
 שהמתינו הערוכים השולחנות אל הושבו כך
 שונים מעדנים כללה החלום ארוחת להן.

 עליהם שמעו ולא ראו לא שרובן ומשונים
 על־ מוגשות האקזוסיות כשהמנות מימיהן,

הלו המדבר את שחצו בדואים מלצרים ידי
 הקרוואנים, לכיוון המרכזי מחדר־האוכל הט,

 היה הזה המחזה רק לבנים. חלוקים עטורי
הכסף. את שווה כבר

 להתאפר להתחיל במקום הארוחה, לאחר
 לים המשתתפות זינקו לתחרות, ולהתכונן

או לגרור נאלצה התחרות והנהלת הקסום
החוצה• בכוח תן

מקי ואזרחים חיילים כשהמוני ערב, עם
 העשירה. התוכנית החלו הבמה, את פים

 אבו־עבדאללה שייך ביניהם שופטים, ששת
 גילה באמור, היושבים הבדואים שבט ראש

ה את אילץ למופת, אחידות־דעים חוסר
 המסלול, אל ושוב שוב לחזור מתחרות

 עולה ,17ה־ בת טריקה בליליאן לבסוף בחר
 ים־ נסיכת התואר לנושאת מצרפת, חדשה
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ו טריקה ליליאן פרץ, הניבמטוס
ס שוורץ ברכה ארקיע. במטו

נעלם, שהצלם כשהתגלה התעכב המטוס

4ר \ 1 1 1 1 4 |1ד1 ת ים־סוף, נסיכת כתר על שחתחרו הצפירות, שמונח ן  על ניצבו
1 | |1| | ] | / [ / | ן ת, | וששת הצופים המוני של הבוחנים מבטיהם נוכח במת־התחרו
ת השופטים. ) שוב שוב לחזור נאלצו המתחרו אבו־עבדאללה. השייך בגלל המסלול אל ו

 תח־ את לקיים בזמנו הוחלט אשר ץ*
 התחרות שהיא ים־סוף, נסיכת רות ^

 מלכת־ תחרות לקראת הראשונה האזורית
ממש עדיין היתה — בשארם־א־שייך המים

 עובדה קיימת. עובדה הליכוד־הלאומי לת
 להיות מתכוננת היא כאילו גם שנראתה

רב• זמן עוד קיימת
 השלישי ביום דתחרות, התקיימה כאשר
 רבים באופוזיציה. גח״ל כבר היתרי האחרון,

 מכל החלומי לחוף שהגיעו הצופים, בקהל
 לא, חצי בלצון חצי הביעו, האמור, רחבי

 היסטורי, במעמד נוכחים שהם הרגשתם את
 ים־סוף מלכת תחרות תתקיים היכן תהו

הבאה. בשנה
 להשתתף בינתיים, להם, הפריע שלא מד,

 וידיהם, נפשם ליבם, בכל הנוכחית בתחרות
 בשיטה למשתתפות הרבה אהדתם את גילו

בי ערכו הרשמית התחרות לאחר האיטלקית.
תח הלבשה בחדר המשתתפות שמונה ניהן
 סימני יותר יש מהן למי — פרטית רות

הישבן. על צביטות
ה טובה. ברוח זאת קיבלו היפהפיות

 שום אפשרו לא המקסימים והמעמד חוף
 מתל־ הגיעו שהמועמדות לאחר אחר. דבר

 הוכנסו השלישי, ביום ארקיע במטוס אביב
אחר־ ממוזגי־אוויר, הקרוזאנים לתוך מייד

ך1 י י | | |  קיבל המקומיים, הבדואים שבט ראש אבו־עבדאללה, שייך ן
* י ! י ו י י ^ ת | 111■ י י ם, רוב דעת את באבירו במי ספק היה לא אולם השופטי

ת בעיניו, האלופה, מתקבלת: דעתו היתה לוא בוחר היה שוורץ. ברכה הראשונה הסגני

״ ״״״, הלובסטרים 1 :
ת ן חנו מי. בדואי שהביא סרסן בו מקו

בחור אש1
שבים רקע ם יו חיילי

ם שני  מכינים בדואי
 כשב־ ,ומעדנים דגים

ענק. במעגל ובדואים
תצולבת אש ת המועמדו  כשהן המסלול, על־פני צועדו

ת ת הגדול המיבחן את עוברו פוע בלבבו
ת מים, תונו ם מבטים של צולבת לאש נ חבר הקהל, מצד בוחני

 ה־ האווירה והטלוויזיה. העיתונאים ומסרטות מצלמות השופטים,
 או נעים בידור לערב יותר , דמתה במקום שררה אשר העליזה
מתח. מלאת לתחרות מאשר וספונטאני מהנה רעים מיפגש
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