
אליהם חזרה כשהיא
 תיכננו הם .16 בת הייתה שאבישג מאז
 יחד ללכת לעתיד: משגעות תוכניות יחד

להג ובכלל, לקיבוץ, יחד לצאת להכשרה,
פתאום, ועכשיו, אידיאלים. המון יחד שים
איתה. מדבר לא הוא
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ב וא ן■* ש כתר, עם מלכה, היא שאם חו
 לא כבר היא אז לפאריס, נסיעה ועם ) (

טועה! שהוא כמה איתו. להגשים תרצה
 כל עם ביחד לקיבוץ. אלך שאני ״בטח

 שלי: החלום זה מהכפר־הירוק. שלי החברה
 התעמלות וללמד וינגייט, במכון ללמוד

בקיבוץ.״
 לה אמר הוא הזה! הגאוותן דורון אבל

 שנערה כאילו התחרות״. או — אני ״או
 ושכולם ויפה, וחתיכה, מקסימה, כל־כך

 כאילו בכתר, תזכה שהיא לה אומרים
 לגשת ולא להתאפק יכולה כזאת שנערה

 זכתה שהיא ועכשיו מלכת־המים. לתחרות
 אבל איתי. מדבר ולא כועס ״הוא בתואר,

לי והניחו למלכה, אותי בחרו כאשר אני,
 בגיל כבר החלה היא עם. ברקודי מצטיינת אבישגלרקוד לרקוד,

בן היא ריתמיקה. בשעורי להתאמן שלוש  זוגה ו
ת מרכזי כזוג מופיעים (בתמונה) לו. ומחוצה בכפר הירוק, הכפר של המחול להקת בהופעו
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בחירתה לתחרת
חמור. פצע בגלל הרגל כל לה התנפחה נרת

 את וצלחה התעלמה, היא ממנו אבל
ספור שהיא מפני וזה מאד. טוב הכינרת

 של ערימה כך על מעידה אמיתית. טאית
 וריצות ורוחק, גובה קפיצות עבור מדליות

ת מטר, 400ו־ מטר, 50  ועוד הקלע, ואו
י נ! ועוד.

 את קבלה גם היא אמיתית כספורטאית
 ומבלי בשקט, בטבעיות, המים מלכת כתר

 חייה. מהלך על במיוחד ישפיע שהדבר
 יוצא־הדופן ליופיה נתנה שלא כמו בדיוק

 יפר״* שאני לי אמרו ״תמיד עליה. להשפיע
 מזה. להתעלם ניסיתי ״אבל מספרת, היא

 כולם. כמו להיות ניסיתי לי. הפריע היופי
 רק הבנות. עם לי הפריע קצת גם זה

 עם אבל יפהפיה. לי. הייתה אחת חברה
 מצויין.״ הסתדרתי אני הבנים
אבי־ נראית יפה כמה הוא, שמדהים מה

 שם בכפר־הירוק. שלה, הטבעי בנוף שג
 ופראית וטבעית יפה יותר הרבה עוד היא

יש אבל העירוני. בנוף נראית שהיא ממד.

הוליבודית כוכבת שד שיגרתית פוזה רא - האמיתיים מת״ה חרק זהו עבודה
 הזמן כל חשבתי הראש, על הכתר את
 הבחירה על יגיד ,מה אחד: דבר על רק

,דורון?״
 הנה, יסתדר. שזה בטוחה היא אבל
 קודם איתה. צהל הכפר־הירוק כל עובדה,

 האזהרה בצרוף להתחרות אותה שלחו כל
 הת־ כך אחר הפירמה!״ את תביישי ״אל

 איך מקרוב לראות כדי אחד כאיש פלחו
 רקדו כן ואחרי הכתר, את לוקחת היא
 לכבוד סביבה, הורה מהכפר החברה כל

ההכתרה.
ש קבלת־הפנים לעומת כלום עוד וזה
 לשם, הגיעה כאשר בכפר־הירוק, לה ערכו
 לכבודה, צווחו הם ההתחרות. אחרי מיד

 וצעקו לחוץ־לארץ!״ אותנו גם ״קחי וקראו
 ומרוב ובהתלהבות, בהתפעלות וצרחו,
 כל עם המים, לתוך אותה זרקו שמחה

