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 גמר אחרי בערב, למחרת אבוא כי קבענו
עבודתו.
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מתכרגרות נשים

 עברתי ברגל. עשיתי לכיתו הדרך ת̂ 
 משלושת אחד אל־חדרה, עתבה כיכר את 4\

ה את לתאר קשה קהיר. של העצבים מרכזי
נפג ראשיים רחובות שבעה או ששה מקום•

 אדיר זרם לכיכר שופך אחד כל שם, שים
 חשמליות אוטובוסים, פרטיות׳ מכוניות של

 ובעיקר ועגלות־משא עגלות־נוסעים רועשות,
רגל. הולכי —

המי מכל רגל. הולכי של ואלפים אלפים
 זוהי כי הצבעים. ומכל המעמדות כל נים׳

 בגדאד, עד מקזבלנקה הערבי העולם בירת
 ויחפים, לכלוך מכוסי שחומים, נערים עוברים

חש על להיתלות התלהבות באותה המוכנים
 למכור סיגריה, זנב לאסוף דוהרת, מלית

 של מכיסו ארנק לסחוב או כרטיס־הגרלה
עובר־אורח.

 שחורות, בגלימות מכורבלות נשים עוברות
 עינים רק המראים בצעיפים רעולים פניהן

 מהוות אל־חדרח בכיכר דקות שלוש יוקדות.
מזרחית. נשית באופנה מאלף שיעור

בע מלאייה זו, בגלימה נשים עשר ראיתי
 אחרת. בצורה אותה לבשה אחת וכל רבית׳

 קמח כשק שנראתה הכבודה המטרונית מן
ב שהשתמשה הטמירה, לצעירה ועד שחור

 חיטובי את להדגיש כדי ההדוקה גלימתה
הנפלאה. גזרתה

 ב־ שצעדה במיוחד, מהן אחת זוכר אני
 ערבית סוסה היתה כאילו מותניים נידנוד

 לילה אלף סיפורי את הבנתי למראה, אצילה.
ולילה.

מהם הרכה ראית האם - וחיילים
הקהל? כין

 היו כאילו נראו שפגשתי אלה במיוחד. לא
חמושים. היו לא אחד, מקרה ומלבד בחופשה

?והשוטרים

שהפ תנועה שוטר עמד רחוב פינת בכל
 ההצטלבות באמצע ניצב או ביד, רמזור עיל

הס מאלה חוץ בידים. התנועה את וכיח־ן
 של שונים במקומות שוטרים זוגות תובבו
העיר.

חמושים?
 לחגורה. תלויות באלות מצויידים אבל לא.

 ש• י7 גרמה ווידיאמס, מיסטר
 סי- העיקרי. הגושא מן תעינו קצת
עוסמן... ער פרת
(הירו אל־חדוה כיכר אחרי ובכן, כן• אה,

ה אל־מוסקי, רחוב של לאורכו עברתי קה)
במזרת־התיכון. ביותר המפורסם בזאר
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היהודים רובע

קילו שני באורך מסלול למעשה ¥הו
ה הרחוב מן צפופות. חנויות של מטרים ן

 המובילים צרים׳ רחובות מסתעפים ראשי
 הוביל הרחובות אחד יותר. קטנים לבזארים

היהודי. הרובע תוך אל גם

?שם ביקרת האם
 יצאתי כאשד דקות. לכמה רק אבל כן,

 נלווה עוסמן, של ביתו על ושאלתי המלון מן
מט כמה כך על־ידי להרתיח שקיתה נער אלי

 היהודי. הרובע שזה לי אמר הוא בעות.
הס בלבד. מעטות חנויות רגילים, בתים

 רבים שיהודים כנראה רבים. ערבים בו תובבו
לישראל. היגרו או הרובע את ועזבו התעשרו

האם קהיר? יהודי שאר עם ומה
מהם? רכים גשארו עוד

 אני מעט. או הרבה •זה אם יודע אינני
 מהם — בקהיר יהודים אלף 42 שישנם יודע

 על־ שניתנו המספרים אלה נשים. אלף 22
הם •1954 משנת הרשמית, הסטטיסטיקה ידי

 שיש התלוצץ שמישהו מפני בזכרוני נחרתו
יהודיות. בתולות אלפיים

?בקהיר יש תושבים וכמה
 אינני אם מיליון, משלושה למעלה קצת
 לעוסמן סוף־סוף שנחזור מוטב אבל טועה.

