
צלויים נחשים
תוקף בכל סובה הרעיון ישמע

 בממרח־ כשהיה הראל עמי אכל
 ל־ שהתחלחלה אשתו, הרחוק.
לביתה. כאלה יצורים להכניס

 כובע חבוש יושב עמי(מימין) רגיל. סיני אוכל אוכלים הם בנתניה
 — משמאל סיניות. וכפיות צלחת לפניו במקלות. ואוכל סיני

הרחוק. מהמזרח פסלונים ברקע סינית. משי בתילבושת שרה סועדת

 בדרום־אמריקה, באפריקה, נידחים רים
 דרך עבור בהודו, החל במיזרח־הרחוק,

 קוריאה, הונג־קונג, סינגפור, נפאל, תאילנד,
נטויה. ידו ועדיין ביפאן. וכלה והפיליפינים,

 בחורה
דולר בעשרים

בחליפות. לבוש היה הוא תמיד א ך
 פניו בקפידה. מסורק האדמדם שערו €

 מיישירות עיניו מחייכות. למשעי המגולחות
איש־שיחו. אל מבטן

 וסנדלים קצרים מיכנסיים ללבוש נהג פעם
 (לשעבר הראל עמי המושב. בחוצות ולרוץ

 ולאם רוסיה יוצא לאב בן הוא הרשקוביץ)
 בית־הספר את בהצטיינות גמר פולניה,
 ו־ בצה״ל שירת ישראל, מיקווה החקלאי

 את מגדיר שהוא כפי חתימה״, עם ״חזר
הראשונים. נישואיו
 אחרי ויומיים התגרש, כבר 25 בגיל

 לאפריקה במטוס עצמו מצא הגירושין
 ארצ׳י ידידיו בפי המכונה עמי, המרכזית.

 לשיתוף המחלקה על־ידי נשלח באנקר,
 את ״לייבש מישרד־החוץ של בינלאומי
 המרכז־אפריקאית. הרפובליקה של הביצות״
 למקומות נשלח מתנדב חקלאי כמדריך

היחידי. הלבן האיש היה שבהם
:הראל עמי סיפר
 אוצרות- את ולפתח לנסות עלי הוטל

 15ב־ התושבים את וללמד החקלאיים הטבע
 מהם להפיק כיצד קטנים נידחים כפרים

 פילפל וקקאו, קפה שם גידלו הם רווחים.
טבעית. בצורה גדל הכל ואננס. שחור

 וחייתי קטנים כפרים להרבה נשלחתי
 הראשון בכפר רב. זמן במשך התושבים עם

 (רופא-אליל הצ׳יפ עם כל קודם נפגשתי
ה באותו הכל־יכול הוא השבט). ומנהיג

 לי: אמר הוא הכרה כשעשינו מייד שבט.
 חייב הוא עבודה.״ אין אהבה בלי ״אצלנו

 ולהתחתן מהשבט בחורה למצוא אותי
איתר,.

 כרומאי. התנהג ברומא, לעצמי: אמרתי
 מצאה היא .14 בת בחורה לי הביא הוא

 והיא דולר, 20 עבורה שילמתי בעיני. חן
 חודשים ארבעה אחרי בביתה. איתי חיה

כש התירוץ, את מצאתי ממנה. התגרשתי
 הכפר. של החובש עם שוכבת אותה ראיתי
 אם ברשות. רק אבל לבגוד, מותר אצלם
 או האב, מהבעל, האשד, את מבקש אתה
 שם האשד, אותה. לקבל יכול אתה האת,

 אורח אתה ואם יקר, הכי לרכוש נחשבת
 היה זה כאן אבל אותה. יציעו הם מכובד

 וסיפרתי למכשף מיד ניגשתי רשות. בלי
 את בחזרה קיבלתי שקרה. מה על לו

 שהיא רק לי חבל והתגרשתי. הדולרים
הם הכפר. מזקני טובות מכות כמה קיבלה

שבפילי מהרבים אחד העבות,הגיונגל חציית
מת פס־קאן־חאן, באיזור פינים

לעומקו הגמנגל מתחילת להגיע כדי זה. מסוג בסירה רק בצעת

 דולר שני שתמורת ילידים, שני (במרכז) ואשתו עמי לקחו
 להרים החותרים נאלצו פעם לא חפצם. מחוז אל אותם וזשיטו

שבנהר. המיכשולים על להתגבר כדי בולי־עץ בעזרת הסירה את
3 ־ 9

 לעשות מה שמחליטים המכובדים השופטים
עניין. בכל

שדים
ורוחות

* ל נחשבות האפריקאיות ;שים ן  כך ,12 או 11 בגיל כבר בוגרות י י
 עושים 11 בגיל זקנה. די כבר היתד, שאשתי

 הופכת היא הרגע ומאותו ברית־מילה, להן
 דבר זה כזה. בטכס נוכח הייתי לאשה.
 מבוגרות נשים ארבע או שלוש איום:

 ימים. לחודש לג׳ונגל הנערות את לוקחות
 לבעל. ולדאוג לכבס לבשל, אותן מלמדות

 וחזק שרירי גבר הטכס. נערך חוזרות כשהן
 שוכבת הילדה הריצפה. על גבו על שוכב
 הגבר מעלה. כלפי כשביטנה עירומה, עליו

 והיא מלובן ברזל אבר־מינד, לתוך מכניס
 כי לזוז, יכולה אינה אבל מכאבים זועקת

ברגליו. בה מחזיק הוא
 מאחד זה שטכם .מאמינים האפריקאים

 מוכיחה הרפואה אבל השבט, בנות כל את
 הופכות הבחורות מסויימים שבמיקרים

 שנשללת כך על נוסף מכך, כתוצאה עקרות
מיחסי-מין. ליהנות האנושית הזכות מהן

 כל במשך ושימחה ריקודים יש אחר־כך
 אצלן מתקשטות. הבחורות כל הלילה.

 שפתיים למשל, מייוחד. עניין זה יופי
 אליהן קושרים אותן להגדיל שכדי עבות,

קעקע. ציורי או צעיר, מגיל נחושת צלחות
 הן הרבות הצמות עם התיסרוקות את

 השערות את שמקשה בוץ, עם עושות
 בשדים גם מאמינים הם להזדקר. להן וגורם

ורוחות.
 והשריפות לפעמים שם נדלקים היערות

לשו ממש מתקרבת כשהשריפה עצומות.
 הוא המכשף. עם רצים כולם הבתים רות
 והרוח הראשון הבית על כוס־מים שם

 הבתים. עד הגיעה לא והאש כיוון שינתה
 זה את ראיתי אבל מיקרה, שזה חשבתי

אחר־כך. פעמים עשרות גם
 לעזור הבירה, לבאנגי נקראתי במאי 6ב־

 ישראל. של יום־העצמאות את ולארגן
 התלבט שרון, אלכס המנוח, ישראל שגריר

 לנשיא פנה הוא גשם. יירד אם לעשות מה
 למחרת תשובה לו שיתן אמר וזה המדינה

 האישי המכשף עם שיתייעץ אחרי היום,
 יירד הטכס שביום אמר המכשף שלו.
 בשעה ייפסק המבול היום. כל במשך מבול
 השולחנות את לערוך יש ואז בערב, שבע

היה. באמת וכך בשימחה. ולהתחיל

מעצ־ עשוי מתאילנד.
 הבודהיסטים דגים. מות

מפסליו. אחד זהו בודהות, 70ב־ מאמינים


