
גולן* ג׳ו
? גולדה את להרגיז איו

במדינה
תעס

אבן של לגבות
 העם את לזעזע הצליח לא דבר שום

האחרונים. בחודשים הזה
 וגניבות מעילות שחיתות, שערוריות

מזה. יותר לא אך זמנית, להתרגשות גרמו
ב בכיר שר של פומביות חוק הפרות
עוד. ולא לליחשושים לגרום הצליחו ממשלה,
 עול הדוהרת, האינפלציה המחיה, יוקר

בלבד. חרישית להתמרמרות גרמו המיסים,
 — החברתי הפער — הדיור מצוקת
 הדירות, במחירי האסטרונומית הקפיצה
 דיור אפשרות כל אפשרי לבלתי שהפכה
 עוררו לא אלה כל — צעירים לזוגות

שוליים. בחוגים תסיסה אלא
שהבי המתגברת, הדתית הכפייה אפילו

יל שני לפיו לשמיים, זועק לאבסורד אה
 ואילו יהודים, הם הורים לאותם בנים דים,

 אחריהם הורים לאותם שנולד שלישי בן
 אי־ לתגובת אלא זכתה לא — יהודי אינו

צוננת. רצון שביעות
 את לקומם מסוגל שהיה משהו היה אם
 לעורר ראשיות, לכותרות לגרום הזה, העם

 אר־ אלה היו המוני, וזעם מחאות של גל
הכו באבני השבוע שנקדחו חורים בעה

 לכותל צפונית השוכן הקטן, המערבי תל
 ושמרבית לתפילה, שנועד הגדול, המערבי

 על אפילו יודעים אינם ישראל אזרחי
קדושתו. על לדבר שלא מקומו,

 שגורל עם על להתעצב רק היה אפשר
 יותר הרבה לליבו ונוגע לו יקר אבנים

אנשים. של מגודלות

וווץ יחסי
 לא הכושי

שלו את עשה
באמת. קרה הדבר
כל שיחות התנהלו שנים כמה לפני
 עם ומאלי, סנגאל ממשלות בין כליות
שרי־האוצר שני ביניהן. הפדרציה פירוק

 הגיעו השיחות זה. מול זה ישבו השחורים
לנקודת־קיפאון.

 של הלבן יועצו קרץ המשבר בשיא
מסנ השר של הלבן ליועצו ממאלי השר
 השניים בית־השימוש. לעבר ורמז גאל,

 ליועץ ממאלי היועץ אמר ואז לשם, עברו
 את נסדר ״בוא, צחה: בעברית מסנגאל,
העניין.״
 שהגיע לבל, אלי היה ממאלי היועץ

 עתה והיושב מצפן, לקבוצת הימים ברבות
 (״ג׳ו״) יוסף היה מסנגאל היועץ בפאריס.

הש ושהתפרסם ברומא, עתה היושב גולן,
מחדש. בוע

 המחודש לפירסום גרמו וגרוע• רע
 להוציא שיכלו מסנגאל, שהגיעו ידיעות

מכליה. מאיר גולדה את
 ליאופולד סנגאל, שנשיא מפני כל, קודם
ש רשמית להצהיר מישראל תבע סנגור,

שטחים. לסיפוח שואפת אינה
 סנגור - כי נודע כך כדי תוך :שנית

 הודעה לו מסר גולן, ג׳ו את אליו הזמין
מאיר. גולדה עבור

 השניה רעה. היתד. הראשונה הידיעה
גולדה. בשביל לפחות — יותר גרועה היתד,

רמ הראשונה הידיעה גכשד• הטריק
 ממשלת של נושן שטכסים כך על זה

לחלוטין. נכשל ישראל
 ממנה ודורש לישראל, בא זר כשמדינאי

 יש שלום, תמורת השטחים על לוותר
 ״איננו ניצחת: תשובה הממשלה לדוברי
 שטחים!״ בסיפוח רוצים

