
 אחת על אור הטילה בניגריה מוזרה פרשה
בהוץ־לארץ ישראל של ביותר המעניינות הדמויות

 *יע**ת3ה המיסיונרית
השחורה באפריקה

גולן תמר ד״ר
בלאגוס שערורייה

 בשם ישראלית עיתונאית כי ידיעה ך*
 אחרי מניגריה, גורשה גולן תמר ד״ר \ ן

 בלבד, שעה חצי ותוך שבוע של שהייה
 לשעה והתרגשות פליאה תמיהה, עוררה

קלה.
 זאת, שהיתר, נאמר כאשר היום, למחרת

העניין. כל נשכח אי־הבנה, כביכול,
הדמו אחת על אור מטיל זה מאורע אבל

 — בחו״ל ישראל של ביותר הססגוניות יות
 של ארכי־טיפוס להיות יכולה שהיתר, צעירה

באפריקה. ישראלית מיסיונרית
★ ★ ★

 לא בחיפה, כנפי תמר גדלה אשר ך•
 יהיה שגורלה לחשוב דבר אותה הביא

השחורה. ביבשת קשור
למש בת האדומה, מחיפה לצברית כנאה

 הצטרפה העובדת, ארץ־ישראל אנשי פחת
השמא ההשקפות בעלת י הלוהטת, הג׳ינג׳ית

הצעיר. השומר לתנועת הקנאיות, ליות
 צעיר חייה: של הגבר את הכירה גם שם

 גולן, אביהו בשם ויפר,־תואר תמיר שחרחר,
 האופייני בהווי הוא גם שגדל הקריות, בן

העובדת. ארץ־ישראל של
 לקיבוץ השניים יצאו גרעינם, עם יחד
 הצפוני, בנגב הצעיר השומר של החדש

להב. — חברון הרי מול
קי חלוצית תפיסה בעל קיבוץ היה להב
 על סוערים ויכוחים בו התנהלו צונית•
 או פרטי, בספר להחזיק חבר של זכותו
 רקע על שעון־יד. כמו פרטית מתנה לקבל

 שני הסתכסכו למפ״ם והיחס אלה ויכוחים
 אביהו בראשות יותר, מתון מחנה — מחנות

 קיצוני, קנאי ומחנה הקריות, ובני גולן
ראשי מוזר: (פרט רחובות. בני בראשות

 הקיבוץ את דבר של בסופו נטשו הפלגים
התנועה). ואת

ב מושבע. נון־קונפורמיסט היה אביר,ו
 היה דבר של פירושו הצעיר השומר קיבוץ

לנ נאלץ זה רקע על מפא״יניק. להיות —
 לכן קודם היתד, כבר תמר להב. את טוש

באוניברסי כלכלה למדד, בחופשת־לימודים,
 כמזכירתו עת באותה כיהנה תל־אביב, טת
הקי במזכירות אבידן (גבעתי) שמעון של

הארצי. בוץ
ה בית־הספר לכפר־גלים, עברו הגולנים

 של בן־טיפוחו שהיה חיפה, במבואות חקלאי
 ומדריכים. מורים היו שניהם חושי. אבא
 כאישיות גולן תמר של שמה יצא מהר חיש

הש בלהט המדביקה בלתי־רגילה, חינוכית
 שר,עריצות המתבגרים, תלמידיה את קפותיה

גבול. ללא
 לאחר- שהפך פרם, יורם היה מאלה אחד

 הפידאיון בהתנגשות ונהרג חניך־טיס מכן
בציריך. על אל במטוס

 בבתי־ ללמד תמר יצאה גם זמן באותו
 של מופת לתת כדי בגליל, ערביים ספר

אחוות־עמים.
^

 רב זמן לשבת יכלה לא גולן מר *ץ
ה הדחף אחד. ובתפקיד אחד, במקום 3 1

את דרש הפעלתנית הג׳ינג׳ית של פנימי
 הזדמנויות חדשים׳ אופקים חדשים, גרים

 לשפת- שלה האידיאלים את לתרגם חדשות
מעשים.

 הוצע לתמר באפריקה, באה ההזדמנות
 הוצע גולן לאביר,ו באוניברסיטה. תפקיד
ה בפעם — הגיע גולן הזוג אחר. תפקיד

השחורה. ליבשת — ראשונה
 נרחב כר חדש, עולם גילתה גולן תמר

 השקפת־עולמה. ולהפצת חינוכית לפעילות
האסון. שקרה עד מאושרת. היתר, היא

ב עממית לחגיגה הזוג הלך אחד יום
מכו הגיחה לפתע נידחת. אתיופית עיירה

 מאות של בטווח שהיתר, היחידה — נית
 במהירות אביהר את ודרסה — קילומטרים

שגעונית.

