
 בהשגחת הסכר את בנו מקומיים פועלים
ב השתמשו הם .1902ו־ 1898 בין הבריטים

 נבנו מהם חומר מאותו גרנית, טון מיליון
 המפל את גם עירנו העתיקים. המקדשים

 זה ממקום הפלחים. לארץ ונכנסנו הראשון
 ומיושבים מעובדים הנילוס, של לדלתא ועד
קילומטרים. 15כ־ של בעומק הנהר, חופי רק

ו משקה מגדותיו, הנהר גואה בשנה פעם
 הצרה. המעובדת האדמה רצועת את מחייה
 מצטברת מחבש, ברובה שהובאה זו, אדמה

 שנה. מאה כל סנטימטר כעשרה של בשיעור
מט בכשני איפוא, גבוהה, המעובדת, מצרים

וב קליאופטרה, בתקופת מאשר יותר רים
 בתקופה מאשר יותר מטר תשעה עד ששה

הפירמידות. ניבנו בה
* ¥ *

המסבכת הגולגולת
אפו מסבר למטה קילומטרים שה ***
* מכ לא שנחשף קברו את צילמנו אן, /

שקיבל גולגולת עתיק. מצרי מצביא של בר
ב שעבדו הארכיאולוגים מאחד במתנה תי

 כאשר בצרות, אותי וסימה כמעט מקום,
 בטוח והיה בסירתי, סקרן שוטר אותה גילה

צמא־דם. רוצח שתפס
 כדי חתירתנו, את הפסקנו יום מדי כמעט
במי מצריים. של המפואר בעברה להתבונן

הע העיר של שרידיה את ראינו תבם שור
 היתר, כאן העתיקה. במצריים ביותר שירה

ה הקיסרות בתקופת הפרעונים של בירתם
והתר המדיני כוחה הגיעה כאשר חדשה,

לש־או. מצריים של בותי

* * *
המלכים קברי עמק

 קמאק אל שוכנות המזרחית גדה ^
 מקדשו נמצא בה המודרנית, ולוקסור ■2

קב־ בית היא כיום המערבית הגדה אמון. של

בנה את לוקחת אנוא ראשון. ■שיעור
 הלבוש חוסר רומח. בדייג ראשון לשיעור

הרטובה. המטרה ידי על הוכתב לא

 אמנחוטפ של הענק פסלי ששני נרחב רות
 נמצא מערבה, משם, עליו. שומרים השלישי

המופלא. המלכים קברי עמק
 לי־ ,ד,נילוס״ ״אם את ביקרנו לנהר, מעבר

 מג׳קונסוזיל, 66 בת אמריקאית טרשר, ליאן
 ״אמא״ היתד, שנה 40 שמשך פלורידה,

מצריות. ואסופיות יתומות לאלפי
 דיירוט, ליד בודד אזור לאורך כשחתמו

השוד ערביים. שודדי־נהר על־ידי הותקפנו
 סירות בחמש התקיפוגו במספר, 30כ־ דים,

 רובים, ונפנוף צעקות תוך גבוהות־תרנים,
אלינו. שקרבו ככל

 מטר, כאלף רחב הנילוס היה לאושרנו,
ו בחמת־זעם, חתרנו להתחמק. לנו איפשר
 כנראה, שרצו, מרודפינו להתרחק הצלחנו
ק ביתר לנשום יכולנו כאשר אותנו. לשדוד

 ראשינו. מעל שורקים כדורים החלו לות,
 ',וסירות ,לעזרתנו הם גם באו והגלים הרוח

 מטרה היוד כפקקים, המים על התנדנדו נו
שבצלפים. לטוב גם גרועה

הודע לקהיר. הגענו מכן לאהר שבועיים
 בעקבותיה הביאה השודדים התקפת על תנו

 200כ־ שמנתה יחידה ונמרצת. מיידית פעולה
שנכ השודדים בעקבות יצאה מצריים, חייל
ונאסרו. קצרה תגרה אחרי נעו

הגמל גב ע?
ה ך* מ הקוסמופוליטית, בבירה נו ה מ ת

 חמות פנים לקבלות זוכים כשאנו קהיר, ) 1
 היה מסענו. אחרי שעקבו חדשים מידידים

האר לכבוד הגן במסיבת להשתתף העונג לי
 האמריקאי, השגריר של בביתו ביולי בעה

קאפרי. ג׳פרסון
ל לקהיר, מערבית דרומית שנסענו מובן

 בעולם, ביותר המפורסמות העתיקות את בקר
מצ של המסחרי סמלן גיזה, פירמידות את

ריים.
 נעורי, חלום את הגשמתי לצדי, כשז׳אן

 הגדולה הפירמידה ראש אל שטיפסתי בזה
 סיד, לבני מיליון מכשני הבנויה קופו, של

טון. וחצי כשניים שוקלת מהן אחת שכל
 על מבטנו חלף הגדולה הפירמידה מראש
 — דואר בגלויות מופיעה שהיא כפי מצריים
 הספינכס הירוק, הנילוס עמק הזהוב, המדבר

 שהיא דג׳וסר, המלך של החורגת והפירמידה
במצריים. ביותר העתיקה הפירמידה

 כשאנו מקהיר, חתרנו מאושש רוח במצב
ה מועדון של מרוץ סירות ידי על מלוזים
קי 180 עוד לפנינו שעמדו למרות חתירה.
 היה אולם נגמר. שמסענו הרגשנו לומטר,