 את יקבל הזר שהאורח היא התיקווד,
ב הפגישה מן ייצא כפשוטם, הדברים

 כל על לוותר מוכנה שישראל אמונה
 הישראלית הכוונה אולם שכבשה. השטחים

 רוצה אינה הממשלה לגמרי: שונה היא
 לצרף רוצה בהחלט היא אך ב״סיפוח״,

 ביטחון״. ״מטעמי רבים, שטחים לישראל
הח ישראל, ממשלת של המיוחד במילון

 ביקעת־הירדן, ירושלים, הגולן, רמת זקת
ושארם־אל־שייך, רצועת־עזה חברון, אזור

 בוועידת אפריקאית ונציגה אשתו בין *
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״סיפוח״. בגדר אינה
מרו האורח הטריק, מצליח כלל, בדרך

מאומה. התחייבה לא ישראל וממשלת צה,
 הוא טיפש. אינו סנגור שהנשיא אלא

 פנים העמיד הרגילים, הדברים את שמע
ה אנשי טפחו בירושלים מרוצה. שהוא

 איש בירכו זה, של שכמו על זה ממשלה
 עיני את לאחז שהצליחו על רעהו את

 למכשירי ולהפכה הנאיביים, האפריקאים
גולדה. של המדיניות

 גולדה. על הערים שסנגור נסתבר והנה
יש מממשלת ביקש דבריה, על בהסתמכו

ייא שבה רשמית, הכרזה לו למסור ראל
סיפוח. בשום רוצה שאינה בפירוש מר

מפו התחייבות זאת היתד. ניתנה, אילו
 כפי ביוני, 4דד לגבולות לחזור רשת

המצרים. שתובעים
 תסרב ישראל אם סנגור: השבוע רמז
אפ נשיאי יחליטו כזאת, הצהרה למסור
 השלום. במניעת אשמה. שישראל ריקה
 עמדת על מרחיקות־לכת תוצאות יהיו לכך

ל חיוניים שקולותיהן אפריקה, מדינות
באו״ם. ישראל

 כדי הספיק לא זה כאילו גולדה־גולן.
 השתרבב גולדה, של רוחה את להעכיר

בענייו. גולן ג׳ו של שמו
 והיא שונאת. היא שונאת, כשגולדה

גולן. ו׳ג את שונאת
 מדיניות־ ניהל שגולן בימים התחיל זה
 נחום של המיטרייה תחת פרטית, חוץ

 הוא העולמי. היהודי והקונגרס גולדמן
 עזר האלג׳ירי, הפל״ן אנשי עם התקשר

 בין תיווך באנגולה, ללוחמי־השיחרור
 עשה ובכלל מצריים, ואישי־שילטון גולדמן

 דאז, שרת־החוץ שרצתה ממה ההיפך את
מאיר. גולדה

 יום זממה. את וביצע נקמה, זממה גולדה
 ג׳ו של דרכונו את פשוט ביטלה אחד
 הוא לישראל. לחזור אותו הכריחה גולן,

 שפוטר אחרי רק מהארץ לצאת הורשה
 נ־0 בשיא ליועץ הפך אז גולדמן. על־ידי

 פרטי, לאיש־עסקים יותר ומאוחר גאל,
באפריקה. ועסקיו ברומא שמרכזו
 להתייעץ כשרצה סנגור, פנה זה לאיש

 ולהעביר ישראל, ממשלת מדיניות על
 סטר אילו לגולדה. בלתי־רשמיות הודעות

 היה יכול לא ידיו, במו גולדה פני על
יותר. להרגיז

 אליה. להידמות אותה, להקות מנסים רבים
 חלקית, הצלחה אולי תהיה לאחדים

 אליה. להשתוות תוכל לא אחת אף אך
פורד־קפרי. היא כזו

 ספורטיבית אך ואלגנטית נאה ומיוחדת, יחידה
איבריה. רמ״ח בכל
 לפעמים לך שחסר מה את מקבל אתה קפרי עם

הנהיגה. חדוות

ובהישג* ומיוחדת ־׳יחידה

 בע״מ לאוטומובילים א״י חברה
בישראל. פורד מפיצי


