
שלנר/ ל״שחורים הסקנדינביות של להיטותן על מהלכות אגדות
 באמרגו התאהבה אשר פינית, נערה — מהן אחת של סיפורה זהר ^

לאשה: אותה לשאת שיוכל כדי למענו מתגיירת יפה־תואר, ישראלי

 שיער בעלת מלונדינית, פהפייה *
 חלומית, גי;רה כתפיה, על משתפך ׳

 שיקסע, של קלאסי פנים וקלסתר סולד אף
 נאה, רמת־גנית בדירה אלו בימים יושבת
בר כשרות׳ דיני תלמודית בשקידה לומדת

תורה. דברי ושאר חגים, מצוות כות,
 ,21 בת פינית נוצריה קינונן, לנה זוהי
 לכש־ — האחרונה התוספת את המהווה
 ומי ישראל. לעם — הגיור בבחינות תצליח

 כמובן, זהו, ישראל לעם אותה שהוסיף
 של )26( הצעיר האמרגן סבאן, חיים גבר.

נוספות. ולהקות־קצב האריות, הצ׳רציילים,

״׳ע ״י המולד בחג
בהלסינקי. אביה טל הבגדים חנות ליד לד, קינונן דנה

 ביתם, ליד קינונן, משפחת של משפחתי צילוםבפינלנד המשפחה1
 אחותה לשמאל: מימין היחיד. הבן חתונת לרגל

השלישית. ואחותה הטרייה, כלתו אחיה. ייי״יי

 תהפוך — הגיור בבחינות שתעמוד ברגע
סבאן. לגברת לנה

 השחרחר הישראלי של הראשונה פגישתם
 מיטב לפי בדיוק היתד, הבלונדינית והפיניח

 בלונדון,״ שנה לפני ״הייתי הטקס. כללי
 קימבר־ ,מפואר במלון ״גרתי סבאן. מספר

 שתי ורואה ללובי יורד אני אחד ערב לנד.
 הבאר. על־יד ושותות יושבות חתיכות

 שמצאה נחמדה, בלונדינית היתה מהן אחת
 אליה ניגשתי חוכמות בלי בעיני. חן תיכף

ה אתי לצאת מוכנה ,את אותה: ושאלתי
״,ערב?

נישואין
———— .1

גויה עם
 פתאומית, כל־כך היתר, שלו שאלה ךי•

 לנה. נזכרת לחשוב״ הספקתי שלא י 1
 לא אבל לבלות, לצאת שרציתי ״כמובן

 דווקא לצאת רוצה שאני בטוחה הייתי
הסכמתי.״ — להחליט שהצלחתי לפני איתו.
 תעלה שהסכמתה כמובן, אז ידעה לא היא

 הפגישה ליה,ודיה. אותה תהפוך ביוקר, לה
 בחיים, התאהבה לנה לרומן. הפכה המקרית

 — בה התאהב חיים וגם רב, זמן עבר ולא
לישראל. אותה והביא

 שבה המקורית השיטה על חיים מספר
נוצריה: כלה של הרעיון את להוריו מכר

 פינית שהיא הכל. לנה, על להם ״סיפרתי
 קשה איתה. להתחתן חושב ושאני נוצריה,

נישו של הרעיון מן התלהבו שהורי להגיד
 עם השלימו לאט־לאט אבל גויה. עם אין
זה.

 רציתי לא בדצמבר• ארצה הגיעה ״לנה
 לקחתי לא אז דרמטי. דבר שום לעשות

 הלכנו תחילה אלא הביתה, אלינו אותה
 ברמת- דירה שכרתי אחר־כך אויה. למלון

לשם. ועברנו גן,
 מהבית שלי הדברים את הוצאתי ״לא

 קצת. מוציא הייתי יום כל אלא בבת־אחת,
לא אמא מתי לשאול לאחי מצלצל הייתי

^1ך |  מכוסה השנה של גדול הלק 1|
ב לנה של מולדתה ארץ 4 1111^1

 כלבה. עם שמונה, בגיל לוה בתמונה: .שלג
התיכון. בבית־הספר כמדריכת־סקי משמאל:

 זוג חולצות, כנוה ולוקח בא והייתי בבית,
נע אחר־כך לבנים. אחרת בפעם מכנסיים,

 שלי הדברים כל את שהעברתי — ליים
רמת־גן.

ה מד, בבית הסברתי שבועיים ״אחרי
 ברגע ונתחתן יחד, גרים ואני שלנה עניינים.

 באותו יעוד אותנו הזמינו הורי שתתגייר.
 שבת. ערב של לארוחת־ערב שישי יום

 כמו המטעמים, כל עם מסורתית ארוחה
 להכין.״ יודעת שאמי

 — ומרגשת — חדשה חודיה זו היתר,
 היום עד הרחוק. הצפון בת לנוצריר,

 והיהודים. ישראל על מאומה לנה ידעה לא
 סורז׳וקובסק׳, נידח, פיני בכפר נולדה היא
בעל אביה, ואח. אחיות ארבע היו והם


