
במרחב
מצרים

התחתן הארוס
 אירוסיו על הרשמית ההודעה אחרי

 /הע!לם סאדק נארימן עם פארוק של
 המצר־ת, העתונות פירסמה ),694 הזה

 נישואיו על הידיעה את בולט, במקום
 הדיפלומטי השרות איש האשם, זכי של

לנרימן, מאורם היה האשם זכי המצרי.

נשואה פכרי, אמאר
ארוסין נישואין, טבעת במקום

תכ בחנות פעם פארוק אותה שראה עד
 טבעת לקנות שבאה שעה בקהיר, שיטים

נישואין.

 דרך ויודע מנומס איש האשם, זכי
׳.־,מ את מיד לפנות כמובן, הסכים, ארץ,
וכ היפה. הנערה של בלבה שתפס קום,

 קשר כל היה לא בכלל כי להוכיח, די
 התחתן פארוק, של לבו בחירת ובין בינו
 עין שחורת פכרי, אמאל עם שבוע לפני

 בעל אדם כי עצמה, את שנחמד, ושער,
 לנישואין, טוב איש גם הוא כזבי טוב טעם

מלכותו. הוד רצון לפי בייחוד

 בי- נתעורר הענין לכל צפוי בלתי הד
כא בלייק־סקסס או״מ של העתונות עדת
 הע־ חופש אמנת על הויכוח בשעת שר,

 פרסום כל לאסור מצרים דרשה תמות,
 איש של בכבודו לפגוע העלול בעתונות,

הכ אחרת. במדינה פרטי אזרח או ציבור
 פארוק על למאמרים כמובן, היתד״ וונה

בלייף. שפורסמו

 בהיותו עוד הטיפש״ ״השמנמן
 נושא פארוק היד, בארצו. פופולרי צעיר

 מלן בהיותו העולמית העתונות את המעניין
 המלך׳ החל כאשר רק אולם אקזוטי. מזרחי

 ברבים, נודעו מעשיו וסיפורי להשתולל,
בעתונות• ״סובב״ פארוק הפך

 ר,ע־ על השתלטה למשל, שנה, לפני
 העורכים ;פארוק״ ״מגפת העולמית תונות
 נשלחו מיוחדים סופרים בארכיונים, חיטטו

 זריזים צלמים פארוק, של דלילה למועדוני
 ברעהו, התחרה עתון וכל בחשאי, צלמוהיו
ביותר. הגדולה הסנסאציה בהשגת

המג כדמות פארוק יצא זאת כל אחרי
 האקזוטית המינית השחיתות את למת

 תגובת ולילה. לילה אלף מסיפורי ביותר
 שהעז עתון, כל על חרם — היתד, מצרים
 הגיעו הדברים המלך. על מה דבר לפרסם

 שויץ בין דיפלומטיים סכסוכים כדי עד
האמ השבועונים כאשר היום, ועד ויוון.

 מצרים, של שליטה את מזכירים ריקאים
טיפש״. ״שמנמן אותו מכנים הם

תורכיה
!התופש יחי

 בעתונות המוקדש המקום שגדל בכל
 מסתמנת המרחב, להגנת לתכניות העולמית

ש כל של טבעית כמנהיגה אחת, מדינה  גו
 הים של המזרחי בקצהו שיוקם הגנתי,
במדינה). <ראה תורכיה. :התיכון
 של הדמוקרטית המפלגה ניצחה מאז

הרפובליקאנית, המפלגה את ביאר צ־לאל
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ל כ 0 ל 1 ע ה מ
 נשתנו האחרון, במאי שנערכו בבחירות

טוט משטר אחרי בתורכיה. רבים ,דברים
 אתא־ כמאל ידי על שהונהג חמור, ליטרי
 המלחמה בסוף החדשה, תורכיה אבי תורך,

 חופש לתושבים ניתן הראשונה״ העולמית
כ מקובל היה אחרות שבארצות מוחלט,

טבעי. דבר
מש רחבה, כה ביד שניתן זה, חופש

הש בכל המורגשת משכירת, השפעה פיע
ל גן־עדן הפכה הבירה, אנקרה, טחים.

