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מביירות, לקאהיר שהגיעו בלבנון, הנורדית המיפלגה ראשיהכותים
שול־ ליד היושבים ישראליים עיתונאים עם שיחת־ידידות קושרים

הזה. היום עצם עד נשמרה המקום של הבינלאומית האווירה בקאהיר. גרופי בקפה סמוך חן

 של בתי־הקפה מארבעה אחד החדש, גרופי קפה גינתאל 11־1., כמו
 של ובאווירתה בסיגנונה המזכירה בקאהיר, גרופי רשת

 קאהיר. של החברה לאנשי מרכזי כמקום־מיפגש משמש המקום בתל־אביב. רוואל קפה גינת
המצרית. בבירה הבוהמה ובאנשי בבני־נוער גדוש הוא ובערב הזקנים, בו יושבים בבוקר

המקום. את לנהל מיטיבים השווייצים טיים

ה דופי״ ך
״ י / הע העולם /

מילחמת־ ימי של הישן
 את מגדולתו. ירד השנייה

החדש. גרופי כיום תופס מקומו
כסופר משמש שחלקו ענק, מקום זהו
 מיס- מהווה חלקו הקונצרן, למוצרי מרקט

 מוצלת גינת־ענק ועיקרו אירופאית עדה
 את מעט המזכירה טרופיים עצים בצמרות

 ניתן שם בתל־אביב. רוואל קפה רחבת
 אנשי ואת קאהיר עשירי את כיום לראות
המקומית. והאינטליגנציה ההברה
 בלבוש חתיכות שם גם יש ברוואל כמו

השול ליד בגפן המסבות מהודר, אירופאי
אליהן לגשת יעז לא שאיש אלא חנות.

 מייסדי לשושלת נצר גרופי, אישין של
 ה־ משפחתו בני בעזרת המנהל המוסד,

הקונ את מצרי, מנהלים וצוות שווייצים
צרן.

לי את לפתוח הששים למצרים, בניגוד
 שיפגשו ישראלי כל בפני ודיעותיהם בם
 מסוייגת קרירות על גרופי מר שומר בו,

 עמו להיפגש שיבקש לישראלי מישראלים.
 ועל המקום תולדות על מפיו ולשמוע

ש הארצישראלים מההיילים זכרונותיו
 מר ישיב השני, לביתם המקום את הפכו
 עסקיו מנהל באמצעות באדיבות, גרופי

 כאשר לכך. הזמן הגיע לא ״עוד המצרי:
 לחשוב יהיה אפשר השלום, הסכם ייחתם

כך...״ על
:■ תבור אדי

 נושאים אדומים ובתרבושים לבנות בגאלאביותסודאנים מרצדים
 ברחוב הנמצא החדש, גרופי קפה בגינת מגשים

 רק להעסיק מקפידים המקום בעלי קאהיר. של המרכזי מבית־הכנסת הרחק לא עדלי,
קהל. לשרת ובנכונותם בחריצותם הידועים מאסוואן, עובדים או סודאניס מלצרים

 מילחמת־ בתקופת רבות בילה שבו לבית־הקפה, להביאו ממלוויו
 שזכר כפי כל־כך טעימות היו לא שוב העוגות השנייה. העולם
ששון. משה מישרד־החוץ איש :משמאל קיצוני שנה. 35 מלפני

 להזמינן או פרטית פגישה לקבוע כדי
יבט ב״׳ מסוג בחורות הן ״אלה למסיבה.

ל הרשמיים המצריים המלווים אותן לו
 שהן העובדה במקום. המבקרים ישראלים
 בבית־הקפה גברי ליווי ללא מבקרות
 בעיני אפילו נראית בפומבי, לעשן ומעזות

מערכן. המפחית מוסרי כפגם המשכילים
משרדיו גם נמצאים החדש, בגרופי שם,

ה לתקופה שריד זהו במקום. במלצרים
 האדונים העדיפו שבה קולוניאליסטית,

 חריצותם, בגלל הסודאנים את הבריטים
 בבתי־הקפה לשרת. ונכונותם הנוח אופיים

 אותו את הסודאנים ממלאים גרופי של
הגדה ערביי כיום שממלאים התפקיד יי
של והמיסעדות בבתי־הקפה עזה ורצועת ן

תל־אביב.
 הסוציאליזם ימי בשיא תקופה, היתה

 מצריים ממשלת הלאימה בה הנאצריסטי,
 וסניפיו. מפעליו כל על גרופי קונצרן את

 כי היום עד משוכנעים רבים קאהירים
 ההלאמה אבל ממשלתי. מוסד הוא גרופי

הפר־ הבעלים כי הסתבר למעשה. בוטלה
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ביקש עזר בקאהיר. הראשון בביקורו בגרופי שערך הביקור בעת

555 הזלילה אחר
 גרופי. מבית־הקפה יוצאת גברי, ובמיקטורן

 לערוך נוהגות הקאהירית החברה נשות
 מיני־מתי־ בעיקר מעדנים, קניות במקום

אירופאים. ומטעמים ועוגות שוקולדים קה,
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