
סבאן וחיים לנה
וה עשר, בת כשהיתה נפטר בגדים, חנות
 בבית- בכלכלת־הבית. עוזרים החלו ילדים
 לפני סקי. מהדרכת לנה התפרנסה הספר

 לד, בישר התיכון, את סיימה כאשר כשנה,
 חושש שהוא לתדהמתה, לאנגלית, המורה

 חטפה לנה באנגלית. בבחינה נכשלה כי
 גאוני: רעיון במוחה ׳סהבזיק עד — ייאוש

 היא באנגליה, חברה לה שהיתר, מאחר
ב — באנגלית שם תשתלם אליה, תיסע
הנעימה. דרך

 רוצה לא
בלעדיו לחיות

 ב־ ״הייתי ללונדון. לנה הגיע״ ך ץ■
 את כשפגשתי שבוע בדייק לונדון ^

ש הראשון ״בערב מספרת. היא חיים,״

או כשהחזיר בלילה, כעשר אותו, פגשתי
 שושנים 50 הדלת ליד מצאתי הביתה, תי

 עברת ,איחולים. ברכה: כרטיס עם אדומות
כש בפינלנד, אצלנו באנגלית.׳ הבחינה את

 לשלוח מינהג יש התיכון, את גומרים
שושנים.

 לצאת. שוב אותי הזמין הוא ״למחרת
 אם ראשון. ממבט אהבה היה הוא בשבילי

בהת הרפתקה רק הייתי אני בשבילו כי
חלה.

 שלושה אחרי אבל לישראל, יצא ״חיים
 התחלנו אז בספטמבר. שיב, הזר חודשים

יום. כי* ברצינות לצאת
 אני אם אותי שאל הוא חודש ״כעבור

לישראל. לבוא רוצה
 שאני למסקנה הגעתי שכן. לו ״אמרתי

בלעדיו. לחיות רוצה לא
נו שאני לאמי וסיפרתי לפינלנד ״נסעתי

 אתחתן שאני סיפרתי לא לישראל. סעת
 נתחתן אם ידעתי לא בעצמי חיים. עם
לא.״ או

 מכירה הפינית
והטחינה החומוס את

 של הוריו עם הראשוןה פגישה
 אצל ״האוכל ־מץ. בוגד עברה חיים 1 1

מתל רגיל,״ לא משהו זה חיים של אמא
 שהזמינו הראשון שית ״בליל לנה. הבת

 אמא יפה. מאוד אותי קיבלו הם אותנו,
 עברית, שלמדתי אחיי התיידדנו. ואני שלו
 אותה לשאול יום כל אליה מצלצלת אני
 איתה להתייעץ או תבשיל איזה להכין איך

 לקניות, איתי יוצאת היא ביתיים. בענ־ינים
 לי תפרה עכשיו עד בגדים. לי ותופרת

 מת־יעצת אני בעיקר אבל שמלות. שבע
אוכל. בענייני איתר,

 לנה הרגישה בארץ הראשונים בימיה
 היום כל היה שלה ׳:חבר מאוד. בודדה

 אך חיה. נפש הכירה לא והיא בעבודה,
 נרשמה חבריו, את מכירה החלה לאט לאט

באול למדה הצהריים עד לעברית. לאולפן
 קניות, עורכת הביתה, חוזרת היתד, אחר פן,

 הכל — בעלה את !מאכילה צהריים, מכינה
לח הילך ד,־ה כשה־ים ותיקה. כעקרת־בית'

 מת־י־ לנה היתה האוכל, אחרי תנומה טוף
 השניים היו בערב שיעורים. להכין שבת

האחרו החודשים בשלושת לבלות. יוצאים
ב הגיור, שיעורי את ,ם לנה לומדת נים

 במחיר דא, בכגון המתמחה עורך־דין עזרת
 ממתינה עתה, לקורס. ל״י אלף של הצנוע

 את שתעבור ברגע ברבנות. לתורה היא
ל פעם, שוב לרבנות הופ, — הבחינות

חופה.
 כבד היפהפייה לפינית יש החופה, לאחר
 מאוד נהנית שהיא בעוד מוגדרות. תוכניות

 הי־ היא אץ בעלה, של עקרת־ב־ת להיות
 המטבח. כיתלי בין עצמה את לקבור ■שבת

 סור־ כפר את עזבה היא זה בשביל לא
העולם. בקצה ז׳וקובסקי

ב בהתחשב כך? אתרי תעשה, היא מה
 תהפוך שהיא טפק אין הטבעיים, נתוניה
 בעתיד בארץ, הידועות הדוגמניות לאחת

 אין העצמי, בביטחונה בהתחשב הקרוב.
 ביותר. היקרות אתת גם תהיה שהיא ספק

בי קלסתרה, את שגילה נלהב, צלם כאשר
 ל״י,״ 150״ כמה. לנה שאלה לצלמה, קש
 משלם ,.מי לנה. ענתה ,״600״ האיש. ענה

 ״אז הצלם. הזדעק באלה?״ סכומים בארץ
התשובה. היתה עסק,״ עשינו לא

 תעשה עוד שהיא הם, הסיכויים בינתיים.
שלה. ונתנא־ם ■טובים. רבים עסקים

שראלים במטבח י
המזרחיים. במאכלים לאחרונה התאהבה היא
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