
*מיגדל־קאחיו החדשה, מצויים מייסד וגרור, סעד פסל הגזול, הגשר :קאהיד שבמרכז הנילוס עז האי
 הפרקים בכאבי לטיפול חלקה את רום

ה וכבדי העצלים האזרחים כל של והגב
תנועה.

• רביעית תמונה •
ומת מיכנסיו את מפשיל שלנו האזרח

 נכון אצבעותיו, קצות על בקלות קדם
 לצלוח עליו נעליו. קצות על לומר, יותר

ה מנהלת בידי שנחפרה קטנה שלולית
 באותו התעלה צליחת מיבצע לזכר מים
 מיבצע אחדות. שנים לפני מסרים, יום

א הצליחה ו ה אצ אדמה רעידת גרם ה
האז הבלתי-אפשרי. את לנו והביא לנו
 בבלתי־ להיזכר היום צריך שלנו רח

 במינד המדרכה על מבוסס כשהוא אפשרי,
 בידו אסופים מעלה, כלפי מופשלים נסיים

 לסתום עליו השנייה ביד ואילו האחת,
 מי של שניחוחם כדי אפו נחירי את

 העיקר דבר. אין אליו. יגיע לא הביוב
בשו סוגים אינם החיים כי תמיד שנזכור
שנים.

£ חמישית תמונה •
 ריקוד של מצב תמונת למעשה זוהי
 מה המקומית. הבודדים להקת של עממי

מז לבצע, עכשיו מנסה שלנו שהאזרח
 על קופץ הוא לוליין. של תנועות כיר

 אחת פעם מביט ידיו. בשתי ומנופף רגליו
 הבורות כל אל נוספת ופעם השמיים אל

 נפלטות כך כדי תוך בכביש. הפעורים
טק טקסי... טקסי... הברות: שתי מפיו

 עלול התמונה אחר שעוקב מי סי...??
 הבוקר הימנון שזהו הרושם את לקבל

 מסביב, שגם כיוון רבתי, קאהיר תושבי של
בו מנגינת אותה מפזמים אזרחים עשרות

מונוטונית. קר
ה כאשר מסתיים הזה המרהיב הריקוד

 מיואש, הוא כי מחליט שלנו התמים אזרח
לע מוטב בזמן, להגיע שואף הוא ואם
 הסוליסט הופך כאן באוטובוס. זאת שות

 הזמרים מגובשת. במקהלה חבר שלנו
 יוצאות כמעט ועיניהם בהכנעה עומדים

 גלגלי אחר עוקבות הן כאשר מחוריהן
 במהירות המגיעים הענקיים האוטובוסים

האוטו כל באדישות. פניהם על וחולפים
סרדי קופסות כמו מלאים הללו בוסים

אז מאות של פניהם מציצים ומתוכם נים
אחרים... תמימים רחים

:ששית תמונה •

 מדלג האזרח דבר. אין אחדים. מטרים
 להדביק ומנסה השלוליות בין רגליו על
 בעיקבו- באה נוספת צרה האוטובוס. את

 אסון. אירע לא הפעם לאל, השבח תיו...
 רחמים מגלה העירוניים השירותים מנהלת
 הזבל ערימות ולכן אזרחיה, על כבדים

 המידרכות. על לא הכביש, על מונחות
 שנאלץ מי בהן. ייתקל לא שהאזרח כדי

 ואם בראשו דמו האוטובוס, אחר לרדוף
 עליו הללו, הערימות מן אחת על מעד לא

הודייה. תפילת לשאת

;שביעית תמונת •
מסת פניו על לעבודה. מגיע האזרח

תנו ואושר. עצמי סיפוק של ארשת מנת
ספור כושר על מעידות הזריזות עותיו
היומיומיים התרגילים על מעולה. טיבי

 וקאהיר * גיזה מחזות מושלי אחראים
רבתי.

 העבודה שולחן ליד מתיישב האזרח
 לוקח פול. עם ופיתה תה כוס ומזמין

ל שכנו של הבוקר עיתון את בהשאלה
החדשות. עמודי בקריאת ושוקע שולחן,

 ״פתרון על מספרות העיתונים כותרות
 וב־ העליונות בקומות המים לבעיית סופי

 המשתרעת אחרת, כותרת קהיר״. פרברי
 לא ״ממחר כי קובעת העיתון, רוחב לכל

 בזרם הפסקות על תלונות עוד תישמענה
החשמל״.

 — מקאיהיו חלק למעשה היא גיזה *
 מע־ מבחינה אך לנילוס. שממערב החלק
וגי קאהיר לחוד. מחוז מהווה היא הלית

 בהן ואין מושלים, על־ידי נשלטות זה
נבחרות. עיריות

 קאהיר סוף... ״סוף שלישית: כותרת
ב ביותר והשקטה הנקייה העיר תהפוך
אפ לעצמו. מחייך שלנו האזרח עולם״.

פני שימחה של בניצוצות להבחין שר
 טס לו מביא השליח ואופטימיות. מית
 ידיו כפות את מחכך האזרח ופיתה. תה

וב הלחם בפת פיו את ממלא בהנאה,
קשי אזרחית החדר אל ככנסת רגע אותו

 מסו־ עבודה בענייני שאלה ומציגה שה
 מלא, בפה אליה מחייך שלנו האזרח יימת.
 לעברה ומפטיר ראש במנוד אותה מברך

 הנצחי: המישפט את
מחר....״' ״בואי

:שמידת תמונה •
מסוגל איננו שלנו שהאזרח מעמד זהו

)68 בעמוד (המשן

 הנהג אולם האוטובוס. הגיע סוף סוף
1 המישודיס שובתים שנו השש׳, ב<ום חדב טועת נינו מדאה קאהיו: מרכזבמרחק אלא בתחנה להיעצר שלא החליט
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