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ערבים?״ ״מה יש לך ולערכיה הזאת?״ כע
סה עליה האשה .״זו אני!״ השיבה שרין.
האשד .מיהרה לעזוב את המקום.
ברכבת מחיפה לתל־אביב ,נסעה שרין עם
מספר מועמדות חיפאיות אחרות .״אין לך
מה לקוות בכלל,״ הטיחה בפניה אחת ה
נערות ,״אף פעם לא יבחרו במוסלמית כ
מלכת ־היופי של ישראל!״ שרין פרצה ב
בכי .״הצרה היא שאם לא אבחר ,יצחקו
ממני כל הערבים במדינה,״ מיררה .״אמרו
לי כל מ ני דברים ,שאם אבחר ,זו תהיה
התעמולה הכי טובה בשביל ישראל .אבל
כל הבחורות הערביות רוצות שאכשל ,ו־
אהפך לצחוק של הרחוב הערבי.״
ואומנם ,זו היתה השאלה שאיש לא העז
להציגה בגלוי :מה עושה נערה כזו בתח־
רית יופי? כך שאלו את עצמם בני החוג
ד,נ צץ ומטרוניתות כבודות .וכך — בעיקר
— שאלו עצמם אזרחים ערביים רבים.
כבר לפני שליש שנים השתתפה בתח
רות זו ,המאורגנת על־ידי שבועון לאשה,

פחת איברהים ,ברחוב עבאס בחיפה ,מודפס
על עמוד של שבועון לבנוני .תמונה גדו
לה הראתה בחורה יפה ,שנשאה את הכתר
והסרט של מלכת היופי של לבנון.
היתה זו נערה ילידת חיפה ,ממשפחת
בדון ,שאבי/־ ,היה פעם קצין־מחוז בחיפה
וחברו של עודאד איברהים .עם כיבוש חיפה
ברחה משפחת בדון לביירות .אביה של
הגברת בד! ן הוא שגריר לבנון באחת מ
ארצות אירופה .כאשר ראה עוואד איברהים
את התמינה ,נבטה בו המחשבה :אם בתו
של בדון יכולה לה ות מלכת יופי ,מדוע
לא תוכל גם שרין השחרחורת להיות כמו
תה?
לא כל שכן ששרין ח-נכה מילדותה ב
רוח מתקדמת ,למדה שפית אירופיות .אביה,
שה א ממוצא פרסי ,תפס מישרה גבוהת
כבר בימי המנדט ,נשלח ללונדון להשתל
מות .אשתו הינד ,ממוצא תורכי — ועוואד
איברהים סבור כי פרס ותורכיה הן מדי־
נות מתקדמות ,כמו מצריים ולבנון ,בשל
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שעה עדיין לא ידעה שבבחירה ראשונה בחרו רוב השופטים בה כמתאימה לתואר נולכת־היופי.

וופיות מתייצבות בבגדי־ים לעיני הקהל
בתו של רופא ערבי ,לילי מן ,״הנערה מ
סיבוב בילו״ ,בתו של ד״ר מוסד ,דג׳אני.
אך היא היתר ,ערביה רק למחצה .אמה
יר״דיה ,היא עצמה גדלה בין יהודים ,ו
נשואה כיום ליהודי ניו־יורקי.
ואילו שרין היא לא רק מוסלמית ,אלא
בת • למשפחה המעורה במסורת המוסלמית
של חיפה הערבית .כיצד הצליחה להש
תחרר מכבלי מסורת זו? ״אגיד את ה
אמת,״ השיב אביה ,עוואד איברהים ,ערב
הבחירה .״אני בעצמי לא יודע איך זה
קרה ,ואם זו היתד ,החלטה נכונה.״ כלו
מר :הוא לא ידע כיצד יביטו על צעד זה
הערבים שבתוכם הוא חי,
העיתונות הערבית מלאה תמונות סס
גוניות של נערות ערביות בביקיני ,נערות
ערביי ת שנבחרו כמלכות היופי או המב
לות במועדוני־ל לה עם חבריהן .אך בחו
רות אלה היות בקאהיר ,באלכסנדריה ,ב־ ׳
בירות ,בדמשק ,או אפילו בבגדאד .שם
הגיעה אשת ו,שיכבה המתקדמת ייתר ל
אותו מעמד ולאותו חופש־פעולה ,שאליהם
הגיעה האשד ,האירופית והאמריקאית.
אך לא בישראל ,החברה הערבית בישר
אל קפאה בדפוס ם המס רתיים ,א !:תם הש
ליכו ערביי ביירות וקאהיר מזה דור שלם.
אין זד ,כי כוהני הדת של אל־אזהר מקלים
יותר מד,קאדי של עכו או יפו ,או שדמשק
קוסמופוליטית יותר מאשר היתד ,חיפה ה
ערבית.
הבחירה הערבייה בישראל עדיין נישאת
על־׳־י החלטת ה דיה ,לבחיר הוריה .פרט
למיקרים ב דדים ,אין היא מעזה לצאת ב
חברה מעורבת .בין הנוצרים ,אפשר למציא
כמה יוצאות מן הכלל; אך בחברה ד,מ סל'
מית שרו ה ר,בחוויה במצב שהיה קיים לפני
דורות.
והנה ,לפתע ,הפרה שרין איברהים את
כל האיסורים האלה ,הצטלמה בסור ים ו־
הציגה את מועמדותה לבתר מלכת היופי
של ישראל.
★
★ ★

