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 מיש־ למדה שחקנית־קולנוע, קצת היתד,
 והוסמכה קאמברידג׳, במיכללת פסים

בעורכת־דין.
 :חשוב פוליטי כלל הבין אמין .אידי
 בייחוד ידידי. הוא אוייבי של האוייב

 נהדרת, אוייבת הוא האדיב של בשהאוייב
 לכן שחור. קסם ושופעת ארוכת־רגליים

והזמין קודמו של צדהגירוש את ביטל

 הפך הוא זה. את עשה הוא 6ון?*סון ף*
לשרת־החוץ, שלו הפילגש את

 את מאיר. גולדה מייצגת ישראל את
 לאוגנדה אבל גאנדי. אינדירה מייצגת הודו

 — אליזבת מיוחד: יותר עוד משהו יש
בעולם. ביותר היפה שרודהחוץ

 היה המלך, שלמה אותה ראה אילו
 אמין אידי חדש. שיר־השירים עליה כותב
 קצת הוא הדיפות לכל שלמה. המלך אינו

 מבחיל. וקצת פרימיטיבי קצת מטורף,
מישהי רואה כשהוא המלך, שלמה כמו אבל

 לעשות. מה יודע הוא ונאווה, שחורה
זה. את עשה הוא ועכשיו

 מאמין למי
אמין

 הצליח, כאשר מייד אותה ראה וא ן*
 ביוזמתה), גם (ואולי ישראל בעזרת 1 1

 אוגנדה, של הנאור השליט את להפיל
לדיק עצמו את ולהפוך אובוטה, מילטון
.1971 בינואר היה זה טטור.

ממא כחלק מתקדם. אדם היה אובוטה
 מתקדמת, לארץ אוגנדה את להפוך מציו
 של המלכותית המישפחה את גירש הוא

הירח״. הרי ״ארץ המערבית, אוגנדה
 לכל היתר״ זו מישפחה של הפאר יצירת
 השלישי: רודיקי המלך של בתו הידיעות׳
טורו. נסיכת באגאייה, אליזבת הנסיכה

 למרות ממש: הביתה הביתה. הנסיכה את האנגלים ראו וכאשר ללונדון, הגיעה היא
כנאה נשים, ארבע בבית כבר לו שיש הפכו ),84־58־84( ומידותיה מעלותיה את

הוא הקוראן, פי על החי מוסלמי לגבר אחר־כך צמרת. לדוגמנית במקום בו אותה

 עברה והיא שלו, הארמון את בפניה פתח
במחיצתו. לגור

 שהיסהפיה השמועה פשטה מהר חיש
 האדם לעריץ, ביותר המקורב האדם היא

 אותה מינה הוא לו. מאמין שאמין היחידי
 באו״ם, אוגנדה ונציגת מיוחדת לשגרירה

רש בקבלות־פנים לידו לעמוד לה .נתן
 דיפלומטי במשא־ומתן אותה שיתף מיות,

מסובך.

פדאי_______
ם להדק סי ח י

שב איכפת לא 28ה בת ;סיכה1ך
 טרור. של מישטר עתה שולט אוגנדה /

 במח־ בהמוניהם נרצחים שחשודים בשעה
ב נאנסות אסיאתיות נשים נוודריכוז,

 העדה בני ורבבות חיילים, על־ידי רחובות '
 בתנאים המדינה מן גורשו האסיאתית

 העריץ ליד הדוגמנית עמדה אכזריים,
 המטורפות הודעותיו את ותירגמה הנבער

 לפתוח איים בהן ההודעות וביניהן —
 ושאר ארצות-הברית ישראל, נגד במילחמה

האוגנדי. העם אוייבי
 הראוי המעמד את לה העניק עכשיו

דיפ קבלות־פנים תארח כשרת־חוץ׳ לה.
 דיפלומטים כמה בזכותה־עצמה. לומטיות

 על כפליים השבוע הצטערו ישראליים
 כפוי-הטובה אמין אידי בין היחסים ניתוק
אותו. שהמציאה המדינה לבין

 עמוקה באנחה מהם, אחד אמר ״אהה,״
 לקיים עכשיו יכולתי ״אילו מאוד, וכנה

 מצע ולמצוא אוגנדה עם הדוקים יחסים
שלה...״ מישרד־החוץ ראש עם משותף

1■ 29




