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שחור סוף
 יוסר גדולה שמחת אין נצור, בסיבצר

 שהצליח החוץ, מן אדם של בואו מאשר
 אל ולהיכנס האוייב לקווי מבעד להסתנן

החומות. מבין
 נצורה עיר בחזקת שהיא ישראל, במדינת

בו עם דומה שמחה קיימת שנים, עשר מזה
 מאסיה שחור או שחום אורח כל של או
 גדולה שמחה היתד, לא מעולם מאפריקה. או

 או־גו, של פניו את שקידמה זו מאשר יותר
 ההיססורי- בביקורו בורמה, ממשלת ראש

בישראל.
 אורח של בואו עם המדינה שמחה השבוע

 אייה, איביירו ההפוך: הכיוון מן שבא שחור
 על לשוחח שבא בגאנה, המסחר משרד ראש
 הצעירה השחורה למדינה ישראלי סיוע מתן

באפריקה. ביותר
 פשוסה, הרגשה עמדה זו שמחה מאחורי
 בר־דעת: ישראלי כל של בלבו המקוננת

 המדינה בהצלחת תלוי בעתיד ישראל שגורל
 במאמציה האפרו־אסיאתי, למרחב לחדור

בו. להשתלב
 עוסק שנים מזה הדועכת. המנגינה

ונש חוזרים בנסיונות הישראלי משרד־החוץ
המדי המעשים לשפת זו הרגשה לתרגם נים

 ביותר החיובית הפעולה אולי זוהי ניים.
 שאר בכל שמריו על הקופא המשרד של

השטחים•
 למען בורמה את בשעתו כבש הכהן דויד
 את הבקיע מרידור יעקב וסולל-בונה. ישראל
 ואת פוליטית אחיזה שם כבש לחבש, השער

 אפילו נתקע שרת משה בימי הבשר. סיר
רא קשרים שם ונקשרו בסודאן, ארעי יתד

 לכיבוש המסע לפרסום. ניתנו שלא שונים,
 רביעית חוליה הוא שנה, לפני שהחל גאנה,

זו. בשרשרת
 מתחילים האלה הנסיונות כל המזל, לרוע

דו המנגינה אולם עליזות, בתרועות־חצוצרה
 הישראלית האחיזה בהדרגה. תמיד עכת

 למרות לאפס, עד כמעט הצטמקה בבורמה
 ומשה פרם שמעון של הנוכחי מסע־הרימום

היש המושבה הפרק. מן ירדה סודאן דיין.
 נמצא בה גאנה, רק מתחסלת. בחבש ראלית
 נראית עוד הראשון, בשלב עדיין המסע

ב החלה כבר היא גם אולם — מעודדת
 המנבאים מצריים, עם הדוקים קשרים קשירת

לעתיד. שחורות
 עוברים פעם, בכל זה? למפנה גורם מר,

 קופצת הראשון ברגע אחיד. תהליך היחסים
היש ההצעות על הצעירה הזרה המדינה
 שמתים מציעה ישראל כי הנדיבות, ראליות
מס שיקול שום על מבוסס שאינו במחיר

 אולם טהור. פוליטי שיקול על אלא חרי,
 שהמדינה ככל הנגדי. הלחץ גובר בהדרגה

 יכולה שאינה מבינה היא מתבססת, הזרה
 המאוחד, האפרו־אסיאתי העולם נגד לעמוד
 של וגמרה בת־טיפוחים בישראל הרואה

ה הקולוניאליזם של אחרון וגילוי המערב,
אירופי.

 של מוסר־ההשכל מדר־גאנה. פאטח
 הולך המסחר אין 20ה־ שבמאה הוא הפרשה

 להסתנן אי־אפשר מאחוריו. אלא הדגל, לפני
 לדלת מבעד האפרו־אסיאתי העולם לתוך

 בדלת־ אבנים שעה באותה ולזרוק אחורית,
שלה. הקדמית הזכוכית

 משרד־ של ביותר המבורכים הנסיונות
 אותו עוד כל פרי, ישאו לא הישראלי החוץ
 מבקש באלג׳יריה, בצרפת תומך עצמו משרד
 לבסס נסיון בכל ותומך אמריקה עם ברית
 פיצול בעולם. הקולוניאליזם את מחדש

 מדי, שקוף ישראל של הפוליטית האישיות
 האפרו־אסיאתים העמים אותם את גם מרתיע

 מוקדמת איבה רוחשים שאינם הידידותיים,
למדינה.

ה מן מנוס יהיה לא דבר, של בסופו
 ליבשת שייכת ישראל האם הגדולה: החלטה

 — אלוהים זאת שק:ע כפי האפרו־אסיאתית,
 בן־ דויד שקבעו כפי האירופית, ליבשת או

 כזאת, החלטה בהעדר פרס? ושמעון גוריון
 של אחיזה לקנות ישראל של התקוות כל

 פאטה אלא יהיו לא האפריקאית, בגאנה קבע
מור־גאגד״

המשבר
ה רעל ב ברי

 בהחלט: בלתי־פוליסי היה השבוע סיפור
שה וריבות, ממתקים לשוק הוצאו בטעות

 מיליון לקטול כדי בו שהיה רעל כילו
 אחרי האזרחים עקבו עצורה בנשימה איש.