 לצפות שיש היחיד הדבר כי לזכור עלינו
הבלתי־צפוי. הוא הנילוס, מן

* + +
הדלתא בארץ

 פנינו הזרם כמורד קילומטר לושים ***
 ארץ דרך העוברת באגוריה, לתעלת \4/

ה לאורך שטים כשאנו המישורית. הדלתא
 אחרי לעקוב יכולנו כפרים, המוקפת תעלה
קרו לעתים התושבים, של ומנהגיהם חייהם

בנו. שירגישו מבלי אפילו בות
הת הכפריים גילו בנו, הבחינו כאשר

ה ליד בכביסה שעסקו נשים גדולה. רגשות
ו גברים של אספסוף בבהלה. נקהלו מים,

קולות. בקולי החוף על התרוצצו נערים
 סירותיהם את לצלם נעמדנו כאשר אולם
 למאורעות צפינו לא גבוהות־התרנים, הנאות,

המעשה. בעקבות שבאו הסוערים
 יעל התקהל היסטריים פלחים של אספסוף

 לפורענות, צפויים שאנו כשראינו החופים.
 בנו ידו התושבים אולם להתרחק, נסינו
יבש. בוץ גושי

 אמר אותנו,״ מחבבים אינם שהם לי ״נדמה
אנדרה.

 מכן, לאחר אפילו נכנענו. לחיינו, מחשש
 בנו להשליך נלהבים פלחים כמה המשיכו

 300כ־ הוקפנו בחוף, נחתנו כאשר אלות.
 דרכונינו זעם. ומלאי יורקים צווחים, ילידים
מידינו. נחטפו

ל הופיעו כאשר במקום, שניהרג חשבנו
 בין דרכם את פילסו גאפירים, שלושה פתע

 למוכתר אותנו הוליכו ולדרישתנו ההמון,
 עד לכלאנו הורה ומבולבל, נבהל הלה, הכפר.
הסמוכה. בעיר המשטרה מקצין עזרה שיקבל

 חמש משך פלינו, בו כלא, אל הושלכנו
מבגדינו. כנים שעות,

* * *
דים צמוד ליווי

 הע־ הוא, אף מבולבל המשטרה, צין ר*
ל אותנו והסיע מכונית על אותנו מיס

המשטרה. מפקד אל מינוף, רע
 וכפי אנגלית, לדבר המפקד ידע לאושרנו,

 בקנאה משלחתנו אחרי, ״עקב זאת, שביטא
או ההתקפה, על התנצל הוא ההתחלה.״ מן
ו מרגלים, מפני התושבים לפחד ייחם תה

 מפני להגנתנו צעדים שינקוט אישית הבטיח
בעתיד. דומות תקריות

 לתעלה, חזרה המפקד אותנו הסיע למחרת
 הוא מינוף אזור כי בדרך לנו מספר כשהוא

 מצאנו בעולם. ביותר הצפופים האזורים אחד
תו וכמה סירותינו, על שומרים חיילים שני

אחריהן. עוקבים שבים
 על הופיעו משם, בחתירה החילונו כאשר

 חאקי לבושי חסונים, חיילים שלושה החוף
 גביהם. על רובים אדומים, טרבושים וחובשי

אציל. ערבי סייח על רכוב היה מהם אחד כל
 בחסותו עלינו להגן שנועד הליוזי זה היה

 לאורך אחרינו הלכו הם המפקד. של האדיבה
 שלישיה מופיעה שעות כמה כשכל החוף,
 רכב זה ליוד קודמתה. את מחליפה חדשה,
התיכון. לים עד הדרך כל לצדנו

 באזוריה קילומטר אלפי 12 שעברנו אחרי
 בלתי־חמושים אפריקה, של ביותר הנידחים

 בעינינו מגוחך הדבר נראה ובודדים, כמעט
 זה חלק לאורך משמר על־ידי מלווים להיות

למתורבת. הנחשב הדרך, של
 שם לראשיה הגענו ימים ששה כעבור

 התחלת מאו התיכון. לים הנילוס נשפך
 ולמעלה חודשים תשעה בדיוק עברו המסע,

חתירה. תנועות מיליון משלושה

 ־עיר2 הוא
 בדעתו. ועזקול
 מ־כסיב־ מ־כריו
 תבדיד לכחעז

 מ־עטזיו את
בעתיד הנבוכים

גוובן־מאלייו:
\ בוגגעזן הוא בלסיו

מ* 26

ו ה ז י ע א ו צ ק מ ה
ם ס ו ק ך ה ל

כללית השכלה המסחר מדעי מהנדסות
מוקדמות בחינות חשבונות הנהלת בנין
בגרות בחינות חשבונות בקורת מכונות
הדרגות) (כל אנגלית ופקידות מזכירות חשמל
הדרגות) (כל עברית וכלכלה מסחר רדיו

עתונאות מם־הכנסה קשר
הרוח מדעי ישראלי משק שרטוט
הטבע מדעי למנהלי בחינות דיזלים

גרמנית — צרפתית מדופלמים חשבונות פלסטיקה
ערבית — לטינית למבקרי בחינות ייצור
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והשכלה דהוראה העברי הניבון
של מיסודו

הבריטי הכלבון
1259 ד. ת. ,2 בן־יהודה רח׳ : ירושלים

15 רוטשילד שדר׳ : תל׳אכים

: ה פ י 5 המקים רח׳ ח

: ה י נ ת !9 הרצל רח׳ נ

חינם ומדריך פרט־ם לי לשלוח נא
............................ ב הקורס על
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