
Besök i l(airo 197o-

Ar ni nöjd madame?
Ar ni lycklig sir?

Om svaret blir "ja" förväntas man
lägga några piastrar i den hand som
är mycket kvick att sträckas ut om
man tar åt fickan eller väskan. Man
lägger hellre några piastrar i handen,
än man känner de bruna ögonen bor-
ra sig som eldpilar in i ryggen, om
man går utan att betala för privilegiet
att få vara nöjd och lycklig. Och vad
är väl egentligen mer värt att betala
för än att kunna svara "ja" på en så-
dan fråga? Den som får en piaster
känner sig inte som en tiggare. Han

hade ju gjort skäl för sin lön. Han

öppnade ju dörren för oss eller bar
paketet till vårt rum.

Tjocka guldkolonner bär upp taket.
Pampiga lampor belyser rummet med

ett ljus, som inte alltför mycket av-
slöjar, att dammet ligger tungt över
Hilton hotell, liksom över allting an-
nat i Kairo.

Dammet och smutsen ligger tjock
överallt på gatorna för att inte tala
om taken, som ofta ser ut som av-
stjälpningsplatser. Hur allt detta
skräp kommit upp på taken var ett
problem, som vi endast delvis lycka-
des lösa. De mänskor, som bodde i

de små husen högst uppe på de and-
ras tak använde givetvis detta till
sophög, men hur skräpet kommit upp

på taken till deras egna hus lyckades
vi aldrig lista ut.

Men hur all smuts hamnat på ga-
torna var lättare att förstå. Där till-
bringar massol av mänskor större
delen av sin tid. Man kastar sitt vat-
ten mot husväggarna, man lägger sin
avföring vid trottoarkanten eller i

bästa fall i rännstenen, man äter sin
mat mitt på gatan. Bokstavligen mitt
i gatan såg jag en liten pojke nnata

sin lilla syster med makaroner från
en tallrik, som stod bredvid honom.
De få bilar, som irrat sig till denna
stadsdel, de kringströvande getterna
eller de med kvinnor och barn fullas-
tade hästskjutsarna gjorde en gir
kring det lilla paret.

På trottoaren klipper och rakar
man varandra. Resultatet och rester-
na av all verksamhet hamnar orecis
där man står, sitter eller ligger.

Smutsen växer, dammlagret tjock-
nar och Kairo liknar en stad som
övergivlts av allt vad ordning och re-
da heter. Trafiken är ett kaos. Bilarna
tutar och tränger varandra, kör om
på den sida som för tillfället passar

bäst. Fotgängarna springer kors och
tvärs över gatorna och är ibland far-
ligt nära att bli överkörda. Skolpoj-
kar hänger alltid bakpå de överfulla
bussarna. Med hjärtat i halsgropen
tänker man på vad som skulle hända

om de tappade taget. lir kön till bus-
sen alltför lång kryoer man resolut
in genom de öppna fönstren.

Men dessa fantastiska byggnader!
Den vackra arkitekturen dominerar i

stort Kairo. Husen är mycket stabila
och ståtliga. Man tänker: 

- 
Kanske

viil inte nutidens mänskor genera
en gången tid genom att bygga dåligt
i ett land vars tidigare befolkning
åstadkommit pyramiderna.

Besöket vid pyramiderna vill jag
helst inte tänka på. Det var värre ön

man väntat. Overfallen av guider vars
tålamod och uthållighet är otroliga,
får man inte fem minuter för sig själv
i lugn och ro. Och hade man drömt
om att meditera i sfinxens skugga el-
ler söka ro vid pyramidens fot måste
man snart låta hoppet fara. Man är
lycklig, när man får lämna alltsam-
mans bakom sig, och med något av
hat inom sig grubblar man över de
mänskor, som så grymt lyckats för-
störa de ögonblick man i många år
längtat efter. Men när vi efteråt re-
sonerar om hur vi behandlats, när vi
orerar över kuskens fräckhet och
souvenirförsäljarens framfusighet,
kommer vi ändå fram till, att nöden
inte har någon lag. Det är hungern
som driver. Och därhemma väntar
många munnar att mätta. Kriget har
förstört mycket för turismen i Egyp-
ten.

Vi beklagar oss över vedervärdig-
heterna i gamla Kairo, smutsen, slum-
men, nöden, för hovmästaren som
passar upp oss. Han tittar allvarligt
på oss och säger: 

- 
"Vi har haft

främlingar här länge. Engelsmän,
fransmän, turkar." Vi fortsätter: "Men
folk har det svårt." "Vi har byggt
mycket, madame. Dammen, skolor. Vi
bygger fortfarande. Ge oss en chans!
Kom tillbaka om tio år och allting
skall vara annorlunda. Vi måste först
klara av kriget."

