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מ אחת שונות היד כף שאצבעות כשם
 היד־השחורה, קבוצת חברי גם כן רעותה,

 את לתפוס מאחורי־הקלעים עצמם המכינים
 בהשקפותיהם נפרדים הזמן, בבוא השלטון

מרעהו. איש שלהם ובאינטרסים
 מ־ חבריו על־ידי שהורחק אבריאל, אהוד

 מזה בקנאה, סוקר בבירה, קערת־ד,שלטון
בוח חבריו אצבעות איך לשנתיים, קרוב
 ויותר ליותר זוכות בקלחת, בערנות שות

שב עצמו, אבריאל מהשלל. שמנים נתחים
 היה חייב בגאנה ישראל כשגריר תפקידו

 החל לאפריקה, דרכה את לישראל לפלס
 לפלס הביתה, קרובה חזרה על דעתו נותן

 המדיני. למטבח יותר קרובה גישה לעצמו
ה הבחירות שנת נראתה קרובה כהזדמנות

 הוא כי לחבריו רמז הוא הסף. על עומדת
ממו לחופשת־מולדת בקרוב לחזור עתיד
 ליד מקומו את לפנות מהם ביקש שכת,

הקערה.
ידי בעיני רק לא לצנינים היתר, זו חזרה

 הקשישים הבריו־למפלגה גם הצעירים. דיו
 שהיד, מי של חזרתו על בחשש הביטו יותר

 הריץ משרד־החוץ שר־הבטחון. של ימינו יד
 לביקור להתכונן דחופה הוראה לאבריאל

מ •זה שזכתה הצרפתית, בגיניאה ממושך
שאפ מה כל את לעשות בעצמאותה, קרוב

ה המדינה עם בר־קימא קשר לקשירת שר
החדשה. אפריקאית
הת לא אבריאל צפויה. כלתי עזרה

לממו הודיע הוא זו. דחופה מהוראה פעל
בבי קצר ביקור יערוך אמנם כי עליו נים
 דעתו על עמד לישראל, בדרכו גיניאה, רת
ה כי נראה היה רב. זמן בארץ ישהה כי

 מחיר בכל להגיע אומר )41( הצעיר דיפלומט
 המחודשת. השלל חלוקת לפני

 אבריאל של החוששים ידידיו של לעזרתם
הש בתחילת אופוזיציוני. עתון דווקא בא

 כי ראשית בכותרת חרות עתון פירסם בוע
 הוא כי כך על רמז מגאנה, יוחזר אבריאל

ה שעורר השלטון תפיסת בפרשת קשור
 ה־ שר מיטיבו מיוחדת, כוונה בלי חודש׳
 משרד־החוץ אנשי הממשלה. וראש בטחון
 יום, באותו כבר הודיעו המציאה, על קפצו

 קול של הצהריים של החדשות במהדורת
ספו ימים בישראל יבקר אבריאל כי ישראל,

לגאנה. מיד יחזור בלבד, רים
ב קשור עצמו למצוא העלול אבריאל,

 יכפור השלטון, תפיסת של המסעירה פרשה
 את האחת, ידו אצבעות על פעמיים, עתה
בישראל. שהותו ימי

עתומת
בכיווו ה־ ס ד תנו ח א

ירו חיפה לעיר הורישה המנדט ממשלת
 הארץ ערי שביתר בעוד מאוד: נכבדה שה

 ברגליהם להעזר התושבים נאלצו הגדולות
 למקום ממקום לנוע כדי במוניות־השרות או

לנ חובבי־הטיול חיפה אזרחי יכלו בשבת,
באוטובו לנתה־שאנן, כמו לבת־גלים, סוע
באוטו להרחיק אף יכלו מהם אחדים סים•

נהריה. או טבריה נצרת, עד בוסים
 פרוזאית היתד, הממונע האנכרוניזם סיבת

ער חברות התחרו המנדט בתקופת למדי.
התח על היהודיים הקואופרטיבים עם ביות
 מהערבים למנוע כדי בעיר־הכרמל. בורה
ב הראשית הרבנות העלימה בולט, יתרון
 היהודית. מד,תחבורה אף עיניה את חיפה

 רוב ועמה המנדט, ממשלת לכשהסתלקה
 אפילו הסכימו חיפה, של הערביים תושביה
ה כי הזמנית, בממשלה הדתיים החברים
 ימשיך בחיפה התחבורה לגבי קת סטאטוס

להתקיים.
 סטאטוס אוטובוסים. תמורת רככת

 של בהסכמתם אף להתקיים המשיך זה קת
 חברי העירונית. הקואליציה חברי הדתיים,

 ישראל. אגודת פועלי אנשי קואליציה, אותה
 בפני העומד חושי, לאבא יעצו שגם הם

 בהצעת לפנות התחתית, הרכבת של סיומה
 הרכבת הפעלת לגבי חיפה לרבני הסכם

 אף להיות המתיימר חושי, הצעת בשבת.
 התחתית: הרכבת של אביה
 על־ידי רק בשבת תופעל הרכבת י•

לא־יהודיים: עובדים
 רק בשבת לנסיעה הכרטיסים מכירת •
שבת! בערב
ה להפעלת הרבנים הסכמת תמורת #

 קווי־אוטובו־ מספר יבוטלו בשבת, רכבת
ולחיפה. להדר מהכרמל סיס

הס ביותר, אישית היתד, שהפניה למרות
 אחרונות. ידיעות דפי אל הידיעה תננה

נפ־ עצמה שראתה בחיפה, הרבנות־ד,ראשית
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