
אנשי־הציבור את וליקקו הקירות על

 הטובים הסוסים לאחד ונחשב ג׳ויס של הסוסים מחמשת אחד רק
 לאלו כשכן הראשון במקום שאלימאר זכה שבת של בתחרות בארץ.

במקומה. זאת עושים ילדיה אולם לרכב ממעטת ג׳ויס עליו, רכב

 מציגה הרשקוביץ 1
ש שאלימאר תמונת

ןזוא שאלימאר צמו.

הרכיבה. בתחרות הראשון במקום
מצא, צ׳חנובר יוסי מישרד־החוץ מנכ״ל

הרכיבה, לפסטיבל לבוא זמן הוא, גם
 לא צ׳חנובר במישרדו. הזעזועים למרות

 בתו את לבקר בא אך סוסים, על רכב
שלה. הסוס ואת 16ה־ בת תמי

 לבוש רבין לא לאלו, של דהירתו לא אך
ה החתיכות לא הקצרים, מיכנסי־הטניס

לא וגם סוסית, מלתחה שהפגינו צעירות ,
בזמר להתחרות יכלו ובתו צ׳חנובר יוסי ך

 בחברתו מלווה כשהוא שהגיע מקלין דון '
 צלם ואיתם והוריה, צרפתי, אורלי החיילת,
ה הצלם להיות שהפך ישראלי, עיתונות
שלהם. משפחתי
 הוא סוס. קיבל, וכמובן ביקש, מקלין

 תמימה לשעה ושכח ארוכה לרכיבה יצא
 שהיה מי הוריה. ואת שלו החברה את

היתד. המייועד החתן מהעלמות מודאג

 ש״אולי שחששה אורלי של אמא בעיקר
 הוסיפה: עצמה ואורלי משהו,״ לו קרה
 הרבה כך לכל להעלם לו מתאים לא ״זה

 את פיצה הוא הזמר־הפרש כששב זמן.״
 ואמא קצר, בשעור־רכיבה המודאגת חברתו

התמוגגה. שוב אורלי של
 הכוכבים מהמקום שהסתלקו אחרי רק

 תשומת־ חזרה ואורלי, מקלין דון הנוצצים,
 כן והציורים. הרוכבים הסוסים, אל הלב

 להיות חזרו וניצה אליסון ג׳ניפר, לאלו,
השבת. כוכבי

 כלחמניות נחטפו שירלי של התמונות
 רצה להגיע, שאיחר רבין, יצחק טריות.
 חשק שבה תמונת־סוס יונתן לנכדו לקנות
 היתד, כבר התמונה אך ,5ה־ בן הילד

 אשתו בחברת שבא סער, טוביה מכורה.
 רק הוא לסוס. התקרב לא מדי, הנאה,

הערות. השמיע

 רוכב פיורי הסוס על וצ׳ארלי. פיורי לזה זה ,המעניקיםבסתו נשיקה
 צ׳ארלי ועל מקלין, דון ישראלי, להיות העומד הזמר

לרכב. אורלי את ללמד ניסה הוותיק הרוכב מקלין צרפתי. אורלי החיילת ידידתו רוכבת

 14ה־ בת קרניאל ניצה הצעירה הפרשיתהגובה על אפויים
אפריים. סוסה עם מכשולים בקפיצת

בתחרות. לזכות ניצה על שהקשה מה בארץ הפראיות הסוסות לאחת נחשבת אפריים

באורווה ובין
נמכרו. כבר התמונות ומרבית

 תמונה איזו יונתן נכדו עם מתייעץ רבין יצחק ח״כ
 רב באיחור לתערוכה הגיע רביע אולם לרכוש,

בגאווה. הוריה את מציגה צרפתי אורלי : למטה בתמונה
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