 לכל או — מצרי■ את לראות אפשר דרכו כי
יותר. ברורה בצורה — קהיר את הפחות
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עוסמן שד סיפורו

עוסמן, של ביתו את מצאתי כן, 0
 שמם על הנקרא וחוטיין, חסן מסגד ליד

 זהו מוחמד. הנביא של מנכדיו שניים של
הר לא לבן, משיש כולו בנוי עצום׳ בניין

ח המפורסמת. אל־אזהר מאוניברסיטת חק
 שירעו מפחד לא — פנימה להיכנס ששתי

 להתנהג כיצד ידעתי שלא מפני אם כי לי,
 המתפללים ברגשות לפגוע מבלי מסגד בתוך

בו.
 עזב הוא 47 בן סודאן, יליד הוא עוסמן

ל אביו בית את  היו שם החיים כי ,13 בג
ש משפחה בני מפי דלה. והפרנסה קשים
 עמק של הצפוני בחלק כי ידע למצרים היגרו
 שוער או כמשרת עבודה למצוא יוכל היאור
 הסתות לכל או — העשירים הבתים באחד
המצרי. בחיל־הספר פשוט כחייל

וכ פרסי בבית לטבח כעוזר נתקבל הוא
 סמירמיס. מלון לבית עבר מעטות שנים עבור

 די לו יש כי החליט 25 לגיל הגיע כאשר
 של חופשה ביקש משפחה, להקים כדי כטף

הרא החופשה זו היתד. מהמלון. חודשיים
בחייו. שקיבל שונה

 עם לקהיר חזר לכפרו, הביתה נסע הוא
צעירה. סודאנית אשה

סודאגית? דווקא מדוע
 היו לא מצרים בנות שמינהגי אמר הוא

 אבל הסודאניות. כמינהגי וטהורים מוסריים
 בהירות״ שמצריות מפני גם שזה חושב אני
 סודא־ כושים עם להתחתן מוכנות אינן עוד

ניים.
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ככית-קפח פגישה

*  זה. מביקורי הרבה למדתי פנים כל ל *
יל חמשת מתוך וארבעה אשתו עוסמן, <

מצ לירות 13 — הזעום משכרו חיים דיהם
 וכתוב. קרוא למדו הבנים כל לחודש. ריות

 פרטי. בכית כמשרת הוא אף עובד הבכור
 של גישתו היא למצרים עוסמן של גישתו

 תערובת — ומלומד עשיר לאדון גאה עבד
מרה. וקנאה הערצה של

 לבית־קפה עוסמן אותי לקח בקשתי, לפי
 (וכמעט נרגילה עישנתי בסביבה. קטן ערבי

.,הטאולה את ללמוד והתחלתי נחנקתי)

?הצלחת נו,
וצחו ליבם תשומת את משבתי אבל לא.

התאס מהם כמד, הקפה. יושבי רוב של קם
 שמעתי שרציתי. מה בדיוק זה סביבי. פו

 העיר תושבי של החיים תנאי על מפיהם
 השלטון על דעתם מה אותם שאלתי הדלים.
המוסלמים. האחים על החדש,
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ישראל על שאלה

אל עבד של בשבחו הפליגו כולם ם ך*
 הם המוסלמים. מהאחים והסתייגו נאסר 1 ן

לה שהפריעו הכמורה שאנשי לי אמרו גם
עונשם. על בקרוב יבואו פיכה

מ- אלה תשובות ניתנו לא האם
?מהמשטר פחד תוך
 פתחו שלא ייתכן אבל שכן. חושב אני

 לא אני גם זר. היותי בגלל בפני ליבם את
 חי שאני למרות במקומם, זאת עושה הייתי

לחלוטין. חופשית במדינה

 יש■ על משהו אותם שאלת האם
 ראל?

כן. דוזקא

תשובתם? היתה מה
 היא לציון. הראוייד. אחת תשובה רק היתה

נראה הוא .25 כבן צעיר׳ דודר על׳ידי ניתנה


