
הויחס חעו הראות
)21 נזענזוד (המשך

 בלילה, מואר הוא העיר. של והיפים נים
עבר. מכל ונראה

ה בניין־הטלוויזיה — המיזרחית בגדה
 מיפלגת־ בניין בין הילטון מלון ,עגול

 בגדה הערבית. הליגה ובניין השילטון
 הצדדים, משני שרתון. מלון — המערבית

ומפוארים. גבוהים מישרדים בנייני
 קאהיר, של הרשמיות הפנים הן אלה
 ביותר הטובה הנקודה וכאן היפות, הפנים

 לנחש קשה אחד. במבט אותן לראות כדי
 מן ממש מטרים כמה של במרחק כי

 האחרת, קאהיר מתחילה האלה הבניינים
 ה- המתפרקת, המרודה, הענייה, קאהיר
הנוראים. סלאמס

לישואייס ב1־קדי<ואונםו
 קטנזן בסיוון דייג דייסה. שלי;ים ףיי

(סי פלוגה הנהר. באמצע לו מנמם ■י
 האופייני, המשולש המיפרש בעלת רה),

בידי לנו מנפנפים הספנים מיטען. נושאת
הם.

 פתחנו הסירה. בירכתי יושבים אנחנו
 ״עשרה זורמות. והבדיחות ויסקי, בקבוק
 בתל־אביב,״ מבית־סוקולוב נעלמו אנשים
 שטרן דר של הכתב טל, שבתי מריע

 בראש־פי־ מתחבאים ״הם בארץ, הגרמני
 ״ בקאהיר. שהם יחשבו שכולם כדי נה,

 שלושה שכונת גיזה, של הגדה מימין
ומ נפרדת, עיר למעשה שהיא המיליונים

ה הירוק. פרבר־האופנה אל־מעדי, שמאל
 ביא- של שיר משדר היאכטה של רמקול

 שידורי אל המחוג אר. הפנה הקפטן ליק.
ישראל.

 (מישהו הירוקים איי-הנהר בין לפתע,
לה כדי כזה, אי עתה כבר לחכור מציע

סנו לישראלים קאונטרי-קלאב בו קים
״צרי ז קרה מה הסירה. מסתובבת בים)
 בחיוו הקפטן אמר אחר,״ הגאי לקחת כים

 הדרך.״ את מכיר אינו הזה ״ההגאי רחב,
 יודע הוא גמורה. שטות כמובן זוהי

 היא, הכוונה זאת. יודעים ואנחנו זאת,
 שההגאי או איש־ביטחון. לקחת כנראה,
 לעבודה, בשעתיים איחר פשוט האמיתי
בכך. נרגיש שלא כדי קצת והפליגו

 על עולה חדש ואיש למרידיאן, חוזרים
 במצריים. אנחנו איכפת. לא לנו הסירה.

 זה מה זמן. תמיד יש במצריים זמן. יש
 שינוי שום כימעט חל לא שבה בארץ זמן
שנים? 6000ב־

וחמודים מדצדסיס
 לזרוע נכנסים צפונה. מפליגים תה

 לגזירה. ממערב הנילוס, של הדקה ?
 מימין (״העתיקה״), עגוזה שכונת משמאל

זמאלק. העיר, של שכונת־הפאר
 אוטובוסים, אנשים, המוני החוף על

ה — עגלות־סופים מרצדסים, חמורים,
 זו, בעיר התנועה של הססגוני פסיפס

 — לנוע שיכול מה כל ברחוב נמצא שבה
 והמכוניות השמינית המאה של העגלות

.21זד המאה של
 בנילוס ואנחנו הזרוע, מן יצאנו צפונה.

 כך — הוא הרוחב הרחב. הגדול, האחד,
 בשעת־ מטרים. 500ל־ מעל — מעריך אני

תנועה. כאן ואין כימעט זו, בוקר
ביו הצפוני אימבאבא, גשר את עברנו

 כפי עבד־אל־נאצר, על־ידי (שנבנה תר
 הסירה). מנהל שאוקי, מוחמד לי שמספר
 הכפרית, מצריים עתה משתרעת לפנינו

 תמרים, שטוחים, ירוקים שדות האמיתית.
 המיט. שפת על מכבסות נשים ג׳מוסים.

 איש מרחוק בתי־חימר. פלוקה. ושם פה
 מתקוטטים. ילדים שני חמור. על רוכב
 מים־ של עשנות ארובות השמאלית בגדה
 לבנים אותן — לבנים לייצור קטנים עלים

העי הבנייה חומר שהן קטנות, אדומות
 מימין אבנים. אין שבה מצריים, של קרי
 התזכורת גבוה, מתח של תמסורת קו —

.20ה־ המאה של היחידה
היאור, פני על מרחף עילאי שקט שקט,

 הניצחי השקט גדותיו. שעל הארץ פני על
מצריים. של

בצזיח תשוו
שלווה. שקט, לסבול יכול אינו הודי ^

 הנפלא במזג־האוויר נהנים הישראלים
 שותים עדינה), רוח עם בשמש, מעלות 17(

 אין אבל הרגוע. בנוף מתבונים ויסקי,
מצרים. הם אין בכך. להתמיד יכולים הם

 הפליט ישךאל, משידורי ענברי, שלמה
 ערבית דובר עיראק, יליד הוא הערה.
 שלו. הטבעית בסביבה הוא וכאן רהוטה,

 אמר. הוא יהודי,״ ערבי ״אני
אוזניו. למישמע האמין לא גורי חיים

קולנועיתומיסגד כרזהווסי־איי־א״ מיגדל

הנילוס על השייט נערך שבה ״סהר׳ היאכטה

ביאכטה אבנר אוו׳ עם עיתאם, המצוי החייל

הנילוס על אל־נאצו עבו שבוה הגדול חסכו

הציו היכן זועק. הוא יהודי?״ ״ערבי
!נות?

