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:ואשתה תמונה •
 משינה נהנה במיטתו, שוכב האזרח

 גלי המוקדמות. הבוקר שעות של שלווה
עצמו תוך אל להסתנן ממשיכים השינה

מח שלמחרת. הבוקר אלי המתכוננות תיו
 ברחוב... בהדרגה נפתח חדש חיים זור

והו מכונית, של צופר קול נשמע לפתע
 הבוקר. שלוות את נוראי במחי־רעש רם

לחלו ניעור ממיטתו מזנק שלנו האזרח
אפ איך הצופר. של המטרטר מקולו טין
 החלון אל רץ הוא לישון? להמשיך שר

 הוא אף אחר, אזרח מולו בדיוק ורואה
 רחב חיוך ממיטתו. ונזרק משנתו נזעק

לחב בידו מנופף השכן פניו. על מתפשט
ה בקומה מתגוררים שניהם לצרה. רו

 הכביש. אל למטה, מתבוננים הם עשירית.
לשלום, לעברם מנופף המכונית בעל גם,

מכו צופר את מלטפת השנייה ידו בעוד
החדשה... ניתו

 וידידותי, רגיל מצרי אזרח התנדב כך
 תושבי כל את להעיר המצרים, כל כמו

 מועד תחילת על מאותת כשהוא הבניין
סי נפתח החיים בזירת היומיומי. המאבק

 את פתח אשר המכונית לבעל נוסף. בוב
 כרגיל, מוקדם, השכונה תושבי של יומם

 או זקן חולה, ביניהם יש אם איכפת לא
 אותם מאלצות עבודתם ששעות אנשים
 הבוקר שעות עד ולישון בלילה לעבוד

איכפת? למי המאוחרות.

שנייה; תשגה •
 חדר־ אל והולך ממיטתו קם האזרח

 רק המים. ברז את פותח הוא האמבטיה.
 כדי בהן די אולם מופיעות, בודדות טיפות
הטרי. הזקן זיפי ואת הפנים את לסבן
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ושימהת־ענ״ם אשפה מרות, ;בקאהיר רחוב
 שניות ובתוך ומתמעטות הולכות הטיפות
 הנסיונות כל בליל. אוזלות — אחדות
 הברז את לפתות כדי האזרח שעושה
 שבק הזה הברז בתוהו. עולים — לעבוד

 תחנוני את שומע לא הוא חי. לכל חיים
 תמונת למול מתרכך אינו וליבו האזרח
 גילוח קצף מלאים שפניו שלנו, האזרח
מצחו. על הנוזל הסבון מן דומעות ועיניו
 על נוספת פעם גבר מתכת עשוי ברז
ותכ נוקשה הזה הברז של ליבו האדם.

 האחראים כל של מלבבותיהם יותר ליתי
רבתי. בקאהיר המים הזרמת על

!שלישית המזנה •
 על לוחץ המעלית. מול ניצב האזרח
 כפות את סופק למטה. מביט הכפתור.

 כדי בהן וחובט באצבעותיו פוכר ידיו,
 עם חולף זה, כל אולם לשוער. לקרוא
 ומוכרת. פשוטה עובדה חשמל. אין הרוח.

במד להשתמש אלא ברירה לאזרח לו אין
העשי הקומה מן ובמהירות. בקלות רגות
 בריאה התעמלות־בוקר למטה, — רית

לת־ כדי החשמל מנהלת החליטה שעליה


