
 הוא נוצרי. ולא יהודי לא הוא לנוצריה,
 ביקש הוא גדי. מזל כמוני, מזל מאותו
 לא הם לאחותי. ד״ש למסור ממני

 מדברת לא היא ביניהם. לדבר יכולים
 לה לשלוח לי הבטיח הוא אנגלית.
 מזה הצגות שום עושה לא אני מיכתב.

 טוען הוא אבי, את וגליתי שהכרתי
והוא שלו, הבת שאני כולם לפני

 פעמים שלוש־ארבע אליי מתקשר
ביום.

 שקרה. מה כל למרות היום, עד
 ממוצא שהיא שלי, אמא בשביל

 ביותר. המלוכלך האדם הוא עיראקי,
 את תשאלי לעולם. לו תיסלח לא היא
 לא הוא שלי הסיפור אם גלס דויד ח״ב

נכון?

פנינה. כאן עד
 פנייתו בעקבות כי מספר, גלס דויד

 של בתיק מצא אבנרי, אריה של
 או 52 בסוף התחתן שהאיש הרבנות,
 בהחלט .55 בשנת והתגרש ,53 תחילת

 יחד אך פעמיים, נשוי היה שהוא סביר
 אדם שאותו ספק, שום לגלס אין זה עם
לאמה. נשוי שהיה פנינה, של אביה הוא

 שבו ברבנות, גלס שמצא המיסמך
 כהלמוט אחד במקום האב שם מופיע

 כל את חיבר כרוזנבלום, אחר ובמקום
 האיש, אותו אכן שזהו והוכיח החוטים

 ושחזר בישראל שהתגייר נוצרי גבר
לגרמניה. דבר של בסופו
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 שתי יש אחד, גבר יש ברור. הכל שלמעשה כן בפתח־תיקווה כולם של לש בתו שהיא מוכיחה מנשה, פרידה שלהלידה תעודת
האמת אבל החוקית. הבת שהיא טוענת אחת וכל בנות, שתי יש נשים, ושהיא םוילהל בן צבי הפרטי ששמו רמק

לאמותיהן. נישא שאביהן ברור, שדי מכיוון, חוקיות בנות ששתיהן היא הכתובת ה,״מופ התעודות לבכ טעדה. בת פנינה לאמא 51 בשנת נולדה

במדינה
ת ד

הישראלי המתחך
 בצפון לרב

רעיון יש
הקהי בדרום, האירית, ברפובליקה

 המתרכזים היהודים, 3000 פורחת. לה
 במשק מעורים הבירה, בדאבלין בעיקר

 (שלושה האירית בפוליטיקה וגם
 המצב בצפון, אבל בפרלמנט). חברים
לחלוטין. שונה

 בבל־ חיים צפון־אירלנד יהודי רוב
 והתנגשו־ קרבות־הרחוב שבעת פאסט

הק בין הבלתי־פוסקות יות״הרמים
 היהודים 300 לפרוטסטנטים. תולים
 קהילה של שארית־הפליטה הם בצפון
 2000כ־ מנתה שנים מיספר לפני שרק
איש.

 לפן היגרו. הצעירים, במיוחד רובם,
 בני הם צפון־אירלנד מיהודי מחצית גם
 כמה שנשארו אלה בין ומעלה. 60

 מיספר חופשיים, מיקצועות בעלי
מלווי־כספים. ושני סיטונאים
שנת לפני זה, למקום נפל כאשר

 גראנוויץ, נתן הרב ישראלי, רב יים,
 עד גילה כרב־הקהילה, לשמש כדי

 מוגבלים הטיקסיים שעיסוקיו מהרה
 14ב־ נכח האחרונה בשנה למדי:

 אחת. ובברית־מילה יהודיות הלוויות
 חופה אפילו להעמיד נתבקש לא הוא

אחת.

אורן פסלת
כפול הריון

 עם חוזהו את השבוע, חירש, כאשר
 חיפש נוספות, לשנתיים הקהילה
 הוא נרחב. יותר כר־פעולה הרב לעצמו

 עבודה מספיק אין שאם כנראה, חשב
 משהו לעשות כדאי אולי היהודים, עם

 אם הרב: הודיע האחרות. הדתות לבני
 את מנסה בחפץ־לב, הייתי, לי, יתנו רק

לפרוטסטנ הקתולים בין לתווך כוחי
טים!״

דרכי־אדם
 נשים? למה
נשים! ככה

 הרבות הפגים
האשה של

 היא הריון של המקובלת התוצאה
 היתה התוצאה אורן דליה אצל ילד.

 השלישית, בתה את ילדה היא כפולה.
 חודשי תשעה במשך פיסלה, וגם נוגה,

פסלי־נשים. 38 ההריון
 מוטיב זה נשים! ככה נשים? למה

 רבות, פנים לאשה אוהבת: היא אות!
 — רבים בדימויים אותם לבטא ואפשר

 ופתלתלה: ערמומית אשה אשה־נחש;
 פרה אשה מתחנחנת: חתלתולית אשה

ואשה־שפנפנה. ושמנה
 מפסלת אורן לפסלים. מקערות

 עשר זה דקורטיבי, בסיגנון קרמיקה,
 בניו־ גילתה לחומר אהבתה את שנים.
 בשליחות איתן, בעלה, היה שם יורק

הסוכנות.
 כל את עימה הביאה לארץ, כשחזרו

 אולם שכרה לעבודותיה, הדרוש הציוד
 ולייצר: ליצור והתחילה רחב־ידיים

 אחר־כר קערות־קרמיקה, בתחילה
 לפיסול־ שהגיעה עד תמונות־קרמיקה

13 בגלריה עתה המוצגות הנשים,


