
מלם ער צחקה
התוכ את בטלוויזיה פנינה ראתה פעם

 וייצמן לעזר שמגיע מה שכאלה. חיים נית
 שיצאה לצעירה גם מגיע הכהן, ולדויד
 המדינה. את ושיגעה פתח־תקוד. מבסיס

 שלה. פרטיים שכאלה חיים רצתה היא
 תמונות- אלבום את גייסה היא כך לשם

 דודו ואת שיקופיות מקרן שלה, הילדות
 בין שהיה אטינגר, עמוס במקום דותן,

הקרואים.
 פנינה, על לצחוק היתה דותן של הכוונה

 יהנה. ושהקהל ברצינות, אותו תיקח ושהיא
 רק לקרות שיכול תקר, קרה אבל.לדותן

 אותה לקח הוא עליו, צחקה היא פנינה. עם
 אפילו עזרו לא השתעמם. והקהל ברצינות
 הפיפי, עם החודש בת פנינה של התמונות

 לא הסקסית. פנינה של בצבא, פנינה של
 גרושה שניידר, לילי האחות, גם עזרה

 נפלו לא התפוחים ששני שהסבירה חתיכה,
 נחמה הגננת, עזרה לא מזה. זה רחוק

 פנינה היתד׳ פוצי איזו שסיפרה ברקוביץ,
השתעמם. פשוט הקהל — בגן

 היתה שכאלה החיים ולפני העייפות, לפני
 רקדנית־בטן, גם והיתה מוסיקה הרבה

הרק הממתין. הקהל את לעורר שניסתה

 חתימת מאז הפכה הלפון, ריקי דנית,
 מסיבה בכל קבוע לפק״ל השלום הסכם

עצמה. את המכבדת
 כפיים, מחאו רק לא פנינה של האורחים

 לשעבר, הדייל ריקי. אל הצטרפו גם אלא
 עם שקיפץ הראשון היה אברמוביץ, אבי

 ג׳ונאס וזינק מיהר אחריו הבמה. על ריקי
ה עבור משלם מי להראות כדי מימון

 גברי. טוניסאי ריקוד-בטן והציג רקדנית,
 אחריו פיגר לא וישינסקי שלמה השחקן
 ריקי. עם הבמה על שניה מכל ונהנה

 פוזות. עשה עמרני גבי גם
שיניים. לצחצח :אותה שמנשקים לפניבכימעט קבע אורחות שהן הצעירות,

 מכובדות כמטרוניטות נראו מסיבה, כל
 לא ״אני שלהן. הזוהרת המארחת ליד

 הטיט־ על לצחוק באנו, מה בשביל מבינה
 במקהלה כימעט אמרו הן ״1 פנינה של טום

לזו. זו
 אחרונה, שצחקה זו היתה פנינה אבל
 את גררה היא האמיתית. הצוחקת והיתה

 משום ככה, סתם להרצליה, תל־אביב חצי
 שעות הקהל את החזיקה לה, שהתחשק

 הפרטיים הנאומים את לשמוע כדי ארוכות
וכש רצתה, שהיא משום סתם־ככה שלה,
 לקחה קמה, פשוט מהמסיבה, לה גם נמאס

והלכה. שלה המימון את

הסתפק לא רוזנבלוס, פנינה של

 מהכוכבים אחד עמרני, גבי
 יום־ההולדת במסיבת הבודדים

המסי בעלת עם בחיבוקים רק

 הופיעה חלפון ריקי שרקדנית־הבטן בעת לבמה, קיפץ אלא בה,
יצ במי ישראל של הלאומית ו־קדנית־הבסן עם והתחרה עליה,

נהנה. וגבי ניצחה ריקי יותר. עמוק לאחור כיפוף לעשות ליח
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שבאלה.׳ ״חיים בסיגנון יום־הולדת מסיבת רוזנבלום, פנינה של


