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הידיד הוא רקס ראשה. על

 אשר שלה התמונה את רקס לכלבה מראה מזרחי יהודית
 המיס מלכת כשכתר הזה, העולם של השער על הופיעה
במיטה. לפעמים עמה ישן יהודית, של ביותר הקרוב

 מל תופעה הוא ו2ה־ בן בועז הצעיר לאחיה יהודית ביןריב!ושפחתי
 בשלו חיים הס כלל שבדרך למרות בבית. מאוד בלת

בהכנת לשניה מפריע אחד כאשר השיעורים, עשיית בשעת ביניהם המריבות פורצות

י ז

 אותה אהב הקהל כה. כהר קהל ך•
 המסלול. אל שיצאה הראשון מהרגע 1 1

 18 עוד עמה יצאו לבד. יצאה לא היא
 חטו־ גיזרות בעלות חינניות, יפות, נערות,

 עלומים. שופעות חייכניות, תמירות, בית,
 ממנה, פחות לא יפית נערות בהן היו אולי

ה אבל ממנה. יותר בחיצוניותן מושלמות
 המים כמלכת מזרחי ביהודית בחר קהל

 מין מיוחד, משהו בה היה .1958 לשנת
 לא ואצילית, גאה הופעה ילדותית, תמימות

 היתר, היא להגדירו. שקשה קסם שחצנית;
נעורים. של התגלמות

יהו נרדמה לבחירתה שקדם הרביעי ביום
 הקטנה הסערה בערב. מאוד מוקדם דית

 לא כאילו יום, אותו כל בבית שהתחוללה
 כל־ נרדמו לא הוריה ישנה. היא בה. נגעה

 מזרחי אברהם האב זה היה בקלות• כך
הענין. לכל שהתנגד
 צעיר הנראה יפה־תואר שחרחר גבר האב,

 חנות בעל הוא שנותיו, 38מ־ יותר הרבה
 בתל־ 20 נחלת־בנימין ברחוב לדברי־אמנות

ב שלו הקריירה את החל למעשה, אביב.
 יליד מזה• לחלוטין שונה מקצוע
 צעיר בגיל אברהם נשלח שביוזן, אתונה

עתי את גם לו בחר שב בפאריז. להתחנך
העו מלחמת ברפואה. להשתלם החליט די׳
תכניותיו. את שיבשה השניה לם

ה כשפרצה כרוקח. הסמכה קיבל הוא
 הצרפתי. לצבא שרותו את הציע מלחמה

 לקבלו מוכנים היו הצבא שלטונות אולם
 רחוק היה אברהם הזרים. ללגיון רק כקצין
 תחילה לארץ־ישראל. עלה הוא זה. מחיל
 בכינור שניגן האסקים, רחב הצעיר רצה

להת נוסף, כתחביב בציור ועסק כתחביב
 בתי־מרקחת אולם הרוקחות• למקצוע מסר
 בעצת למדי. נפוץ עסק הימים באותם היו

 לבית־המסחר להיכנס אברהם החליט אביו,
 הוא שם נחלת־בנימין. ברחוב אביו של

 דברי־ את בעצמו כיום ומתכנן משרטט
בחנות• הנמכרים האמנות
 לדוגמת צברית. הינד, יהודית של אמה

 בתה ליד הנראית שחורת־השיער, היפהפיה
 בתורכיה, נולדה במעט, אך מבוגרת כאחות
חדשים. כמה בת בהיותה לארץ עלתה

 ביום שניהם בין נטוש היה ער ויכיח
 רצה לא האב המים. מלכת לתחרות שקדם

 עלול ״זה בטקס. בתו השתתפות. על לשמוע
 אותה ולבלבל מהלימודים דעתה את להסיח

 נאלץ הוא אולם התנגדותו. את נימק לגמרי,״
וני יהודית של לחצה מול לבסוף, להיכנע
ולא תיכשל יהודית ״אם האם: של מוקיה

