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ך
כה! כחדו הצרפתים

 לרכוש תוכל אתה גם מעכשו
 הצרפתית הגלות מכונת את

המשוכללת.
מפיצים:
 ת״א 7 טשרניחובסקי ״צבי"

ירו סנסור בנין ״קאופמן״,
שלים.
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:על בזה מכריזים הננו
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הארץ. ברחבי

י ו נ מ  — ה
 קיבלת
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 פרע נא

בהקדם. אותו

מקוד
ביצה

ישראלית
אפריקה ב

 בן־ יהודה (מאת לבן תירס גרגיר
 ,ה־ אחד ענו׳) 292 מערבות; הוצאת דויד;

 שבע לפני שהואמנו הראשונים שגרירים
 מיליון (שבעד. הטרייה מאלי לפדרציית שנים

 שטח על מפוזרים מוסלמים, רובם תושבים,
 סגן־ היה ישראל) ממדינת 70 פי הגדול
 וצבא הגנה כאיש בן־דויד. יהודה אלוף
 צבאית) נספחות מודיעין, (העפלה, ותיק
 רוכבי 12ש־ שעה כראוי. מהלכיו את תכנן

 ל־ לפניו דהרו אדום־לבן לבושי אופנועים
 לבית־היולדות אשתו את שיגר בית־הנשיא,

הבירה. דאקר של
ב נולדו וכאשר

ה העצמאות יום
 מאלי של ראשון

ה התינוקות שני
הראשו עצמאיים

ה אשת ידעה נים
ל עליה מד, שגריר
 העניקה היא עשות:

שמי שתי מייד להם
 ריקמה רקומות כות

מקורית. ישראלית
תיא־ ״עודף

 מאלי פדרציית כוך;
 של ומאלי (סנגאל

אמ התפרקה היום)
חו כמה אחרי נם

 בן־דויד אך דשים
 למשך בשטח, נשאר

כ הבאות, השנתיים
 ב־ ישראל שגריר
סנגאל.
 אח ביזבז לא הוא

ל הוא לריק. זמנו
 אפריקה על הכל מד

 אחוז בה המערבית
 התינוקות תמותת

 ה־ ,50 על עולה
 ,90 על אנלפבתיות

סבלנות״. וחוסר תיאבון ״עודף רבים

ואשתו כך־דויד
אפריקאיים ולמנהיגים

 במכוניות־ היטב בן־דויד ראה זה את
 המהודרות, החווילות בהקצאת היקרות, השרו

 ובנסי־ מפוארים במקומות בקבלות־הפנים
בינלאומיים. לכנסים המיותרות עות

תפ אבל קולוניאלית״. ״המצאה
 ביקורת לערוך היד, לא בן־דויד של קידי

 בידה. לסייע אלא המתעוררת, אפריקה על
 (כ־ הקרה המלחמה מבעיות התעלם הוא

 ״האגדה כי שקבע סובייטי שגריר אותו
 קולוני־ המצאה אלא אינה חם שבאפריקה

 מום- של חתונות על התגבר הוא אלית״).
 מאנשי יאחד את להביא והצליח זרים למים
 (וזה בארץ לביקור בסנגאל המוסלמים הדת

 לשלום משותפת תפילה הר־ציון על אירגן
 כומר יהודי, רב ביחד, התפללו, בה העולם,

המוסלמי). ואיש־הדת נוצרי
 היתר. העניין לטובת תרומתו עיקר אך

 סג־ משק לפיתוח הישראלית ההשתתפות
 החד־יבולית החקלאות לגיוון דאג הוא גאל.

 התירס את לסנגאל הכנים (בוטני־שמן),
ו יבולי־פאר שהניבו הישראליים, והסורגום

כ ללולנות. מרכזי בית־ספר בהקמת טיפל
 תושבים אלפי מאות טעמו מכך תוצאה

 של טעמה חייהם, בימי לראשונה סנגאלים,
ביצה.

 בילה בן־דויד ״שברירי־מדינות״.
 הגיע במערב־אפריקד״ בסיורים רבים ימים

 בלתי־ גילוי־לב תוך חשובות. למסקנות
 חסיד אינו בי מודה היא לגמרי דיפלומאטי

 שברירי־ של וחסר־הטעם הנפרד ״קיומן של
מ אך באפריקה. שקמו אלה מסוג מדינות״

״עו באפריקה כי ומזהיר מסביר הוא אידך
ה... והערכים המושגים לם  היוצא כל שונ

רו מאמץ לעשות (חייב) לאפריקה לתפקיד
וה החשיבה דרך את להבין כדי גדול, חני

 בנוייה שונה, מחשבתם ההגיוני... מבנה
 קוצבים ולכן שונה אמוציונאלי רובד על
לעובדות״. אחר קדימות סדר הם

 יכול האפריקאית המחשבה שונה כמה עד
 לגיניאה. האמריקאי בשגריר המעשה להוכיח

 הטובות הכוונות מתוך שלחה, ושינגטון
 שהגי־ רק לגיניאה. כושי שגריר ביותר,

 בו ראו לא הם לחלוטין. אותו נידו ניאים
 שמקומו עבדים של בנם אם כי לגזע, אח
המדינה. רבי בין יכירנו לא

ו 551 הזה העולם


