
 פנתה לשירה, למלוות סתח־תיקווה,
 היפנה והוא לזימרה שלה למורה
 באה פנינה העיריה. ללהקת אותה

 ״היא בנות. שלוש ובחרה לחזרה
 הבטיחה אלינו, נחמדה מאוד היתד,

 כל לנו והחמיאה גוד־טיים לנו
 שלנו ״ההורים מיכל. סיפרה הזמן,״
 אבל בלימודים, יפגע זה פן חששו

 יומיים.״ רק שנפסיד התברר
סי כאשר זרחו מיכל של עיניה

 :ההקלטה לקראת החוויות על פרה
 היא ושם לגוטקם, איתה ״נסענו

להו התילבושת את עבורנו בחרה
 בלייזר ללבוש צריכות היינו פעה.
 ומיכנסיים מבריק מסאטן שחור

זוה חולצה לנו והבטיחו שחורים,
 לחנות איתה הלכנו אחר-כך רת.

 בתל- זה גם אלכסנדר, לנעלים
 מגפיים עבורנו בחרה ושם אביב,

בי שבו האחרון המקום מסאטן.״
 לנו בחר ״הוא הספר: היה קרו

 אבל בעיה, שאין ואמר תיסרוקות,
 בזמן לחוצה היתה שפנינה מכיוון

 תיסרוקת.״ לנו עשה לא הוא
 קולי־ לאולפני הוזמנו אחד ערב

ה את לראשונה שמעו ושם נור,
ה של ״העיבוד אנסה. תמיד שיר
המי אבל מאוד, יפה דווקא שיר
כ פשוטות הן רמה. על לא לים

 ״חששנו הבנות. ציחקקו אלה,״
 ורצינו פנינה, של מהתדמית קצת

 פחדנו השיר. את כל קודם לשמוע
 יהיו אם לנו, מתאים לא זה שאולי

 היה זה אבל גניחות, או אנחות שם
בפס הליווי את והקלטנו בסדר,

סיפרו. הן ערב,״ באותו קול
לילדות לא

ע ך בו  סילפנה ההופעה לפני ש
 לעיריית פרנקפורט עלמה

 אין לדעתה כי ואמרה פתח־תיקווה,
 הבימה על הבנות להופעת מקום

 על שיר הוא ״השיר פנינה. עם
מת לא וזה ובשלה, בוגרת אשד,
 אמא הייתי אם קטנות. לילדות אים

 שהן בכלל מתנגדת הייתי שלהן,
 עלמה אמרה כזה.״ בשיר תופענה

בבית-המישפט.

 לכולם להסביר נעים לא ״זה
 הדרך וגם אותנו, רוצה לא שהיא
 על לנו להודיע כדי בחרה שבה

 לא אפילו היא מעליבה. היתה כך
 ולהתנצל. בעצמה לטלפן טרחה

 אותי,״ ניצלו כאילו מרגישה אני
 בסן־-הכל ״אבל אודליה. אמרה

הוד אשכח,״ שלא חוויה היתד, זו
מיכל. תה

 להתחיל היה שאמור המישפט,
 על נדחה בבוקר, וחצי 8 בשעה

 כדי לידסקי, עורך־הדין בקשת פי
 מפי תשובה תצהירי להכין שיוכל
 רוזנבלום. ופנינה פרנקפורט עלמה
 ותלמידות התארכו השעות אולם

 בשעונן. להביט ד,ירבו בית־הספר
 שיש אמרה מיכל, קמה לבסוף

 רק לבית־הספר. וחזרה בחינח, לה
 עורך־הדין עם נשארה אודליה

אורן.
 הפמליה כל לבסוף עלתה כאשר
 שילה, יצחק השופט של לאולמו
 בית־המיש- של השביעית בקומה

 ססגונית. תהלוכה זו היתד, פט,
ב מנפנפת פנינה, הלכה בראש
 עורך- לצידה עבר, לבל פרווה
 פרנקפורט, ועלמה לידסקי הדין

 של תהלוכה נשרכה ומאחוריהם
 סקרנים גם וצלמים. עיתונאים

האולם. את ומילאו הצטרפו רבים
כב פנינה התאכזב. לא הקהל

 ישבה היא בסערה. האולם את שה
 ומאחורי עלמה ליד השנייה בשורה

 מרגע גברה עצבנותה עורכי־הדין.
ב לשבת יבלה לא והיא לרגע,
 מילה כל על הגיבה היא שקט.

