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 גם טוב נראית שאני אמר לי, החמיא

בדיאטה. צורך לי ואין ככה,
 רצה שרובינשטיין מה שכל לי נראה

 עצמו. על לדבר קשבת, אוזן בעיקר זה
 מאזינה אני עצמו. את אהב מאוד הוא

 טובה, הרגשה לאנשים נותנת טובה,
 שאנשים, כבר רגילה אני מפרגנת.

 אוהבים הנשמה, על להם טוב שלא
 להם עושה שזה אומרים איתי. לדבר
חברים. הרבה לי יש טוב.

 עצמו את עשה שהוא אף־על־פי
 ציוריי, של הכספי ערכם לגבי נאיבי

 בנושא. התעניין שהוא יודעת אני
 עושה הוא ילד. לא הוא רובינשטיין

 מה הרבה מזה, חוץ שיעורי־בית.
 סיפר הוא עניין. יש אז לו, אין לעשות

 במיסעדה, הכיר שאותה ציירת, על
 לה החזיר אחר־כן־ ציור, קנה ושממנה

 הצליח ולבסוף כלשהו, בתירוץ אותו
שאמר־ כמו המחיר. ברבע חזרה לקבלו

 כסף, לו אין שעכשיו אמר הוא אחר־כן־
 איזה לו תשתחרר ימים כמה בעוד אבל

 אלף בסביבות בבנק, חודשית רנטה
 הזה הסכום את לי יתן והוא דולר,

 הערכה שנקבל עד ראשון, כתשלום
ונסתדר.

 בצורה עבודה מכרתי לא שלי בחיים
 אמרתי ברירה בלית משפילה. כל־כך
 רוצה אני מה שאל כאשר שיהיה. בסדר,

 שמכיוון אמרתי הכסף, עם לעשות
 קטנה שכורה, בדירת־גג גרה שאני

 בוידעם, לה קוראים שחבריי וצפופה,
 לי וקשה ברגליים נכות אחוז 20 לי ויש

 קניית על חולמת אני במדרגות, לטפס
 לו הסברתי יותר. ונוחה גדולה דירה

 לא־נשואה, ,37 גיל מעל שבהיותי
 לקניית ממשלתית משכנתא לי מגיעה
 הסכום את לחסוך מנסה ואני דירה,

המשלים.
 חשבון־בנק שנפתח הציע הוא

יקנה והוא שמו, ועל שמי על משותף,

ידיד עם טימור ציירת
עליה...״ ״ריחמתי

 שכאשר סיפר הוא קמצן. הוא תי,
 לדעתו, מדי, גבוה במיסעדה החשבון

 אחר, סכום רושם הסכום, את מוריד הוא
 מזה עושים לא שרשם. כפי ומשלם

 ולא אותו, שמכבדים מכיוון עניין,
ם.יחסי לקלקל רוצים

להתחלחל -שגמר
 משימתה, קפץ ובינשטיין ^

 התמונות, את לו נתתי כאשר 1
 והכי יפה הכי במיסגרת ממוסגרות

 של במיסעדה ארוחת־ערב בסיום יקרה,
 בקבוק־שמפניה פתח ג׳קי רונן. ג׳קי

 אחר־כך חגיגה. היתה המאורע. לכבוד
 את ותליתי ממול, הביתה, אליו ניגשנו

התמונות.
 על וירדתי עליתי עוד בלילה 1 ב־ז
 יפה, מוארות תהיינה שהן דאגתי סולם,

 הבית, של בקומבינציה שישתלבו
 היתה האווירה מושלם. יהיה שהכל

מחיר. על דובר לא עדיין חברית,
 התקשר, הוא אחדים ימים כעבור

 אמרתי לי. לשלם צריך הוא כמה שאל
 מפני אבל דולר, 2000 עולה ציור שכל

 של הנחה מקבל הוא שניים, קנה שהוא
 שאילו אמר תוקף, בכל מחה הוא .500
 טען מזמין, היה לא מראש, יודע היה

