
|111 ך 1111111 1 האפרו־אסי הסמינר אנשי מקבלי ירושלים, של ן|ך!1ךך* \
במפ מעיינים הם שם ירושלים, בעירית תי י 1 ״1 111111 י• -4 1111111 1
הלאומי בתלבשתו ניגריה איש הקדמי בחלק נראה בתמונה בה. לסיור צאתם לפני העיר, |

שות 1׳ שתי ן
ילדיו שני שריריו על נושא |

 נאנדי, מהטמה של מתלמידיו מהודו, אומפאראקאש גפמה הד״ר
 מגאנה אטימו פליקס עמנואל בעוד ישראלית, ילדה עם משחק
הישראלי. בסמינר זה את זה זהכירז נפגשו היבשות שתי נציגי

? 1 1

יש״ ריקודים מדריכות משתי הנאנאי צ׳ום א. ק. מבקשלגאנה׳ בואו
ההס פעיל? בית דשא על משותפת לבבית בשיחה ראליות.

כלפיהם. שמגלים הלבבי מהיחס מתפעלים הכושים, כיתר חנאנאים, הסמינר. נערן שם תדרות,

יעה על ומזו ולבנים חוגים צהובים, שחווים, \11 מהודו
 ערכה העשרים שנות ראשית ך*

 אנטי־קולוניאליס־ הפגנה ברית־המועצות *1
 ועידה כונסה שבקווקאז בבאקו גדולה. טית

 אפריקה של המשועבדים העמים של גדולה
המש עברו שלפניה המרפסת, על ואסיה.
 וראדק, ז׳נובייב החברים בלטו בסך, לחות

 הקומינטרן, של היהודיים המנהיגים שני
מש של ומרהיב־העין הססגוני במצעד וחזו

כא הלאומיות. בתלבושותיהן העמים, לחות
 ז׳נובייב: את ראדק שאל המצעד תם שר

 של משלחת כאן עברה לא מדוע ״תגיד,
זולוז״ בני

 תמצא ״איפה ז׳נובייב, התפלא ״השתגעתי״
באף?״ זהב נזם לו יתקעו כי שיסכים יהודי

 עמים בני עשרות הסתובבו כאשר השבוע,
ב הססגוניות בתלבושותיהם אפרו־אסיאתים

 בהצגה חזו שם הבימה, בית מסדרונות
 עם שלובי־זרוע רקדו כאשר או עברית;

 בתל־אביב, ההסתדרות פעילי בבית ישראלים
 שהפעם אלא הנושנה. בבדיחה רבים נזכרו

 היפאנים הכושים, בדיחה. היתד, לא זאת
 שהגו למרות מחופשים, היו לא וההודים

 שלום הבאנו בלהט ושרו עבריות מילים
 המרחב מן עמים בני אלה היו עליכם.

ב בסטודנטים להשתתף שבאו האפראסי,
הס על־ידי נערך אשר לקואופרציה, סמינר
הישראלית. העובדים תדרות
 בהם היו טיפוסים. של רב ערב היו הם
 ושטוחי־אף, מקורזלי־שיער גאנה בני עשרה

 ב־ הקצרים הלבנים מכנסיהם מעל עטופים
 הגוון בעלת הגאנאית הלאומית הגלימה קנטי,

 צבעי בשלל יותר, עוד צבעוניים הצהוב.
 כושים עשרה — ד,ניגרית הגלימה — האבדה
וד,מקוע השרוטות שפניהם כיפות, חבושי
 בהם ' שהטביעו לסימנים, זכר ,היו קעות

מל בעת לזהותם כדי בילדותם, אמותיהם
המערבית. ניגריה בני היו אלה חמה.

מתבל ושקטים, צנומים אחרים׳ שמונה
 הפשוטים, ובסנדליהם לבושם בפשטות טים
הת רשמיות למסיבות רק הודו. בני היו

 הלאומיות הסירה ובכיפות בדוטי הם קשטו
נצי היו הסמינר משתתפי 20 שאר שלהם.

 מיפאן, ופרופסורים סטודנטים בודדים, גים
 אנשי וציילון, מבורמה ממשלתיים פקידים

 הצרפתית, וסודאן צ׳אד מדד,ומיי, חקלאות
בממ קואופרציה לעניני שר של סגנו ואף

סנגאל. שלת
★ ★ ★

הירושימה תושב

 — לארצו מחוץ שלום ימי של סיור אחת
 לו הודיעה אחד שיום אלא לארצות־הברית.