Kriget står som en hotande skugga
bakom allt. Kriget, som alla är bered-
da på, och som man vet måste kom-
ma. Kriget måste vinnas för att för-
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lorade områden skall kunna tas till-
baka, för att utrymda städer åter skall
kunna öppnas för evakuerade folk-
massor, som nu trängs i Kairo och
på andra platser, som lever i tält och
ruckel.

Trosvissheten talar ur den unge
hovmastarens fasta bruna blick. Over-
tygelsen att bättre tider för hans folk
skall komma genomstrålar hela hans
gestalt och jag skäms över, att jag så
många gånger under mina vandringar
iKairo sagt: 

- 
"lngen lösning för

detta folk."
Men ingen hungrar i Egypten och

alla har något att göra. Så påstår i

alla fall parfymhandlaren vid Nil-
stranden, även om hans affärer just
nu går så dåligt att han måste skicka
ut sina medhjälpare på gatorna och
fiska upp turister. Det var på så sätt
vi hamnade hos honom. "lnte köpa,
bara titta." Denne patriotiske affärs-
man har själv ansvaret för tio yng-
lingar som passar upp honom och
skaffar kunder till hans affär. I gen-
gäld ger han dem mat och trygghet.

Här skymtar åter den anda av ge-
menskap och ansvar för varandra
fram, som vi har tyckt oss märka i

gatubilden. Mänskor strömmar fram
arm i arm på gatorna, man leder de
gamla och sjuka, man hjälper de blin-
da och lytta. Vid pyramiderna hjälper
kameldrivare, hästskötare och för-
säljare varandra att skaffa kunder.

Men trots våra egyptiska vänners
f örsäkringar är det något som inte
stämmer. Fattigdomen finns. Eller är
det brist på behov? Jag talade länge
med den gamle kameldrivare, som vid
mitt andra besök vid pyramiderna en-
vist följde efter mig och för vars out-
tröttliga tjatande jag till sist gav efter
och besteg kamelen f ör första och
kanske sista gången i mitt liv. Den
gamle fårade, av öknens sand och
hetta hoptorkade mannen hade levat
hela sitt liv vid pyramiderna. Han ber
fem gånger om dagen till Allah. Jag

frågade varför. "För han är god mot
mig. Han ger mig mat, hus, söner
och döttrar."

Ett underligt folk bor i Egyptens
Iand ! Trosvissheten och förnöjsam-
heten talar sitt tydliga språk och
kommer vi till tals med någon be-
kräftar läpparna vad vi trott oss läsa
i deras ögon.

"Han ar mannen som skall oöra

det", säger parfymhandlaren. "Vår
president är den ende man, som är
stark nog att sätta sig i respekt hos
fienden. För han är klok och hans ord
väger tungt i arabvärlden. Det som
hande 1967 kommer aldrig att hända
igen. Det var ett smutsigt irick här-
ifrån, som gjorde att vi förlorade kri-
get. Men vi har ögonen på de perso-
ner som gjorde det och jag säger än-
nu en gång: detta skall aldrig hända
igen."

Så vandrar vi då vidare utefter Nil-
stranden. Vi möter flockar av svart-
klädda muhammedanska kvinnor med
barn vid handen, barn på armen, och
barn i magen. Men ytterst sällan i

sällskap med sina män. Dessa går i

mosköerna och på kafeerna. Kvinnor-
na får vänta utanför mosk6n eller
som den ironiske greken i hotellets
portierloge svarade mig, när jag frå-
gade var kvinnorna ber, när männen
ber i moskön: "They pray at home".
Och jag är glad att vara kvinna i

Norden.
.lag skänker bort mina sista godsa-

ker till en liten charmpojke som klap-
par på sin mage och försöker få oss
att förstå hur hungrig han är. Vad

skall man tro? Den ene säger han är
hungrig. Andra säger att ingen hung-
rar i Egypten. Jämförelsevis har .yi

sett mycket få tiggare i Kairo, men
en mycket stor villighet att göra skäl
för en piaster.

Varje kväll innan jag somnar och
varje morgon när jag vaknar hör jag
böneutroparens bölande. Ofta ligger
jag vaken och lyssnar och tänker att
det är en underlig värld vi lever i.

Här har böneutroparen bölat i är-
hundraden, gatorna kryllar av män-
skor. Aldrig har jag upplevat tiden .:å
likt ett stort utrymme, i vilket vi be-
finner oss, som i Kairo där i varje
fall Inte en främling kan märka någon
skillnad på söndag och vardag. Allt
går sin gång likadant dag ut och dag
in. Min känsla för veckans olika da-
gar försvinner. Tidsbegreppen suddas
ut. Klocka och almanack blir oväsent-
liga ting. Jag går omkring i ett utrym-
me, ser och ser, undrar och begapar.

Nu när jag minns ropen från mos-
köerna flyger en tanke genom mitt
huvud: "l Egypten går religionen och
revolutionen sida vid sida. hand i

hand. "
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