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 עצמה, לבדוק איך לאשה המורה ומעשי מפורט מדריך
 והווסת, ההפרייה מחזור הגינקולוג, אצל הבדיקה תהליך
 מין ועקרות, הפלה עיקור, הריון, ומחלות, דלקות

ועוד. המיני בתיפקוד והפרעות
ותרשימים. תצלומים עשרות מלווה

ל״י 580.— מע״מ) (כולל המחיר ,עמ 464
ל״י 520.— מחירו פברואר סוף עד

תל־אביב. 4810 לת.ד. המחאה משלוח תמורת או הספרים בחנויות להשיג
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)67 מעמוד (המשך
מת הללו הדברים אולם — אותו לראות
 עיתונאית לי! האמינו במציאות. רחשים

 שירותי רשות מנהל עם בטלפון משוחחת
 ובעצמו בכבודו המנהל בקהיר. הרווחה

 העיתונאית לפגישה. המועד את קובע
מת והיא שנקבעה בשעה בדיוק מגיעה
העי השליח. על־ידי כבוד כלאחר קבלת

 לכאן הגיעה מדוע מסבירה מזדהה, תונאית
ויו חדר־המנהל אל נכנס השליח עכשיו.

 עסוק המנהל כי להודיע כדי מיד ממנו צא
הקרובות... השעתיים למשך

:תשיעית תמונה •
 יותר, או פחות מפרך עבודה יום בתום

 למיטתו נכנם הביתה, שלנו האזרח חוזר
 במיטה עמוקה. בשינה לשקוע ומתכונן

השבו אחד עמודי את להפוך ממשיך הוא
 עם מבטיח בראיון נתקל הוא וכעת עונים

ב חסותו בני את למלא הטורח ״אחראי״
 יחסי- על לאחראי יש מה מועיל. מידע

לאזר לומר קאהיר מישטרת של הציבור
המוטרדים? המודאגים, חים

 אך נמצאת הבעיות מרבית של ״ביסודן
 ציבורית. תודעה חוסר של התופעה ורק

סו המצרי שהאזרח בעובדה להכיר עלינו
 עלינו הלקויה. ההתנהגות מתסמונת בל

מאשימה באצבע זאת עובדה על להצביע

אד־חלידי חאן :קאורו
 אנו שבהן הבעיות שורש את להסביר כדי

וברהוב. במישרדים יום מדי נתקלים
ה בצופרי להשתמש החוק, לפי ״אסור,
 מקלטי קול את להגביר אסור מכוניות.

 את להפריע לא כדי והטלוויזיה, הרדיו
 פסולת להשליך אסור השכנים. מנוחת

אסור...״ אסור... אסור... ברחוב...

:אחרונה תמונה •
 ועל העיתון, את מניח שלנו האזרח

 הוא ממחר נחושה. החלטה של ארשת פניו
 להיות יחדל הוא אחר. אדם להיות יהפוך

 וכל מנוחתו את שיטריד מי כל ״שלילי״.
 ברמקול במגבר, בצופר, שישתמש מי

 להלשין ימהר הוא — מיוחדת רשות ללא
 של קולו החדר אל חודר לפתע עליו...
:רמקול

 שתיים... אחת... הלו... הלו... ״הלו...
ב אלברעי חנויות רשת ארבע... שלוש...

ומודי אתכם מברכות א־ניל קצר רחוב
 כל על אחוזים 30 בשיעור הנחה על עות

 תשע אחת הטלפון: מיספר המוצרים...
 הלו... הכתובת... שבע... שש תשע שמונה
הלו.״״

 מיקרופון כנשוך ממיטתו מזנק האזרח
 ברירה. אין הטלפון. מכשיר אל וממהר

 העבירה... על למישטרה להודיע מוכרחים
עבו יום אחרי שקט לילה לבלות זכותו

האיברים. את ומתיש מפרך דה
מני הטלפון, שפופרת את מרים האזרח

 בייאוש. בראשו ומניד לאוזנו סמול חה
 פינת אל ממהר האזרח חיוג. צליל אין

מ אל גופו את משליך הפרטית, ההצלה
 השמיכה. את אחריו וסוחב למיטה תחת

 בתוך ראשו וטומן עמוק עמוק מתכרבל
 שתיים- לחטוף בידו יעלה אולי הכרית.
 לו... מחכה מחר שינה? שעות שלוש

האתמול...
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