 המפלגתית העתונות שערוריות. מבקשי
ה איש כל על חמורות אשמות מטיחה

 אינו״ איסמט ואפילו יריב, במחנה נמצא
הופ להפסיק נאלץ לשעבר, הנשיא נו,

שהעליבוהו. העלבונות בגלל פומביות, עות

השינו אחד פרטי. והון 'צניעות
 יומיום, לחיי שהוכנסו ביותר. הגדולים יים

והמ הדת נגד הפעילות כל ביטול הוא
 אתא־ שמשטר בזמן בו האיסלמית. סורת
 על צעיפים לצעוף נשים על אסר תורך

ה מעודדת הקוראן, שמצווה כיפי פניהן,
 ב־ הדתיים הלימודים את החדשה ממשלה

המפ ידועה בה הסיסמה, אך בתי־הספר.
 הריץ עידוד היא בעולם, הדמוקרטית לגה

 לא לשלטון, אתאתורך עלה כאשר הפרטי.
 שיש פרטי, הון או תעשיה, כמעט היתד,
 להקים הוכרחה המדינה בעידודה. צורך

ועסקים. מפעלים ולנהל

נה אסורות, שהיו זר, הון השקעות
 החדשה, הממשלה של מיוחד מיחס נות

לקו הזורמים מרשל תכנית כספי ובעזרת
מפ בהקמת הוחל התורכי, האוצר פת

ה הכוח ייצור את שיגדילו חשמל, עלי
נס חדשים כבישים .50ב־״/ך בארץ חשמלי

כדי לשווקים, הכפרים את שיקשרו ללו
התו רקב : בתורכיה רגיל מקרה למנוע

 מחוסר ובכפרים, בשדה החקלאית צרת
התוצ להעברת מתאימים, תחבורה אמצעי

הא המקרה בערים. מיוחדים למסנים רת
הוא לתורכים, היטב עדיין הזכור חרון,
תוצרת טונות אלפי כאשר ,1946 משנת

ו הבוערת, השמש בחום נרקבו חקלאית
בצרכי מחסור שעה באותה שרר בערים

מכשי גם הוכנסו הכבישים, עם יחד מזון.
חדישים. ומכונות רים

 נעשה זה כל התלכלכו. הגנרלים
 מנגנון ידי על רבה ובהתלהבות במרץ
 הממשלתי המנגנון במקום שהוכנס חדש,
 הוחלפו, הותיקים הצבא קציני גם הישן.

 נורי הגנרל הועמד הכללי המטה יבראש
 והציוד השיטות של נלהב חסיד יאמוט,

החדישים. האמריקאים

בסבי צבאיים, תמרונים נערכו כאשר
 ה־ של ערכם את לבדוק כדי איסטנבול, בת

האמרי המשא ומכוניות הטנקים ג׳יפים,
 על בעצמו הגנרל עלה שדה, בתנאי קאים
 להע־ היטור על פקד פתאום הג׳יפים. אחד
 מן שעמדו הגבוהים, לקצינים וציוה צר

 ול־ לג׳יפים להכנס בתמרון, והביטו הצד,
 יסודי. באופן התורה את וללמוד טנקים
 כולם הקצינים היו שעות, כמה כעבור

 ב־, מזוהמים החגיגיים 'ומדיהם מלוכלכים
 בפס להבחין היה אי־אפשר אשר עד בוץ,

הכחולים. מכנסיהם שעל האדום

 היתה בקוריאה, המלחמה פרוץ עם
שהסכי הראשונות, המדינות אחת תורכיה

 מובן צעד זה היה לשם. ,צבא לשגר מה
אר כלפי תורכיה התחייבויות נוכח מאליו

 קבלוהו עצמם התורכים יאך הברית, צות
 ה־ שמפלגת היחידי והויכוח רבה, באהדה

 מדוע : לעוררו ראוי מצאה רפובליקאים
 לקוריאה, צבא לשלוח הממשלה החליטה

הא עם ומתן במשא קודם להכנס מבלי
 על מסוימות. הנחות קבלת לשם מריקאים,

 בכד אעסוק ״לא :הממשלה ראש ענה כך
 אותה ומחליט חוזר הייתי האו״מ. עם קח

!״ פעם אלף החלטה

 לאור ביחוד רב, רושם עשה הדבר
 התורכית הבריגדה התנהגות על הידיעות

האמרי התעמולה שרותי קוריאה. בחזית
ה כי חעובדה, את העבר מן העלו קאים

 הרוסים, נגד פעם 13 נלחמו כבר תורכים
האחרונות. השנה 400 במשך

 לא כי העולם, יודע סוף סוף ״עכשיו
 התורכים מברכים !״ ללחום כיצד שכחנו

 אלה שגם להראות וכדי רעהר את איש
סטו תרמו ללחום, יודעים י בבית היושבים

 ושלחוהו מדמם, בהפגנה, שיצאו דנטים,
 עם הקשרים את נחשל ״בדמנו : לקוריאה
 הם רק לא כי ידעו החופש. בחזית גבורינו

