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הראשון. בעמודו רוזנבלום
 הדוקה. בחולצה פנינה של תמונה זוהי

באוני למדה )20( שפנינה נאמר בידיעה
 בצה״ל שלה את עשתה בישראל, ברסיטה

 נמצאת היא עכשיו ולשחק. לדגמן והתחילה
 ודרא- זימרה ריקוד, ללמוד כדי בבריטניה

 אנגלית, ללמוד קשה מתאמצת גם ״היא מה.
 מחממת.״ לה: מתאימה אחת מילה בי אם

 השבועי המוסף פירסם לפני־כן חודש
יפה ארבע עם יחד פנינה, את סידור של

 בכתבה הפנימיים. בעמודיו אחרות, פיות
 שלאחרונה נאמר הממונות את שליוותה

 פנינה ולראייה: חכמות. גם הן היפהפיות
 בסוציולוגיה, אוניברסיטאי תואר בעלת היא
וכדומה. מרתקת, אשת־שיחה היא

מתנה
ההולדת ליום

ת ל ** אלי שר  כדי לחדל הנוסעת י
 הצלחות על מדווחת העולם, את לכבוש
 שמץ אלה בדיווחים יש לפעמים פנטסטיות.

 לעיתים רק אך לא. גם לפעמים אמת, של
הדיווחים. על המציאות עולה נדירות

 רוזנבלום. לשעבר גולן, לפנינה קרה בך
כ עימה שנפגש ישראלי מדווח

:בלונדון האחרונים ימים
 ארץ׳(״קשת מארבל עומד לונדון במרכז
 רחוב מתחיל ארץ׳ מארבל מול השיש״).

 זה, ברחוב מאד. מרכזי רחוב אדג׳ווייר,
 עומד פארק, ההייד מן פינות שתי מרחק
 מדירות־פאר כולו המורכב עצום בניין

 שטיחים כניסות, כמה להשכרה. קטנות
 שירותים מעליות, של סוללות במיסדרונות,

 כל — במדים שוערים מוסכים, עצמאיים,
לשלם. שמובן למי הנוחיות

 בקומה חדרים, שני של בדירת־פאר שם,
 החדשה. גולן פנינה את למצוא אפשר ג׳,

 מקיר שטיחים — ממש לדירת־פאר הכוונה
הכל. משגע, חדר־מיטות קיר, אל

 פונטים 32 הוא הדירה של המלא המחיר
 הטלפון לחודש. ל״י כאלפיים — לשבוע

לחודש. ל״י 300כ־ עוד עולה
 כזה? במקום כזאת דירה לפנינה מניין

 יום־הולדת. לה היה מזמן לא1 מאד, פשוט
 מעשירי כמה בחברת אותו בילתה היא

 מתנה לה נתן העשירים אחד בריטניה.
שחרצה. ככל הזאת הדירה שכירות —

 אמרו לגמרי. מרוצה אינה פנינה אבל
 בלגרייב. — יותר עוד מהודר רובע שיש לה
 לונדון. במרכז האריסטוקראטי הרובע זהו

לשם. לעבור שוקלת פנינה
 יכול לונדון, את לכבוש שרוצה מי

פנינה באמצע. או למטה, להתחיל
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 הפסיקה היא עליה. קטנה הדוגמנות גם
 וריקוד זימרה לומדת באמת היא לדגמן.

