
השחורה ביבשת ׳שואדי מיבצע עד מדווחת בניגריה הזה״ ״העורם כתבת

ב\־ונגר המלך דוד
 מצייד שחיו חיל, אנשי היו הם בעיניו. הרע

 רעים כך כל אדם. בני כולל — בעלי־חיים
 האחרים, הרעים מעשיהם לכל שנוסף היו,

 ירד והוא מכסאו בכוח מלכם את הורידו
שאולה.״ ביגון

 שם הילדותיות כתפיו על נושא כשהוא
 לגבר. ונהפך אדיבוייבו הנער גדל גדול, כה
 מתרכזים שם הגדולה, לאגוס לעיר נדד הוא

 בג׳ונגל, כפרם את העוזבים רבים צעירים
מקצוע את למד שם פרנסה. אחר בחיפוש

 שבאו ״עד נצרת. את דויד, קבר את קדושה,
ירו כי תמיד חשבתי לניגריה, הישראלים

 סיפר העננים,״ בין באויר, תלויה שלים
 מסביב רואים הקודש ״ואת המלך, דויד

עיר היא שירושלים ידעתי לא זוהרת. כהילה

 לחלונו, מתחת המשתרעת העיר של כזית
 לאל, ״השבח הודיה: דברי ממלמל כשפיו
 קדושי(!. באמת הישראלים אתם לאל. השבח
.החיים סם את לנו לתת אלינו באתם . . 
כאן שדוזקא הגורל, יד בזה האין — תגידי

לתפי מוכר קבלן שנים תוך הפך ר,חייטות,
 גם אולם ניגריה. ממשלת עבור מדים רת
ישראל. מלך דויד שמו כי שכח לא אז

 ומספר נשים, שתי המלך לדויד יש כיום
 מנשותיו אחת ובנות. בנים של לא־מבוטל

 שוב הרה היא ועתה תאומים, לו ילדה
 דודקא שתלד לו מניין שלישיה. לו ותלד

 תהיה זאת שלישיה, אומר ״כשאני שלישיה?
 לי שיש ידוע הרי ״כי ענה, שלישיה,״

 חלמתי לא האם ביותר. חזק נבואה רגש
מלך?״ שאהיה

★ ★ ★
מים :הראשונה המשאלה

 משאלתו מה מלכותו, הוד את **•אלתי
 הוא וכאדם. כמלך — ביותר הגדולה

 עירי.״ לאנשי מים ״שיהיו היסום: בלי ענה
 שניה: משאלה הוסיף קצרה שהיה וכעבור
ה־ ירושלים את לראות לירושלים. לנסוע

 ללא איז׳בו־אימושין בני חיו שנה 300
ה דויד בעיני ממוות, גרוע גורל — מלך
 סיפר רועה,״ בלי צאן כמו ״חיו מלך.

 מוצדק עונש זה היה כאילו שרמזה בנימה
 כתום מקום, מכל במלכם. ההתעללות על

 עדיין היה המלך כשדויד השנים, 300 אותן
 ללאגוס, שליח אליו בא החייט, אדיבוייבו

 אביו את מצא הוא לעירו. לשוב לו שקרא
חולה.

★ ★ ★
שבוע בגיד בתר
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לישראל ריש
לידי מסרה ישראל,״ במדינת

 של ידו בכתב
 שכתב בוייבו,

הזה, העולם כתבת

 אדי- דוד המלך
 הטובים ״לידידי
לפרסמה. ביקש

נצרת מלו
שני אקיז׳ה, מלך אקיז׳ה

 משמאלו מימין). (שני הכתרתו בחגיגות
 ומימינו אואו, של אולאו׳ מלך עומד
החגיגי. בטכס להשתתף שבאו שכנים מלכים

 שאפשר האמנתי ברכב. אליה להגיע שאפשר
 אני עכשיו מלאכים. כנפי על אליה לעוף רק

 ורב הרים, על השוכנת עיר זוהי כי יודע
 הקודש.״ אדמת את ולנשק בה לבקר חפצי

 כתוב תנ״ך מלכותו הוד ביקש בינתיים
 ממי ובקבוקי — עברית — המקורית בשפתו
הירדן.