מת אחרים להתלהט, מתחיל הוויכוח
 לעבור צריך שקט שרוצה ומי ערבים,

 סתר, שלמה הירכתיים. אל החרטום מן
 הקאבינה גג על עומד כאפייה, חבוש

 הוא הצבאי במיקצועו כמשוגע. ומצלם
ב חשוף כמו ניראה והוא מפקד־טאנק,

במצלמתו. צרורות יורה כשהוא צריח
 עמדת גילה הוא מאושר. הוא כרגע

ומצלם. מוסווית, נ״מ

המשיח ימי
החוף. קירבת אל אותנו לקח הגאי !ך*

מט כעשרה של במרחק עוברים אנו י י
 נשים טיפוסי. מצרי כפר פני על רים

לאו מתוח הראשי הרחוב בנהר. מכבסות
 אך עניים, בתים עני, כפר הנהר. רך

הקט האדומות מהלבנים זאת בכל בנויים
תמרים. נות.

 הכפריים לחוף. נרד שלא ביקש ההגאי
 הילדים, להתקהל עלולים נרד, אם נבערים.

 יהיה לא ואז אבן, לזרוק עלול מישהו
המצב. על להשתלט ניתן

להפ פשוט קטן, מיסגד המערבית בגדה
גבוה. עץ ליד קטנה כיפה — ליא

 הפוליטי. הוויכוח נמשך עדיין בחרטום
הער הלאומית התנועה על משהו אמרתי

 תמיד שהיה ממעריב, שגב שמואל בית.
 גורי חיים דומה. משהו אומר כנץ, ידוע

 את אומרים אבנרי ואורי ״אתה משתגע.
נ״ ייאמן לא זה — הדבר אותו

המשיח. ימות הגיעו באמת אולי

יהודי? מיהו
 להט- אי-אפשר בסכר. חסום גילום ן■*

 אל- קנאטר החרות, סכר זהו שיך. 1 ז
הנו עיירה המיזרחי, בחוף ולידו, חריה,
השם. אותו את שאת

 די הנהר. לאורך הוא הראשי הרחוב
 שקים, מלאה עגלה מכוניות, תנועה. הרבה

 על עתיק, מיבצר חמורים, על אנשים
יפה. מיגדל־מים ממש. שפת־הנהר

 בקאבינה. לארוחה קורא רב־המלצרים
 צל־ ממש. ארוחת־מלכים פרושה לפנינו

נה סלאט נאטוראל. שרימפ של חת־ענק
שו סוגים ארבעה ולאבאניה. טחינה דר.
 מצרי יין הנילוס. מן דג בשר, של נים
 ליפתן של סוגים שמונה ואדום. לבן

קפה. ועוגות.־
 עוד. ולאכול לאכול, שלא אי-אפשר

 נפסק, הוא לפתע עברי. שיר מנגן הרדיו
 היה שזה מסתבר המצרי. ההימנון ונשמע

 מסובבים בסירה. רעמי-צחוק קאהיר. קול
 נוסע. בגין במוסד. מת ילד לירושלים.
 מאד. רחוק נראה זה מפרשנים. הפרשנים

 אנחנו ממנה־האוס. מדווח קיטל שלמה
 באמצעות הנילוס, על הדיווח את שומעים
לספר. מה הרבה לו אין ישראל. שידורי

 באותו כי ידענו, אנחנו ולא הוא (לא
 ואבד־אל־ וייצמן עזר נפגשו ממש רגע

באלכסנדריה.) אל־גאמסי ראני
 פצצה ענברי זרק הארוחה לפני רגע
הער האומה מן חלק היא ישראל נוספת.

שקי כמתאגרף, מסתובב גורי חיים בית.
 הייתכן? הנוק-אאוט. מהלומת את בל
 לאן !המדינה התפרקות הציונות, סוף זהו

השלום? כשיפרוץ שיקרה מה זה האם נגיע?
 שם הוא אין האוכל, מן נהגה הוא אין

 כל כלו נסער. הוא לפיו, נכנם מה לב
 אין נוף, אין אין.אוכל, נורא. זה הקיצים,

בסכנה. המדינה מוסיקה. אין יין,
 העולם הנילוס. על יהודי להיות קשה
 היאב־ על והישראלים נהדר, הכל נהדר,

 מיהו — על מתווכחים היאור, בלב טה,
יהודי.

ישן דגו
 נראה גדול, תעשייתי כזיפעל ימין ף*

חשמל. הרבה הצורך כימי, משהו כמו
 חדשים, ישראלית, ברמה שיכונים — לידו

המיפעל. לעובדי כנראה
 ברדיו ששודרה מידיעה נרגש כרמל חזי

 לרדת מצרי למטוס הניחו לא כי הישראלי,
 בעמאן לנחות היה יכול שלא אחרי בלוד,
 אנחנו כאן טימטום! איזה ערפל. ביגלל
 ואין גמור, שלום מסביבנו בנילוס, שטים

 מה בלוד! לנחות מצרי למטוס מניחים
כך? על ישמעו אם המצרים יגידו

 לא היום למחרת שמעו. לא (המצרים
 המישטר מצריים, בעיתוני לכך זכר היה
יש של מעשי־איוולת לפרסם מרשה אינו

האווירה.) את להעכיר העלולים ראלים׳
 פזורות חימר של חושות כפר. עוד
 התימסורת של מיגדל־ענק ליד בשטח.

צמד־שוורים. בעזרת איש חורש החשמלית
עוב- גדולה. פלוקה עומדת החוף ליד


