסובכים, ענקיים ובפאזלים מונות
 בסבלנות בני־המישפחה שהרכיבו חלקים,
 ניכרים ואהבה חום הרבה ומיסגרו. אין־קץ,

 גילה. של ילדיה חמשת גדלו שבו הישן, בבית
האמצעי. הבן הוא דרור

הק בבית מתגוררים יוצאי־תימן, ההורים,
 שלוש לפני שנפטר האב, רבות. שנים זה טן

 אבל עבדה. לא גילה בתנובה, עבד שנים,
 החגים את בבית. אוכל היה חסר לא מעולם

 אצל המורחבת המישפחה בחיק לחגוג נהגו
 ביתה מלא היום עד הדודות. אחת או הסבתא

 איתם המביאים ובקרובים, בידידים גילה של
 ושאון צחוק מקולות הומה והבית ילדיהם, את

מישחקי־ילדים.
 מקרין וצנום, שחרחר בחור ),291 דרור
הלי נעים עדין, בחור הוא ונעימות. חמימות

אחרי, שנים תשע היום, גם אבל ומנומנם. כות