 האף. את להוריד אותה ילמד זה תיבחר,
 זאת. למנוע בידינו אין כמלכה, תיבחר אם

 כזו.״ תהיה היא במאוחר או במוקדם
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ה אלה היו כשקט. ייטגה הודית *•
 הלימודים תחילת לפני האחרונים ימים

 ',אתי כראוי לנצל רצתה היא בבית־הספר.
 אפילו הקיץ. חופשת של האחרונים הימים

ל נתנה לא הבחירה ערב של להתרגשות
 בשעה קמה ושליה שקטה עליה. השתלט

 לחם, פרוסות שתי קפח, כוס בבוקר; 11
 עולש, עליזה אל בדרכה כבר היתד, והיא

ל המועמדות את שאיפרה הקוסמטיקאית
 בדיוק זוכרת יהודית אין היום עד תחרות

 באיפור צורך לה היה לא שם. לה עשו מה
 הצח עורה הטבעי, הבהיר שערה מעולם.
 ריסים של במסגרת הנתונות החומות ועיניה
 של לתוספת מעולם נזקקו לא מאוד. כהים
 שיד מכפי יותר לד, העניק הטבע צבע.
או לקראת אולם לה. להוסיף מסוגלת אדם

 לאור כי להתאפר. חייבת היתד, ערב, תו
להב יש המצלמות, בזקי מול הזרקורים,

מסנוור. שהברק את ליט
ערב, עם רמת־אביב, של ההלבשה בחדר

בתח שהשתתפו הבנות כל כמעט כבר היו
 רק התרגשות. ולא עצבנות היתד, לא רות•

 החלה שמונה לשעה השעון מחוגי כשקרבו
 אחר־ שאירע מה מעט. להתרגש יהודית גם

המו של הכללי המצעד ביעף. חלף כך,
הרא כשבפעם שלה, הפרטי המצעד עמדות,

 זר קהל מול לבדה נמצאה בחייה שונה
 מסלול על המצלמות, עדשות מול וסקרני,

 חלף. זה גם הקהל. מעל המורם ולבן ארור
 למנין השופטים יצאו בה ההפסקה, באה

 נשף שמלת לבשר, יהודית הבוחרים. קולות
 להתעצבן החלה אז רק הקהל. אל ויצאה
רב. זמן ארך לא זה נם באמת.
 השרביט, הכתר, הבחירה. טכס בא ואז

 חיבוקים, ההורים, נשיקות הקהל, תשואות
מיו צילומים הידידים, של ההידד תרועות

ה מעריצים קהל מיוחדים, חיוכים חדים׳
 חיבוקים, עוד נשיקות עוד סביבה, מצטופף

 שעה עד נרדמה לא לילה אותו נגמר. והכל
 אותה. העירו וחצי בשבע בבוקר. שש
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* ו ך חי  לא יהודית אך חוויה. הייתה• )־ן מ

 שבבית־הספר למרות אחריה. דשתנתה 1 1
 ההתענינות, מרכז מאז היא הופכת ובחברה

 בבית• החמישית הכיתה תלמידות ובעיני
 נשארה כמלכה, באמת נראית היא הספר

בגיל- נערה — מקודם שהיתר, כפי יהודית
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מודדת אביה, של דברי־האמנות ו־} 111־1 ך 11*11111
י1 11 1 < 111 י _1 , 1  למרות הלקוחות. לאחת עגיל 1

הצורפות. במקצוע לבסוף בחר מקצועו, לפי רוקח הוא שהאב

111*1^7 1 1  גלידה מלקקת למסחר, בבית־ספר הלזמדת יהודית, 1
 בלכתה חביתה. בדרכה לכיתה, חברותיה בחברת 11 1 12 /11

התיכונייס. בתי־הספר של הרשמית התלבושת את לובשת היא לבית־הספר
אנא עס
זה, בשטח במיוחד

 ► הסבר שומעת יהודית בבית.
 1 של ברומו העומדות והבעיות

► קרובות לעתים עוזרת היא
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