בו. אוחזת שחלחלה
 סיפורי את לו להזכיר רציתי לא

 לי. סיפר שעליהם והתעלולים הכספים
 והסברתי ■להתחלחל, לגמור לו נתתי

 כל אחרי ביד, לי שנשאר שהנטו
 ושעות־העבודה חומרים על ההוצאות

 לקחה העבודה — שהשקעתי הרבות
 למשכורת שווה — אחדים חודשים לי

בסולל־בונה. מרכזנית של
 שאני ואמרתי ללחוץ, המשיר הוא
 רוצה ולא דולר, 500 עוד מורידה
ויכוח. שום יותר לשמוע
 לו שאין אמר המשיך, הוא אבל

 יכול והוא כזה, סכום לשלם אפשרות
 הוא לציור. דולר אלף מכסימום לשלם

 הוא לזה, מסכימה לא אני שאם אמר
הציורים. ערך את שיקבע מעריך יביא
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 דברים, מיני וכל ופת״ם תפ״ס לי
 אמר הוא גדול. רכוש מזה לי ויעשה
 שלו לעוזרת גם עושה הוא שככה

 יש במישרד. איתו שעובדים ולאנשים
 והוא שלהם, בחשבונות פעולה זכות לו

בכספם. וגדולות רבות להם עושה

״אני
אותך!״ אחרוג

 אחר־כך, יום או ערב, אותו ^
רובינ כשיצאנו, במיסעדה. ישבנו ^

 אחרי בהליכה, התנדנד קצת שטיין
 המכונית, עד בו תמכתי בירה. ששתה

 לך אשלם לא בחיים אני לי: אמר והוא
דולר: 3000

 אהרוג אני — בצחוק לו עניתי
 מה לי אין כבר בגילי, אמר: והוא אותך!

להפסיד.
 ההצעה על להם שסיפרתי ידידים

 לי אמרו משותף, חשבון לפתוח
 שאדם טענו פעמיים. לחשוב להיזהר,

 מי בענייני־כספים, שלו כמו עבר עם
 שלי. הכסף עם יעשה הוא מה יודע
 כלי״מישחק להזות לי כדאי שלא אמרו
בבנק. שלו

 שוב, סירבתי. לא האזהרות, למרות
 כאשר גם נאיבית הייתי שלי. הנאיביות

 כסף לקבל בלי הציורים, את לו נתתי
 מאמינה כזאת, אני הזמן. באותו

באנשים.
 לפתוח מעדיפה אני היכן שאל הוא
 או גורדון סניף בבל״ל — חשבון

 אבל גורדון. את העדפתי באחוזת־בית.
 עם קשריו שבאחוזת־בית אמר הוא

יותר. טובים המנהל
 אליי שלח הוא אחר־כך ימים כמה

 יחד לפתוח שנלך כדי שלו, הנהג את
 כי לבנק, נלך לא אמרתי: חשבון־בנק.

 אמר הוא הכסף. את צריכה אני היום
 הנהג, הגיע שעה כעבור וטרק. ׳טוב',
 רובינשטיין. של למישרר אותי ולקח

 קטנה חומה מעטפה הוציא רובינשטיין
 היום לו שאין ואמר שלו, הג׳קט מכיס

רק לי נותן הוא לכן וחצי, מיליון

 הכסף ישנים). (שקלים ורבע מיליון
במזומן. היה

 למודת־סבל כבר שהייתי מאחר
 הגועל- הרגשת ובתוספת הכסף, בעניין

 משאיר שהוא מהעובדה שקיבלתי נפש
 כל את לי משלם ולא חשבון, של זנב

 לספור טרחתי לא סוכם, שעליו הסכום
 הוא אם רק אותו שאלתי הכסף. את

 שגם .והוסיף שכן, אמר הוא ספר.
 שהוא בטוחה הייתי ספרה. המזכירה

 החליט הוא ואם פעמים, הרבה ספר
 לפתוח רציתי שלא מפני אותי לסדר
לברי לו שיהיה משותף, חשבון איתו
אות.