 האלה. הפסים אחד על לעלות כדי ומישחק,
 לבדוק כדי לניסיון, הקלטה עשתה זה־עתה

 יש, מה מיסחרי. לניצול מתאים קולה אם
 מיליונים כבר עשו אחרים לא? למה

 ואולי טוב. יותר לא קול עם תקליטים
 כקומיקאית במישחק, מזלה את תנסה

 אפשרי. הכל חבמות. אחת על בתוכנית
הזדמנויות. יש קשרים, יש הצעות. יש

 חיא דקות כמה כל עננים. על מרחפת היא
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רכילות/
ועוד שחצנות

שלה. האורח של תיאורו כאן ך
 מפנינה דרישת־שלום באה בינתיים <.
 באיזשהו שהופיעה כתבה בכתב. הפעם —

 ביקשה והיא אותה, הרגיזה בישראל עיתון
בכתב־ידה. עליה להגיב

בנוס פנינח, של מיבתכה הגה
:המלא המילולי חו

 מלונדון, אני כותבת הזאת הכתבה את
 לנכון שמצאתי כיוון ווזה. להעולם מייוחדת
 בדרכי חרבה לי עזר הזה העולם שהעיתון
בישראל. בהיותי כדוגמנית

 למדינת מחוץ לשהותי הראשונה הפעם זו
 אובייקטיבית הסתכלות מנקודת ישראל.
 מסתובבת שאינני (למרות להכיר למדתי

שח רכילות, שקינאה, כאן) ישראלים עם
הקיי תכונות הן וצביעות קטנוניות צנות,

 לביטוי באות הן בעולם. מקום בכל מות
בעולם. מקום בכל שונות בדרכים

 אלה תכונות מבטאים לדעתי, הישראלים,
 עמוק מושרשות אלה ותכונות בוולגאריות,

באירופה. מאשר הישראלים אצל יותר
 לכוונה יכולים שאנו בובה, לא זה העולם
 לעשות אומר: הווה כרצוננו. בה ולעשות

 לבנות איד לדעת צריך בחו״ל. קאריירה
 לצפות ולא סבלנות, והרבה איתן בסיס
סטאר. אהיה חודשים שלושה שתוך לכך
העי באחד שהופיעה לכתבה תשובה זו

 מראה זאת, שכתב עיתונאי אותו תונים.
 של במושגי־חיים חסר־ניסיון הוא כמה עד

 כסף, ועוד עוד לקבל רק לו חשוב זמננו.
 (ולא הכתבה. על יתנוסס שלו ושהשם

 עבור אגורות כמת קיבל שהוא משנה
 פעמיים, לחשוב לו מייעצת הריני הכתבה.)

 בשלושה כוכב להיות מבחורה לצפות ולא
חודשים.

 לא הוא אחת מתמונה שחוץ מציין הוא
 שהוא ודאי כאן. שלי תמונות עוד ראה
 עוסקת שאינני כיוון לראות, יכול אינו

 בדיוק אכתוב המעוניינים ולכל בדוגמנות.
איתי. הקורה את

,שהגעת .מהרגע
ס ,פגשת מיליונרים! ו

מלמעלה. ישר התחילה
לבי שהגיעה אחרי בילבד ספורים ימים

המי-ומי. כל את הכירה כבר הבריטית, רה

אגשיס
בצמרת

יום־הולדת, באותו שלה, מתנות ס•
 אלא דירת-הפאר, את רק לא כללו ן ן

כאלה. פריטים מיני כל ועוד מעיל-פרווד,
 מבלי שעה, בדירתה לשהות אי-אפשר

 שם בעלי אמרגנים עם לשיחות להאזין
חשו תוכניות-טלוויזיה ישל מנהלים עולמי,

 מטלפנת שהיא לא ועוד. צלמי-צמרת, בות,
אליה. מטלפנים הם צורך. אין אליהם.

 כובשת שהיא לפנינה, יש מה מדוע?
בריטניה? של המשועממת הצמרת את

 בלונדון יש יפהפיות אבל — יפה היא
 מדירתו נודדות משגעות יפהפיות בשפע.

