האיפור ללא

ערב השביתה באל־על ,סיפר העולם הזה
) (1325על הצוות הישראלי המטיס את ה
מטוסים מניירובי ליוהנסבורג וחזרה ,וש־
אנשיו מתגוררים בקניה יחד עם בני מש
פחותיהם .״בניירובי ,בירת קניה ,קיימת
מזה שלושה חודשים מושבה ישראלית ,ה
מורכבת מאנשי צוות אל־על ,אשר עבורם
זו שהות נעימה מאוד ,כיוון שרובו של ה
זמן מוקדש לטיולים ,בילויים ואפילו צייד
נוסח שלגי קילימנג׳רו.״
השבוע כתבה לי אחת מבנות המושבה
הישראלית מכתב ,בו סיפרה קצת על רש
מיה מטיול כזה .פנינה כהן ) (27היא אשתו
של מהנדס־הטייס אהרון כהן ,צברית ש
הכירה את בעלה בשעה שעבדה כדיילת
בחברת התעופה.
״באחד הימים,״ מספרת פנינה ,אם לבת
ולבן ,״החלטנו לעלות למרומי הרי האבר־
דרים בקניה ,הרכס הידוע מאז הפעולות
נגד המאו־מאו .היינו קבוצה של אנשי צוות־
אוזיר ונשותיהם.
״בנאניוקי ,מקום הדומה לעפולה ,המתין
לנו צייד אנגלי ותיק ,טתר דונסי ,ששימש
כמדריך שלנו) .רק לאחרונה נודע לי כי
טרנר הוא בעל אשה כושית ,וכי עתה
נאסר ,אחרי שנתגלה ברשותו מחבוא גדול
של נשק בלתי־חוקי(.
״עלינו ,בג׳יפים אנגליים ,בשבילי הג׳ונגל
התלולים אל ראש הרכס .שם הוכן מקומי
תצפית לתיירים ,בדומה למלון טרי־טופס
)״צמרות העצים״( המפורסם ,שהקהל הישר
ראלי ראה אותו בסרט לילות הע1לם .ה
מקום נתגלה במיקרה על־ידי מטוס־סיור
צבאי ,בעת החיפושים הנירחבים אחרי כנו
פיות המאו־מאו בג׳ונגל.
״בלב היער ישנה בריכה טבעית ,אליה
באות החיות בלילה .כדי למשוך את העד
רים לשם ,שמים שומרי־היער גושי מלח
ליד היער .בטבע אין די מלח לחיות ,ועל־
כן הן מוכנות לבוא וללקק — אפילו תמו
רת הופעה לילית לעיני המצלמות של התיי
רים ,העומדים על מירפסת המלון שניבנה
במקום זה ,כולו על עמודי־עץ המוגבהים
מעל הקרקע.
״,אני מבקש שקט ,אחרת עלולות החיות

פגם

הקוראה כהן בעת הסיור
ריהם ,ללינת־לילה .בכלל קשה לעשות עלי
הם רושם .אחדים טענו כל הזמן שאולי אין
אלה פילים ,אלא רק כושים שהתחפשו ב־
עורות־פילים ,כדי לסחוט כסף מן התיירים
התמימים.
״נכנסתי לחדר־האוכל ,הקשבתי לצ׳יזבאת
של הצייד ,על הימים הטובים כאשר צד
ללא רשיון ,על שבטים של אוכלי-אדם ה
שוכנים מעבר להר ,ועל הציביליזציה ה
הורסת את הכל — אפילו בג׳ונגל .חבל ש
חברי וחברותי לא שמעו סיפורים מופלאים
אלה .הם היו עייפים מדי ,ושנתם ערבה
להם.
★ ★
★
״עד עלות השחר הסתובבנו קצת בחוץ.
ניתקלנו בעדרי תאו־בר ,אך חזרנו בחיפזון
למעלה ,כי שמענו נפץ־ענפים ,שלדיברי ה 
שומרים מעיד על קירבתי של קרנף .זוהי
חיה מצוברחת מאוד ,קצרת־ראייה ,המתג־
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לשקיפות ומרווה כאחד ,המוגש לך
באיפור מושלם בשפופרת .מכסה על
כל הפגמים הקטנים ,כשהוא מקנה
לפניך את• הזוהר העמום המיוחל,
ומגן על עורך.
האופנה ממליצה ,למען י ו פ י י ך ׳
על אחידות של צבע לשפתיך
ולצפורני־ידך .והאופנה האחרונה היא אופנת הפנינה  :כגון
 830 (1 ? 631-1ל־  ,00x61X1111(1ו־  ? 63x1פ 1מ ? 1ל־״ליפסטיק״,
ל״פאשן ססיק״ ול״נייל פאשן״.
ה־  ? 1? 8 ? 108של הלנה רובינשטיין ,במבחר
גווניו ,שומר על שפתיך מיובש ומקנה להן
רכות נפלאה.
;8X108 1י 101מ  — ?( 48שרביט הקסם לשפתיך,
דק ומוארך כעפרון — שפתון ותוחם־קונטורים
באחד.
זו 101מ  - 1X^ 11, ? ^ 8הלכה המשובחת המביאה
את האופנה לקצות אצבעותיך ,בשכבה שווה
ומאריכת ימים.

