
הכדותרניח 1
 באיפור ולאימונים למישחקים מופיעה מיל״ן, #
 את מושכת מלאכותיים, ריסים כולל מלא, ןי
במקום. העיתונות צלמי כל של תשומת־ליבם ״

בתמונת־ פנינה
אופיינית. זוהר

 הסמל היא לראש מסביב המלאכותית הצמה
 מושלם האינדיאני״ ״המראה שלה. המיסחרי

ידיה. במו שתוכנן עור עשוי לבוש בעזרת

 השכונה מלכת
 מפתח־תקווה

נתגלתה
הכביש״ ב״מלכת

פר11ב
אמיתי. יקה הוא אביר. עירק, יוצאת
 את עזב הוא להכיר. זכתה לא אביה את
 ומאז חודש, 11 בת היתד, פנינה כאשר אמה

 מעניין לי שיהיה ״בטח עיקבותיו. נעלמו
 לא אני ״אבל פנינה. אומרת איתו,״ להיפגש
בלילות.״ זה על חולמת

 שיגרתיים. יותר הרבה חלומות לה יש
קוס לאמה, עזרה כאשר אותם חלמה היא

 בזמן הבית. את לנקות במקצועה מטיקאית
לבו שלמדה בזמן (שנה) פקידות שלמדה
ב אותם חלמה היא שנה). כן (גם רנטית
 כשהיא הראי לפני הארוכות השעות משך

וה הבד אלילות לבין בינה השוואות עורכת
מסלול.

הנע אלפי לבין פנינה בין היחיד וההבדל
 היא כאלה: חלומות החולמות האחרות רות

ה את להפוך — לפחות קצת, — הצליחה
למציאות. חלום

 מתביישת לא אני — משהו רוצה ״כשאני
 אומרת אותו,״ להשיג כדי הכל לעשות
הצעתי האופנה, צלמי לכל ״הלכתי פנינה.

 לי לעזור היה שיכול אחת לכל עצמי את
 והדוגמנות.״ הקולנוע בשטח
ה את הרים הרעיון, את קנה מהם אחד
 אותה שיתף אשר גולן, מנחם מהעפר: פנינה

הכביש. מלכת בסירטו עירום בסצינת
 על פנינה קובעת שגיאה,״ היתד, ״זאת

 לא ״אני בקור־רוח. שלה הופעת־הבכורה
 שם שעשיתי למה יתייחס שמישהו חשבתי

 שם מניע־, אני הכל, אחרי גס. לדבר כמו
ב ביותר הטהור הדבר וזהו — תינוק
 שעשיתי, מה על מצטערת לא אני עולם.

 שבארץ להחליט לי הספיק זה ניסיון אבל
 בעירום.״ להצטלם צריך לא

אמי כמה כבר יודעת גם היא מזה, וחוץ
 ליב־ המון ש״יש למשל כמו נוספות. תות
 מהבוה־ וש״החברה הדוגמנות.״ בעולם לוך
 מה לא בכלל הם הגדולים הכוכבים — מה

שהם.״ שחשבתי
 לעולם שהדרך נכון לא ש״זה והעיקר:

 אבל — המיטה דרך תמיד עוברת הזוהר
שם.״ דרך עוברת כן זאת בכל היא לפעמים

 מנחם של בסרטו
למ הכביש. מלכת גולן
טו של המשמעות רות

 השד גרם — היולדות למחלקת הנלווית הר
 התוצאה: שליליים. להדים פנינה של הבודד
 מן יותר לחשוף מתכוונת אינה היא בעתיד
 היא החשיפה לגביה למטה. בתמונה הנראה

עצמה. בפני מטרה ולא במישחק, אמצעי רק

פנעח

דוג הפנאי, בשעות כדורגדנית יא  קולנוע שחקנית העבודה, בשעות מנית } י
 התיכה סתם לבין, ובין — לה נותנים כאשר

השם. הוא רוזנבלום פנינה רעה. לא
 למרות — השם את שמעתם לא עדיין אם

 סימן — הצעירה הגברת של הזוהר ההספק
 מכיר אחד כל שם, כי ממלכם. לא שאתם
 מסתובבת שם, נולדה היא הכל, אחרי אותה.

להסתובב. שהתחילה מאז שם
 בגיל אצלה התחיל האקסטראודגנטי העניין

להת כישרון לי היה ״תמיד מאוד. צעיר
 שחקנית כמו ולהתלבש דוגמנית כמו אפר

פוג שהיו ״אנשים פנינה. מספרת קולנוע,״
ש מאמינים היו לא בכלל — אותי שים

 העיניים. מול בדיוק — בפתח־תקווה גדלתי
אמה מקסימה. בת־תערבות היא פנינה

השחקנית
תינוקה, את המניקה הצעירה כאם — ראשון


