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*  אתה במצריים, נמצא כשאתה ק ן
 הגדול הדבר משמעות את מבין 1

 ואנואר בגין מנחם שהביאו הזה,
 יותר ואולי המצרי העם על אל־סאראת

הישראלי. העם על מזה
 קאהיר, ברחובות מסתובב אתה

 של הטיילת על בכירכרה נוסע
באלכ במלון חדר שוכר לוקסור,
 הישראלי, דרכונך את מפקיד סנדריה,

 של בעברית לבירכת״השלום עונה
 לחדרו המיזוודות את הנושא הנער

השלום. זהו ואומה
 שאתה הביטחון תחושת כי דומה

 כיום לה ואח שני אין במצריים, חש
 מוצא אתה באירופה כולו. בעולם
 בשקט, עברית מהבר אחת לא עצמך
 גם בנמל״התעופה. לבלוט לא מנסה

 את מפגין לא אתה בארצות־הברית
 במצריים ואילו שלך, הישראליות

זה. עם בסדר להרגיש אפשר
 גרופי, בקפה עברית לדבר אפשר

 בכסית. לשולחן מסביב ישבת כאילו
 בעברית, נהג־המונית עם מתמקח אתה
 עילגת באנגלית לך אומר והוא

 שתי ומוריד קאזינס״ קאזינס ״יאללה,
 לא לראשונה. שהציע מהמחיר לירות
 מהרווחים חלילה. מרוויח לא שהוא
 קאהיר של נהגי״המוניות עלינו שעשו

 להם שיהיה לגימלאות, יצאו ודאי הם
 שאומרים כמו ״מעליש׳׳ לבריאות,
 בכל פראיירים הם תיירים בערבית,
במצריים? לא למה אז העולם,
שלך, הערבית שיברי את אוסף אתה

 עליהם, שגדלת הסלנג מילות את
 טול" ״עלא הארה?״ ״שו כמו מישפטים

 שלר שההורים מישפטים, אסמר •שו
 בפלמ״ח כשהיו חופשי חופשי זרקו
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 כסלנג בירושה, לר אותם והורישו
 האלה המישפטים ופיתאום ישראלי,

 מתאמץ מאוד אתה ואם ברי־שימוש הם
 עברי־ערבי, שיחון גם במיקרה ומחזיק

 שכל גם, מה שיחה. לנהל יכול אתה
באלכסנ או בלוקסור, בקאהיר, ילד

 ברגע כישראלי מייד אותך מזהה דריה,
 תייר איזה כי ״שוקרף, לו אומר שאתה

 את מכיר הישראלי, מהתייר חוץ
בערבית? כל־כך הבסיסיות המילים

 התייר מאשר חוץ תייר, ואיזה
 ברחוב הרוכל שעם יודע הישראלי,

 על להתווכח צריך נהגי־המוניות ועם
ממחציתם? ליותר עד ולהוריד המחיר

 גטיעה
מקסיאוזדדס

 במאמר ,1984 אפריל •אהיד,
 באחד ליל־הסדר ערב שהתפרסם 1

 מזג־האוויר כי סיפרו הערב מעיתוני
 לא מעלות. 35 כמו משהו בלתי־נסבל,

 בקאהיר מזג־האוויר להגזים, צריך
 בלוקסור צלזיוס, מעלות 28ל־ הגיע

 ומומלץ נסבל עדיין או יותר, חם
 הדומים הלבנים, הכובעים את לחבוש

 בפרוטות, שנמכרים לכובעי־הטמבל
הצרפתית. מהרכבת כשיורדים מייד

 מאמר באותו ,1984 אפריל קאהיר
 יוכלו לא זוגות־נשואים כאילו נמסר

 אינפורמציה זוגי. חדר כאן לחלוק
 לזוגות בוודאי גרמה זו מטעה

 נסיעתם את לבטל רבים לא־נשואים
 החל מלון, באף וחבל. למצריים
 חמשת בעל המהודר, נייל, בהילטון
 מלון שהוא באל־רהב, וכלה הכוכבים

במצריים המסווג גרוע, היותר הסוג מן

 היה ובארץ כוכבים שלושה כבעל
 לא אם אחד כוכב כבעל בוודאי מסווג
 ■תעודת־נישואין ביקשו לא פחות,

גם בעיה כל ללא זוגיים חדרים וסיפקו

 על טבעת־נישואין ענד שלא למי
אצבעו.

 התבקש נייל, הילטון במלון
מיטה לספק וחייכני צעיר פקיד־קבלה

 איסואיל!..
 ,,איסואיל!

 הירדים צעקו
 הם בהתלהבוח.

 היחידים אינם
 נחום המתייחסים

 רת״דים
 הישדאריים

 את המציבים
מצויים

 שם והמרגישים
 ■ותו בביטחון
 אוץ בנד מאשו
בשלם אחות

 לאחד נפרדות מיטות שתי ולא זוגית,
 המלון. את שפקדו הלא־נשואים הזוגות

 הציע בירח־דבש,״ כמו ״תרגישו
המבוקשת. המיטה את וסיפק הפקיד

 לישראלי הלם בבחינת היא מצריים
 זאת ועם קרובה כל־כו בה, •המבקר
 כאלה כמובן יש רחוקה. כל-כך

 את במצריים מטיול להסיק היכולים
 תל־אביב הארץ״. כמו ״אין כי המסקנה
 שניתן עיר כמו נראית קאהיר, לעומת
 יכולים אחרים מדרכותיה. את ללקק
 שבה שבעיר לעובדה דווקא לב לשים

 איש מיליון משמונה יותר עוברים
 עמוסה התנועה שבה בעיר ביום,

 מיררכות אין שבה בעיר לעייפה,
 זה, לצד זה בה הולכים פלחים ומיליוני

 והזוהמה הליכלוך הדוחק, שבה בעיר
״עצבים". אין — בעירבוביה שוהים
עצבניים, אינם שתושביה עיר זוהי

שהם וברגע הזמן, כל מחייכים הם

מטייחק׳

בלוקסור כיוכוה
ו בכל לטיול בכרכרה לגטוע שר

לי שתי תמורת
 אפ־ מצריות רות
אס לוקסור. רחבי

 טיול אותו את כי אחר־כד מסתבר חינם, שזה נדמה
 נהגי מצריים. גרוש 2$ תמורת לערוך אפשר בדיוק

וטובי-לב. עליזים בדרך-כלל הם המצריים הכרכרות