 גסס הוא רבות. שעות ארך הפצוע פינוי
 את שנפח עד אשתו; בחיק כשראשו לאיטו,

נשמתו.
ה מעולם. הובהרו לא המיקרה פרטי

 אולם השתכר. שהנהג היה הרשמי הסבר
 היתד, כי טענו באתיופיה עקשניות שמועות

,,ערביים. , סוכנים מצד התנקשות זאת
ארצה, גולן תמר חזרה ורצוצה שבורה

כלהב ז״ל ואביהו תמר
בקיבוץ סערה

 שהתה לא היא אולם מלה. גופת עם יהד
הח היא לה. קראה אפריקה רב. זמן כאן

 זה מתעורר לעולם חייה את למסור ליטה
 אנגליות אותן של המסורת מיטב לפי —

 שהפכו שעברה, המאה מן אידיאליסטיות,
 לשם הביאו הנידחים, בג׳ונגלים מיסיונריות

המערבית. הקידמה את
 לימדה שם בקונגו, היה הראשון תפקידה
 ,הסעירה הגדולה מלחמת־ד,אזרחים במיכללה.

 שמותיהם הבירה, קינשאסר, ואת הארץ את
 ל־ זכו קאסאבובו, צ׳ומבה, לומומבה, של

 ברחובות, נהרגו אנשים עולמי. פירשום
 רווי היה רגע כל נוכריות, אנסו חיילים
 גולן, תמר חותה אלה כל ובתוך מתח,

שלה. את ועשתה ובשלווה, בביטחה
 זמנה רוב חיתה מלחמת־ד,אזרחים תום מאז

אח אפריקאיות לארצות גם עברה בקונגו,
 את< שם עשתה בארצות־הברית, שהתה רות,

לקונגו. חזרה שלה, הדוקטוראט
 התחילה ניגריה, נציג עם התיידדה ,שם

 היא זו. אומללה ארץ של בבעיות להתעניין
הס ללא שתמכה היחידה הישראלית היתד,

 נגד המלחמה, של הניגרי בצד תייגות
ביאפרה.

 בחוף־השנ־ לאחרונה התבססה כאשר גם
 ככתבת השאר בין מכהנת היא שם הב,

ה לניגריה נמשכה ומעריב, ישראל שידורי
 המצב את יותר, ללמוד רצתה היא סמוכה.

התושבים. את להכיר שם,
ש אחרי בא לשערוריה, שגרם ביקורה,

 ב־ הניגרי משרד־ההסברה על־ידי הוזמנה
 פקיד על־ידי גורשה מדוע כן, אם לאגוס.

משרד־העליה?
 היתר, כי להניח אפשר אך סתום. ׳הרקע

 שונים חוגים בין פנימית אינטריגה זאת
 בעל אחד, כשחוג — עצמה ניגריה בבירת
 אלה קשרים ניצל במשרד־העליה, קשרים

ה הישראלית של ידידיה בחוג לפגוע כדי
מחיפה. לוהטת

ת — יציע ה לשרי יותר קטנות מכוניו
 כל־ גדול מיבזזר שיש בפרט , ממשלה...

הכפול! בלוח כך

 מוכרת המין, חסרת תפות־האדמה דמות
 עבודותיהם מתוך בעולם ארצות בכמה כבר

 בישראל מפורסמים. קריקטוריסטים של
ש הראשונה בפעם כבר לעין בלטה היא

ת חודשיים: לפני — הופיעה ו ר מ ת ל ת י ב  ש
 קיבלתי וכבר — אתמול נולדתי האחיות...

מש בישרה הכפול! בלוח — עבודה מקום
לקוראים. מנוסי פחת

ש מתברר כבר חודשיים, אחרי עכשיו,
 :נכון היה המסחרית הקריקטורה שיקול

 — עליהן מתעכבת לא שעינו קורא אין
במודעות. גם כבר מציץ הוא כך, כדי ותוך

 שעשועים עסקי
משעשעים

 היא אבל וצנועה, קטנה היתד, המודעה
 ושחקנים זמרים ״דרושים הספיקה.'המילים

 בהן יש — להופעות" מקצועיים בלתי
 שנמשכה אחת היפנוטי. משיכה כוח כנראה

שהתפר המודעה לקריאת כשבועיים, לפני
 צעירה קריט, רחל היתד, בעיתונות, סמה

ה לרחובות. הסמוך בית־אלעזרי ממושב
 למרות זמרת, או לשחקנית להפוך סיכוי

מיה היא מאוד. לה נראה מקצועיותה, אי
תל־אביב. ,39322 למספר לחייג רה

 ,39322 במספר אכל. — דרושים
 ,4 גוטליב לרחוב רחל את היפנו תל-אביב,

מוסד שוכן מסתבר, שם, תל־אביב. כן גם

סטו לאופנה, המרכז ארוך: שם בעל נכבד
ת דיו ומופעים. לתצוגו

 שהסיפור גילתה רחל, לשם הגיעה כאשר
 הסבירה רבימן דסי בשם גברת קצת. שונה

ושחק זמרים שדרושים אמנם שנכון לה,
הש קורס לעבור עליה קודם אבל — נים

 באמצעות — הקול ופיתוח בשירה תלמות
נו לא — המחיר כמובן. לאופנה המרכז

 ל־ הצפוי המזהיר בעתיד בהתחשב רא׳
בלבד. ל״י 430 הקורם: מסיימי
 על לחתום מיד הסכימה היססה, לא רחל
 בת־ בידי מוכנים היו שבמקרה — שטרות
 חתמה כי לב שמה לא בהתרגשותה, שיחה.