הבגדים.
 פוף־ מהמים. התרגשה לא בכלל אבישג

 שכן מי אבל לא? מלכת־המים, היא סוף
 את פשטה כשהיא החברה, היו התרגש,

פק כולם בגד־ים. ולבשה הרטובים בגדיה
הב בתוך כי נדהמות. עיניים לרווחה חו

 השתכשך, הכפר־הירוק, של החלוצית ריכה
 ביקיני בגד־ים בהיסטוריה, הראשונה בפעם

אמיתי!
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 לא כמעט שהיא זה על *כשחושבים
לתחרות! הלכה 1

 אלה הצלמת אליה כשנגשה — בתחילה
 היא להצטלם. רצתה לא כלל אבישג זוהר,

 עם יחד בים, להתרחץ הלכה בדיוק אז
ש בטוחה כך כל והייתה כמובן, ידיד

 הסכימה היא בקושי שרק סיכוי, לה אין
מועמדותה. את להגיש
 לה הזדעזע הבחירה, לפני שבועיים ואז,
המוח.
ואוש קשה, בצורה נחבלה נפלה, היא

מזלה זעזוע־מוח, עקב חולים בבית פזה

 הכול ברגלים, מחבלות חוץ לתחרות, שעד
יסתדר.
 לקרות תמיד צריכים לה דווקא ולמה

 היא בת־המצווה חגיגת לפני כאלה! דברים
 המאורע את וחגגה עצם־הכתף את שברה

הכי־ צליחת ולפני בגבס, חבושה כשהיא

דז׳דר־ז
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ד1 \ | העו־ נזטטיס, בעל פפה, שמעון ל
^ | \ | בתל־אביב, החשמל בחברת בד |

 ,1951 בפורים עוד הזה העולם שער על היה
שוי ״אני ספר, אז  ויש מאושרים נשואים נ
 ילדה שאותה חלם מי שלוש, בת ילדה לי

.1966 בשנת המים כמלכת תבחר קטנה

■ ף1! ף  שנה מזה אבישג של חברה י
1 1 1 רון וחצי, 1^1  של בנו צפריר, דו

רון צפריר. הצלם  להמשך כתנאי, העמיד דו
שותפת הליכתם  אבי־ של הסתלקותה את המ

 לאחר מיד המלכה. כתר על מהתחרות שג
כשעזבה. רב צער לאבישג גרם התחרות

 בפאריס, גם מאד טוב תיראה שהיא להניח
 למלכת־ היבחרה על כפרם תסע, היא לשם

המים.
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בש נהדרים בגדים לה יש דעתה
כחו יפות, כאלה חולצות פאריס. ביל

כחו ומכנסיים אדומים. שרוכים עם לות,
 עם לבנות וחולצות חאקי, ומכנסיים לים

חגיגיות. מאד ריקמה,
מ כבר שלה אמא מתחילה זאת בכל
 הבגדים, חנויות בכל איתר, לעבור עכשיו

 כי לחלוטין. חדשה מלתחה לה להרכיב
 אופנת את נכון יבינו לא בפאריס אולי

הכפר־הירוק.
ב בעיה מהווה המלתחה רק לא אבל

 מהווה בעצמה היא גם אבישג. של נסיעתה
 מאד, צעירה בחורה שהיא משום בעיה,

 לגבולות מחוץ אל נסעה לא היא פעם ואף
הארץ.

 לא מעולם היא שאף אבישג, של אמא
המש לבת. להצטרף החליטה לחו״ל, נסעה
הת בארץ, רביעי דור שהיא הענפה, פחה

 ופרדסים מטעים בעל שהוא והסב כנסה,
הכרטיס. את תרם

 הצטרפותה על אולימפיק הנהלת כששמעה
 והבת האם את לארח החליטו האם, של

ורומא. אתונה בפאריס,
צר הדוברת אליאנס, בוגרת הנאה, האם
 התחרות, לאחר בהלם היתר. רהוטה, פתית
 של קהל כשראיתי להאמין יכולתי ״לא

 אותה לילדתי, גדולה בהתלהבות מריע מאות
 אשתדל ונחמדה. רגילה כילדה מכירה אני

 תייצג שהיא מבטיחה ואני עליה, לשמור
בכבוד.״ שלה התואר ואת ישראל את
י——*27 .................— -


