
ש. סמל  האדירה המהפכה הצלחת הצעירה, תורכיה של סמל : כפול סמל היא זו תמונה חד
 הזרועות חשופת הספורטאית, הבחורה לעומת החדשה, התורכית האשה וסמל כמאל מוסטפא של

 המסורתיים בצעיפים העטופה האשה הופכת הנוער, בקרב והולך רב מקום התופסת הפנים וגלויית
וספורטאיות. מלומדות טייסות, רופאות, על הוא עתה הדגש נדיר. מראה בביתה והמסוגרת

 פואד המלך כשקרא בדיחה. היתה לא
עצ מהתמוטטות סבל בעתונים, הקורא הקול את

 שלו, הנאמן החצר ראש את שלח הוא בים.
 את המורדת. הגברת אל באשא, זולפיקאר סעיד
 נבאראווי, סזה מפי כד אחי שמעתי השיחה תוכן

נגיב. מוסטפה הפסל מידידי, לאחד שנישאה
 לחזור שעראווי הודה את ביקש החצר ראש

 בעתונים הודעה ולפרסם הקורא הקול מן בה
 מוצלחת בלתי בדיחה היה העניין שכל תודיע בה

 : ענתה הודה אולם לה. ידוע בלתי אדם מצד
 אינו מלכותו הוד אם ! בדיחה איננו ״העניין
 למען אלחם אני !מאד מצטערת אני מרוצה,

ה ארמון מצד התנגדות כל חרף כאשה, זכותי
 לבית־הסוהר. ללכת גם לכל, מוכנה אני מלך.

 זאת תהיה בתא. אסורה להיות אשמח למעשה
זקו־ שאנו בפרסומת לזכות ביותר הטובה הדרך

ץ רו ם. מ סי  אחת היא האן־זאדה הנסיכה סו
 של הגבוהה החברה נשות של הבולטות הדוגמות

 חינוך בעלות להפליא, יפות נשים — המרחב
 בתמונה ועדתיות. ספורטאיות מתקדם, אירופי
אביה. בליווית סוסים מרוץ אחרי הנסיכה עוכבת

 לפי רחוב תהלוכת ארגנה רבה בסבלנות תית.
ה המאה בראשית הבריטיות הסופרגטיות רוח

 המשכילים ניחושי שלמרות הוא מוזר נוכחית״.
* לה היתה תיכשל, ההפגנה כי שהאמינו המצריים,

 זכות בדרשן בית־הנבחרים על מצור שהטילו *
 השוטרים עם ידיים לתגרות יצאו לנשים, בחירה
בהמוניהן. ונאסרו

־ *•«<־,׳ ד

ב לוחמות נשים ח ר מ ב
!״ בחוץ־לארץ ביחוד לה, קות

הודי רגע, לבזבז מבלי דחוס. תהלוכת
 המצריות״. הנשים ״אגודת הקמת על הודה עה

 באינטר־ רשמית כחברה רשמה הזה השם ואת'
הנשים. לזכויות האגודות נציונל

 שיצא׳משום כתב־עת, הודה יסדה שעה אותה
 המתורבתת החברה שפת הצרפתית, בשפה מה

 המצריה) (האשד, ל׳אג׳יפסיין העתון שם במצרים.
ה־ כי אף מרקז, ז׳אן היתה האמיתית ועורכתו

;חסר־־בושה ״צוד
 גברים של קבוצה עמדה בית־המשפט בסני

 השומרת כת התיקנים, כת בני היו הם גאוותנים.
פו המצוות אחת האיסלאם. מצוות על בקפדנות

 בהריסת נאשמו התיקנים פסלים. הקמת סלת
 תורכים בעיני שתפס האדם של פסלים עשרות

 אתא־ באשא כמאל : אללה של מקומי את רבים
תורק.

 עליו. הרובצת האחריות רבה מה ידע השופט
ה אחד על לצוות הראשון מעשהו היה לפיכך

 טרבוש זה היה לא כובעו. את להסיר נאשמים
 אתאתורק על־ידי שנאסר ראש כיסוי — אמיתי
מא בתקופות איום תוך הדין, חומר בכל המנוח

 ששוליו כובע זה היה אולם — ארוכות סר
 לטר־ שאפשר כמה עי איתו לדמות כדי הוסרו
בוש.

הצ זה במקום הכובע. את הסיר לא התיקני
 בית־ מזכיר ליד שישבה חיננית כתבנית על ביע

 כמאל כי צעיף, כמובן, לבשה. ושלא המשפט
 הנשים על השאר, בין אסר, גם אתאתורק באשא
 אסיר לא אני :התיקני אמר צעיפים. ללבוש

 עד בכלל, בבית־המשכיט אכיר ולא כובעי, את
 לא השופט יסולק. זה חסר־בושה ייצור אשר
הנא את סילק זד, במקום זו. הוראה אחרי מילא

ב לדין להעמידו פקד בית־המשפט, מאולם שם

בית־המשפט. בזיון בעוון נפרד
 הוא במינו. מיוחד היה לא זה קטן מקרה

מהפ אחרי שהפכה הארץ בתורכיה, שגם הוכיח
 במרחב ביותר המתקדמת הארץ באשא כמאל כת

 בני כל השלימו לא האשד״ למעמד הנוגע בכל
 מעמד שווה כאדם האשה בתופעת הקשיש הדור

והפרטיים. הפוליטיים החיים בזירת
רחו לישראל) (פרט המרחב ארצות שאר בכל

 ממא־ זה. אידיאלי בלתי ממצב גם הדברים קים
 הים לחופי עד ד,סודאן ומן פאקיסטן עד רוקו