 .430 במ׳קום ל״י, 500 בסך שטרות על
 נרג:שת, היתה, רבימן הגברת שגם כנראה

לב. שמה לא היא גם כי
 ה!זרו- חלומותיה מרשה. לא אמא

 כ.אשר למחרת, קצת האפירו רחל של דים
 כדי רבימן׳ דסי עם טלפונית התקדרה

 שולה. הקורס על נוספים פרטים לקבל
 סגרה ואפילו בגסות, לי ענתה ״המזכירה

 רחל. מספרת בפנים,״ הטלפון את לי
 :ניגשה היא כאן." רקוב שמשהו ״הרגשתי

 את בחזרה ביקשה האופנה, למרכז בהולה
שטרותיה.

 החלה רחל שאי־אפשר. טענה רבימן דסי
 במחזה, נוסעות פעילות נפשות מחפשת
מנ כהן, אלי־דני את סמוך במשרד גילתה

 בהתחלה. סירו: זה גם המרכז. של הלו
 מתנגדת מה4?א סיפרה שרחל לאחר אולם

 לבסוף. הסכים — המקום את להרוס ואיימה
מקו הבטחה מרחל שהוציא ■לפני לא. אולם
רית:

:אחרת. סטודנטית במקומה שתביא

חיים דרכי
 מתיס, ,אינם זקנים חיילים

דפוקים סתם הם
 הקרובים מידידיו אחד הוא )58(כהן שמעון

 שפירא אברהם בארץ, השומרים זקן של
 השומרים זקן היה יכול לוא אולם ז״ל.

ה מן מתהפך היה זה, ידידו את לראות
בקיברו. סתם

 ובעצמו בכבודו שפירא אברהם זה היה
 לפלשתינה הגיע זה כאשר כהן, על שהשפיע

נש שמעון לשומר. להיות שנים, 37 לפני
בשמי שנותיו את בילה הידיד, לעצת מע
 שנה 14 לפני ארץ. ובנה ביצות ייבש רה,

ל לו נשאה יפת־עיניים, בערבייה התאהב
 זקוק האדם כי גילה לראשונה, אז, אשר,.
לבית.

ה המועצה אוכל. אין — סוס אין
 בפרדסיה. לשומר אז ניזקקה רעננה מקומית
 בית לרשותם קיבלו ורעייתו כהן שמעון

מרו והיו המרותקים, הפרדסים בלב בודד
 עבודתו ואת הבדידות, את אהב שמעון צים.

כשומר.
ה מה, זמן לפני עד נמשכה האידיליה

 את עשו קשים חיים בתנאי הארוכות שנים
 של סידרה עבר הוא חלה. ושמעון ־שלהן,

 קבעו החלים, ובאשר בתל־השומר, :ניתוחים
 על לרכב להמשיך לו אסור כי הרופאים

׳סוס.
 — סוס אין חמור. גזר־דץ עבורו זה ;היה

 פוטר עבודה שנות 14 לאחר פרנסה. ;■אין
ול להסתדרות ריצותיו ממישרתו. שמעון

הוא — אדרבה הועילו, לא אחרים מוסדות

ב ניבנה בינתיים כי מפריע. לגורם הפך
וה מפגרים, לילדים מוסד ״לביתו סמוך
 נתבקש הוא במקום. מיותר נעשה שומר
 ל״י 6,000 לו הציעו השטח. את לפנות

 אני לסוסים ״אורתה סירב: הוא פיצויים.
 ״איך הגיב. כזה,״ בסכום להשיג יכול לא

ילדים?״ לארבעה בית אשיג
ו מביתו החשמל נותק סירובו, בעיקבות

 הפסיד הוא משפטית. תביעה נגדו הוגשה
 שאינו הבית את לפנות נצטתה במשפט,

 והשקיע שנה 14 בו שגר למרות לו, שייך
כ השנים. במשך לירות, אלפי בשיפוצו

 הוראת אחרי כהן מילא חוק, שומר אזרח
מתגו ואשתו ילדיו . ארבעת הוא, השופט.

השמיים. כיפת תחת בפרדס, עכשיו ררים

אזרחי□
 תסמכו ״אל

• >6 ניכסון״ על

 מורם דייויד היה רצופים חודשים ארבעה
 באחד מבודד בחדר ערב עד מבוקר נעול

 במיסמכים עיין יום יום הפנטגון. ממרתפי
 הביטחון שלטונות שמרו עליהם סודיים,

 32 במשך פירסום ׳מפני ארצותיה,כרית של
ש למה שנגעו מיסמכים אלו היו שנה.

 כאחת מורס, של גילוייו בעיקבות נתגלה,
 ארצות־ של בהיסטוריה ד,מבישות התקופות

השנייה. העולם מלחמת תקופת הברית:
בצורת לאחרונה יצאו מורם של גילוייו

ד (המשך )34 בעמו

172027 הזח העולם