 כסף מקבלת לא אני בדרך־כלל
 לא הזאת, העובדה למרות אבל במזומן,
 משלם שהוא מוזר שזה אז חשבתי
 חשבתי לנקודת״רוויה. הגעתי במזומן.
 מורה או פקיד־בנק, זה האם — לעצמי

 או כסף, לו שאין שאומר בבית־ספר,
המפואר? רובינשטיין שזה

 ירדתי הביתה. אותי לקח שלו הנהג
 של באובר־דראפט הייתי כי הבנק, ליד
 את פתחתי (ישנים). שקל אלף 700

 את בערך, חילקתי, החומה, המעטפה
 עוד הוספתי חלקים, לשני השטרות

 סכום את והפקדתי שטרות, כמה
האובר־דראפט.

 השטויות
אביו של

 שלי הבית של חדר־המדרגות ^
ומדב עומדים בחורים שני ראיתי *1

 בתוך המפתחות את חיפשתי רים.
 את הוצאתי חיטוט כדי ותוך התיק,
 לזרוע. מתחת אותו ושמתי הארנק
 את הבחורים שני חטפו הרגע באותו

 עם המעטפה מונחת היתה שבו הארנק,
רובינשטיין. לי שנתן הכסף שארית

לחקי אותי הזמינו שבועיים כעבור
 פעם פעמיים, נחקרתי במישטרה. רה

 פחות במשך פעם שעות, ארבע במשך
 לבסוף מכוערת. תופת היתה זו זמן.

 בידינו ש״אין האומר מיכתב קיבלתי
 כתב־תביעה.״ נגדך להגיש ראיות

 שהחוקרים החליט רובינשטיין אבל
 הזה, לעניין טובים די לא במישטרה

 לא הוא איך מישפטית. תביעה והגיש
 שלו, במעמד בגילו, אדם מתבייש,

 ממני מבקש שלו, החלומות עם ממשיך
 שהיה, הדימיוני הסכום את לו להחזיר
במעטפה! כביכול,

 חבר־כנסת, שלי, מידיד ביקשתי
 להעמיד רובינשטיין, אמנון עם לרבר
 השטויות על הדברים, חומרת על אותו

 יכול לא שהוא אמר אמנון אביו. של
שלו. אבא שעושה למה אחראי להיות
 הזאת ההתחכמות את מבינה לא אני

 הוא מי נגד רובינשטיין. אהרון של
 ציירת נגד — שלו הטריקים עם יוצא

 בכספים מבינה שאינה קשת־יום,
 ממנו לתבוע נאלצתי לכן ובעסקים?

 לי. חייב שהוא הסכום יתרת את
טימור. רחל של סיפורה כאן עד

 עליה, ר<המת<
לה נתתי אז

 ה־ על להגיב התבקש אשר ^
 ״זה רובינשטיין: אהרון אמר נושא, ^
 להוסיף ואסור במישפט, הנמצא דבר

 סוב־יודיצה. נקרא שזה מפני פרטים,
 יכול לא אני בכתב־התביעה, נמצא הכל

מילה.״ אף להגיד
 רצה הוא ומדוע, האם, השאלה על

 ולטי- לו משותף חשבון־בנק לפתוח
 לפתוח רציתי ״לא הקבלן: ענה מור,

 יחד שנלך דיברנו משותף. חשבון איתה
את תקבל שהיא כדי לה, ואעזור לבנק,

בבית־המישסט רובינשטיין מיליונר
במזומן!״ לקבל ביקשה ״היא

 והגשתי למישטרה ישר הלכתי
הב את לזהות שאנסה ביקשו תלונה.
הצלחתי. לא חורים.

שגמר וחשבתי העדות, את מסרתי
ו שוטרים באו אז הביתה. הלכתי תי.