הפילים שצולמו על־ידי הקוראה כהן ממקום־התצפית
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להיבהל ולא לבוא,׳ אמר הצייד הוותיק ,ב
קול הצרוד מרוב ויסקי .אולם בקבוצה יש
ראלית דינאמית זו נפלו דבריו על אוזן
ערלה .מי שמע אי־פעם שישראלים ישתקו?
ובייחוד כאשר הם משחקים פוקר .כי מיד
עם הופעתנו על מירפסת התצפית ,התקבצו
כל הגברים והחלו משחקים ,למורת רוחן
הבולטת של נשותיהם ,שהתנגדו לבילוי ש
אין להן חלק בו.
״לא היה זה בילוי יחיד .שני שומרי־יער
כושיים ,שהיו בשעתם חברים פעילים במאו־
מאו )לדברי הצייד האנגלי( ,הכינו לנו ארו
חה דשנה על כיריים .לא יכולנו לעמוד על
טיבו של המזון ,אך הוא ניראה לנו כבשר־
קופים מיובש.
★ ★
★

למבוגרים * לתלמידי בתי״ס כיתות מיוחדות

״לפתע פילחו זעקות מרות את החשיכה.
קפצנו למירפסת .בחוץ שרר קור כלבים,
ליתר דיוק — קור־פילים .כי ליד הבריכה
המופלאה ניראה עדר־פילים מתקרב לאיטו.
אך הזעקות היו עניין של מה־בכך .ציפור
מסויימת זועקת כך כל כמה שניות ,וזע
קותיה מצטרפות לשאר הצלילים המהווים
את מוסיקת הג׳ונגל.
״מתרגלים למראה במהרה .אחרי שעה
קלה כבר מתחילים הישראלים לפרוש לחד־

00X61X1111(1: 1? 5.65
נן013.54 ,11 :>161;81
?3511100 8X108:: 11, 9.75 1X311 ?3811100: 11, 3.25
רק בחנויות התמרוקים המאושרות על־ידי הלנה רובינשטיין.

בבוקר .אחה״צ ובערב

אנגלית ,עברית ,צרפתית ,גרמנית
ותל־אפיב
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פלת על כל דבר הנע בסביבתה ומעורר
את חשדה.
״)אגב ,סיפרו לי כי בעת חנוכת המקום,
לפני שנה ,שיחררו בטכס חגיגי קרנף .ה 
כוונה היתד ,שהקרנף ירוץ לתוך הג׳ונגל,
בשימחה רבה ,ויעניק לכל משתתפי־הטכס
את ההרגשה הטובה שעשו מעשה טוב .אך
הקרנף נתן להם הרגשה אחרת לגמרי .הוא
הסתובב והתקיף את משחרריו ,שנימלטו
רק בנס אל ראש הארגז שממנו הוציאו
אותו.״(
״למחרת הגענו לראמארוטי ,חווה של אנג
לי ,הצד כל חייו חיות ,לפי הזמנת גני-
חיות .האכלתי קרנף קטן ,שעדיין לא הס
פיק להצטברח .בדרך חזרה ניתקלנו ברועה
כושי בן שבט המאסאי ,מוקף עשרים פרו
תיו .הוא שאל אותנו מניין אנו .כשענינו:
,מישראל!׳ אורו פניו ,והוא קרא, :שלום!׳
מתברר כיי בימי מלחמת־העולם שירת ב
פלשתינה ,ישב בירושלים ולמד כמה מילים
עבריות .עולם קטן.״

