
 הראשונה העו־ביה הדוגמנית היתה היא
 הערביות המועמדות בארץ־אחת

 (ונשיו■-31■ נתתוות הראשונות
סוריה לטובת בריגול הודתה

הת הורי שורטס, לקנות כשרציתי חלה,
ל והצלחתי איתם, ודיברתי ישבתי נגדו•
הס הם בסוף בסדר. שזה אותם שכנע
ה את תלבשי :אמרה אמי אבל כימו,

 בעיר כאן, בחיפה. כשאת רק שורטס
היחידה.״ תהיי את מדי. יותר זה העתיקה,

 רחצה מיעלד!
הכרמל בחוף

 לדבריה: לאמה, אז אמרה והיר ך*
 רק השורטס את אלבש אם ״להיפך. ^

 בלי דברים עושה שאני יחשבו בחיפה,
 ויוריד שלי, הכבוד מן יוריד זה ידיעתכם.

 עם שאצא טוב יותר שלכם. הכבוד מן
 להגיד יוכל לא אחד שאף הבית, מן זה

 ידיעתכם.״ בלי דברים עושה שאני
 — עשתה שסוהיר הדברים שאר גם
 במקומות רק ״אבל בחיפה, בילויים כמו

אלי בא הרחוב מן אחד כל שלא טובים,
 החברות עם הכרמל בחוף רחצה או הם,״

או עובדת, היא שבו מהבנק היהודיות

נו אני מצחיק. זה אותי אותן. רואה לא
 איפה להיות כדי הכרמל, לחוף עד סעת
 שם איתי מתהילים נחמדה. חברה שיש

 אבל בעדינות. מתחמקת פשוט אני הרבה.
 ימצא בים, ככה איתי שיתחיל מישהו, אם
 ואשמח איתו, אדבר אני — בעיני חן

איתו. להיפגש
קרה.״ לא עוד זה — היום עד ״אבל

האשליות
התנפצו

סוהיר, שנים. כשלוש לפני היה ה *
 הנימוסים בעלת הרומנטית, בת־עכו 1

 את עברה המעולה, והמארחת האירופיים
 עם עזה מריבה לאחר השורטס משבר
 אולם, שלה. את השיגה אך — הוריה

 בכל תשומת־לב למשוך להדהים, תשוקתה
 ידעה לא המיוחל הזוהר אל ולהגיע מחיר

גבולות.
הזה בהעולם נתפרסמה 1971 בשנת

בתח מימין) (שלישית סוהיר — התיכון״ היס ״נסיכת שלשניה סגנית
 הערביים עכו צעירי שנתיים. לפני בעכו, שנערכה רות

בשורטס. העתיקה בעיר מתהלכת שהיתה סוהיר, של החופשי לבושה את רעה בעין ראו

המותח
במגע סוהיר באה

 באותם בעכו ביותר הנועז בביקיני, סוהיר
 בקפריסין, ביקור בשעת שנה כעבור הימים.

הלבנונית בשגרירות סורי סוכן־ריגול עם

 מעריצה שהיא כן לפני עוד גילתה פרטיות בשיחות בניקוסיה.
 חשבו עכו ערביי אולם רומנטי. מיקצוע הוא ושריגול מרגלים,

יהודיים. ידידים לה שיש ידעו היהודים״, ב״דרכי הולכת שהיא

מכ עם פגישות ואפילו בבאולינג, משחק
 בידיעתם נעשים אלד, כל — יחודים רים

ההורים. של המלאה
 סו- אמרה ממני,״ מרוצים מאוד ״הורי

 כל להם אגלה שתמיד יודעים ״הם היר.
 יהיה הוא אם אפילו לי, שקורה דבר
 בינינו יש אם לשקר. שונאת אני גרוע. הכי

 או מתווכחים. אנחנו — דעות חילוקי
 שהם או אותם, לשכנע מצליחה שאני

 פעם אף אבל אותי. לשכנע מצליחים
רבים.״ לא אנחנו

 לד, קשה הערבים שבין הודתה סוהיר
 החברות שתי חברות. או חברים למצוא

באוני למדו — שלה היחידות הערביות
מסתד לא אני — האחרות ״עם ברסיטה.

