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 מח־ עליזה בהתלהבות כפיים לד.
 האחרים האסירים. לאחד אח מי

 ומדברת ממשיכה הזמרת מריעים.
 מעושה. מיזרהי במיבטא אליהם
 היא מוקדמת, הודעה ללא לפתע,

 ומפנה מתכופפת לאחור, מסתובבת
אינו הקהל עכוזה. את לאסירים

 כשמגיעים יותר קודרת האווירה.
 מחופשות שחזרו לחדרי־האסירים

 ,הפרוש המיזרון, לבידוד. ומוכנסים
 שטח כל את ממלא הריצפה, על

 עם מגש. המיזרון על הצר. התא
שיירי־אוכל.

 — יותר לנינוחה הופכת האווירה
אסירי־העבודה, לאגף כשמגיעים

 התקנאו שאמה בנרא האסירים
רמלה בכלא היושבים בחבריהם

 תונניח דרשו הם וגם ובמעשיה!,
 שזבו חבריהם, לעומת בידור.

 הם בלם, ובוקדניות נתיזמוות
אוהבים שהם השירים את קיבלו

נש התלהבות שאגות ליותר. זקוק
עבר. מכל מעות

 ומבקשת מרפה איגד. עליזה
ה לבימה. לעלות האסירים מאחד
 אליה מתפרץ בן־חפו גבי אסיר

תנו לרקוד. אותו מלמדת ועליזה
ב אותו מזכות המסורבלות עותיו
 יורד שהוא אחרי רועם. צחוק

 מנסה ׳לרקוד, יודע כשהוא מהבימה
ה לשווא. אך עליזה, גם לרדת

 לד. וקוראים מוותרים אינם אסירים
מפס שירים ׳מבקשים שוב־ושוב,

 חוזרת עליזה מיזרחיים. טיבלים
 היא אחר־כך הנשמה. את ונותנת
 כדי לחדר־האוכל׳ ונעלמת יורדת

להתאושש.
 עב־הבשד הזמר עולה לבימה

 את בגרוגו. ומסלסל אליהו, משד.
ה־ בנגינת־עוד. מלווה הוא שירתו

 .! אסירי גדולה. מרחבת־דשא הנהנים
 ' הם להופעה. הלכו לא העבודה

§ אחרי מעבודתם, עתה זד, חזרו | 
 מקיבוצי באחד מלא יונדעבודה

הסביבה.
 המנהל. סביב מתגודדים סולם

 לחטוף עבורם הזדמנות־פז זוהי
 9 בעיו־ את לו ולהזכיר שיחה עימו
 1 סיבת על ולשאול האישיות תיהם

עזיבתו.
 ג הרחוק בעבר ידע שאטה כלא

 ממרד התחיל זה רבים. זעזועים
 ׳והבריחה .1958ב־ בשאטד, האסירים

 ביז כאשד- והסתיים המפורסמת,
 :ו| יפת את אסירים כמה רצחו כתליו

 שילטונות עם פעולה ששיתף נגר,
הכלא.

 ן האחרונות, השנים וחצי בארבע
שושן שמעון של התמנותו עם

ואסירים שושן מנהל־יוצא
בכלא שנים 17

 לאוזניהם מאוד ערבים סילסולים
 נמשכת וההופעה האסירים של

למצופה. מעבר
 תפקידי כל

הסוהר
 למנהל מגיעה ההופעה זמן ף*
•  מקצין־ אינפורמציה הכלא •

 לפגוע שניסה אסיר על המודיעין
 למנהל גורמת הידיעה בגופו.
 מצליח הוא חוץ כלפי אולם דאגה,

קור־רוחו. על לשמור
 סיור לנו ערכו ההופעה לפני
 ונצי סויידו הקירות הכלא. באגפי

ה הצבע של החריף והריח בעו,
 הריצפה הנחיריים. את מדגדג טרי

 הכללי באגף וממורקת. שטופה
 תא, בכל שישה האסירים משוכנים
מרווחים־יחסית. בתנאים

 שנרגעו היה נדמה הכלא, למנהל
הרוחות. מעט

 17 במשך בכלא עובד •שושן
 רוב את כמעט עמי הוא שנים.

 למיש- שהגיע עד הסוהר, תפקידי
המנהל. רת

מהאסי חלק אל המדבר שושן,
 את הגה המארוקאית, בשפתם רים

 בקיבוצים, השיקום פרוייקט רעיון
 אגף כשנתיים לפני הקים ואף

 שכולם אסירים, 50 שבו חדש,
בסביבה. העמק בקיבוצי עובדים

 האסירים מנסים איתם בשיחות
 בעיני האלים הדימוי את לטשטש
 שבו לבית־הכלא שהודבק הציבור

 לרצות שעומדים אותם, יושבים. הם
 המוסד, כותלי בין שנים כמד, עוד

 יתנהלו כיצד בדאגה לראות מצפים
החדש. המנהל תחת העניינים
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