
 הנשים הגיעו הארץ חלקי מכל עצומה. הצלחה
 ברחוכ שעראווי, הגברת בארמון והתאספו לקהיר
 התה חדר וליד המוזיאון (מול ,2 גיל אל קאסר

גרופי). של המפורסם
 על צעיף ללא ברחוב הפגינו נשים מאות

הו המשטרה אזיקיהן. את לנתק בדרשן פניהן,
 רוב כי להתערב, העזה לא אן הכן במצב עמדה

 אחיותיהם בנותיהם, נשותיהם, היי האלה הנשים
— במדינה העיקריים האישים של ודודנותיהם

 הנמוכה המצרית השכבה בנות הנילוס״, ״בנות את מראה היא .
 הצעיף את לחלוטין להסיר שתוכלנה עד : פשרה מצאו הן אולם .1

הגזרה. חיטוב את מדגישה רק העבאיה ואילו שקוף ממשי הוא צעיף

 הממשלה ופקידי המושלים הבאשאים, זשרים,
 פשוט ששוטר נהוג זה אין ובמצרים זראשיים.

 כשהוא גם באשא, של בנו על ידי את שים
בתו. על שכן כל לא ־וצח,

 החלה זו פעולה לירות. רבבות עליו הוציאה יון,
 הימים באחד הודה שהודיעה עד פרי, נושאת
 הליברלית־קונסטיטוציו־ במפלגה תומכת שהיא

הוופד. מפלגת של ביותר החריפה אויבתה גית,
 כי הראשונה, הגדולה שגיאתה זאת היתד,

 אשר נשים אלפי להתרחקות גרמה הוופד איבת
 השניה שגיאתה זו. מפלגה חברי היו בעליהן

 (אירגנה האנטי־ציונית לחזית הצטרפותה היתד,
ה הנשים מלחמת לעזרת ערביות נשים ועידת

 הפולש נגד פלשתינאיות
 גרם הדבר היהודי).

 הזרים שהעתונאים לכך
 היו שרובם במצרים,
 מתארים החלו יהודים,

פו כלוחמת הודה את
ל כלוחמת לא ליטית,
הנשים. זכויות

למלח גרם זה מפנה
 נכבדה אשר, אחיות. מת

רא־ נעמת פטמה אחרת,
מת ארגון פתחה שיד,
 את סביבה ליכדה חרה,
 שכל טענה הוופד, נשות

 לא הודה של מטרתה
קריי לסלול אלא היתד,

 בחיר לבנה, פוליטית רה
 בין הצעיר שהיה מזהיר
המצרי, הפרלמנט חברי

ב כך אחר ושנתגלה
 המאבק קיצוני. שמאלי

ל גרם הנשים שתי בין
התנועה. הישגי כל אבדן

חדש. כוכב עלה ואז
יפה. שטנית אשה

היתד, המתחרות, כשתי
 בעלת שפיק דוריה גם

משלו צרפתית. תרבות
המוכש היא היתד, שתן
 מן כשחזרה ביותר. רת

הפארים־ האוניברסיטה
צע־רה, נערה היתד, אית

 ד,קידמה שרעיונות נערה
 השפעה עליה השפיעו
מכרעת.

 שטנית אשד, דוריה,
ה ששתי החליטה יפה,

תפי בעלות הנן נכבדות
 גמרה מדי, נושנה סה

מחדש. להתחיל אומר
כסו שנתפרסמה אחרי
סג בעלת מזהירה, פרת
 הדמיון את שהלהיב נון

 רוב את הכירה והרגש,
החשובים, הפוליטיקאים

ו גדולים אנשים שיהפכו אותם לשכנע ניסתה
 לתת יעזרו אם המצרית בהיסטוריה למקום יזכו.

ה מעמדה במקום המצרית לאשה אנושי מעמד
 פארוק המלך גם ילדים. וכמייצרת כחייה נוכחי
 מאמריה על־יד־ קרובות לעתים הוקסם עצמו

שפיק. מריה של ונאומיה

 על המאבק החל עליו, האפוטרופסות את לעצמה
 הוא המעניין הפרט וכאן עתה. רק האשד, זכויות

גברים. בידי בעיקר מתנהל זה שמאבק
המז למדעי פרופסור נוויהי, אל מוחמד ד״ר

 נשים הזמין ארצית, חיבורים תחרות ארגן רח,
הת גילתה התוצאה דעתם. את להביע וגברים

 המשכילים, הגברים מצד דוקא עמוקה מרמרות
לדע משכילות. נשים לעצמם למצוא יכלו שלא

 מאמינות שהנשים לכך האשה דיכוי גרם תם
 מבזבזות פניהן, את מסרסות תפלות, באמונות

 מלוכלכים, בתים על שומרות טכסים, על כספן
 והרמוניה הדדית הבנה של אפשרות כל מונעות
והאשה. הבעל בין רוחנית

 יחם הפכו הנשואין חיי : הגברים טוענים
נש גופניים. יצרים סיפוק מטרתו שכל פורמלי

 עצורות. ותשוקות תסביכים מלאה הנשים מת
 שומרים נם א וצעיפה האשה בידוד כן, על יתר
תו בגלוי הודו נשים כמה להיפך, המוסר. על

של חממה הפך ביתן כי שהוכיחו מדהימות, עות

ה. מ ג ה הדוגמניות אתת היא סולימן נדיה דו
 מצרים נשי הגיעו זה בשטח במצרים. ידועות
האמריקאיות. של זר עם להשתוות היכולה לרמה