 מכבלי שחרורה על האשד, מאבק נמצא הכספי
הראשונים. בשלביו המסורת

התחי כולה הצרה האשה. ספני הסכנה
המא לאשה ״אמור הקוראן. מפסוקי באחד לה

צני על ולשמור מבטה את להנמיך שעליה מינה
 את לראווה להציג להן ״אל הנביא. אמר עותה,״
 את שתמשוכנה הראוי מן ותכשיטיהן, יופיין

יופיין.״ את תצגנה ולא לחזיהן מעל צעיפיהן
 של יופיה כלול במה כמובן, היא, השאלה

 היד, (שלא שהנביא לחשוב היה אפשר האשה.
 להזהיר אלא התכוון לא כשלעצמו) נשים שונא

יור אולם צנועה. בלתי מהתנהגות הנשים את
 : הם אמרו לכת. הרחיקו מצוותיו, פרשני שיו,

 די ולא להחביא. יש אותן האשה. בפני הסכנה
 שמץ כל לסלק מוטב אלא הפנים, את להסתיר

והרחקתה עצמה האשה בידוד על־ידי פיתוי של

ה ק סי ם. מו ניז מו קו ״אסירה : אומרת אל־מוסאוור, המצרי בשבועון המרבית, הכותרת ו
 לפני קומוניסטית. בפעילות אשמה שנמצאה סטודנטית : האסירה מוסיקה.״ ותווי כינור דורשת

 מגבולות חורג הערבייה האשה של מקומה כי דעתו על להעלות יכול אדם היה לא שנה 30
ביותר. שכיחה וציבוריות פוליטיות בתנועות נשים של השתתפותן הפכה עתה הלידה. וחדר המטבח

הגבר. מעיני
 מורדות זי דעה כנגד
המר ארצית בכל כמעט

 הראשונות הנציגות חב
ה לשחרור התנועה של

 למינן התובעות אשד״
 הצעיף ביטול את רק לא

 אלא ההפרדה, וסילוק
 בפרלמנטים מקומות גם

הג טוענות ובממשלות.
המקו האיסלאם : שים

מ זכות לאשר, נותן רי
 ולהשכלה, לחינוך אללה
 בידודה. על פוקד אינו

הת העממיות האמונות
הבי לצורך בקשר פלות

 מעריצות נובעות דוד
מזר ומריאקציה הגבר
 את חולמות שאינן חית,

דב של האמיתי תוכנם
מוחמר. ונביאו אללה רי

גירוי. אמצעי
 סביבתן כל אשר

כפי — והעבאיה

יק־ם1הא לנתק
 המאכק כראש

כ האשה לזכויות
 הערביות. ארצות
ה האשה עומדת
 מלחמתה מצרית.

המסו כעלת היא
 <וה־ הארוכה רת

 כיותר. ססגונית)
כ שש, צכי כותב

 הזה״, ,,העולם תב
 חלק כעצמו שלקה
: זה במאכק פעיל
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ל אנשים ארבעה הלכו

העל הנציב עם התראות
ה במצרים. הבריטי יון

 שבי־ את חגג עוד עולם
 לפני שנחתמה תת־הנשק

 ו־ הגרמנים בין יומיים
רכ בקרון בנות־הברית

אנ ארבעה צרפתי. בת
זגלול, סעד — אלה שים
 שע־ ומוחמד שולטן עומר פר,מי, אל־עזיז עבד

 לצאת רשות העליון הנציב מן בקשו — ראווי
 מולדתם. עצמאות למען תעמולה ולנהל לאירופה

 הוגלו, נרדפו, כיצד אלה, לאנשים קרה אשר
ה אחת להיסטוריה. שייך ונחונו, למוות נידונו

 על שהשפיעה זו היתר, ידועות הפחות תוצאות
המצריות. הנשים מאבק

שול־ עומר נפטרו כאשר ״I לי שייך ״אפי
אחו החליטה באשא, שעראווי ומוחמד באשא טי
 חאנים הודה השני, של ואשתו הראשון של תו

 עד ועשירה עדיין צעירה אשד, שעראווי, (גברת)
 אולם ובעלה, אחיה במלחמת להמשיך להפליא,

 טוב מורה לה היה הנשים. חזית : אחרת בחזית
 המוסלמי שהיד, וואסף, אל־דין מאגד הסופר מאד,

 זכויות שוויון ודרש קולו את שהרים הראשון
המוסלמית. לאשה

 אספה מוכשרת, ותכסיסנית טובה כמצביאה
 מורכב יעיל, עובדים חבר תחילה שעראווי הודה

 מזכירתה ביותר, הקרובות מידידותיה בעיקרו
 ז׳אן צרפתית־שוייצית, וסופרת נבאראווי סזד,

 מעורך־ עצד, ובקשה פנתה זאת מלבד מארקז.
 אל־ איברהים בעלה, ידיד שהיה ערמומי דין

חלבאווי.
 הודה יצאה למלחמה, התכניות כשהושלמו

 עתו־ תריסר בחצי קורא קול ופרסמה שעראווי
 וידידותיה היא תצא שמעתה הודיעה בו נים,
 כמוני שיצאו ולעתונאים פניהן. על צעיפים ללא

 לא מעתה !לי שייך ״אפי :אמרר, אותה לראיין
 אותו אכסה ואם בו, לעשות מה איש לי יגיד

״לאו או !

 לתמונה נתן שהצייר השם הוא אל־ניל״ ״בנאת
 ואיש מסתורין של הישנה ?מסורת עדיין לתוגה
גירו לאמצעי אותם הפכו — העשירים בנות שעשו

 לציין יש נבאראווי. לסזה ניתן הרשמי תואר
 רבים ועתונאים סופרים השתתפו זד, שבעתון

אנכי. גם ביניהם מצרים, יהודי מבין
רב־ בפעולה לפתוח החליטה שעראווי הודה