 בקואופרציה להשתלם נבחר הוא כי מפלגתו,
לישראל. אותו ושלחה

 ארז ילדים, לשלושה ואב נשוי מצומוטו,
מ הוציא חדשה, מצלמה קנה חפציו, את

 רשימות רשם בהן מחברותיו, את ארכיונו
כש הישראלית. ההיסטוריה על לימודיו מימי
 ביפאן יש כי לספר ידע כבר ארצה הגיע

 חוקרי־הדת וכי סינדו, הנקראת מיוחדת, דת
 זאת דת של מוצאה כי סבורים היפאניים

 הוכיח טענתם, לחיזוק היהודית. מהדת הוא
 הכת של מקדשה מחברותיו, לפי מצומוטו

 אלא שאינו גיון, מקדש נקרא הזאת הדתית
 הכת קדושי קברי ועל ציון, השם סירוס
 סמלים חרוטים שנים ואלפי מאות מלפני
. אפריים. ומגן דויד כמגן

 לארץ מצומוטו הגיע אלה בידיעות מצויד
 חדשים, שלושה של לקורס הכירה, שלא
 כולו: נלהב היה הראשונים בימים וכבר

כו מחייכים, כולם אצלכם. נפלאים ״אנשים
 הוא שלכם שהאקלים חושב אני שמחים. לם

 קפוא. הכל עכשיו בארצי בעולם. הטוב
 אילו להשרף. אפשר ובקיץ קפוא בחורף
 חיי כל לחיות בוחר הייתי יכול, הייתי
כאן.״

 קואופרציה. חדשים שלושה ילמד מצומוטו
 שגריר ספק ללא יהיה ליפאן, לכשישוב

 המדינות. שתי בין להתקרבות רצון־טוב של
 עשרה של מערכם גדול יהיה למדינה ערכו

מקצועיים. שגרירים
★ ★ ★

מאוגס כמעט
הישראלית, המדיניות עצבי **

 תהיה ישראל כי השנים כל חלמו אשר 1₪ו
 למרחב קשור שאינו תיכוני ים מאזור חלק

 מאונס, כמעט בהכרח, הגיעו האפרו־אסיאתי,
 קשור במרחב ישראל של עתידה כי להכרה

 בשנתיים רק סביבה. בעמים אמיץ קשר
 לפעולה, הענקי המרחב את גילו האחרונות
 החלק כל פני על אפריקה, מיבשת המשתרע

ליפאן. עד אסיה, של הלא־ערבי
 שרת של ביקורה ספק ללא זה היה
למס שהביא אשתקד, מאיר, גולדה החוץ
 תרומה באמצעות יכולה, ישראל כי קנה

בו. ולהשתלב לנסות האיזור, לעמי ממשית
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 האמריקאיות הארצות כני מישים ייץ
מדינו של נציגים היו לא והאמיתיות 1 1

 שליחים, היו לא הם עמיהם. או תיהם
 באו לא גם הם בשורה. אנשי או סיחרים
 מדינת כאל או קודש, ארץ כאל לישראל
 באו והם ללמוד. פשוט באו הם חלומות.

לימו שנושא משום בישראל, דווקא ללמוד
בישראל. דודקא ביותר מפותח הוא דיהם

 בארצו מיפאן. בא )36( מצומוטו קנאם
 לו חסרו לא האוניברסיטאות עשרות בעלת

לימו את שסיים ואחרי למודים. אפשרויות
באוני שנים למד אף תיכון בבית־ספר דיו

 חבריו שלושת שאר גם טוקיו. ברסיטת
 סטודנטים מהם שניים משכילים: הם מיפאן
ה בכל אולם לסוציולוגיה. פרופסור ואחד

 בנושא להשתלם יכלו הם המערבי, ד,עולם
ה שהיא בישראל, ורק אד הקואופרציה

 הברזל מסך של מזה מעבי היחידה מדינה
זה. לנושא באוניברסיטה קתדרה המקיימת
 מניפה הוא שמו שפירוש מצומוטו, קנאם

 ביפאן סטודנט• סתם איננו מישמיש, ועץ
ה המפלגה של ממארגניה אחד על נמנה

 של המרכזית הועדה חבר הוא סוציאליסטית.
 של המחוזות באחד הראשי ומזכירה המפלגה

 איכרים, למשפחת בן הוא מצומומו יפאן.
 גם הוא בה הירושימה, ליד כפר תושב
 סגן־משנה היה השניה העולם במלחמת כיום.

ה ליד טובעה אניתו יפאנ־ת• משחתת על
 נלקח והוא האמריקאי הצי על־ידי פיליפינים

בשבי.
★ ★ ★

ביפאן דויד מנן
לל־ החל הביתה מצומוטו חזר אשר

 באוניברסיטת ־ לימודיו את סיים מוד,
 הסוציאליסטית. במפלגה פעיל והסך טוקיו

 או לישראל לנסוע מעולם חלם לא הוא
פעם רק ערך חייו בכל זה. באיזור לבקר

^ ־ ^ ולבנים שחורים
ריקודים האורחים למדו זח בערב האפרו־אסיאתי.