ל שהספיקה המשטרה׳ של הזריזה הפעולה

 היה שיבול לפגי הרעל, רוב את החזיר
 לקסם׳ ולגרום האוכלוסיח לקימת לחדור
תוצאותיה. לחוות יכול אינו שאיש טרופה

 מרעל קטלני פחות היה הזה הרעל אולם
 לעורר מבלי למדינה, השבוע שד,וגנב אחר,

 זה היה האזרחים. אצל מיוחדת התעדנות
האורג לתוך שהוזרק והכחש, הציניות רעל
 יום אחרי יום המדינה של הציבורי ניזם

החולף. השבוע במשך
 תכשיר מכל יותר מסוכן היה זה רעל
 העצבים את לכלות בא הוא כי כימי.

ה של האימון הלאומי: הגוף של והגידים
ו במוסדות ובמפלגות, באנשי־ציבור אזרח

 המוסרית ההתנוונות הדגמת עצמה. בממשלה
 לעיני השבוע שנערכה המעשית והציניות

 שהיו מפלגות רבות. שנים תישכח לא כל
 שהשקר הכרזות עקרון, כל על לוותר מוכנות

 מסתרי מקח־וממכר ילד, לעמי גם מתוכן בלם
 זה — ביותר החשובים הלאומיים בערכים

המחזה. היה
 הכסה, במרכז ההתפטרות. מארש

 בן־גוריון. דויד עמד המקהלה, על מנצח כמו
 מבטיהם, את בו תלו האחרים הנגנים כל

 סי על מבוקש צליל כל להשמיע מוכנים
 צעקו לא הם שרביטו. של ביותר הקל הרמז

 על בחוזקה הלם המנצח שרביט כאשר גם
 אסור זו, במה על כי אצבעותיהם. פרקי

להתאנח. אפילו למוכה
 המנצח פתח כאשר החלה, השבוע מנגינת

 זו התפטרות השיג ביג׳י ההתפטרות. במארש
 כל- שהיתר, דרישה העמיד פשוט הוא בנקל.

 יריביו שאפילו ובלתי־אפשרית, גסה כך
ה זאת היתר, לקבלה. יכלו לא הדבקנים

 והדתיים, (מפא״י שרים שאחד־עשר דרישה
 בממשלה אחר שר כל לפטר יוכלו למשל)
בהת ירצה שביג׳י ברגע ),1057 הזה (העולם
זו. פטרות

 הנשיא לבית ביג׳י הגיע אך כאשר אולם
 הממשלה, התפטרות על רשמית לו והודיע
 ב־ סולקה כאילו דרישת־הפיטורים נעלמה

ב כמו נמוגה פשוט היא שרביט־קסמים.
שהוש ברגע תפקידה את מילאה היא הלום•

ההתפטרות. גה
 שעות 24 במשך סגירה. של פאניקה

 הקרה. בזיעתם להתבשל לשותפיו ביג׳י נתן
 במלון הסובל, שפירא משה את ביקר הוא

 דאג לוין׳ איצ׳ה־מאיר עם שוחח השרון,
 פיתח כך בהרחבה. יפורסמו השיחות שכל
 של פאניקה מפלגות־הפועלים שתי אצל

 תקו*.^ רגע בכל כי חששו הן סגירת־דלת.
בלעדיהן. ממשלה
 הפנימי המצב מה נכון אל ידע ביג׳י

ב לו מספק מנגנון־החושך אלה. במפלגות
 עסקני שיחות על מלאים דו״חים התמדה

 עצמם לבין ביניהם ואחדות־העבודה מפ״ם
 על אותו מעדכן סודיות, ובישיבות בטלפון

 הלחץ כי ביג׳י ידע כך במשקים. מצב־הרוח
 מצד ביחוד ואחדות־ד,עבודה, מפ״ם בתוך

 בעיני כי ידע הוא עצום. הוא המשקים,
 היא הממשלה מן פרישה אלה, גורמים

כלכלית. שואה בגדר
 תקציבי הבדל אין עין למראית אמנם,

 אופוזיציה. משקי לבין קואליציה שותפי בין
 ההתישבות מחלקת דרך ברובו הולך התקציב

ההכ אולם ממשלתית. שאינה הסוכנות, של
 למשל הקובעות הגדולות, הכלכליות רעות

 מתקבלות למשקים, הניתן האשראי היקף את
 את לקבוע יכלו הן הממשלה. במשרדי

 צורות באלף לשבט, או לחסד המשקים גורל
שונות.

ה מן רבים כלכלי. רק היה לא הלחץ
 של ארוכות שנים אחרי מעורערים, משקים
 לא יצאו אלה בפילוגים פוליטיים. פילוגים

 כל גם אלא הפורשים, הפלגים נאמני רק
 בפילוג ראה הקיבוציים, בחיים שמאס מי

בכבוד. להסתלק נוחה דרך
 ההתפרקות, תהליך קיבל מיבצע־סיני אחרי

 תנופה הישראלי, הנוער של במשקים ביחוד
 הקל הזעזוע כי החשש קיים היה חדשה.
ו נוספות, המוניות לעזיבות יגרום ביותר

שלמים. משקים לחיסול אולי
 ל־ ידוע היה זה כל הסוכריה. אלוף

 הגיעה בשמאל שר,פאניקה אחרי לכן, ביג׳י.
 לבשה היא בסוכריה. לפתע ניפגף לשיאה,

 הפל- אלוף אלון, יגאל ח־כ של דמותו את
 באחדות- שניה ממדרגה לעסקן שהפך מ״ח

 ביג׳י של המנהלים קבוצת ואשר העבודה,
בעתיד. לשותפות מועמד בו רואה

 הרביעי ביום אלון, עם ביג׳י שיחת
 פתח השמאליים וחווה אדם בפני פתחה בערב,

 לא הם האבוד. לגן־העדן לחזור תקווה של
אפי התנאים, בכל יחזרו שהם ספק השאירו

רק אם מעץ־הדעת, התפוח את יחזירו לו
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