ני היא בבית־המישפט. שנאמרה
 הצביעה, בדיון, להתערב סתה
 צחוקים והשמיעה רגליה על קמה

 השופט ביקש כאשר ודיבורים.
 קמה רוזנבלום, פנינה מיהי לברר

לעברו. קידה וקדה ממקומה
 להעלות לידסקי החליט כאשר

 ראשונה, העדים לדוכן עלמה את
להת עומדת פנינה כי היה נראה
וצע רגליה על קמה היא פוצץ.
 כן. גם להעיד רוצה ״אני קה:

 אני להעיד, אותי תזמין לידסקי,
 הכל!״ את לשופט לספר רוצה

לה. ניתן מבוקשה
הב־ ניצבה ארוכות דקות במשך

 בנות ואודליה, מיכלבשלות הוא הנערות
י/ כתה תלמידות ,15

אשה. תמיד השיר של הבימאית על־ידי במלוות מתאימות נמצאו לא

?5־5 הבשלה האשה ^
 ושתי גבר ועם וזוהר חשוף באוברול קדס־איחויזיון.

 ברקע. ילדות לשלוש מקום היה לא — יין כוסיות
לה גרס בתחרויות־זימרה פנינה של חוסר־נסיונה

 התייעצות אחרי רק אותה. ללוות הנערות את להזמין
 בהן. צורך כל יהיה לא כי לה, הסתבר במומחים

 השיר. של תוכנו את לסתור עלולות הן להיפך׳
 עיריית של להקה מתוך הבנות את בחרה פנינה

לזימרה. שלה המורה בעצת הולדתה, עיר פתח־תיקווה,

 היא לשופט. מאוד קרוב לונדית
 כאשר דוכנו ליד ממש התייצבה

 הרצתה היא לידו. מרפרף צעיפה
 פ-יא ולא שקרה מה כל את בשטף

 שאלה אפילו לשאול לשופט שרה
 על להישבע מוכנה ״אני אחת.

 שלי בחיים כאן, יש אם התנ״ך,
רצ בבית־המישפט. עוד הייתי לא
ב הטרחתי פתודתיקווה, עד תי

 בשבת גם עצמי את דבר של סופו
ורו עצבניות שהן אמרו הבנות כי

ה טוב.״ יותר אותי להכיר צות
 אבל שאלה, לשאול ניסה שופט
 ״דקה :ואמרה אותו הפסיקה פנינה
 עד לגמור לי תן כבודו, אחת

ב בדבריה המשיכה והיא הסוף!״
הפסקה. וללא רם קול

 ונראה המצב עם השלים השופט
 והביט חייך הוא למדי. מרוצה
 כמו היתד, היא מרותק. בפנינה

 שאי־ תופעת־טבע כמו סערה, רוח
איתה. להתמודד אפשר

 מנוסה אינה כי הסבירה פנינה
כי סיפרה היא שירים. בהעמדת

 בשיר ומירצה כספה את השקיעה
ב להזדמנות־חייה. מצפה והיא זה

למ זקוקה היא כי חשבה תחילה
 עם שהתיעצה אחרי אולם לוות,

ש מוטב כי לה התברר מומחים
הצעי הנערות וכי לבדה, תופיע

ההופ לאופי מתאימות אינן רות
מתאי לא אתן :להן ״אמרתי עה.
 זה לעשות? מה שלי, לשואו מות

ביזנס!״ שאו וזה החיים
 לך,״ אסביר אני בוא ״עכשיו

 לשופט. בידיה פנינה ניפנפה
ש בכך ־ להתחשב צריך ״אתה

הצ ובחוסר עוול, כאן לי עשו הן
 שבוע, כבר כך על ידעו הן דקה.
עכ האחרון. הרגע עד חיכו אבל
 את להוציא יכולה לא אני שיו

 ההקלטה. מתוך שלהן ה׳הו־הא׳
 ליחסי-צי- מתים הם כל, קודם

בור...״
 לה, לענות ניסה אורן עורך־הדין

 היא כפנתר. אליו הסתובבה ופנינה
 והחלה לשופט גבה את הפנתה

הכל ״בסך אורן: עם מתווכחת

אמ !״פירסומת להן לעשות רציתי
 פסק־דין גם רוצה ״את לו. רה

 השופט שאל אורן?״ מעורר־דין
ל סוף סוף חזרה ופנינה בחיוך
הקהל. בץ הספסל על מקומה

 המצב את לסכם החל השופט
 לא פנינה אבל עורכי-הדין, עם

 היא !״שב ״לידסקי להירגע. יכלה
 וניסתה שלה, לעורך־הדץ קראה

 ״הוציאו במונולוג. שוב להתחיל
 שאל מהאולם?״ פעם כבר אותך
מלא בסבלנות שילה השופט אותה
לרגע. התיישבה ופנינה כית,

 והן נפשי, נזק לילדות ״נגרם
 גלידה, להן ויקנו כסף, תקבלנה

 אפילו ואולי מקל על סוכריות או
 מתאים״, פיצוי יהיה וזה בובה,
 קיבלו הצדדים שני השופט. הציע

 הקסטה זהו, ״אז הפשרה. את
 תירגע רוזנבלום פנינה נשארת,

ש תתפללו וכולכם בערב, 6 עד
השופט. פסק תצליח,״ היא

נקודות. שתי הצמיחו התפילות
■ אדון אענה
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