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: ורגליים ואש
 מגבעת- קיבוצניקית מימיו), <בתמונה

 היפות הרגליים בבעלת נבחרה גרנר,
 שנבחרה אהרונסון, תמר : באמצע ביותר.

 בתחרות, ביותר הפוטוגנית לבחורה
לצה״ל. בו לפני יומיים התגייסה

 מ־ קורן דוידסקו, עורך־הדיו \1ך \1
11\ ה על לקהל מחיין אושר, 1^

 למלכה. נבחרה שבתו אחרי רגע במה,
למישפטן. גאווה של רגע זה היה

״.?;?ו, והסגניות ׳71 המים מלכת
 עצום, קולות במיספר כמלכה נבחרה חיפאי, עורן*דין של בתו

:מימין ביותר. הקרובה המועמדת קולות על שלושה פי שעלה

 שבעלה לילד, ואמא טייס אשת גיא, בלהה הראשונה הסגנית
 בהתלהבות. אותה בשצילם התחרות, במשך תשומת״לב עורר

 ידועה. צילום דוגמנית רוזנבלום, פנינה השניה הסגנית :משמאל
זכו. בו הקולות למיספר בהתאם נבחרו המלכות שלוש כל

 איריס שנתיים. לפני כימעט קרה זה
 בין בלטה לתחרות, התייצבה דוידסקו

התי הים לנסיכת נבחרה המועמדות, כל
 הבמה על לעלות עמדה וכאשר — כון

לפתע. נפסלה הסופית, בתחרות
 שופעת המפותחת, שהנערה נתברר אז

תל ,14 בת אלא אינה העצמי, הביטחון
והמנהל — ״הדסים״ בפנימיית מידה

המשורר אשת
 השיער בעלת אבידן, דויד המשורר של

מש הסוער, והטמפרמנט הלוהט האדום
המראיין. לשאלות בהשיבה תשומת־לב כה

 אותה יזרוק הבמה, על תעלה שאם איים
מבית־הספר.
 במיסדרו־ הסתובבה בעיניה, כשדמעות

לעתי אחריות הרגשת מתון אולם נות.
בתחרות. לשתפה הזה העולם סירב דה,

 דמעות כאשר שנתיים, כעבור השבוע,
 איריס ישבה בעיניה, עמדו אושר של

מ (שהושאל כס-המלכות על דוידסקו
 כך ״כל ב״הבימה״). ד׳ארק ז׳אן הצגת
״מלכת״המים להיות רציתי ב קראה !

התרגשות.
 זה היה רציניות. מתחרות לה היו
 היופי שרק הקצה, אל הקצה מן מיגוון

מ מוסלמית ערביה לכולן. משותף היה

 שהגיעה מפוליו, בלונדית עולה — עכו
 במיבטא ושדיברה שנה, לפני רק ארצה

 אמיתית קיבוצניקית — בולט סלאווי
 — מקנדה שחזרה יורדת — מגבעת־ברנר

 לילד, אמא — ידוע משורר של אשתו
לתחרות. אותה שלח הטייס שבעלה
 על ההתרגשות עברת המכריע ברגע
 את שמילא הממושמע, הקהל גדותיה.

 אפס עד התל-אביבי התרבות״ ״היכל
 לבמה, עד והסתער ממקומו פרץ מקום,
 על החסות בעלת ״טיסו״, מנהל ואפילו

 שהחליט, כך כדי עד התלהב התחרות,
 לשווייץ המלכה את לשלוח במקום, בו
חשבונו. על
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