 הראשונה למשאלתו השיחה את החזרתי
 בי הסתבר המקום. לבני מים המלך: של

 מכל יותר עליו המעיקה הדאגה גם זוהי
 הוא איז׳בו־אימושין כי .דאגות־השלטון. יתר
 העולם, של זה בחלק המעטים הישובים אחד
 חייבים התושבים מים. מקור בו אין אשר

קילו המרוחק מנהר מימיהם את לשאוב
לבתי בפחים ולהובילו מהעיר, רבים מטרים

 ומגיפות מחלות גורמים המזוהמים המים הם•
 מחסור בגלל תחליף להם אין אך נוראות,

המים. מקור
 במה לעבר לחלון, מבעד הצביע המלך

 להרשות שיכול מי בכיכר. שעמדו חביות
 מים פח כאן קונה הלוקסוס, את לעצמו

 או אשתו את שולח עשיר, די אינו אם ליום.
 השתיה מי־ את בעצמן לשאוב בנותיו את
המזוהם. הנהר מן

 מן נפגמת התושבים של בריאותם רק לא
 מתערער החברתי מצבם גם במים. המחסור
מס אינה אחרת מעיר אשד, אף כי והולך,

 אפילו איז׳בו־אימושין, לבן להינשא כימה
 שהרי ובצדק. גבוה. מוהר לאביה יציע אם

 ללכת החופשי מרצונה תתחייב אשד, איזה
 כבד כשפח־מים רבים, קילומטרים יום מדי
ראשה? על

★ ★ ★
בששון מים מיס,

 הרבה היה עיר באותה השני ף־ייקורי
 אדיבוייבו מלכותו הוד משמח. יותר ■■4
 דויד איז׳בו־אימושין, של האולוקו ,11ד,־

 באולם אותי קיבל הניגרית, נצרת של המלך
 על פרוש רחב כשחיוך שלו, הגדול הקבלות

 בו היום לעירו, גדול יום זה היה פניו.
במר מתוקים מים של באר לראשונה נקדחה

 ישראלים, ביצעו הקידוח ואת העיר. כז
הקודש. ארץ של שליחיה
 פעם מדי דמעות. כדי עד נרגש היה המלך

המר־ הכיכר את לסקור ממקומו, קם היה

בקר צדקתי לא האם הראשון? הקידוח נקדח
נצרת?״ לאימושין אי

 דויד של התרגשותו את להבין היה אפשר
 סביב אזרחיו נדחקו מביתו הרחק לא המלך.
 בלתי- זרם שפלט צינור — הגדול הפלא
לר הלב כאב טובים. נקיים, מים של פוסק

 מגלגלים כשהם בהמוניהם, באו הם אותם.
 פחים ראשם על נושאים או גדולות חביות
 גדולות שלוליות נוצרו לצינור מסביב ריקים.

 על השתטחו וילדים מבוגרים מים. של
 בבוץ. שהזדהמו המים את ושתו האדמה

 ייספגו שהמים מחשש בבהלה, שתו הם
 בלתי זרימה דרושה היתד, האדמה. כתוך

 לשכנע כדי שעתיים־שלוש, במשך פוסקת
חול תופעה אינם הטהורים המים כי אותם

 כי על עמוקה, גאוזה בלבי הרגשתי פת.
 קדושה שמחה שחולל העם אל נמנית אני
האפריקאי. הג׳ונגל בלב זו

 לי היה סעודת־מלכים. עבורי הכין המלך
מפגי מקומיים, במאכלים כלשהו נסיון כבר
המו המעדנים בי וידעתי ניגרים, עם שות
 אב^ חריפים. בתבלינים מתובלים יהיו גשים