אותי. והחתימו חתמתי, שלא אמרו
 אליי התקשר ימים כמה כעבור

 קרא שהוא יודעת אני רובינשטיין.
 מקרובת־ שמע וגם הזה בהעולם

 הוא הארנק. גניבת על שלו, המישפחה
 וחצי 12 בטעות, היו, שבמעטפה אמר

 — לו אמרתי שקלים(ישנים). מיליון
 יכול אתה איך מדבר, אתה מה על

כזה? דבר להגיד
 מתוך איתו, התקשרתי יומיים אחרי

 הכסף. את מצא הוא אם שאלתי נימוס.
 בטענה חוסר־היגיון שראיתי למרות

 גילו, מפאת צורך, הרגשתי שלו,
 נאמר שלו. המשונה לסיפור להתייחס

 התקף־לב. יום באותו קיבל שהוא לי
 אותי שחינכו מכיוון עליו. ריחמתי

 את בחרתי מיצווה, הוא שביקור־חולים
 ובאתי בחנות־פרחים, גדול הכי הזר

 חשבתי אותו. לבקר לאיכילוב
 חלפה כבר הכסף בעניין שהשטות

ממוחו.
 שהוא אמר לא־יפה. אותי קיבל הוא

 רוצה שהוא כסף, על לדבר רוצה לא
 במים. הזר את ושאשים לישון, עכשיו
 אנשים שיש כאובה בהרגשה יצאתי
יפה. אליהם שיתייחסו ראויים שאינם

 סיפורי־ברים! הכל טובים. הכי התנאים
 איתה? משותף חשבון־בנק צריך אני

 חשבון לי אין פיתאום? מה שיגעון!
אחד!" אף עם משותף
 משותף חשבון לו יש אם השאלה על

 דובים ״לא ענה: שלו, עוזרת־הבית עם
 שמה, על חשבון עשיתי יער! ולא

 יותר תחסוך שהיא לסדר והצלחתי
 ובכלל, לחסוך. מצליחים אחרים מאשר

 יודע ואני שנה, לפני אותי עזבה היא
 גדול.״ סכום בחשבון לה יש שעדייו

 הגישה עדיין העוזרת ״בנובמבר (רחל:
וקארי!״) אורז בשר, לנו

 שילמת ״מדוע לרובינשטיין: שאלה
במזומן?״ לרחל

 לקבל ביקשה ״היא רובינשטיין:
במזומן!״

 לא שבכלל טוענת אגב, טימור,
התשלום. צורת על ביניהם דובר

מהציורים? מרוצה אתה האם שאלה:
 מהציור בייחוד ״כן, רובינשטיין:

 מהציור זיכרונה־לברכה. אשתי, של
 לא זה אבל אחוז. 100ב־ לא — שלי

 נתתי אז עליה, ריחמתי לעניין. שייך
התמונות.״ את לעשות לה

 את ספרתם והמזכירה אתה שאלה:
במעטפה? הכסף

 וגם ספר, הנהג רק ״לא, רובינשטיין:
הבנק!״ פקיד

 ״הכל רובינשטיין: ספרת? לא אתה
במישטרה.״ שמסרתי בעדות כתוב
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 לכך מסוגלת שהיא האמנתי תתאבד.

הנפשי. מצבה בגלל
גיב 4^

צל כמו
 בבוקר הלכה היא המיקרה יום *■י

במו אחריה עקבתי ואני לרבנות
 מסתתר בדיוק מה לדעת רציתי כי נית.

 לדעת רציתי האלה. הדברים מאחורי
 סיבות לכך שיש או נוסף, גבר יש אם ,

 לה נתתי הרבני בית־הדין ליד אחרות.
 הזה בעניין בקי אני אותי. לראות
אותי. שיראו בלי לעקוב ויכול

לרמת־הש־ אחריה נסעתי אחר־כך
 התגליתי ושוב תדע, שהיא בלי רון

 איתה, לשוחח ניסיתי ושם לפניה;
 היא אבל חותרת. היא למה להבין
ובוז. לעג במילות רק הגיבה

 יום ניפגש שאנחנו איתה קבעתי
 שאני כדי הילד, של יום־ההולדת לפני
 דברים. כמה ואקנה דברים כמה אביא
 בתוך תמיד מחזיק שאני סכין לי היתה

 איתי נושא הייתי קודם הגוף. על נדן
 מומחה שאני כוכב־הטלה, תמיד

 אילת את עזבתי כאשר אבל בהטלתו,
 את לקחת התחלתי אז לי, נעלם הוא

איתי. הסכין
 את פגשתי לדירה, הגעתי כאשר

 מדרגות על יושב משיח אליהו הדוד
 הביתה. ונכנסתי איתו דיברתי הכניסה.

