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 גם המערבית האופנה הגיעה נגדה, לעמוד
מו החלו המקומיות והחתיכות למצריים,

צי ובמקומות ברחובות בשורטס פיעות
בוריים.

ה נתקבלה שם המערבי, לעולם בניגוד
 הירכיים עוררו פה־אחד, בברכה אופנה

המ הגברים כללית. התנגדות המצריות
 ייתכן כיצד רואים אינם פשוט קומיים

פרו נוכח הרגיל, היום בסדר להתרכז
חמורות. כה בוקציות

 נגד רשמית פעולה שנקטה הראשונה
 של האוניברסיטה היתד. החדשה האופנה

ללי להופיע סטודנטים על שאסרה קהיר,
 כנראה יילכו בעקבותיה, בשורטס. מודים

אחרים. רבים מוסדות
 מתביישים שלנו הגברים אפילו ״הרי

 השמיעה ברחוב,״ קצרים במכנסיים ללכת
 קול־ את קהיר, ברדיו שרואיינה עקרת־בית,

 קול־שדי. גם זה במקרה שהוא — ההמון
 לעשות שלנו לבחורות נרשה איך ״אז
?״ זאת
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המו האשה מנפנפת המערבי, בעולם
 לשוויון כאות המושלכת, בחזייתה דרנית

 תרצה אולי יודע, מי בקרוב, הגבר. עם
 את להשלים כדי שדיה, את גם להשליך
בש עדיין הוא המאבק במצריים, הדמיון.

 נאלצת והאשה יותר, מוקדמים קצת לבים
 שווה לעבודה זכותה על עדיין להיאבק

הגבר. של לזו
 עוררה האחרונה הסערה את למחות.

 העיתונים בכל שהופיעה גדולה מודעה
לעבו מהנדסים ביקשה במצריים, היומיים

 למד,נ־ לא הכוונה כי בפירוש ציינה דה,
אגו מזכירת אל־ואחד, עבד סהאם דסות.

הרא האשד. — במצריים המהנדסים דת
מוועד תבעה — זה בתפקיד המכהנת שונה

 אומרת במתון מזג־האוויר תחזית ״מעניין,
חמסין...״ כאילו מרגיש ואני קריר, שיהיה

 השערורייה, נגד ולמחות להתערב האגודה
 בתי־הספר בחמשת כי לציין שכחה לא

לומ מצריים, שבאוניברסיטאות להנדסה
בנות. אחוז כעשרים דות

לטו במהירות עלה ונגד בעד הוויכוח
הפופולא השבועונים ואחד גבוהים, רים

המקצוע. בחוגי בנידון מישאל ערך ריים
 העיקרית טענתן מוצלחות. אנחנו

 להן מאפשרים לא היתה: המהנדסות של
לנ אותן תוקעים מעשית, לעבודה לצאת

והש התקדמות סיכויי ללא במשרד, צח
 סיד נאדיב מהנדסת־חשמל סיפרה תלמות.
 ועדיין — שנה כבר עובדת ״אני אחמד:

 לידיד מדוע לשדה. לצאת לי נתנו לא
 בית־הספר, את איתי יחד שגמר שלי,

 נגד אפלייה שזאת ברור כן? זאת נותנים
 להוכיח הזדמנות לנו תנו אנא, האשה.

עצמנו.״ את
״המש בהג׳את: סוזאן מהנדסת קבלה

 שוו־ לאשה מעניק שלנו הסוציאליסטי טר
 את שסיימתי אחרי אבל מלא. יון־זכויות

 הנייר.״ על רק שזה גיליתי לימודי,
 אחת ״אני ראשידי: אל סוהר המהנדסת

 מסגרת את ששברו במצריים הבודדות
שה קובעת ואני — לשדה ויצאו המשרד
מהבחו טוב פחות לא עובדות בחורות

מב אני ואם, נשואה שאני למרות רים.
מפ פשוט גמור. בסדר העבודה את צעת
 לרעה.״ הנשים את לים

המהנד הגיבו פוחדים. - שטויות
 :אחד פה כמעט המהנדסות, טענות על סים

העבו על להשתלט תוכל לא ״מהנדסת
עד מכיר אינו הערבי הפועל בשטח. דה
 הוראות.״ לו לתת האשה של בסמכותה יין

ה ״שטויות. בחזרה: המהנדסות הגיבו
שלנו.״ מההתחרות פוחדים פשוט גברים
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