 חיילים. כולנו ; בגופם המלחמה את חשים
״1 החופש יחי

הברית ארצות
חומות בלי בית־סוהו־

 את )692 ,691( הזה העולם כשערך
מיוס להקים והציע בתי־הסוהר״, על ״הדוח

מוע •פושעים שאינם לאסירים, פתוחים דות
 רבים בעיני הדבר נראה חסרי־תקנה, דים

 שולח עתה להגשימה. שאין יפה, כאוטופיה
הי את הברית בארצות הזה העולם סופר
 לדוגמה, המוסדות מן אחד על הבאה שימה
 בית־ — למעשה זה עקרון הוגשם בהם

: טכסאס במדינת סיגוויל, של הסוהר
לולא פגימה. התפרצות למנוע

 ממשלתי״, חינוך ״מוסד השער ליד כתוב היה
 ליד בית־סוהר. לפני כי מרגיש הייתי לא

 עצמו השער בלתי־מזוין• שומר עמד השער
 סגרה דקה שרשרת רק לרוחה. פתוח היה
 שלנו.״, האסירים בשביל לא ״זה המעבר. את

 עוברים־ושבים למנוע כדי ״זה המנהל.. חייך
פנימה...״ להכנס סקרניים

כבית־סוהר, נראה אינו בסיגוויל המוסד
 בארצות־הברית. כנהוג כחוות־אסירים, לא אף
 דונם) 600( המוסד מאדמת קטן חלק רק

 רק נמלטו האחרונה בשנה אולם מגודר.
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 ברוצחים. וכלה קטנים מגנבים החל גים,
 אלא בגושי־תאים, חיים א־:ם האסירים ׳

 נוח, קטן, בחדר אחד כל גדולים, בבתי־משק
ספי נערכת ביום פעמים שלוש בלתי־נעול.

 טכס כל או בשורות מצעד אין אולם — רה
 שנחשבו האכזריים, הטכסים מאותם אחד,

 השומרים המומחים. בעיני חיוניים כה עד
 בחדר־האובל נשק. נושאים אינם המעטים
 קטנים, שולחנות סביב האסירים מסובים

 ידועים האנשים ארוכים. שולהנות־סוהר ולא
 התוצאה: מספרים. לפי לא שמותיהם, פי על

.מתארעות. אינן מרידות או מהומות
עק זאת״. עשה איך לי נודע ״לא

הפושעים כי בישראל, גם הוא, ידוע רון
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 האסירים על משפיעים הוותיקים, המועדים,
 תחבולות כל את אותם מלמדים הצעירים,
הפוך. המצב בסיגוויל המקצוע.

 שישב ,19 בן נער הובא בשעתו,
 מאז שונים, בבתי־סוהר תקופות כמה כבר

 דיבר בשחצנות, התנהג הוא .12 לו מלאו
 כבר כשהחל המשמעת. את היפר בחוצפה,

 העברתי את וארגן מתיאש, המוסד מנהלי
 התערב יותר, קשה לבית־סוהר הנער של

 בנקים שודד המועדים, הפושעים אחד בענין
 הוא .איך לי נודע לא ״מעולם שם. בעל
 חולל הוא ״אולם המנהל. אמר זאת״, עשה

תקו בתום לחלוטין״. השתנה הנער — נס
 אדם — האזרחיים לחיים וחזר שוחרר פתו

הדש.

