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 על רכובה כאן הנראית אבן־זהב, שושי כמו סוסים, על וברכיבה בשחיה הן"עמקו טאי.
עליזה. בחגיגה המלכות השתעשעו שלם יוס במשך מיכולתה. מתפעלות כשחברותיה סוס, |
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הכתרה
בושות

המישטוה

נסיכת־ בחירת בטכסמקרוב בדיקה
 בשבוע שנערך אשקלון,

 במסלול המיתחרות עברו הדרומית, החוף בעיר שעבר
 שמילא הרב הצופים לקהל מאפשרות כשהן הקהל, בתוך

 בתמונה מקרוב. בהן לחזות שאול חמלו מלון רחבת את
הצופים. פני על חולפת מהרצליה, סלומון מנה נראית
44

 כה עד שהיתחרו המועמדות 12 אלהדשה מועמדת
ישר של הימים נסיכות תוארי על

 מלכת־ בחירת של הסופית התחרות לקראת המוקדמות בתחרויות אל,
 בת אשכנזי, אוסנת :נוספת מועמדת האחרון בשבוע הצטרפה המיס,

 בת־ים מיס כסגנית ניבחרה יוס כעבור מבת־יס. תיכון תלמידת וחצי, 16
קצובות. כפיים במחיאות התקבלה אוסנת משרד־התיירות. של בתחרות

 אחרי דקות שלושים היתה שעה ך■•
בעיצומה. היתה והחגיגה חצות 1 1

 הקהל את הלהיב ריי טוני הכושי הזמר
 שש שאחרי ריי, הלוהטים. שיריו במקצבי

| לכל כישראלי הוא בארץ שהותו שנות
1 נסחף ושוטפת, רהוטה עברית מדבר דבר,

הקהל. את גם עמו וסחף באקסטזה
 ב- עוד הסתפקה לא ממעריצותיו אחת

 ץ עד ובנענועי־ראש קצובות מחיאות־כפיים
 רחבת של הבמה אל קפצה היא לסחרחורת.

 התנועע שם באשקלון, שאול המלך מלון
כ לרקוד החלה בידו, המיקרופון עם ריי

 בקריאות אותה עודד הקהל עווית. אחוזת
 1? נערה ראה שלא המופתע, טוני ובמחיאות.

 שהציבה לאתגר נענה מימיו, לכן קודם זו
בריקוד. אליה הצטרף שירה כדי תוך לו.

 בפיתולים. בזה זה מתחרים השניים בעוד
 יוסי כדברי שיקוקיות״, ו״תנועות נענועים

 צמד אליהם והצטרף הבמה אל עלה בנאי,
 ולרקוד. לחגוג באו לא שאלה אלא נוסף.

ל שניסו במדים שוטרים שני אלה היו
למעלה). תמונה (ראה המוסע את הפסיק
 שהצליחה עד למישטרה זמן קצת לקח

ש האקסטזה אחוזת הנערה את להרגיע
 שניתנה הנדיבה מההזדמנות להיפרד סירבה

 עוד חלף רב. כה קהל בפני להופעה לה
 על נשלחו לא שהשוטרים שהבינה עד זמן
 8 האקזו- תנועותיה את למנוע הצנזור ידי

 שצהלת מהשכנים כמה ידי על אלא טיות,
 הקטנות השעות אל גלשה אשר החוגגים

שנתם. את הפריעה הלילה, של
 של הופעתו את להביא הצליחו השוטרים

 ישליטו שבכך חשבו אם אבל לסיומה, ריי
ל הצליחו הם בידם. טעות היתד. שקט,

 מחאות את לא אבל המוסיקה, את השקיט
 זכותו על לעמוד שניסה האשקלוני הקהל

 שכנים מנוחת חשבון על אפילו בקול לצהול
 השוטרים נאלצו מכך כתוצאה רדומים.

 כדי למקום שבאו אחרי עורם. את להפוך
 כדי שם נשארו הם המופע, את להפסיק
1 בשקט. כמובן, להמשיך. לו לאפשר

 נסיכת־אשקלון הכתרת ערב הגיע וכך
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