
 שנבחרתי, לי כשהודיעו אבחר. שלא חה
 והלכתי קצת, התרגשתי האמנתי. לא

 שלי השם את שאמרו אחרי רק לישון.
 יודעים אתם באמת. התרגשתי בטלוויזיה

 סיאני שעדנה יודעת הארץ שכל זה מה
 י״ יקנעם של למלכת־היופי נבחרה
 בת נאה אשה רומיה, עדנה, של אמה

 מלאו שאלתיאל, השמיני, שלילדה ארבעים
בזכייתה גאה חודש, אדבעה־עשר עתה

 רק לה הוענק שכפרס כועסת אבל בתה של
 של במיספרה שנה למשך טיפול־חינם

 זה מה זה. פרס לא ״זה ואומרת: ליאון,
 לה לתת צריכים היו חנטריש? מספרה
מס לא עדנה שימלת־הכלה.״ את במתנה

 פיתאום ״מה ומתפרצת: אמה, עם כימה
 לא להתחתן? הולכת אני שמלת־כלה?

 אולי צעירה, מי יותר אני !להתחתן רוצה
עני בעל רוצה לא אני אתחתן. עשרים בגיל

שלה. החינה ביום הכלה שלובשת מסורתי תימני בלבושתיומניה בלה
ממיכנסייס, ומורכבת קילוגרם, עשרים שוקלת התלבושת

 לכלות מושאלת והיא אותה, מלווים וזהב כסף תכשיטי וסנדלים. עליון מעיל שימלה,
עמוסי. יונה עדנה, של שכנתה על־ידי החינה טכס את ביקנעם לעבור החייבות

 בעל רוצה ולא בשבילו, לעבוד שאצטרך
 באתי.״ מאיפה פעם כל לי שיזכיר עשיר

עדנה, של שכנה כהן, מנחם הילד
 תימניה ״כולה :הרעש כל מה מבין לא

 מזל לה יש !סיפור כזה ממנה ועושים
 אם מרוקאיות. היו שלה המתחרות שכל

 לוקחת היתד. אחת, כורדית אפילו היתד,
אומר. הוא המלכת־יופי,״ את ממנה

ת מו  על חלו
ם חיים אחרי

* ה * ת, דנ ש ג ר ת  אתמול עד אם מ
 מל־ היוסהיא מהמספרה, החופפת היתד,
 אם כי יופי מלכת סתם ולא כת־היופי,

מהעיתון. בה שמתעניינים כזאת
מת כן גוברת, בה שההתעניינות ככל
 לצאת רוצה ״אני :ההחלטה בה חזקת

 היתד, פה הילדות הזה. הנידח מהחור
 עצים. היו לא מישחקים, היו לא קשה,

 ובתיכוו־מיקצועי. ביסודי פה למדתי
התוש רוב כמו לעבוד הלכתי אחר־כך

 פועלת־ייצור, הייתי סולתם. במיפעל בים,
 אני כעת ונשברתי. גבר של עבודה עשיתי

 רעיון לי יש עתיד. לא זה אבל במספרה,
 בתל- בפנימייה ציור־אופנר, ללמוד אולי

 לצאת לי ירשה שלי אבא כך רק אביב,
 מל־ בתחרות למשהו אבחר אולי מהבית.

 יודעת.״ לא אני הכללית, כת־היופי
שאיל הראשונה, מלכתיקנעם נאום

 מל- בחירת טכס אילמלא הספר, ליאון מלא
 היתד, בטלוויזיה, ידיעה ואותה כת־היופי

 חייה, ימי כל יקנעמית לבטח נשארת
 ואווירה אחרים חיים על זוהר חלומות ללא

אחרת.

 מבלה נעם יק שלבבריכה
 בחברת סיאני עדנה

 בעיירה, יפה הכי הגוף לה יש ידידיה.
רואה. לא כשאביה בביקיני משתזפת והיא

 חמש־מאות תושבים, אלפים חמשת בת עיירת־פיתוחת יו׳ ע ׳קנעם
ו מיקרי־סעד שלושים במישמר־האזרחי, מתנדבים

 הקהילתי. המרכז על האחראי בר־תיקווה, יוסי טוען לפחות, כך, פושטקים. שישה
וכורדיסטן. תימן ממרוקו, עולים בה ושוכנו שנה, וחמש עשרים לפני הוקמה יקנעם

נחשב מלכת־היופי. תחרות את שיזם והאיש יקנעם מלו ]1^1
# | י י י י י ' - י ■  בחיפה מספרה לו שיש כיוון בעיירה, כאיש־העולם־הגדול #

 בתחרות להשתתף סיאני עדנה את שדחף זה הוא ליאון דוגמניות. כמה אישית מכיר והוא
שבחיפה. במיספרתו בשיער חינם טיפול שנה כפרס לה העניק יקנעס, ישל היופי מלכת

הסגנית משמאלה (במרכז), סיאני עדנה 1!* 1 ]11
# 1 1 1 ^ 11 #י 1 י י * * ■ י י י י  הסגנית מימינה זיסו, סימונה הראשונה י

 נרשמו מועמדות עשרים אלנקווה. קלודיה מלכת־החן ואחריה אמור, ציפי השנייה
הסופית. לתחרות עשר הגיעו ומתוכן יקנעם־עילית, של מלכת־היופי לתחרות
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