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 עקבים פעלי סנדלי־כסף נעלה היא לרגליה חשופות. נותרו כתפיה
 עליזה הצליחה הפרובוקטיבית בהופעתה פזור. היה ושיערה גבוהים
 בכל לא הכל, אחרי בהופעתה. והן בשירתה הן האסירים, את לשלהב

נועז. כה ערב בלבוש וחיננית נאה כה אשה לאסירים מזדמנת יום

נ | 71 ך1 ך | מעל שרה עזיקרי עליזה הזמרת י
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 ומביט האסירים קהל יושב הכלא, בחצר מולה, ההופעה. ערב שאטה
הברכיים, עד משיפון שחורה שימלה לבשה עליזה נלהבות. בעיניים בה
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 לגושים באמצע, ישבו הס הכלא.
 יקרות, אדירם בנעלי נעולים היטב׳

 את נתנו הם ומטופחים. מצוחצחים
ה כשכל הזמרים, בהופעת הקצב

סביבם. מתגודדים אסירים
סיכסון
גין־עירוגי

* ה, קדמה ן שניי ל מבעד ה
סו ומאחרי המוגפים תריסים ■-

ה והגגיגה לשירה הקשיבו רגים
 הבידוד, בתאי הכלואים אסירים

באיקסים.
ה טעוני־׳ההגנה, האסירים גם

 לחיסול או לפורענות מועמדים
מאוכ בתאיהם נשארו חשבונות,

 זהאלימים. המסוכנים כמוהם זבים.
 שאץ טוענת, שאטה כלא הנהלת
 במוסד. ואלימים מסוכנים אסירים

מתברר,,ש בשטח מבדיקה אולם
 שקיים כנופיות, פועלות בכלא

למר הרקע, תמידי. סיכסוך ביניהן
קונפ גיאוגרפי: הוא הפלא, בה

 ובין חיפאיים אסירים בין ליקט
 גד כתוצאה תל־אביביים. אסירים
ה אחד היום שוכב זה סיכסוך

 בבית־ אזולאי, ראובן אסירים,
 שנפגע אחרי בעפולה, החולים
 אחים משני אחד על־ידי בדוקרן

 שפוט אחר — בשאטה הכלואים
 שנים. 10ל־ והשני למאסר־׳עולם

 באחד ישב באזולאי שפגע האח
 להופעה והאזין האיקסים, מתאי

שלמטה.
 האינפורמציה וחילופי השיחות

 על מכריז שהמנחה נירגע נפסקים
עליזה הזמרת :הערב של הסוכריה
עזיקרי.

פו עליזה נדרכים. החושים כל
 שיפלח לבושה הבימה אל רצת

רג זוג המגלה חושפנית, שחורה
 במחרוזת- ופותחת נאות, ליים

מוחאים האסירים יווניים. שידים
)44 בעמוד (תמשך

 חבריהם קיבלו מה בעיתונים וקראו י
 התפללו ובמעשיתו, רמלה בכלא
 אותן את להם ישלחו לא שרק

 ״רק וביקשו: הקלאסיות ההופעות
הזה, הזובין את לנו תביאו שלא

שלו, האינטליגנטית המוסיקה עם
תבורי.״ שימי את לנו תביאו

 של המיזרחית המחלקה מנהל
 את הבין בן־ישראל, יוסף הרדיו,

י  שימי את להביא ׳והבטיח המסר י
המופע. של הכותרת כגולת תבורי,
 את בתחילה הביע תבורי שאמי

האסירים, לפני להופיע הסכמתו
 אולם בכיליזן־עיניים, לו שציפו

 לבן- שימי התקשר ההופעה ביום
להופיע, יכול ״איני ואמר: ישראל

במס עובד שלי הנגנים אחד כי
 עבודתו את לעזוב יכול ואינו פרה,

 יכול איני בלעדיו מוקדמת. בשעה
להופיע.״

גר תבורי שימי של אי־הוסעתו
 מארגני אבל לאסירים, אכזבה מה

אטרק תחליף להם הכינו המופע
אחר. טיבי

 זוהי שלרובם הנרגשים, האמנים
אסירים, לפני הראשונה הופעתם
 שנפרסה העוגה את לאכול התקשו

לפניהם.
 קריין פרי׳ מנחם הערב, מנחה

 הרדיו ואיש הטלוויזיה של הרצף
לי! הכינו הפתעה ״איזו סיפר:
 עבודה ליום לרדיו היום הגעתי
 ההד חיכתה שולחני ועל רגיל,

 נוסע אתה היום — הבאה דעה י
 רדיו תוכנית להנחות שאטה לכלא ^

במה תפסתי לא בהתחלה לאסירים. י

מת אני לאט־לאט אבל מדובר,
לא?״ יפה, אושש.

 במו האסירים שהקימו בימה, על
 אגף בחצר ההופעה ערב ידיהם

 אחר בזה עלו ■הכלליים, האסירים
 המארוקאי הזמר כהן, ■מישל זה

 עלתה אחריו הקהל, את שחימם
 במיקצועה שהיא מאיה, הזמרת
תרצה. נווה בכלא־הנשים סוהרת

 היה ניכר מאיה של בהופעתה
 האסירים נפש את מכירה שהיא
 בשירה אותם שיתפה היא היטב:
ה בשיר במיוחד והלהיבה אדירה
ל׳אספניה. ויוה ספרדי

 מנחם המנחה, מתחממת. האווירה
 היא הזמרים שהופעת מכריז פרי.

 יוסף סיפר יותר מאוחר בהתנדבות.
 כסף קיבלו שהאמנים בן־ישראל

 מועט הוא הסכום ההופעה. עבור
 תעריפי לפי נקבע אבל ביותר,
הרדיו. הופעות
 מלהיב אחריו מזמר, ענתי משה
מקיס. הזמר יוונית בשירה
 דיירי 350 מתוך אסירים 230
 באמצע ספסלים על יושבים הכלא

 ב־ לסורגים מבעד למעלה׳ החצר.
 הכלא, של הכללי האגף פיסדרון
 וצופים בחלונות אסירים יושבים

 ביציע, יושבים ״אנחנו בהופעה:
 ומבד מצויינת תצפית נקודת זוהי

 על מעליהם, אומרים. הם בדת,״
 סוהרים, מסתובבים מגודרת, חומה

 פשגיחות ועיניהם בידיהם נישקם
למטה. תזוזה כל על

 להבחין מייד היה ניתן בהופעה
של החזקים האסירים הם ומי מי
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מכובדים. לצופים שמור והוא לודה, בשם כזה תא קרוי אירופי בתיאטרון
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בהתלהבות. כף מוחא קצרים, נסיים
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