
 במשך גבר בלי לחיות יכולה ני ^
£ > /  כשליד ישנה אני חודשים. /
 יוצאת כשאני תורה. ספר מיטתי
 המזוזה, את מנשקת אני מהבית

 אני נרות. מדליקה אני שישי ובלילות
 כסף, אין שלי לחבר שמרנית. מאוד

 שנים שלוש לפני מסודר. אדם לא הוא
 כזה״, באחד להתאהב חולמת הייתי לא

המסיבה למחרת רוזבלום פנינה סיפרה

 למסיבה. להיכנס ניסו וכולם הגיעו.
שוטר. הזעיקה המלון הנהלת

 של האורחים יתר להגיע התחילו אז
 רקנטי, מירה טולידאנו, אבי פנינה;
 צח, אילן צפיר, טוביה גאון, אורנה

 לכולם שבישר כץ ומנפרד לין, אוריאל
 ג׳ודי עם התייעץ הוא בנו. על'הולדת

שיתן השם על שיניה, בין שכרסה מוזס,

 יהיה ששמו אחד פה הוחלט לתינוק.
עומרי.

 בממתקים, התכבדו המוזמנים
 כשהתחילה נמסות. ובגלירות בפירות,

 מהקומה הורדה האמנותית התוכנית
 של בצורה עוגה המלון של השלישית

מתוקים. רגעים המילים ועליה ספר,
 שאיתו דותן, דודו היה הערב מנחה

בערבי־ראיונות. להופיע פנינה מרבה

רומבלום פנינה שערכה הממארת המסיבה
את ת משכו לא - סיפרה צאת לרגל

מיש שננה היום למחות המתה. גדולי
הזו!״ .השלם כתבת 1 באוזני ; ליבה את

.30 לגיל כשתגיע תינשא שהיא לאמה הבטיחה פנינה לבדה. אחותה

1.

? וזיעו! 1ת\31 ודוזונ
 .במלון השבוע הראשון ביום שנערכה
 הוצאת לרגל בתל־אביב, הילטון

מתוקים. רגעים סיפרה

ממתקים,ס
פירות

ה היו והעיתונאים צלמים ך*
 מלון למרפסת שהגיעו ראשונים 1 ו

 רגע כל הסתכלה פנינה הילטון.
 אין מדוע הבינה לא היא בשעונה,
 שהמתינו הגלידות מגיעים. האורחים

 כשנגמרו רק להינמס. החלו למוזמנים
 לצוץ התחילו הטלוויזיה שידורי

המוזמנים.
 עליה שכתב קניוק, יורם בא

 יש חשובים; כלי־זין לה .יש :1979ב־
 של קטן לשדה שיש מה כל לה

 שניים. ורק גדול, יותר אבל אבטיחים,
 זה.״ עם מתכופפים איך יודעת והיא

 את קרא האם פנינה אותו כששאלה
 וענה בחיבה, אליה חייך הוא סיפרה,

 ומיהר מהצלמים התחמק הוא אך שכן.
להסתלק.
 מוסינזון, יגאל הסופר הגיע אחריו

 לשואלים איתה. להתנשק סירב שלא
 שהוא הסבירה מוסינזון וליגאל לה מה

שכן. וגם שלה, ידיד
 קומה באותה נערכה זמן באותו

 מצריים. יוצאי של מסיבה במלון
 הצטופפו הם אותם עניינה לא המסיבה

 התחילו להם בנוסף בפנינה. לחזות כדי
מניין ברור שלא אנשים להתאסף

 לפנינה, מיוחד קטע כתב גל דובי
 טוביה למוזמנים. אותו הציגו ושניהם

 בגין, של בחיקוי חלקו את תרם צפיר
 לסיבוב אליו להצטרף מפגינה וביהש

 בלא לבגין השיבה פנינה בלבנון.

מוחלט.
,___ את לשיר מפנינה ביקשו הנוכחים

 שבאה מוזם, ג׳ודי אשה. תמיד השיר
 נתן, אייבי ועם ניר עמירם בעלה עם

 שתשיר, לפנינה וצעקה ממקומה קמה
 שהיא פעם שבכל סיפרה פנינה

את לה שרה היא ג׳ודי, עם מתקשרת

 הייתי עבשיו .עד
 ציפור־דרור כמו

 חולמת אני עכשיו
שלי־ שיהיו רבדים על

 קריאות כמה עוד אחרי בטלפון, השיר
 שיר את לשיר פנינה התחילה עידוד

דותן. דודו אותה כשמלווה האירוויזיון,
 אחרי הסתיימה האמנותית התוכנית

 במוזמנים הפצירה פנינה שעה. חצי
 לסיים כדי לדיסקוטק, למטה שיירדו

להסתלק. מיהרו כולם אבל הערב, את


