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 הבוספורוס של האירופית הגדה מעל המים מלכת שלחה אסיה לעבר מבט
1% I J L J D U/ .(למעלה) צלמי שבעה ליהודית ציפו (למטה) איסטנבול עירית ראש בלשכת 

 שכונתה יהודית, של מוגדלים בצילומים המחרת יום של הבוקר עתוני את הציפו יומיים, עתונות
. ישראל של היופי כמלכת בטעות אלה מעתונים באחד . . בתורכיה. ארוכים החיים .1758 ,שנת

!C71131 1ה ך1  לזכות כדי מטרים, שני של בגובה לפחות להיות חייב היווני ך
1 # J I|U | בלי ביום, שעות שלוש משמרתו על ניצב הוא בה במשרה

 השנה, מאתיים בת המסורת את לזעדע הצליחה לא יהודית אפילו בגופו. אבר לא אף להזיז
יוון. צפון תושבי של הלאומית בתלבושת לבוש הוא מבט. בה שיעיף לשומר־הסף לגרום

 הת־ של למקום השקט הגן הפן דקות שתי תוך הסמוך. בגן עתונו עבור שתצטלם ית
 בעיתוני מתצלומיה יהודית את שהכירו ושבים, עוברים מאות רועשת. המונית ית
 רק בהתלהבותם. אותה ודרסו כמעט המצטלמת, מהמלכה אוסוגראפים תבעו נקהלו, !ר,

 בטוח. מחנק הנבוכה המלכה את חילצה למקום, שהגיעה המשטרה, של 1
 מעריצים על־ידי דווקא לאו נגרמה באיסטנבול, המלכה מעורבת היתר, בה אחרת, ןרית
 מחליפה במלון, המפוארת במיטתה יהודית כששכבה תולעת־עץ. סתם היה הגורם ;ים.
 נת־ ,נבהלה היא החלון. מכיוון מתבקע עץ קול שמעה למשנהו, אחד גילוי־הערצה בין

 הד מיטתה, שליד הפנימית המרכזיה כפתורי חמשת על לחצה בהלתה ברוב היסטריה.
 שאלותיהם כל שעל מכיון לה, לעזור הצליחו לא שהם אלא המלון. צוות כל את ;

 ממסגרתו, החלון כל את פרק התעצל, לא ראש־המלצרים החלון. על והצביעה בבכי :ה
 ומנוסה בקי כאחד למלון. רגע אותו שהגיע הזה, העולם צלם המצב את הציל דבר. :ילה
 תולעת־ של גילויי־החיבה את חיסל אחת ובמכה סכין, תפס למיניהם, רמשים של ־חב

ישראל. של המים למלכת
י . ״ , ★ ★ ★ י ?גסיך ״לא" - בצער

 הים־התיכון. בירות על־פני מלכת־המים של במסעה האחרונה התחנה היתד! יסטגכול
 להצטער יכלה התורכי, בשדה־התעופה מסעה, של הראשון הסיכום את יהודית כשערכה

 בד,מ־ הזמינה היווני, המלכות כס של יורש־העצר פאול, הנסיך שהחמיצה: אחד מאורע !ל
 לצערה אתונה. עתיקות פני על הפרטית במכוניתו ממושך לטיול משותף, ידיד של

 על 'בשלילה בצער, להשיב, חייבת הותה קבוע, מסעות. בלוח קשורה המים מלכת ;
• ■י ■ • היווני. הנסיך של :ו

1 1 1 1 1 7 1 1 n * 1 1 m ? l המסור־ הוינאית בדרושקה. טיול בזמן מלגת־הסים של באוזניה הזמורה 
J I I U l l  I I J I I J  I I I |  במושב הדנובה. עיר של ולאורכה לרוחבה התיירים ־מוסעים בה תית, |

תצלומים. בסידרת הנציחו הארוך, במסעה מלכת־המים את שליווה הזה, העולם צלם מתנמנם הדרושקה של האחורי