ד״ש מלבנון

ך* גרעין הראשון של מהפכה זו נד
| ן רע בביירות .הוא הגיע אל בית מש־

היותן שוכנות על חופי ים .״והים׳ הוא
קשר אל ד,קידמה ואל העולם הגדול .לא
כמו המידבר.״
על כן ,לדעתו ,ישראל היא מדינה מת
קדמת — ועל אזרחיה הערביים להגיע ל
אותה רמה של התקדמות.
כאשר נפתח הבנק הערבי־ישראלי בח־פה,
ביקש ממנו המנהל כי ירשה לבתו לעבוד
אצלו .שרין הסכימה ,ובאי הבנק היו פוק
חים את עיניהם למראה היפהפיה הערביה,
שישבה ליד הדלפק וטיפלה בענייניהם.
עוואד ובתו יכלו אומנם להגיע למסקנה,
כי החברה הערבית חייבת להשתחרר מ
דעותיה הקדומות ,אך הלקוחות הערביים

סעוה בין השופטים

לא חשבו כך .על כן ד,ירבו להתבונן ב
נערה ולהעיר הערות .שרין בקישה להע
בירה למחלקה אחרת ,מחוץ לטוזח־ראייתם
של הלקוחות .אלא שגם בחדר הסגור ניש־
נו אותן תופעות .הפעם היו אלה פקידי ה
בנק שהעירו והתבוננו .על אף היותם מש
כילים ובעלי־תרבות ,לא התרגלו עדיין להי
מצא במחיצה אחת עם בחורה כה יפה
ומושכת.
יום אחד חזרה שרין הביתה במצב־רוח
קודר .״אבא,״ הודיעה ,״התפטרתי.״
עוואד ,העובד כמעריך במחלקת המם של
עיריית חיפה ,ואשר שימש בשנה שעברה
יושב־ראש לישכת רוטארי בעירו ,פנה אל
ידידו ,ד״ר ראובן הכט ,בעל ממגורות דגון.
שרין ,פקידה מצטיינת ,השולטת בכמה
שפות ,התקבלה לעבוד שם על מכונת־חי-
שוב.
חברותיה־לעבודה התרגלו לבקר בביתה,
ומדי פעם אף השיבה שרין ביקור .אולם

שופטי התחרות מנ
סים לשכנע את ה
שופט אברהם ניניו )במרכז( לחזור בו מהתנגדותו לבחירת שדין.

איש לא ראה אותה במועדון־לילה ,או
אפילו בחברת בחור .״היא לא כזאת,״ אמר
אביה ,״היא גדלה בבית חופשי ומתקדם —
לכן היא יודעת מה ההבדל בין חיפש לבין
הפקרות.״
שרין ,בעלת המידות המושלמות )88־55־
 ,(88מרבה לבלות על שפת־הים — אך
אעת לובשת ביקיני .לא מפני שהוריה מת
נגדים׳ כי אם ״מפני שבגד־ים של חלק אחד
הוא מיסתורי י! תר ,נאה ומושך הרבה
יותר.״
נערת החודש ,שרין ,שונה מן הצברית
הרגילה בעוד כמה תכונות :היא שקטה
מאוד ,בעלת נימוסין מושלמים ,קוראת הר
בה — בעיקר אנגלית וצרפתית .אך כמו
הצברית הרגילה ,אין היא חולמת עדיין על
בעל .קודם רוצה היא לראות את העולם.
״בחורה צריכה לעמוד מתחת לחופה,״ היא
אומרת ,״כשהיא מרגישה שכבר ראתה
)המשך בעמוד (14

מלכה ביו ההורים
בין הוריה ,דמויות

כשהיא ענודה בסרטי
ההכתרה ,צוהלת שרין
דועות וכבודות בעדה המוסלמית בחיפה.