 ואינן אחר, גבר של לדירתו אחד גבר של
ברח מדברת פנינה יום. יילד מה יודעות

 וגם בלתי-ידועות ישראליות על מנות
מר. וגורלן בלונדון, הנמצאות ידועות
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 במעברה שגדלה זו, לפנינה לה יש מה אז
 אנגלית עדיין והדוברת פתח־תקווה לייד

? משובשת
זאת. יסביר הבא האמיתי שהסיפור יתכן

 חשוב, במועדון לפגישה פנינה את הזמינו
 היא בתוכנית. השתתפותה עם בקשר

 ותוך האחראיים, הג׳נטלמנים עם שוחחה
 הבמה. על כולה הקבוצה עלתה שיחה כדי

 מוכנה את ״אולי :מהם אחד שאל פיתאום
משהו?״ לשיר
 פעמיים. לבקש צריכים לא פנינה את

 ״לה-לודלודלזדלה :עברי בשיר פצחה היא
 פתחו הנוכחים כל מתוק...״ כד כל אתה

 לארוחת- אותה הזמין מישהו כביד, בצחוק
כרגיל. נמשד והיום צהריים,
 כעבור אבל העניין. מכל שכחה פנינה

 ידוע, אמרגן עם לפגישה הלכה כאשר יום,
 את זאת ״אה, :במילים פניה את קיבל הוא

 ב- המשגעת ההופעה את אתמול שנתת
 היה שזה לה נסתבר כד !״מיבחן־הבמה

 בחוגי לה הקנתה זו ושהופעתה מיבחן,
 משעשעת, בלונדית של שם המיקצוע

בטוחה. בימתית הופעה בעלת
היא כך הבמה, על טיבעית שהיא וכמו

 שמז- ומכיוון — במועדוני-לילה טיבעית
מבי הם עשירי-העשידים, כולם הם מיניה

 של ביותר היקרים למועדונים אותה אים
אחרים. מכירה לא בכלל היא לונדון.
 קוננו האלה, המועדונים באחד פעם,
 הפוקד החמור הכלכלי המשבר על הגברים

 איזה ״על פנינה: התפלאה בריטניה. את
 שום ראיתי לא מדברים? אתם משבר
עשירים!״ פה כולם משבר.

 פנינה אבל וצחקו. נהנו המסובים כל
 אנגלי אף ראתה לא היא ברצינות. דיברה

 היא עני. רחוב שום ראתה ולא אחד, עני
מיליונרים. של בעולם ביממה שעות 24 חייה

גי היא אנגליה רוזנבלום, פנינה בשביל
 ודעתה האנשים, מן משתגעת היא לוי
 בדיעבד. ויורדת הולכת הישראלית על

 קנאים. כולם דוחפים, (בישראל) ״כולם
 קובעת. היא דוחף,״ לא אהד אף באנגליה

 שהיא מפני באנגלית, זה את אומרת היא
 עם גם עברית, לדבר בהחלט מסרבת
 אנגלית, ללמוד רוצה היא מישראל. אורחים

 ימים, לכמה רק תחזור לישראל ומהר.
 לפני במחסן שאיחסנה רהיטיה את למכור

עליה. קטנה הארץ אבל נסיעתה.

פגש לתוכנית-טלוויזיה שעשיתי בבחינה
 ודד כישרון־השירה את בי שמצא באדם, תי

סו כשהייתי עוד בהם שניחנתי מישחק
בית־הספר. של במקהלה לנית

 דרכי לנסות לי שכדאי הרעיון נולד וכד
 גדול השוק שפה מפני ובמישחק, בשירה

 שמזלי כמובן חדשים. לכשרונות וצמא
 את היכרתי קצרה תקופה ותוך לי, שיחק

 שבחרתי. בשטח ביותר החשובים האנשים
 ופיתוח לדראמה לבית־ספר נשלחתי לכן

שלי. המנג׳ר חשבון על קול,
 משפרת כרגע, עושה שאני מה וזה

 בעוד שתצא לתוכנית עצמי את ומכינה
בהצ מעוניין שלי המנג׳ר חודשים. כמה

 שלי הקאריירה את דוחף הוא ולכן לחתי,
לי. עוזר וזה הומו־סכסואל, הוא קדימה.

אחד.״ ביום •נבנתה לא ״הירושימה
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