בית־ גדרי־תיל...״ לך יהיו ״לא
 אולם לנשים, כמוסד תחילה נבנה הסוהר

 למחנה־ הפך השניה העולם מלחמת בימי
הרא לתפקידו המקום כשחזר לזרים. הסגר
 איש קוזארט, רייד מנהלו נתמנה שון,

 ״אל רך. קול בעל רחב־כתפיים טכסאס,
 אמתח חומות, שאקים עד אסירים לי תשלח

 בנט, לג׳יימס אמר נשק״, אביא תיל, גדר
בתי־הסוהר. מנהל

 מגדלים לא גדר־תיל, לך יהיה לא ״אולם
 במוחך• להשתמש תצטרך במקומם נשק. ולא
 גאוותם אל פנה בקפדנות. אסיריך את בחר

 בית־סוהר לנו יהיה תצליח, אם העצמית.
חדש״. מסוג

 פושעים הראשונים, האסירים כשהופיעו
 הרגיש ארוכות, לתקופות שנידונו מועדים
 אסיר יברח אם גם הקושי, רב מה קוזארט

 השיטה כל את למוטט הדבר עלול אחד,
לפ הרצה האסירים, את אסף הוא החדשה•

הרצאה. ניהם
 הרוצה כל ״כי אמר, מבינים״, ״כולכם

בר בנקל. זאת לעשות יוכל מכאן, לברוח
לת שינים 5 שיוסיפו לו, להזכיר רק צוני

 לסיגוויל. אותו יחזירו לא מאסרו. קופת
 10ב־ שנמלטו האסירים, כל מבין כי וזכרו,
 נתפסו לא מבתי־הסוהר, האחרונות השנים

 מוסד, ניצור פעולה כולנו נשתף אם •10 ירק
לכולנו״. ברכה שיביא

ברח. לא האלה האסירים מבין איש
 מקבל כיום הפלילי. החוק פשעי כל
 שהצטיינו אסירים, : אסירים סוגי 3 סיגוויל

 מובאים אחרים, בבתי־סוהר בהתנהגותם
 אסירים ; ארצותיה,ברית רחבי מכל לסיגווייל
 שנים; 3 עד למאסר שנידונו טכסאס ממדינת
 בתי־דין ע״י שנידונו צבאיים אסירים
 לנסיון שהתנדבו ארוכות, לתקופות צבאיים

בסיגוויל. הנערך בקדחת המלחמה
 המפעל את ראיתי במקום, כשביקרתי

המס החקלאית, בחוד, שלביו. בכל החינוכי
 עבדו המזון, רוב את לבית־הסוהר פקת

 ורק שומרים, נראו לא בסביבה איש. תריסר
העו מן האסירים את הפרידה נמוכה גדר
 מעבודתו התרומם האסירים אחד שבחוץ. לם

לבן־לויתי. וניפנף

 כמעט ביצע ממש. רע אדם היה ״הוא
 לא כשבא הפלילי. בחוק הנזכר פשע כל

 איש. עם פעולה לשתף רצה לא לעבוד, רצה
החויה שכל סבור הוא עכשיו. בו הבט

 דואגים הם כך. חושבים כולם לו. שייכת
ולבהמותיהם.״ ליבולם רק

 מחוץ הראשי, הכביש על בניה, במגרש
 הובא שנה לפני מודד־קרקעות. עבד למוסד,

 שהוא ציין ההעברה כתב צבאי• מבית־סוהר
 על אלמות במעשי שהשתמש מסוכן, טיפוס

 המסוכן המודד הסביר כשראיתיו לברוח. מנת
 צעיר, לעוזר עבודתו פרטי את בסבלנות

צעירה. בעבריינות עשיר עבר בעל נער

החמ לכיתה הגיעו שלא האסירים כל
 השלמה. כיתות עוברים גמנסיה, של שיר.

המ בבתי־המלאכר, בספריה, אלה, בכיתות
נג האסירים לומדים בהם כראוי, צוידים

 שיוכלו אחרים, ומקצועות חשמלאות רות,
 תמיד, המלא כאולם שיחרורם, אחרי לפרנסם

 בעבודות־ להשתעשע האסירים יכולים בו
 חרעות אוירת ישנה מקום בכל — חובבות

הכפיה. חוסר אף על — שקטה

 של שורה האסיר מקבל שחרורו לפני
 לי מיעצים אישיות. והתיעצויות הרצאות

 בית יוצאי ואכן, לעסוק. ובמה לפנות לאן
 נאסרו 1500 מתוך במבחן: עמדו הסוהר

 הסוהר ובתי הפשע ובתולדות .150 רק שנית
תקדים. ללא מספר הוא חוזרים של ס!0*/ אמר. שומרים״, לך ״אשיג חייך. בנט

.6 פין רחוב תל־אביב, שהם, מ. דפוס גורדון ואברהם כהן שלום המו״ל:

נזוח ותיל, שומרים במקום

696 מם. הזה״, .העולם