אי־מוסר.
באוניברסיטה סטודנטיות של קטנה חבורה

ר. עו  אל־רחים, עבד מופידה עורכת־הדין שי
 שיעור נותנת המצרית הנשום תנועת מראשי

לשיעורי־לילה בבית־ספר לפועלת בכתיבר

 מערבית, נטייה בעלי הורים בנות חרטום, של
המ אחיותיהן את לשחרר נדר נדרו התארגנו,
ה : ביותר הנלהבים תומכיהן פחות. אושרות

אוניברסיטה. אותה של סטודנטים
 לרבבות אלא למעשה, נוגע, אינו זה מאבק
 במשטר החיות מוסלמיות, נשים של מועטות

 בהירות אחיותיהן כבעיית בעייתן, מסורתי. דתי
ה חיסול היא ועיראק, במצרים היושבות העור
השחורה. והעבאיה צעיף

 המוסלמים. מלבד שלם עם חי בסודאן אולם
ה ביערות היושבים הכושים שבטי הם אלה

 שיחרור למען הלוחמים מבין איש אליהם דרום.
 לא עדיין כי — מתכוון אינו הסודאנית האישה
מל הדורשת התפתחות לדרגת נשותיהם הגיעו
 עדיין רובן צעיפים. והסרת זכויות לשיווי חמה
 פנים חשופות — הפרי־איסלמי בשלב חיות

וחזה.
 המתקדמות הנשים משתמשות זאת בכל אך

 אנו ״אין בנאומיהן. הג׳ונגל בבנות הצפון של
 לא כי ברחובות, ערומות שנלך לתבוע באות

 תביעתנו אותנו. הכובלות הן הגשמיות הסחבות
ש הרוחניות הסחבות את מעלינו שתסירו היא

״עלינו העיטו חשכה של דורות !

 עת האחרונים, בימים לירות. 150*־ אדב
 בחירות, לערוך ההצעה היום סדר על שוב עלתה
 באשא, אל־הילאלי נגיב אל שפיק דוריה פנתה
 הבחירה זכות את דרשה החדש, הממשלה ראש

 העז לא הממשלה ראש אך לנשים. וההיבחרות
 אל־אזהר, של ההשפעה עצומי בשייכים להתגרות
 קשה קהיר*. של המפורסמת הדתית המדרשה

 למען שלטונו את לאבד ירצה שאל־הילאלי לתאר
הנשים.

 הגישה היא התיאשה. לא שאפיק דוריה אולם
כנשי בבחירית, מועמדת להיות רשמית בקשה

 החליטו הנילוס), (בת אל־ניל בינת ארגונה, את
 כשסרבו מועמדותן. את תצגנה נשים 50 שלפחות
 הלירות, 150 (ואת הבקשה את לקבל הפקידים
 את שלחה להפקידו) מועמד כל שעל הפקדון
 שאם הודיעה דואר, המחאת בתוספת הבקשה
 למועצת תפנה בכתב הבקשה את לה יחזירו

 תסתמך העליון, המשפטי המוסד שהיא המדינה,
 שווים המצרים שכל האומר החוקה סעיף על

 את החזיר נבהל, לא הפקיד אולם החוק. לפני
במי הכתוב מכתב בתוספת וההמחאה הבקשה

 הודיע המוסלמי, הנימוסים) (חוקי ה,,ארב״ טב
 גברים רק יכולים הקיימים החוקים שלפי לה

במצרים. ולד,בחר לבחור
 : היא אף אופיינית ברכאת אום קיום. (אכלן
מיל חינוכן כל אשר הערביות הנשים מיליוני

וב במטבח בשדה, — הגבר לשרות מכוון ות
 רצון רצונן אפסיים, בהיגיינה מושגיהן ודה.
אללה. על־ידי כאדון עליהן שהופקד בעל

הדו״ח את היום למחרת פואד המלך כשקרא
 עלינו ״מעתה : ואמר ליועציו פנה ההפגנה,

 הרצינית בצורה זו שעראווי בהודה התחשב
!״ יותר

 בארץ לתור החלה הודה אחיות. מלחמת
 לאירופה נסעה היא נלהבים. נאומים נאום

 ארגוני של הבינלאומיות הועידות בכל ־,שתתפה
הרע־ לרשות העמידה העצום הונה את נשים.

ת1עצור ותשוקות תסביכי□
תובעת מצרים אשר כסודאן למצרים, מדרום

 גם פעם מדי חורגת הדת אנשי ,זו התנגדות *
ב המפורסם‘המקרה והשקטה. הנעלמת מסגרתו

 החוקה מערכתו היה האחרונות השנים של יותר
 אל־ אוניברסיטת רקטור ן,1’עי אבול שיין של

 הגיעה המערכה הים: בגדי1 אי־צניעלת נגד אזר,י
 האוסר חוק הוציאה שהממשלה כאלה לממדים

 ועל חצאים שני של ים בבגדי הופעה נשים על
 החזה את המשאירים ים בבגדי ההופעה הגברים
חשוף.

חי ה ת כ ל מ  בלבד. בשם מצריה היא אך ״1951 מצרים, של היופי ״מלכת הוא תוארה אמנם I ה
 החופש למרות אלכסנדרלו. מרגרים יווני, עדיין שמה ונס יווני ממוצא הוריה יוונית, אמה שפת
 המלוכה תואר על בתחרות השתתפה לא ממנו, נהנות המצריות הגבוהה החברה בנות אשר הרב
ראווה.2 גופן את תצגנה שבנותיהן הרעיון עם השלימו טרם ההורים אחס. מוסלמית נערה אף

J