 אכלו. והם הילד עם יחד ישבה ליאור
 יונה נושא על אתה לדבר התחלתי
 את לי שתביא ממנה וביקשתי ההולדת
 פילם, לקנות רציתי שקניתי, המצלמה

 היא השיחה משך ביום־ההולדת. לצלם
להר שהפכו ולעג, בוז דברי לי אמרה

ונבלה. חלאה לי קראה היא אצלה. גל
 ואז הילד, לפני ניהלנו השיחה את

 מהחדר המצלמה את להביא הלכה היא
 אז זמן, לה לוקח שזה ראיתי השני.

 לי היה השני. לחדר אחריה הלכתי
 נוכחות בלי לבד, איתה לדבר קל .יותר

 בלחץ והייתי אותי קיללה היא הילד.
 אותי, הרתיחו שלה התגובות איום,

 לה יש אם נוספת פעם אותה שאלתי
 חשוב, לא שזה לי אמרה והיא מישהו,

 טוב יותר בוודאי יהיה יהיה, שלא מי כי
קרה. זה זה שברגע וכנראה ממני.

 אותה ראיתי לא הרגעים באותם אני
 שלא לעצמי מתאר ואני עיניי. למול

 לא מעודי כי שהוא, אדם כל ראיתי
 שהיא. צורה בשום ארם באף פגעתי
 רגש שום אליו הרגשתי ולא גוף ראיתי

 היה הוא בול־עץ, של או אדם של
 הזה שהגוף זכור ואני צל. כמו פשוט

 משהו, איתו עשיתי ואני הסתובב
 את בו נעצתי אותו, שדקרתי כנראה
 זה. את לכנות איך יודע לא הסכין,

 נפלה שהיא ברגע כנראה התעוררתי
הריצפה. על

 הסכין את שהשלכתי יודע אני היום
 הילד. אל החוצה ויצאתי המיטה על

 זוכר לא ואני בפינת־האוכל עמד הוא
 ופרצתי אותו חיבקתי אבל בדיוק,
 את לו שהכתמתי ראיתי פיתאום בבכי.

 בדם מגואלות היו ידיי כי בדם, הידיים
 החולצה את הורדתי לב. שמתי לא ואני
 חולצה הוצאתי לחדר, נכנסתי שלו,

אותה. לו והלבשתי מהארון
 ונסעתי הילד את לקחתי אחר־כך
 עם לדבר ביקשתי דיזנגוף. למישטרת

 לו וסיפרתי המישמרת על האחראי
הכל.

 פרין. של סיפורו באן עד
 נקובה נמצאה ליאורה של גופתה
 הפאתולוג מנה פצעים 22 בדקירות.

 המנוחה של בחדרה הצעירה. בגופה
 ששלח מיכתבים כמה המישטרה מצאה

 המיכתבים המיקרה. לפני בעלה לה
ושירה. שינאה אהבה, דברי רצופים היו

הדב כל את עבורך רציתי ״ליאור,
 ביקום לדרוש מסוגל שבן״אדם רים

 להעניק מסוגל והייתי חיים, שאנחנו
 היית אם מהרצונות, נכבד חלק לך

אחרת. קצת חושבת
 ל־ שקולה היום אלייך ״אהבתי

זוכ שלך״. שגם מאמין ואני שינאתי,
 שלא בבית־הורייך, פעם, שאמרת רת

 מעדיפה ואת בלעדיי, לחיות תוכלי
 האהבה איתי? להיות לא מאשר למות
 כמה פי מזו חזקה ולילד אלייך שלי

 את להגדיר שקשה אף־על־פי מונים,
עוצמתה!״

 האשה את שהרג לפני פרין כתב כך
שאהב.
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