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אוחזות
 בארץ התפוצץ גדול רעש ן*

 פנינה של הדרמאתי סיפורה י*1
 את מצאה שהיא גילתה שבו רוזנבלום,

 שנה מגיל ראתה לא שאותו אביה,
 התפרסם הפירסום אחרי מייד וחצי.

 פרידה אחרת, בחורה של סיפורה
 גם הוא גבר שאותו שטענה מנשה,
 28מ־ יותר מזה ראתה לא שאותו אביה,
שנה.

 המסתתר שהסיפור הוא שברור מה
 מהסיפור גדול הסיפור, מאחורי

עתה. עד שפורסם
 שמות יש אדם שלאותו מתברר

 בשאלות רצופות חייו וקורות שונים
 בשם מופיע הוא אחד במיסמך תמוהות.

 מופיע הוא אחר במיסמך בנגה, הלמוט
 כצבי שמו מופיע אחר־כך רמק, בשם

 מכל, יותר שמפליא מה אך רוזנבלום.
ופרידה. פנינה בין הדמיון הוא

 צוותי שני לארץ הגיעו השבוע
 את לסקר כדי מחדל, עיתונאים

 של הצנוע לביתה הגיעו הם הסיפור.
פרי בפתח־תקווה. המתגוררת פרידה,

 מציגה ילדים, לששה אם שהיא דה,
 נשא בנגה שהלמוט המוכיחות תעודת

 שפנינה טוענת היא לאשה. אימה את
 שהיא שנים ויודעת אותה מכירה

אחותה.
 כשהיא מחדל השבוע חזרה פנינה

 עיתונות. קטעי של תיק איתה מביאה
 כחיילת מופיעה היא אלה בכתבות

 ישראלית, קולנוע שחקנית צה׳׳ל,
 שהוויכוחים נראה מצליחה. ודוגמנית

 להגיע יצטרכו הנשים שתי בין
 מי ייקבע שבה מישפטית, להכרעה

 אחרי מייד לארץ שהגיע האיש
 מדוע יהורי? נחשב הוא האם המילחמה,

 שנה 28 למשך נעלם מדוע לירדן? ברח
 לחפש מעולם ניסה לא מדוע בגרמניה?

 נשמע לא ומדוע מבנותיו אחת את
 הנשים, שתי של קולן זו בפרשה

 ופרידה? פנינה של אמהותיהן
מנשה: פרידה של סיפורה

בבת יכיר שהוא מוכנה לא אני
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נמיס^״: נשכנו הדמעות
נפלה, היפהפיה הישראלית -כאשר הגרמני, עיתון

 צוואר על שנים, 27 אחרי הראשונה בפגישה סוף־סוף,
 הוליווד של .טיפ״טיפה על דיווח גם העיתון אביה.׳

נולה. הפרשה של החלומיות" ו״הנסיבות בדורטמונד־,

 לאורגינלית. ויתכחש בלתי־חוקית
 גרמניים. לכת בשירי קיבל הוא אותה

 לתקופת שחזרנו חושבת, היא מה
 מעז היה לא הוא אותי ההיטלריזציה?

 את לי שינגן גרמנים. שירים עם לקבל
 מספיק לנו שיש מזה חוץ התיקווה.

 זאת היא ואני ישראלים. יפים שירים
ברבנות. החוקית המפה על שנמצאת

 בהתחלה, אליי באה היתה היא אם
 שלנו, האבא את גיליתי לי ואומרת

 שהוא כמו טבעת־חנק לו נעשה בואי
 לה. עוזרת הייתי החיים, כל לנו עשה
 אבל האבא. מאותו אחותי כנראה היא
 אחרת, שתוכיח החוקית. האחות אני

 למחוק חשבה היא אם מיסמכים. תביא
אותה. אמחוק אני שלי, מהחיים חלק

 לא אני .34 לי ימלאו בדצמבר 2 7 ב־
 הוריי מעולם. שלי אבא את הכרתי

 לפי וחצי. שנה בת כשהייתי התגרשו
 הבנתי אני שלי, אמא של הסיפורים

 שלוש אליה לחזור ניסה עוד שהוא
 לא הוא פעם. אף עבד לא הוא פעמים.

 רעבנו ואנחנו לאמא, שימלח אף קנה
 בכל עצמי, את זוכרת אני ללחם.

 היתה זאת תה. עם לחם אוכלת ילדותי,
והמנות. התלושים תקופת גם

 הוא בבאר־יעקב. אמא את פגש אבי
 פולינה אמי, .49נ־ מגרמניה עלה

 הכיר הוא מצריים. ילידת היא סעדה,
 הם מאז. אותה עזב ולא במסיבה אותה
 לא כשהוא חודשים, ארבעה יצאו

 יום כל ובא המוח את לה לבלבל מפסיק
הוריה. של לאוהל

 ברבנות נישאו הם 51־50 בשנת
 בדצמבר 27וב־ בתל־אביב הצבאית
 התגרשו 52 ביולי 22ב־ אני. נולדתי
 שלה. מאמא הכרתי פנינה את הוריי.

 שם לקופסות־פח, בבית־חרושת עבדתי
 יום היום. עד עובדת פנינה של אמא גם

 כדי לחרר־ההלבשה נכנסתי אחד
 ואמרה: אליי פנתה היא בגדים. להחליף

̂  קוראים לאמא צבי, קוראים שלך לאבא
4 בת לי יש פרידה. קוראים ולך פנינה,
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