בני שאפילי לי תיארתי לא חריפים כך כל
הת מעיני, זולגות כשדמעות יאכלו. גריה

 של פיקנטית המחשה — הכיבוד על גברתי
יש למדינת המלך דוד של הלוהטת אהדתו

ראל.
מכ לידי מסר המלך, מן שנפרדתי לפני

 הישראלי. העם אל ידו, בכתב כתוב תב
 מדינת ״לכבוד באנגלית: המלך, דויד כתב

 לבני מודד, הריני הטובים: ידידי ישראל,
 לבני ופיתוח הנאה חיים, שהביאו על ישראל

 באזורי, חמורה בעיה הינו חוסר־המים עמי.
 הראשון המקום היא שעירי לאל תודה אך

 במסגרת סדירה, מים לאספקת שזכר, בניגריה
יש בני על־ידי המבוצעת הקידוחים תוכנית

הנפלאים. ראל
 ישראל, ארץ־הקודש את להכיר חפץ ״אני

 יותר וללמוד עמכם עם המגע את להדק כדי
 סדרי־המינהל על הנכבדה, תעשייתכם על

 ובו׳, וכו׳ הכלכלי התיכנון על אצלכם,
 בת- המוזכרים עניין בעלי מקומות ולהכיר

 להתגשם עשוי אורחכם להיות חלומי נ״ך.
 תודה מציאות. ולהפוך רחוק לא במועד

.״11ד,־ אדיבוייבו דויד הטוב מידידכם רבה,
נצור. מלך אל

 תנ״כית, תמונה ועלתה צפה **■וב
 את מברך אבינו יעקב תמונת הפעם /■*
 כינס אדיבוייבו של אביו מותו. לפני בניו

 בעוד כי להם הודיע ילדיו, כל את סביבו
 כל ובירך אבותיו, אל ייאסף ימים חמישה

אדיבוייבו, את אבהית. בברכה מהם אחד
 לידו, אחרון השאיר שבבניו, והאהוב הצעיר
האחרים. את ששלח אחרי

 את שלח ״הוא מלכותו: הוד לי סיפר
 החדר מן מיוחד כובע להביא הקטנה אחותי
שנכ למשרת פקודה (מחיאת־כפיים, הסמוך

או חבש הוא הכובע.״ זהו הנה, בריצה) נס
 הכובע את רואה ״את והמשיך: לראשו תו

לפני לידי מסרו שאבי הכובע זהו הזה?
 מלך להיות עתיד אתה ,בני, באמרו: מותו,

 לא עליך מצווה ואני איז׳בו־אימושין של
 הזכות להן יש בלבד משפחות חמש לסרב.
אני אבל מתוכן. מלך לבחור זו בעיר
 יביא זה וכובע המלך, תהיה שאתה יודע

 יעזור טוב, מלך תהיה אם המלכות. את לך
 כעבור אבותיו אל נאסף אבי האל.׳ לך

בדיוק.״ ימים חמישה
 כי החליטו העיר וזקני רב זמן עבר לא

 ההפקרות, לתקופת קץ לשים העת הגיעה
 המועמדים משפחות חמש מלך. להם ולבחור

 בחרה משפחה וכל ועדה, קהל בפני התאספו
 להיות כמתאים לה שנראה מבניה, אחד
מש מטעם כמועמד נבחר אדיבוייבו מלך.

 על נכתבו המועמדים חמשת שמות פחתו.
 עור, תיק לתוך הוכנסו הפתקים פתקים,

 בפרס הזוכה הפתק את הגריל קטן וילד
 פתקו מראש, שניחשתי כפי זה, היה הגדול.

אדיבוייבו. של
 וטכסים מיבחנים נערכו ההגרלה אחרי

 היתד, אמנם כי לוודא שמטרתם מיוחדים,
 ספק כל היה לא לאדיבוייבו נכונה. הבחירה

 שמונה בן בהיותו עוד שהרי התוצאה, לגבי
 ראשו על כתר לו שמו שנטבל, בעת ימים,
 — כתר כלומר: — אדיבוייבו לו וקראו
״כש ישראל. מלך דויד הכינוי את לו ונתנו
 לי וקראו הילדים ממני צחקו נער, הייתי
 הוד נזכר הקלפים,״ מלך כלומר בום, אובה

 הוא הרי צוחקים, אין לגורל ״אך מלכותו,
עצמו.״ את מוכית תמיד
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עירן. של במרכזה לפתע שפרצו היקרים הסיס את בהם לאגור כדי וכלים, פחים נשים
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