 לגמרי,״ אחרת מנטליות להן יש רת.
וב בבנק — הישראליות הנערות אמרה.
 יותר. בעיניה חן מצאו — לדוגמנות קורס
בחברתן.״ נוח יותר מרגישה ״אני

בחב בנוח יותר תרגיש אם יקרה ״ומה
שנ לפני נשאלה יהודי?״ צעיר של רתו

תיים.
הדוגמ השיבה איתי,״ מתחילים ״הרבה

למ הים חוף ״על המיטגדים. מעיר נית
 לובשות שלי הערביות החברות : של

אחד שאף במקום ומתרחצות סגור, בגד־ים

 כדוגמנית לראשונה הוצגה שבד, כתבה,
 של ,תצלומיו■ בישראל. הראשונה ד,ערביה

ה רעמת ובעלת חטובת־הגוף הדוגמנית
 לטעמם מדי חצופים היו הבלונדי שיער

 נתפרסמו בהם הגליונות בני־עמה. של
 בעכו. ליד מיד והועברו נחטפו תצלומיה
 עיתונים, של גדולה כמות רכשו אלמונים

 להד־ ודאגו מתוכם תמונותיה את גזרו
 ועל העתיקה בעכו הבתים קירות על ביקן

 הרחיקו אחרים סוהיר. של ביתה קירות
 הוריה ואל אליה ושלחו יותר עוד לכת

ברצח. איום מכתבי
 סוהיר היתד, בישראל המוסלמים לגבי
השו מן לעקרה שיש יוצאת־דופן תופעה

שהת המוסלמים, הצעירים אפילו רש.
 הגיבו הישראלית, המתירנות ברוח חנכו
העזתה. על בזעם

 ב- סוהיר של להשתתפותה שהיו ההדים
 שקדם מה כל על האפילו תחרות־היופי

 התמימה האני שסוהיר גם הסתבר אז לה.
 לצורך עצמה שהציגה כביכול, והרומנטית,
 איברהים, כסוהיר בתחרות ההשתתפות

מוס גבר של הטריד, גרושתו אלא אינה
איברהים. סמיר בשם למי

הר לא השונים והגילויים ההדים אולם,
 מועמדותה את הציגה סוהיר אותה. תיעו

המו כאחת ונבחרה דלכת־המים לתחרות
פרצה התחרות בעיקבות הסופיות. עמדות

 לבין בינה הישנה המריבה עוז ובכל מחדש
הוריה.
הש הזוהר אל סוהיר של שדרכה אלא
 לכיוון אותה והובילה מקום באיזה תבשה
 תמיד שביקשה סוהיר, לחלוטין. שונה

רו בדמיונות ושגתה יוצאת־דופן להיות
 על־ידי מכבר לא נעצרה וורודים, מנטיים
 ידיעות במסירת והואשמה ישראל משטרת
 איש סוכן־זר, עם מגע ובקיום לאוייב

הסורי. המודיעין
 והצ- חמודותיה זכו לו הרב הפירסום

 מדוע אולי, מסבירים סוהיר של הרותיה
 כמטרה העכואית בת־טובים דווקא נבחרה

הסוריים. הריגול שירותי של לפנייתם
 בת סוהיר הודתה במשטרה בחקירתה

המ סלע אל התנפצו שאשליותיה ,21,-ד
 משנה למעלה לפני וכי המרה, ציאות
בקפ הסורית השגרירות איש עם נפגשה
 בניקד הלבנונית השגרירות בבית ריסין
 אתו, ונפגשה שבה היום למחרת סיה.

 להצעתו ונענתה הסורית, בשגרירות הפעם
חבלה. פעולות ולבצע לישראל לחזור
נו לסוכנים סיפרה כי סוהיר, הודתה כן,
 הערבים מצב על לה הידוע כל את ספים

 חופש להם שאין וטענה ובגדה בישראל
 כי לחוקריה לספר גם זכרה היא ביטוי.

חרי היו לישראלים ביחס התבטאויותיה
ביותר. פות

 הסורי הסוכן עם השלישית בפגישתה
 כ־ עצמה ראתה שכבר סוהיר, הסכימה

 להתגייס וזוהרת, מיסתורית הארי מאטה
 לו ולספק הסורי לשירות־הריגול כסוכנת

 ועל בישראל הערבים של מצבם על מידע
ש מד, וכל אליהם, השלטונות של יחסם

 העניק הסוכן לכך. בנוסף לגלות תצליח
של אמנם והיא ״ז׳ניבר,״ :כינוי־צופן לה
 תיבת־הדואר מספר אל מכתבים מספר חה

בידה. שהשאיר־
הת הערביה הדוגמנית האני, סוהיר

 באשמות הורשעה ,ובעלת־ד,הזיות מימה
 ביקשה ההגנה נגזר. טרם דינה לה. שיוחסו
המ לאחו: עד גזר־הדין מתן את לדחות

בריאותה. מצב על ראיות צאת

ן ,?! הש״ו בירכת
 1 אל־מועדי, ג׳אבר הדרוזי השייך התקשורת,

 1 מרדכי גם היבחרה. עס סוהיר ידי את לוחץ
1 בלבביות. בירכה במקום, שנכח סורקיס,
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